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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο  
 
 

Στην Αρχαία Ολυµπία σήµερα στις 10-9-2012, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 

13.00 µ.µ στην αίθουσα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας,  προσήλθε σε 

Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας , ύστερα από την 

υπ’ αριθ. 213701/1090/04-9-2012 γραπτή  πρόσκληση του Προέδρου του η 

οποία εκδόθηκε νοµότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2). 

          Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) 

µελών, τα παρακάτω µέλη : 

1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Μπουχάγιερ Αριστείδης –

Αντιπρόεδρος,        3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος– Γραµµατέας,   

4) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5) Αθανασόπουλος Γεώργιος,      6) Αυγέρης 

Σάββας, 7)Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 8)Βάλαρης ∆ηµήτριος, 9) Γαρουφαλής 

Νικόλαος, 10)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 11)Ζαχαροπούλου-Στούµπου 

Αδαµαντία, 12)Καραθανασόπουλος Νικόλαος,13)Καραπάνος Γεώργιος, 

14)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέτα, 15)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 

16)Λύχρος Ιωάννης, 17) Μαρίνος Ανδρέας, 18)Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος, 

19)Μπαλκάµος Ευγένιος ,  20)Μπουγάς Κων/νος, 21) Ντάτσικα Γεωργία, 

22)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 23)Πετρόπουλος Χρήστος, 24) Πλατανιάς 
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Παναγιώτης, 25)Πυλαρινός Νικόλαος,  26)Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 

27)Σκαρµούτσος Γεώργιος,28) Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 29)Σολτάτος 

Γεώργιος, 30) Σταθακόπουλος Ευστάθιος,31)Σταρακά Χριστίνα, 

32)Σταυρόπουλος Χρήστος, 33) Υφαντής Νικόλαος, 34)Φεσσιάν 

Γεράσιµος, 35) Φωτόπουλος Τρύφων, 36)Χριστογιάννης Γεώργιος, 

37)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος. 

   Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα µέλη του 

Περιφερειακού Συµβουλίου κ.κ. ∆εσύλλας ∆ηµήτριος, ∆ουγένης 

∆ηµήτριος, Καρανίκας Κωνσταντίνος, Κάτρης Γεώργιος, Κελεπούρης 

Ανδρέας, Μητρόπουλος Ανδρέας, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, 

Παπαναστασίου Γεώργιος, Παππάς Γεώργιος, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, 

Στούπας Παναγιώτης, Τσάνης Νικόλαος, Τσόγκας Γεώργιος και Φαρµάκης 

Νεκτάριος. 

                Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας 

κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 

Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας κ.Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας  κ.Γρηγόρης  

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.Χαράλαµπος Καφύρας, ο Σεβασµιότατος 

Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ.Γερµανός, ∆ήµαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηλείας,  υπηρεσιακοί παράγοντες,   πολίτες και δηµοσιογράφοι.          

Χρέη γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Θεοδωροπούλου ∆ήµητρα και Μολφέση Βασιλική.  

    Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, ο  Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.      
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Αριθ.Αποφ. 147/2011 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1
ο
  θέµα ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : «Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 2012-2014 (β΄ φάση)». 

 Το εν λόγω θέµα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής 

Οικονοµίας  κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος,  που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 

213703/1035/04-09-2012  γραπτή εισήγησή του,  ως εξής: 

«Στο πλαίσιο του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και 

συγκεκριµένα στο άρθρο 268 παράγραφος 1 & 2 οι περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται 

να καταρτίζουν πενταετή επιχειρησιακά προγράµµατα. Ειδικότερα στην πρώτη 

εφαρµογή του θεσµού οι περιφέρειες υποχρεούνται να καταρτίσουν τριετή 

επιχειρησιακά προγράµµατα.  

Το περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθµού καθορίζονται από την υπ’ αριθµ. 

74754/30-10-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. 

∆ιακυβέρνησης.  

Μετά την αρ. 284 /14-11-2011 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η πρώτη φάση του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος που αφορούσε  

την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και τον  Στρατηγικό Σχεδιασµό για την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, παρουσιάζουµε σήµερα σε ολοκληρωµένη και τελική 

µορφή το τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

 Ειδικότερα στην τελική µορφή του τριετούς επιχειρησιακού προγράµµατος  έχουν 

ενσωµατωθεί : 

Οι παρατηρήσεις και επισηµάνσεις που διατυπώθηκαν κατά το στάδιο διαβούλευσης 

της 1ης φάσης. Μιας διαβούλευσης που κράτησε σχεδόν δύο µήνες και 

περιλάµβανε και τοπικές εκδηλώσεις στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων.  

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά µε κρίσιµα και επίκαιρα 

θέµατα που δεν είχαν συµπεριληφθεί κατά την 1η φάση όπως:  

το θέµα των υδρογονανθράκων  

οι προοπτικές που διαγράφονται για την ∆υτική Ελλάδα µε την δηµιουργία 

των Μακρό-περιφερειών 

Οι εξελίξεις που ήδη δροµολογούνται και αφορούν την 5η Προγραµµατική Περίοδο 

2014-2020, θέµα που µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου θα συζητηθεί στο σώµα. 

 Ο επιχειρησιακός και οικονοµικός προγραµµατισµός (που συνιστά την β φάση) για 

την ολοκλήρωση τριετούς επιχειρησιακού προγράµµατος.  

  

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 5 - 

    Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 2012-

2014 είναι η αποτύπωση ενός αναπτυξιακού οράµατος, ο καθορισµός των αρχών και των 

µέσων που µε την αξιοποίησή τους η Περιφέρεια θα οδηγηθεί στην ανάπτυξη που θα 

διαχέεται ισοδύναµα σε όλους τους πολίτες της.  

  Ο σχεδιασµός µας έχει στο επίκεντρο, τελικό αποδέκτη και κριτή τον πολίτη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 Σε πρόσφατη έρευνα της κοινής γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών περισσότερα από τα 

δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη 

έµφαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ευηµερίας. Έννοιες όπως η 

συµµετοχικότητα, το περιβάλλον, η δηµόσια υγεία, οι φυσικοί πόροι, ο πολιτισµός, η 

εκπαίδευση συνιστούν µια πιο ολοκληρωµένη µορφή του πλούτου. Οι έννοιες αυτές που 

αποτελούν για τον πολίτη το ζητούµενο οφείλουν να αποτελέσουν για µια περιφερειακή 

διοίκηση το πεδίο άσκησης των διευρυµένων καθηκόντων της. Με την παρατεταµένη 

ύφεση της Ελληνικής Οικονοµίας στις παραπάνω έννοιες πρέπει πλέον να προστεθούν η 

αντιµετώπιση της φτώχειας και η άρση του κοινωνικού αποκλεισµού.  Ειδικά για την 

∆υτική Ελλάδα που αντιµετωπίζει το τρίτο µεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου σε φτώχεια 

και είναι επίσης τρίτη στην δριµύτητα της φτώχειας στην χώρα.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  οι συνέπειες που µας κληροδότησε η κρίση είναι 

εκτεταµένες. Οδήγησε σε µεγάλη απώλεια της οικονοµικής δραστηριότητας, αύξηση της 

ανεργίας, απότοµη πτώση της παραγωγικότητας και σοβαρή εξασθένιση των δηµόσιων 

οικονοµικών.  

 Ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της κρίσης θα πολλαπλασιάσει τις επιπτώσεις της 

δηµογραφικής εξέλιξης µακροπρόθεσµα. Οι διαρθρωτικές αδυναµίες που δεν είχαν 

αντιµετωπιστεί πριν από την κρίση έγιναν εµφανέστερες και απαιτούν επείγουσα 

αντίδραση.  

 Θα επιθυµούσα αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε, να σκεφτούµε εποικοδοµητικά 

και να προσπαθήσουµε να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία. Ευκαιρία µε πολλές 

πτυχές σε κάθε επίπεδο και έκφανση της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας.   

 Η παρούσα λοιπόν πρόταση παρουσιάζει µία εικόνα του τριετούς αναπτυξιακού 

προγραµµατισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριµένα για το τρέχον 

έτος προγραµµατισµού (2012) καθώς και για τα επόµενα δύο. 

Κινηθήκαµε µε βάση τους εξής άξονες:   α. Ρεαλιστικότητα και µετριοπάθεια. Μακριά από αριθµολαγνείες και µεγαλοστοµίες 

καταγράφουµε την πραγµατικότητα για να έχουµε µια κοινή βάση αναφοράς. Η εποχή  

που προσβλέπαµε στην υπόσχεση µιας διαρκούς ανάπτυξης βασισµένης σε µια αέναη 

χρηµατοδότηση/επιδότηση  έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η πρόταση µας  είναι βασισµένη 

στην υφιστάµενη πραγµατικότητα και αυτή είναι η βάση µας για οποιοδήποτε σχεδιασµό 

και συζήτηση για το µέλλον. 

 

β.  Επεξηγηµατικότητα και διαφάνεια. Όσον αφορά τις υλοποιούµενες δράσεις, 

κωδικοποιήσαµε το σύνολο αυτών και τις αποτυπώσαµε ώστε ο καθένας να έχει την 

δυνατότητα πρόσβασης στο είδος των δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας. Μέσα από αυτή την προσβασιµότητα γίνεται αντιληπτή η επιχειρησιακή 

ικανότητα και οι προτεραιότητες της Π∆Ε. 

 

γ. ∆έσµευση και αξιολόγηση. ∆εν αντιλαµβανόµαστε το παρόν κείµενο ως µια 

συµβατική υποχρέωση αλλά αντίθετα ως µια δυναµική διεργασία που αποτελεί την αρχή 

για µια συνεχή ενηµέρωση για την αναπτυξιακή πορεία της Π∆Ε. Έτσι αναλαµβάνουµε 

την δέσµευση για επικαιροποίηση του παρόντος ώστε αφενός στην παρούσα φάση 
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οικονοµικής ρευστότητας η αποτύπωση της αναπτυξιακής πορείας της Π∆Ε να 

αντανακλά τις συνθήκες που διανύει η χώρα και αφετέρου να υπάρχει διαρκής  

αξιολόγηση του αποτελέσµατος.   

 δ. Εµπιστοσύνη, τέλος, στις δυνάµεις µας. Εµπιστευόµαστε τις υπηρεσίες µας, 

επενδύουµε σε αυτές, καλλιεργούµε µια κουλτούρα συµµετοχής και ενισχύουµε την 

ανάπτυξη τεχνογνωσίας, όπως ακριβώς πρέπει, για να έχουν τον ρόλο που τους αρµόζει 

στην ανάπτυξη της Π∆Ε. Παράλληλα, µπορούµε να υπερηφανευθούµε πως είµαστε 

µάλλον η µόνη Περιφέρεια που διαφυλάσσει τους πόρους της µην αναθέτοντας την 

παρούσα µελέτη σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

 Επανερχόµενοι στο επιχειρησιακό σχέδιο, γίνεται µία όσο το δυνατό ακριβής και 

ρεαλιστική προσέγγιση των οικονοµικών στοιχείων προγραµµατισµού για τα επόµενα 

έτη (2013 και 2014) µε βάση τα υφιστάµενα στοιχεία προγραµµατισµού της Περιφέρειας 

καθώς και των οικονοµικών δεδοµένων που άπτονται της κεντρικής οικονοµικής 

πολιτικής της χώρας (π.χ. όριο δαπανών Συλλογικών Αποφάσεων κλπ). 

 Η βάση για τον προγραµµατισµό, όπως αυτός παρουσιάζεται στην παρούσα πρόταση, 

είναι τα ετήσια προγράµµατα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό 

Συµβούλιο, το κυρίαρχο συλλογικό όργανο που έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο 

λόγο σε κάθε σχεδιασµό. 

 Έτσι για τα επόµενα δύο έτη προγραµµατισµού των οικονοµικών δεδοµένων (πιστώσεις 

ετών 2013 και 2014), ο προγραµµατισµός βασίσθηκε στα ήδη ενταγµένα και 

υλοποιούµενα έργα σε Συλλογικές Αποφάσεις. Ειδικότερα για την παρούσα συνολική 

εικόνα του τριετούς προγραµµατισµού ελήφθη υπόψη η εγκύκλιος Οδηγιών για την 

έγκριση και χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2012 και τον προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 

2013-2015 σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2011-

2015. Τηρείται το συνολικό όριο για το συγχρηµατοδοτούµενο Π∆Ε πληρωµών, το 

οποίο έχει προδιαγραφεί στα 170 εκ. € για την τριετία 2012-2014.  

 Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί ότι για τα επόµενα δύο έτη αναµένεται η ολοκλήρωση της 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ΕΠΙΝ 2007-2013 της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας µε την ένταξη επιπλέον πράξεων (π.χ. στον τοµέα της διαχείρισης των 

απορριµµάτων ή στην προστασία του περιβάλλοντος). Τα έργα αυτά ενδεχοµένως θα 

µεταβάλλουν τα οικονοµικά δεδοµένα των επόµενων ετών (2013 και 2014) 

δηµιουργώντας µεγαλύτερες απαιτήσεις πιστώσεων.  

 Εδώ λοιπόν εστιάζεται και η ανάγκη της επικαιροποίησης του σχεδιασµού µας. Παρότι η 

εγκύκλιος που καθορίζει τους όρους εκπόνησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων δεν 

απαιτεί την συνεχή ενηµέρωσή του, σεβόµενοι την πάγια θέση µας, από τις 

προγραµµατικές µας δηλώσεις ακόµα, να λειτουργούµε συλλογικά µε διαφάνεια και 

λογοδοσία, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 2012-2014 

θα είναι ένα δυναµικό εργαλείο που θα απαντάει στις ανάγκες της Περιφέρειας σε 

πραγµατικό χρόνο και πάντα µε την έγκριση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

  Ένας ακόµα λόγος που µας υποχρεώνει στην ανάγκη επικαιροποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η ανάγκη ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων 

διαβούλευσης για την  κατάρτιση της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου για την οποία δεν 

υπάρχει ακόµα κανένα οικονοµικό στοιχείο. Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συµµετέχει 

µε τα στελέχη της σε όλες τις οµάδες εργασίας και διαβούλευσης για την 5η 

προγραµµατική περίοδο, έχει δε συσταθεί Οµάδα Αναπτυξιακού Σχεδιασµού 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020.  Η Οµάδα αυτή είχε προ ηµερών συνάντηση 

εργασίας µε την ορισµένη από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οµάδα µελετητών για τους 

τοµείς έρευνας και καινοτοµίας, η οποία επέλεξε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ως 
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πρώτη Περιφέρεια επαφής κυρίως λόγο του  τριετούς µας  Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος.   

  Έχει λοιπόν ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την  εξειδίκευση των αξόνων πολιτικής της 

5ης προγραµµατικής περιόδου χωρίς όµως να υπάρχει ακόµα κάποιο οικονοµικό 

στοιχείο. Σε επόµενη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συµβούλιο θα συζητήσει  το 

πρώτο κείµενο για την  5η Προγραµµατική Περίοδο που ετοιµάζει η Οµάδα σχεδιασµού. 

Το κείµενο αφού περάσει τα προβλεπόµενα στάδια επεξεργασίας και εγκρίσεων θα 

πρέπει να ενσωµατωθεί στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι για την 

επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό 

της περιοχής µας.  

 Κανένας µόνος του δεν µπορεί να τα καταφέρει. Όλοι µαζί δηµιουργούµε ένα πυρήνα 

δράσης που µέσα από τις αντιθέσεις µας, τον διάλογο, τις συγκρούσεις και τις συµµαχίες 

µας θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε συνθέσεις δράσεων και προτάσεων, µέσα από 

τις πολιτικές µας διαφοροποιήσεις θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε κοινή πορεία. 

Γιατί το όραµα για µια Περιφέρεια αυτοτροφοδοτούµενη και εξωστρεφή, εστιασµένη 

στην παγκόσµια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον θα 

πρέπει να είναι ένα όραµα διαχρονικό, µακριά από αντιπαλότητες και µικροπολιτικούς 

καιροσκοπισµούς».  
 

 

Πριν τη λήψη της απόφασης είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

κ.κ. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Ντάτσικα Γεωργία 

και Μαρινός Ανδρέας.  

  Το Περιφερειακό Συµβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Περιφερειάρχη 

∆υτικής Ελλάδας,  τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις 

απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

                                   (  24   θετικές ψήφοι    9 αρνητικές ψήφοι) 

Εγκρίνει το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της  Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας 2012-2014 (β΄ φάση) , ως ακολούθως:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Πρόλογος  

 

Στο πλαίσιο του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και συγκεκριµένα στο άρθρο 

268 παράγραφος 1 & 2 οι περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να καταρτίζουν πενταετή 

επιχειρησιακά προγράµµατα. Ειδικότερα στην πρώτη εφαρµογή του θεσµού οι περιφέρειες 

υποχρεούνται να καταρτίσουν τριετή επιχειρησιακά προγράµµατα.  

Το περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθµού καθορίζονται από την υπ αριθµ 74754/30-10-2010 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης.  

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν είναι ένα κείµενο γεµάτο µε τεχνάσµατα ή σκέψεις της 

συντακτικής οµάδας. Είναι η αναλυτική σκέψη καθώς και η κινητοποίηση σηµαντικών πόρων. 

Από µόνος του ο ποσοτικός προσδιορισµός των πόρων δεν είναι στρατηγική. Όπως 

σηµαντικοί θεωρητικοί της στρατηγικής υπογραµµίζουν στα βιβλία τους πολλά σηµαντικά 

πράγµατα δεν επιδέχονται καµιάς ποσοτικοποίησης.  

Κατά τους Hofer και Schendel «στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας οργανισµός 

(πχ η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας) µεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των 

ευκαιριών και κινδύνων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον. Ο µεγάλος 

θεωρητικός της στρατηγικής, καθηγητής του Harvard Michael Porter, σε πρόσφατο άρθρο 

του θεωρεί ότι η στρατηγική είναι κατα κύριο λόγο η "Τοποθέτηση του οργανισµού στο 

περιβάλλον του"  

Στόχος του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι η 

αποτύπωση ενός αναπτυξιακού οράµατος, ο καθορισµός των αρχών και των µέσων που µε 

την αξιοποίησή τους η περιφέρεια θα οδηγεί στην ανάπτυξη που θα διαχέεται ισοδύναµα σε 

όλους τους πολίτες της.  
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πρέπει να έχει ενιαία δοµή, συγκρότηση και λογική, να διέπει το 

σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας, και πρέπει να 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια : 

Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασµός µε έµφαση στην Περιγραφή - αξιολόγηση της 

υφιστάµενης κατάστασης και στην Στρατηγική της Περιφέρειας και αναπτυξιακές 

προτεραιότητες. 

Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραµµατισµός που καταγράφονται οι Στόχοι και 

δράσεις και ο χρονικός (τριετής) προγραµµατισµός των δράσεων  

Ενότητα 3: Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του προγράµµατος 

Στην πρώτη ενότητα του στρατηγικού σχεδιασµού περιλαµβάνεται η περιγραφή και ανάλυση 

των δηµοσίων προβληµάτων, χρόνιων καταστάσεων ή ζητηµάτων οικονοµικής, κοινωνικής ή 

άλλης φύσης, που επιζητούν λύση, ρύθµιση ή βελτίωση. Η περιγραφή της υφιστάµενης 

κατάστασης περιλαµβάνει τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, 

πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας καθώς και 

των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών της µε την ευρύτερη περιοχή. Επίσης τα βασικά 

οργανωτικά χαρακτηριστικά και τα οικονοµικά της Περιφέρειας, ως οργανισµού.  

Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

• Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιµο να αντιµετωπιστούν από την 

Περιφέρεια κατά την επόµενη µεσοπρόθεσµη περίοδο, ιεραρχηµένα κατά σειρά 

προτεραιότητας. 

• Τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της Περιφέρειας ως προς τα κρίσιµα 

ζητήµατα, τις ανάγκες των ∆ήµων και των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιµώµενη 

ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας. 

• Tις δυνατότητες και τις υφιστάµενες αδυναµίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 

Νοµικών Προσώπων της, σε σχέση µε τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο 

δυναµικό, την υλικοτεχνική υποδοµή τους, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

καθώς και σε σχέση µε την οικονοµική τους κατάσταση.  

• Τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό πλαίσιο, 

εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις). 
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Σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ και ειδικότερα στο άρθρο 8 "∆ιαδικασίες κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας" η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού της Περιφέρειας συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες 

της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, τα Νοµικά Πρόσωπά της σχετικά µε την 

υφιστάµενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της 

Περιφέρειας και συντάσσει σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας που καλύπτει την 

πρώτη ενότητα.  

 

2. Εισαγωγή 

 

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο αλλά και συνάµα προκλητικό να περιγράψεις το όραµα για έναν 

τρόπο περιφερειακής ανάπτυξης στις σηµερινές συνθήκες οπού η χώρα µας δοκιµάζεται από 

την δυσµενέστερη οικονοµική συγκυρία  από την εποχή της µεταπολίτευσης και εντεύθεν. Σε 

αυτό το ζοφερό κλίµα που συντηρεί ένα αυξανόµενο κλίµα ανασφάλειας στους πολίτες η 

µεταρρύθµιση που προωθείται µέσω του προγράµµατος Καλλικράτης αποτελεί µια µοναδική 

ευκαιρία να αρθρωθεί ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.  

 

Για περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη είναι προφανές πως σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο 

πολίτης. Σε πρόσφατη έρευνα της κοινής γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών1, περισσότερα 

από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη 

έµφαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ευηµερίας. Επιπλέον σύµφωνα µε 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή2, αν και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), εδώ και δεκαετίες, 

συνιστά ικανοποιητικό δείκτη για τη µέτρηση της παραγωγής, παρουσιάζει σοβαρά 

µειονεκτήµατα για την αξιολόγηση της συνολικής ευηµερίας, όπως το γεγονός ότι: α) 

περιλαµβάνει οικονοµικές δραστηριότητες επιβαρυντικές για το περιβάλλον και τους πολίτες, 

β) δεν παρέχει καµία ένδειξη ως προς την κατανοµή του πλούτου µέσα σε µια χώρα. 

 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χ. Πέτερινγκ σε διεθνές συνέδριο για τον ρόλο 

του ΑΕΠ3 αναρωτιέται «..τι είναι αυτό που επιθυµούµε για τις κοινωνίες µας» και τονίζει ότι «η 

ευηµερία δεν είναι µόνο ο πλούτος µε την κλασσική έννοια αλλά και η υγεία, το περιβάλλον, η 

εκπαίδευση , ο πολιτισµός ….είναι αναγκαίοι νέοι δείκτες µέτρησης του πλούτου...µέσα από 

                                                 
1  Η κοινωνική πραγµατικότητα της Ευρώπης Συµβουλευτικό έγγραφο του σώµατος των συµβούλων 
Ευρωπαϊκής πολιτικής 

2  ΑΕΠ και πέρα από αυτό : η µέτρηση της προόδου σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο , Ανακοίνωση της 

Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - /* COM/2009/0433, 20/8/2009 

3  Beyond GDP: Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations, International Conference, 

19-20/11/2007 
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µια ευρεία δηµοκρατική συναίνεση». Στο ίδιο συνέδριο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Χ.Μπαρόζο τονίζει ότι το ΑΕΠ «δεν επαρκεί για να αποδώσει τις σηµερινές 

προκλήσεις όπως η κλιµατική αλλαγή, η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.. οι πλέον επαρκείς 

δείκτες στο µέλλον φαίνεται να είναι αυτοί που θα ενσωµατώσουν περιβαλλοντικές και 

οικονοµικές µετρήσεις» ενώ ο Επίτροπος για το Περιβάλλον Στ.∆ήµας διαπιστώνει ότι «ζούµε 

σε βάρος των φυσικών πηγών από τις οποίες εξαρτιόµαστε… αποτελούν σήµερα κρίσιµες 

κοινωνικές προκλήσεις θέµατα όπως η κοινωνική συνοχή, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η 

ευηµερία , η µετανάστευση και τα ζητήµατα φτώχειας». 

 

Σταχυολογώντας τις παραπάνω απόψεις θέτουµε ήδη τις βάσεις για την πλαίσιο που αφορά 

την ανάπτυξη και ειδικότερα το νέο και πλέον κοντινό στον πολίτη πεδίο αυτής, την 

περιφερειακή ανάπτυξη. Έννοιες  όπως η συµµετοχικότητα ,το περιβάλλον, η δηµόσια υγεία, οι 

φυσικοί πόροι, ο πολιτισµός, η εκπαίδευση συνιστούν µια πιο ολοκληρωµένη µορφή του 

πλούτου. Οι έννοιες αυτές που αποτελούν για τον πολίτη το ζητούµενο οφείλουν να 

αποτελέσουν για µια περιφερειακή διοίκηση το πεδίο άσκησης των διευρυµένων καθηκόντων 

της. Το πρόγραµµα Καλλικράτης δίνει την δυνατότητα για µια ουσιαστική αλλαγή του τρόπου 

άσκησης της εξουσίας στην Ελλάδα µε την διεύρυνση της συµετοχικότητας και την 

αναβάθµιση της δηµοκρατικής λειτουργίας   στην κατεύθυνση ενός διαφορετικού µοντέλου 

ανάπτυξης. 
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3. Γενική ανάλυση Περιφέρειας   

 
2.1 ∆ιοικητικά Ιστορικά και γεωµορφολογικά στοιχεία 
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε) καταλαµβάνει το Β∆ τµήµα της Πελοποννήσου και το 

∆υτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας. Περιλαµβάνει τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

Η συνολική της έκταση είναι 11.350 km2 και καλύπτει το 8,6% της συνολικής έκτασης της 

χώρας. Στο µεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και ηµιορεινά (25,6%), ενώ 

µόλις το 29,1% είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει εκτεταµένα παράλια και στους τρεις Π.Ε.ς, που 

βρέχονται από τη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των κόλπων Αµβρακικού, Πατραϊκού και 

Κορινθιακού. 

 

Η σύσταση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στα σηµερινά της όρια έγινε από την κυβέρνηση 

Α. Παπανδρέου µε το Ν.1622/86 και το Π.∆.51/87], ο δε χαρακτήρας της ήταν κατά βάση 

επικουρικός της κεντρικής διοίκησης και τα όργανά της διορίζονταν από την κεντρική 

κυβέρνηση. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η λειτουργία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

µεταρρυθµίστηκε µε παράλληλη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της (Ν.2503/97 και 2647/98), 

και πάλι όµως παρέµειναν άµεσα εξαρτώµενες από την κεντρική διοίκηση, αφού το σύνολο 

των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων συγκεντρωνόταν στα χέρια του διορισµένου από την 

κεντρική κυβέρνηση γενικού γραµµατέα.  

 

Σύµφωνα µε την αρχική σύστασή της, τα διοικητικά όρια της Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

περιλάµβαναν τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Από την αρχική σύστασή της 

µέχρι σήµερα τα διοικητικά όρια της Π∆Ε δεν µεταβλήθηκαν, άλλαξαν ωστόσο σηµαντικά οι 

αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της. Σηµαντικός σταθµός στην ανάπτυξη και 

διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας ήταν η ψήφιση και εφαρµογή του Ν.2503/97 µε 

τον οποίο περιήλθαν στις Περιφέρειας σηµαντικές λειτουργίες.  

 

Το σηµερινό της χαρακτήρα η Π∆Ε τον έλαβε τον Ιανουάριο του 2011, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι 

σχετικές διατάξεις του «Καλλικράτη» που προέβλεπαν πλήρη δηµοσιονοµική - διοικητική 

αυτοτέλεια, αιρετά όργανα (περιφερειάρχης και περιφερειακό συµβούλιο) και ανάληψη 

µέρους των αρµοδιοτήτων των καταργηµένων νοµαρχιών. Παράλληλα όµως έχασαν κάποιες 

από τις έως τότε αρµοδιότητές τους, οι οποίες κρίθηκε σκόπιµο να παραµείνουν στα χέρια της 

κεντρικής διοίκησης µέσω των αποκεντρωµένων διοικήσεων.  
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Η Π∆Ε περιλαµβάνει της Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και 

της Ηλείας. Η διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως προέκυψε από το 

πρόγραµµα «Καλλικράτης», παρουσιάζει ανά Περιφερειακή Ενότητα την ακόλουθη µορφή: 

 

� Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας αποτελείται από 7 ∆ήµους 

1. ∆ήµος Αγρινίου µε έδρα το Αγρίνιο, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Αγρινίου, Παραβόλας, Παρακαµπυλίων, Στράτου, 

Νεάπολης, Αγγελοκάστρου και Παναιτωλικού 

2. ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας µε έδρα την Βόνιτσα, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Ανακτορίου, Παλαίρου και Μεδεώνος 

3. ∆ήµος Ξηροµέρου µε έδρα τον Αστακό, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Αστακού, Φυτειών και Αλυζίας 

4. ∆ήµος Ναυπακτίας µε έδρα την Ναύπακτο, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Ναυπάκτου, Αποδοτίας, Πυλλήνης, Πλατάνου, Αντιρρίου 

και Χάλκειας 

5. ∆ήµος Αµφιλοχίας µε έδρα την Αµφιλοχία, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Αµφιλοχίας, Ινάχου και Μενιδίου 

6. ∆ήµος Μεσολογγίου µε έδρα το Μεσολόγγι, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Μεσολογγίου, Οινιαδών και Αιτωλικού 

7. ∆ήµος Θέρµου µε έδρα το Θέρµο. 

  

� Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας αποτελείται από 5 ∆ήµους 

1. ∆ήµος Πατρέων µε έδρα την Πάτρα, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Πατρέων, Βραχναιίκων, Ρίου, Μεσσάτιδος και Παραλίας 

2. ∆ήµος Ερυµάνθου µε έδρα την Χαλανδρίτσα, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Τριταίας και Φαρρών και των Κοινοτήτων Καλεντζίου και 

Λεοντίου.  

3. ∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας µε έδρα την Κάτω Αχαΐα, που προέκυψε από την ένωση 

των Καποδιστριακών ∆ήµων: Ωλενίας, Μόβρης, ∆ύµης και Λαρίσσου 

4. ∆ήµος Καλαβρύτων µε έδρα τα Καλάβρυτα, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Καλαβρύτων, Αροανίας, Παϊων και Λευκασίου 
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5. ∆ήµος Αιγιαλείας µε έδρα το Αίγιο, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Αιγίου, Συµπολιτείας, Ερινεού, ∆ιακοπτού, Ακράτας και 

Αιγείρας 

  

� Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας αποτελείται από 7 ∆ήµους 

1. ∆ήµος Πύργου µε έδρα τον Πύργο, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Πύργου, Ωλένης, Ιαρδανού και Βώλακος 

2. ∆ήµος Ήλιδας µε έδρα την Αµαλιάδα, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Αµαλιάδας και Πηνείας.  

3. ∆ήµος Ζαχάρως  µε έδρα την Ζαχάρω, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Ζαχάρως και Φιγαλείας 

4. ∆ήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων µε έδρα τα Κρέστενα, που προέκυψε από την 

ένωση των Καποδιστριακών ∆ήµων: Σκιλλούντος, Ανδριτσαίνης και Αλιφείρας 

5. ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας µε έδρα την Αρχαία Ολυµπία, που προέκυψε από την 

ένωση των Καποδιστριακών ∆ήµων: Αρχαίας Ολυµπίας, Λασιώνος, Λαµπείας και 

Φολόης 

6. ∆ήµος Ανδραβίδας-Κυλλήνης µε έδρα την Κυλλήνη, που προέκυψε από την 

ένωση των Καποδιστριακών ∆ήµων: Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Ανδραβίδας 

και Βουπρασίας 

7. ∆ήµος Πηνειού µε έδρα τη Γαστούνη, που προέκυψε από την ένωση των 

Καποδιστριακών ∆ήµων: Γαστούνης, Βαρθολοµιού και Τραγανού. 

 

Η συνολική έκταση της Π∆Ε ανέρχεται σε 11.350 km2 και καλύπτει το 8,6% της συνολικής 

έκτασης της χώρας. Στο µεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και ηµιορεινά 

(25,6%), ενώ µόλις το 29,1% είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει εκτεταµένα παράλια και στις τρεις 

Περιφερειακές  Ενότητες, που βρέχονται από τη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των 

κόλπων Αµβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. Η Π. Ε. Αχαΐας παρουσιάζει ήπιο εύκρατο 

κλίµα µε βροχερό χειµώνα και ξερό και θερµό καλοκαίρι. Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας το κλίµα 

είναι ψυχρό στα ορεινά και µεσογειακό στις παράκτιες περιοχές, µε µεγάλες βροχοπτώσεις 

στα βορειοδυτικά και ανατολικά τµήµατα της Ενότητας. Τέλος το µεσογειακό και θερµό κλίµα 

χαρακτηρίζει την Π.Ε. Ηλείας. 
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Η γεωµορφολογία της Περιφέρειας παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, αφού σε αυτήν 

περιλαµβάνονται όρη µε ιδιαίτερα µεγάλο υψόµετρο (Αροάνια 2.335 m, Ερύµανθος 2.222 m, 

Παναχαϊκό 1.926 m), µεγάλες φυσικές λίµνες (Τριχωνίδα 95,8 km2, που είναι η µεγαλύτερη της 

χώρας, Αµβρακία 14,4 km2, Λυσιµαχεία 13 km2, Καΐάφα κλπ) και ποταµοί (Αχελώος 220 km, 

που είναι ο δεύτερος σε µήκος ποταµός της Ελλάδος, Πηνειός, Αλφειός, Εύηνος, Σελινούντας, 

Βουραϊκός, Πείρος και Γλαύκος).  

  

Ειδικότερα, η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που είναι ο η µεγαλύτερος µεγαλύτερη σε έκταση 

Περιφερειακή Ενότητα της χώρας (5.448 km2), παρουσιάζει ένα συνδυασµό ορεινών όγκων 

µε πολλές φυσικές και τεχνητές λίµνες. Οι ποταµοί Αχελώος και Εύηνος µαζί µε τις οµώνυµες 

πεδιάδες συµπληρώνουν την εδαφολογική µορφολογία της ΠΕ και αποτελούν την βασική 

πηγή της οικονοµικής του δραστηριότητας. 

  

Η Π.Ε. Αχαΐας µε συνολική έκταση 3.274 km2, χαρακτηρίζεται από έντονες εδαφολογικές 

αντιθέσεις. Τα εδάφη του της είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (60% περίπου) ορεινά και 

διασχίζονται από µικρούς σχετικά ποταµούς (Βουραϊκό, Γλαύκο, Σελινούντα, Πείρο) και 

µικρότερους χείµαρρους, που εκβάλουν στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο. Επίκεντρο της 

οικονοµικής ζωής της Π.Ε. Αχαΐας αλλά και της Περιφέρειας αποτελεί η πόλη των Πατρών.  

  

Τέλος, η Π.Ε. Ηλείας µε συνολική έκταση 2.621 km2, έχει έδαφος πεδινό κατά 60% και διασχίζεται 

από τους ποταµούς Αλφειό, Πηνειό, Ερύµανθο και τους παραποτάµους τους. Χαρακτηρίζεται 

από την ύπαρξη παράλιων υδροβιότοπων (Κοτύχι, Καϊάφα) εξαιρετικού φυσικού κάλλους και 

οικολογικού πλούτου. Η πεδιάδα της Ηλείας είναι η µεγαλύτερη σε έκταση στην Πελοπόννησο. 
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2.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία 
 

Ο πληθυσµός της Π∆Ε ανέρχεται σε 680.190 άτοµα σύµφωνα µε τα προσωρινά 

αποτελέσµατα της απογραφής του 2011. Είναι η τέταρτη σε πληθυσµό περιφέρεια της 

Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 6,75% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 

 

Πίνακας 2.2-1: Πληθυσµός Περιφέρειας και Π.Ε. ∆υτικής Ελλάδας και µεταβολή αυτού (1981-
2011) 

Συνολικός Πληθυσµός Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής Περιφερειακή 

Ενότητα 1981 1991 2001 2011 1981-1991 1991-2001 2001-2011 

Αιτ/νίας 219.764 228.180 224.429 209.500 
8.416   

(3,8%) 

-4.895        

(-2,1%) 

-14.929        

(-6,7%) 

Αχαΐας 275.193 300.078 322.789 310.580 
24.885   

(9%) 

26.176  

(8,7%) 

-12.209       (-

3,8%) 

Ηλείας 160.305 179.429 193.288 160.110 
19.124   

(1,2%) 

12.911   

(7,2%) 

-33.178              

(-17,27%) 

Σύνολο 

Περιφέρειας 
655.262 707.687 740.506 680.190 

52.425    

(8%) 

34.732   

(4,9%) 

-60.316       

(-8,1%) 

Σύνολο 

χώρας 
9.740.417 10.259.900 10.964.020 10.787.690 

519.483   

(5,3%) 

679.871   

(6,6%) 

-152.081           

(-1,4%) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Πίνακας  : 2.2-2 Πληθυσµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Κατανοµή 

Πληθυσµού 1991 

Κατανοµή 

Πληθυσµού 2001 4 

Πλ/σµός 
2011 

 Περιφερεια
κή 

Ενότητα / 
Περιφέρεια 
Σύνολο 
χώρας 

Πλ/σµός 
1991 

Αστικός 
Ηµιαστι
κός 

Αγροτι
κός 

Πλ/σµός 
2001 

Αστικός 
Αγροτικ

ός 

Μεταβολ
ή 

1991/01 Μεταβολή 
2011/2001 

Αιτ/νίας 228.180 75.853 38.357 113.970 224.429 113.047 111.382 -1,6% 209.500 -6,7% 

Αχαΐας 300.078 198.664 9.732 91.682 322.789 216.592 106.197 7,6% 310.580 -3,8% 

Ηλείας 179.429 44.517 32.775 102.137 193.288 81.994 111.294 7,7% 160.110 -17,2% 

Π.∆.Ε. 707.687 319.034 80.864 307.789 740.506 411.633 328.873 4,6% 680.190 -8,1% 

Σύνολο 
χώρας 

10.259.
000 

6.036.66
0 

1.312.7
74 

2.910.4
66 

10.964.020 7.980.414 
2.983.6
06 

6,9% 
10.787.69

0 
-1,4% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφές 1991, 2001,προσωρινά στοιχεία,2011),  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πληθυσµιακή κατάταξη των πρώην Π.Ε. της 

Ελλάδας  έχοντας συµπεριλάβει  τις νυν Περιφερειακές Ενότητες της χώρας µε βάση την 

απογραφή του 2011 ανά Π.Ε. 

 

 

                                                 
4  Στην απογραφή του 2001 δεν παρατίθενται από την ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία για την διάκριση του πληθυσµού σε 
ηµιαστικό. 
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Πίνακας 2.2-3 Πληθυσµός της Ελλάδας ανά Π.Ε. 
Πληθυσµός της Ελλάδας ανά Π.Ε. 

No Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσµός 

1 Αττικής 3.812.330 

2  Θεσσαλονίκης 1.104.460 

3 Αχαΐας 310.580 

4  Ηρακλείου 304.270 

5  Λάρισας 284.420 

6  Εύβοιας 210.210 

7  Αιτωλ/νίας 209.500 

8  Μαγνησίας 203.540 

9  ∆ωδεκανήσου 190.770 

10  Σερρών 176.050 

11  Ιωαννίνων 167.400 

12  Μεσσηνίας 163.110 

13 Ηλείας 160.110 

14 Φθιώτιδας 158.220 

16 Κοζάνης 149.270 

17 Έβρου 147.530 

18 Κορινθίας 145.360 

20 Πέλλας 139.660 

22 Τρικάλων 129.700 

23 Πιερίας 127.400 

24 Κυκλάδων 117.840 

26 Καρδίτσας 113.070 

27 Ροδόπης 111.610 

28 Ξάνθης 110.290 

29 Χαλκιδικής 105.950 

31 Λέσβου 102.600 

32 ∆ράµας 98.540 

33 Αργολίδας 97.090 

35 Αρκαδίας 86.820 

37 Κιλκίς 80.360 

38 Λασιθίου 75.690 

40 Πρέβεζας 57.720 

41 Χίου 52.590 

42 Καστοριάς 50.280 

44 Θεσπρωτίας 43.660 

45 Σάµου 42.620 

46 Ζακύνθου 40.650 

49 Γρεβενών 31.490 

50 Ευρυτανίας 20.280 

51 Λευκάδας 23.750 

– Άγιο Όρος 1.830 

  Σύνολο Ελλάδας 10.781.810 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή  2011,  -  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  
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Οι Π.Ε. της Π∆Ε βρίσκονται στις πρώτες δέκα θέσεις  και µάλιστα η  Π.Ε.  Αχαΐας είναι η τρίτη 

της χώρας από πλευράς πληθυσµού.  Η  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι η πρώτη  της χώρας 

σε έκταση ενώ οι  Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας καταλαµβάνουν την 15η και 23η θέση αντίστοιχα. 

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά µπορούµε να δηµιουργήσουµε τον επόµενο πίνακα που δείχνει την 

πληθυσµιακή πυκνότητα ανά τετραγωνικό χλµ στους Π.Ε. της χώρας µε βάση την απογραφή 

του 2011. 

 

Πίνακας 2.2-4 : Π.Ε. ανά πυκνότητα πληθ. (κάτ. ανά km²) 

Πυκνότητα ανά πληθ. Π.Ε. (κάτ. ανά km²) 

No Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσ. Έκτ. Πυκνότητα 

1 Αττική 3.761.810 3.808 987,9 

2 Θεσσαλονίκης 1.057.825 3.683 287,2 

3 Κέρκυρας 111.975 641 174,7 

4 Ηρακλείου 292.489 2.641 110,7 

5 Αχαΐας 322.789 3.271 98,7 

6 Ζακύνθου 39.015 406 96,1 

7 Πιερίας 129.846 1.516 85,7 

8 Ηµαθίας 143.618 1.701 84,4 

9 Μαγνησίας 206.995 2.636 78,5 

10 Ηλείας 193.288 2.618 73,8 

11 ∆ωδεκανήσου 190.071 2.714 70 

12 Καβάλας 145.054 2.111 68,7 

13 Κορινθίας 154.624 2.290 67,5 

14 Χανίων 150.387 2.376 63,3 

15 Λευκάδας 22.506 356 63,2 

16 Μεσσηνίας 176.876 2.991 59,1 

17 Χίου 53.408 904 59,1 

18 Πέλλας 145.797 2.506 58,2 

19 Πρέβεζας 59.356 1.036 57,3 

20 Ξάνθης 101.856 1.793 56,8 

21 Σάµου 43.595 778 56 

22 Ρεθύµνου 81.936 1.496 54,8 

23 Λάρισας 279.305 5.381 51,9 

24 Εύβοιας 215.136 4.167 51,6 

25 Λέσβου 109.118 2.154 50,7 

26 Σερρών 200.916 3.968 50,6 

27 Καρδίτσας 129.541 2.636 49,1 

28 Αργολίδας 105.770 2.154 49,1 

29 Άρτας 78.134 1.662 47 

30 Βοιωτίας 131.085 2.952 44,4 
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31 Κοζάνης 155.324 3.516 44,2 

32 Κυκλάδων 112.615 2.572 43,8 

33 Κεφαλληνίας 39.488 904 43,7 

34 Ροδόπης 110.828 2.543 43,6 

35 Λασιθίου 76.319 1.823 41,9 

36 Αιτωλ/νίας 224.429 5.461 41,1 

37 Τρικάλων 138.047 3.384 40,8 

38 Φθιώτιδας 178.771 4.441 40,3 

39 Χαλκιδικής 104.894 2.918 35,9 

40 Κιλκίς 89.056 2.519 35,4 

41 Έβρου 149.354 4.242 35,2 

42 Ιωαννίνων 170.239 4.990 34,1 

43 Καστοριάς 53.483 1.720 31,1 

44 Θεσπρωτίας 46.091 1.515 30,4 

45 ∆ράµας 103.975 3.468 30 

46 Φλώρινας 54.768 1.924 28,5 

47 Λακωνίας 99.637 3.636 27,4 

48 Αρκαδίας 102.035 4.419 23,1 

49 Φωκίδας 48.284 2.120 22,8 

50 Ευρυτανίας 32.053 1.869 17,1 

51 Γρεβενών 37.947 2.291 16,6 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή, 2001, -  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι οι δύο Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας έχουν πολύ υψηλή 

πληθυσµιακή πυκνότητα ενώ η  Π.Ε.  Αιτωλ/νίας έχει την 36η πληθυσµιακή πυκνότητα στην 

χώρα που είναι µικρότερη από την µέση πληθυσµιακή πυκνότητα της χώρας (83,3 κάτοικοι 

ανά τετρ. Χλµ). Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε πως εξελίσσεται η πυκνότητα των κατοίκων 

στην Π∆Ε, ανά δεκαετία, µε την µεταβολή του πληθυσµού. 

 

 

Πίνακας 2.2-5: Πληθυσµιακή πυκνότητα 1981-2011 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΝΑ Τ. ΧΛΜ Γεωγραφική 

περιοχή 1981 1991 2001 2011 

Π.Ε. Αιτ/νίας 40,21 41,75 41,07 38,33 

Π.Ε. Αχαΐας 83,82 91,4 98,32 94,6 

Π.Ε. Ηλείας 61,54 68,88 74,2 61,46 

Περιφέρεια Δ.Ε. 57,72 62,33 65,23 59,91 

Σύνολο χώρας 73,82 77,75 83,09 81,75 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή, 2001, -  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  

 

Η παραπάνω εικόνα µπορεί να  παρουσιασθεί µε το  ακόλουθο διάγραµµα : 
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Για να µπορέσουµε να διαµορφώσουµε µια πληρέστερη εικόνα για τις δηµογραφικές αλλαγές 

στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας παρουσιάζουµε τον επόµενο πίνακα που φαίνεται η εξέλιξη 

του πληθυσµού ανά Π.Ε.  για την ∆υτική Ελλάδα και στο σύνολο της χώρας για την περίοδο 

1971 – 2001.  

 

Πίνακας 2.2-6 Εξέλιξη πληθυσµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 1971 – 2011 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Γεωγραφική 
περιοχή 

Έκταση 
(τετρ. 
Χιλ.) 1971 1981 1991 2001 2011 

 2011/1971 

Π.Ε. Αιτ/νίας 5.465 228.989 219.764 228.180 224.429 209.500 -19.489  
Π.Ε. Αχαϊας 3.283 240.854 275.193 300.078 322.789 310.580 69.726  
Π.Ε. Ηλείας 2.605 164.061 160.305 179.429 193.288 160.110 -3.951  
Περιφέρεια 

∆.Ε. 
11.353 633.904 655.262 707.687 740.506 680.190 46.286  

Σύνολο 
χώρας 

131.957 8.768.128 9.740.417 10.259.900 10.964.020 10.787.690 2.019.562  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφές 1971, 1981 1991,ι  2001 και 2011), -  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµαµτισµού 

Π∆Ε 

 

 

Και διαγραµµατικά : 
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Από τον πίνακα αυτό φαίνεται αυτό που ήδη έχουµε διαµορφώσει σαν εικόνα από τους 

προηγούµενους πίνακες. Η  Π.Ε. Αιτωλ/νίας και η  Π.Ε.  Ηλείας παρουσιάζουν µείωση 

πληθυσµού την περίοδο 1971 – 2011 µε την µείωση αυτή να λαµβάνει µεγάλη τιµή την 

τελευταία δεκαετία 2001-2011.  Ουσιαστικά ο πληθυσµός της Αιτωλοακαρνανίας σήµερα είναι 

µικρότερος κατά 19 χιλ κατοίκους από τον αντίστοιχο πληθυσµό το 1971 ενώ της Ηλείας 

υπολείπεται του 1971 κατά 4 χιλ κατοίκους. Αντίθετα η  Π.Ε. Αχαΐας αυξάνει τον πληθυσµό του 

συνολικά ακολουθεί όµως πτωτική πορεία και αυτός την δεκαετία 2001-2011 Στο πέρασµα των 

σαράντα χρόνων η Αχαία εµφανίζει αυξηµένο πληθυσµό κατά 70 χιλ. κατοίκους, που 

αντιστοιχεί σε αύξηση του πληθυσµού των αστικών και ηµιαστικών περιοχών της 

περιφερειακής ενότητας. 

 

Ποιο ολοκληρωµένη εικόνα έχουµε από τον επόµενο πίνακα όπου παρουσιάζονται οι ρυθµοί 

µεταβολής του πληθυσµού ανά νοµό και το ποσοστό συµµετοχής του πληθυσµού κάθε Π.Ε. 

στον πληθυσµό της Π∆Ε.   

 

Πίνακας 2.2-7  ∆ηµογραφικές Αλλαγές στην Π∆Ε την περίοδο 1971 – 2011 

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1971-2001  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ Π∆Ε   

1981/1971 1981/1991 2001/1991 2011/2001 

Μ.O. 
ΡΥΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛ

ΗΣ 1971 1981 1991 2001 2011 Μ.Ο 

Αιτ-νιας -4,03% 3,83% -1,64% -6,65% -2,12% 36% 34% 32% 30% 31% 32% 

Αχαΐας 14,26% 9,04% 7,57% -3,78% 6,77% 38% 42% 42% 44% 45% 43% 

Ηλείας -2,29% 11,93% 7,72% -17,17% 0,05% 26% 24% 25% 26% 24% 25% 

Σύνολο 
Περιφέρει
ας 

3,37% 8,00% 4,64% -8,15% 1,97%   
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Σύνολο 
Χώρας 

11,09% 5,33% 6,86% -1,61% 5,42% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφές 1971, 1981 1991, 201 & 2011), -  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµαµτισµού 

Π∆Ε  

Ο Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει µείωση πληθυσµού του µε µέσο 

ρυθµό 2.12% ενώ ο αντίστοιχος για το Νοµό Αχαΐας είναι θετικός και κοντά στο 7% και της 

Ηλείας σχεδόν µηδενικός. Έτσι η συµµετοχή του πληθυσµού της ΠΕ Αιτωλ/νίας στον 

πληθυσµό της Π∆Ε µειώνεται περίπου κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες από το 1971 στο 2001 

όσο αυξάνεται της ΠΕ Αχαΐας  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ΠΕ Ηλείας παραµένει σταθερό.  

 

Ενδεικτικό της πληθυσµιακής ανοµοιογένειας που παρατηρείται στην ∆υτική Ελλάδα είναι ο 

ακόλουθος πίνακας που δείχνει την συγκέντρωση του πληθυσµού σε οικισµούς µε κριτήριο 

την υψοµετρική τους διαφορά από την επιφάνεια της θάλασσας.  

 

Πίνακας 2.2-8   Κατανοµή του Πληθυσµού σε Υψοµετρικές Ζώνες στην ∆υτική Ελλάδα 

Απογραφή 2001 

Υψοµετρικές  ζώνες (σε µέτρα) 
Αριθµός 
οικισµών 

Πληθυσµός 

 Περιφερειακή Ενότητα 
Αιτωλοακαρνανίας 

571 224.429 

      0 -      99  157 150.102 

   100 -    199  73 25.536 

   200 -    299  56 8.450 

   300 -    399  59 14.378 

   400 -    499  47 6.868 

   500 -    599  46 5.698 

   600 -    699  38 3.361 

   700 -    799  34 4.604 

   800 -    899  35 2.654 

   900 -    999  7 1.077 

 1000 -  1099  16 1.389 

 1100 -  1199  3 312 

 1200 -  1299  0 0 

 1300 -  1399  0 0 

 1400 -  1499  0 0 

 1500 και άνω  0 0 

      

 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 526 322.789 
      0 -      99  132 256.183 

   100 -    199  49 15.421 

   200 -    299  47 9.168 

   300 -    399  34 6.620 

   400 -    499  42 7.456 

   500 -    599  28 3.533 
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   600 -    699  37 5.118 

   700 -    799  48 7.980 

   800 -    899  43 6.262 

   900 -    999  35 2.618 

 1000 -  1099  16 1.377 

 1100 -  1199  10 832 

 1200 -  1299  2 53 

 1300 -  1399  2 79 

 1400 -  1499  1 89 

 1500 και άνω  0 0 

      

 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 436 193.288 
      0 -      99  206 134.836 

   100 -    199  77 23.831 

   200 -    299  30 5.360 

   300 -    399  32 8.365 

   400 -    499  26 6.325 

   500 -    599  20 3.819 

   600 -    699  24 7.076 

   700 -    799  7 979 

   800 -    899  10 1.773 

   900 -    999  2 140 

 1000 -  1099  2 784 

 1100 -  1199  0 0 

 1200 -  1299  0 0 

 1300 -  1399  0 0 

 1400 -  1499  0 0 

 1500 και άνω  0 0 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή   2001), -  -  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµαµτισµού Π∆Ε  

 

Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων υπολογίζεται ο ∆είκτης Ανοµοιογένειας και ο 

∆είκτης Ginni που µετρούν την ανισότητα της παραπάνω κατανοµής πληθυσµού µε βάση την 

γεωµορφολογία του εδάφους.  

 

Ενδεικτικά για την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν την ακόλουθη 

εικόνα : 
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Πίνακας 2.2-9  Συντελεστής Ανοµοιογένειας και Ginni ανά νοµό στην ∆υτική Ελλάδα 

Απογραφή 2001 

  
∆είκτης 

Ανοµοιογένειας  
∆είκτης Ginni 

 Περιφερειακή Ενότητα 
Αιτωλοακαρνανίας 

39,39% 45,24% 

 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 54,27% 57,34% 

 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 22,51% 23,57% 

∆υτική Ελλάδα 38,72% 42,05% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή   2001), -  -  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµµατισµού Π∆Ε  

 

Η  Π.Ε.  Αχαΐας παρουσιάζει την µεγαλύτερη ανοµοιογένεια και τον υψηλότερο δείκτη Ginni 

στην ∆υτική Ελλάδα. Ενδεικτικό της ανοµοιογένειας στην κατανοµή του πληθυσµού στην 

έκταση που καταλαµβάνει η  Π.Ε. είναι ότι παρουσιάζει τον υψηλότερο συντελεστή 

ανοµοιογένειας (και το υψηλότερο συντελεστή Ginni) στην Ελλάδα µε βάση τα στοιχεία της 

απογραφής του 2001.  

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιδόσεις των Π.Ε.  της χώρας µε βάση τον 

δείκτη ανοµοιογένειας. 
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∆είκτης Ανοµοιογένειας Απογραφής 2001

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

2.3 Νοµός Αχαΐας

0.4 Νοµαρχία Πειραιώς

9.4 Νοµός Χανίων

0.3 Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής

6.4 Νοµός Θεσσαλονίκης

5.4 Νοµός Τρικάλων

9.1 Νοµός Ηρακλείου

5.1 Νοµός Καρδίτσης

4.1 Νοµός Άρτης

6.6 Νοµός Καστοριάς

1.1 Νοµός Αιτωλίας και Ακαρνανίας

4.3 Νοµός Ιωαννίνων

6.2 Νοµός ∆ράµας

7.2 Νοµός Ξάνθης

6.3 Νοµός Ηµαθίας

5.2 Νοµός Λαρίσης

9.2 Νοµός Λασιθίου

5.3 Νοµός Μαγνησίας

9.3 Νοµός Ρεθύµνης

4.4 Νοµός Πρεβέζης

6.5 Νοµός Καβάλας

2.5 Νοµός Κορινθίας

2.7 Νοµός Μεσσηνίας

1.3 Νοµός Ευβοίας

6.1 Νοµός Γρεβενών

6.9 Νοµός Πέλλης

1.5 Νοµός Φθιώτιδος

0.1 Νοµαρχία Αθηνών

6.12 Νοµός Φλωρίνης

7.3 Νοµός Ροδόπης

2.2 Νοµός Αρκαδίας

2.1 Νοµός Αργολίδος

7.1 Νοµός Έβρου

6.10 Νοµός Πιερίας

3.4 Νοµός Λευκάδος

3.3 Νοµός Κεφαλληνίας

4.2 Νοµός Θεσπρωτίας

2.4 Νοµός Ηλείας

1.6 Νοµός Φωκίδος

6.8 Νοµός Κοζάνης

3.2 Νοµός Κερκύρας

1.2 Νοµός Βοιωτίας

6.7 Νοµός Κιλκίς

2.6 Νοµός Λακωνίας

8.5 Νοµός Χίου

8.1 Νοµός ∆ωδεκανήσου

1.4 Νοµός Ευρυτανίας

3.1 Νοµός Ζακύνθου

8.4 Νοµός Σάµου

6.11 Νοµός Σερρών

0.2 Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής

6.13 Νοµός Χαλκιδικής

8.2 Νοµός Κυκλάδων

8.3 Νοµός Λέσβου

  

 

H παρακολούθηση της ανοµοιογένειας και την ανισοκατανοµής του πληθυσµού στην Αχαία 

ανάµεσα στο ορεινό και στο πεδινό και παραθαλάσσιο τµήµα του αποτελεί βασική 
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προϋπόθεση άσκησης επιτυχούς αναπτυξιακής πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας. 

 

Η φυσική εξέλιξη του πληθυσµού για τα έτη 2000-2008, όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί, παρουσιάζει τις γεννήσεις, τους θανάτους και το αποτέλεσµα που εµφανίζεται 

στον πληθυσµό, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. Συγκεκριµένα όπως προκύπτει από 

αυτά, ο Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας παρουσιάζει θετική φυσική εξέλιξη καθώς οι γεννήσεις 

είναι σταθερά περισσότερες από τους θανάτους για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. 

Αντίθετα οι άλλοι δυο Π.Ε. της περιφέρειας εµφανίζουν αρνητική φυσική εξέλιξη γεγονός που 

αποδεικνύει τη διαχρονική µείωση του πληθυσµού. Το διάγραµµα που ακολουθεί επιβεβαιώνει 

το συµπέρασµα αυτό. 

 

Πίνακας 2.2-10 Φυσική Εξέλιξη Πληθυσµού 2000 - 2009 
 
Γεννήσεις 

  
Έτος 
2000 

Έτος 
2001 

Έτος 
2002 

Έτος 
2003 

Έτος 
2004 

Έτος 
2005 

Έτος 
2006 

Έτος 
2007 

Έτος 
2008 

Έτος 
2009 

∆υτική 
Ελλάδα 

6.445 6.555 6.594 6.434 6.445 6.555 6.594 6.434 7.197 7.133 

Αιτ-νιας 1.940 2.032 1.969 1.893 1.940 2.032 1.969 1.893 2.120 2.044 
  Αχαίας 3.296 3.315 3.307 3.246 3.296 3.315 3.307 3.246 3.562 3.636 
  Ηλείας 1.209 1.208 1.318 1.295 1.209 1.208 1.318 1.295 1.515 1.453 
Ελλάδα 103.274 102.282 103.569 104.420 105.655 107.545 112.042 111.926 118.302 117.439 

 
Θάνατοι 

  
Έτος  
2000 

Έτος 
2001 

Έτος  
2002 

Έτος  
2003 

Έτος  
2004 

Έτος  
2005 

Έτος  
2006 

Έτος  
2007 

Έτος  
2008 

Έτος  
2009 

∆υτική 
Ελλάδα 

7.254 7.115 6.825 7.240 7.172 7.315 7.266 7.411 7.320 7.373 

Αιτ-νιας 2.421 2.251 2.154 2.392 2.294 2.288 2.319 2.350 2.380 2.318 
  Αχαίας 2.867 2.825 2.849 2.931 2.928 3.021 3.018 3.107 3.016 3.053 
  Ηλείας 1.966 2.039 1.822 1.917 1.950 2.006 1.929 1.954 1.924 2.002 
Ελλάδα 105.170 102.559 103.915 105.529 104.942 105.091 105.476 109.895 107.979 107.820 

 
Φυσική Εξέλιξη 

  
Έτος 
2000 

Έτος 
2001 

Έτος 
2002 

Έτος 
2003 

Έτος 
2004 

Έτος 
2005 

Έτος 
2006 

Έτος 
2007 

Έτος 
2008 

Έτος 
2009 

∆υτική 
Ελλάδα 

-809  -560  -231  -806  -727  -760  -672  -977  -123  -240  

Αιτ-νιας -481  -219  -185  -499  -354  -256  -350  -457  -260  -274  

  Αχαίας 429  490  458  315  368  294  289  139  546  583  
  Ηλείας -757  -831  -504  -622  -741  -798  -611  -659  -409  -549  

 Ελλάδα 
-

1.896  
-277  -346  -1.109  713  2.454  6.566  2.031  10.323  9.619  

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. –  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµαµτισµού Π∆Ε  
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Φυσική Εξέλιξη Πληθυσµού (2000-2009) 
 

Φυσική Κίνηση Πληθυσµού στην ∆υτική Ελλάδα 2000 - 2009 Σύνολο Περιοχών
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∆υτική Ελλάδα Αιτ-ν ιας   Αχαίας   Ηλείας
 

 
 
Η παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής έχει σηµαντικό ενδιαφέρον να την δούµε διακρίνοντας 

τις περιοχές σε αστικές , ηµιαστικές και αγροτικές.  

 

Ειδικότερα η φυσική εξέλιξη του πληθυσµού στην ∆υτική Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 

(2000 – 2008) για τις αστικές περιοχές είναι θετική και ειδικότερα για τον νοµό 

Αιτωλοακαρνανίας έχει και µικρό συντελεστή µεταβλητότητας (13.80%). 

 

Πίνακας 2.2-10 Α Φυσική Εξέλιξη Πληθυσµού 2000 – 2009 – Αστικές Περιοχές 

Αστικές 
Έτος 
2000 

Έτος 
2001 

Έτος 
2002 

Έτος 
2003 

Έτος 
2004 

Έτος 
2005 

Έτος 
2006 

Έτος 
2007 

Έτος 
2008 

Έτος 
2009 

∆υτική Ελλάδα 1.282 -55 -1.902 -875 1.212 18 -2.105 -359 1.381 55 
Αιτωλoaκαρνανίας 464 -67 -665 -251 483 -13 -721 -30 472 54
  Αχαίας 738 34 -522 126 634 56 -564 306 817 21
  Ηλείας 80 -22 -715 -750 95 -25 -820 -635 92 -20
 Ελλάδα 14.645 674-17.135 -105 14.907 1.178 -16.190 -76 15.366 1.262
 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. –  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµµατισµού Π∆Ε  
 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι κατά στην περίοδο 2000 – 2009 ο πληθυσµός των αστικών 

περιοχών της ∆υτικής Ελλάδας παρουσιάζει ισχυρή µεταβλητότητα µε τον πληθυσµό της 

Αχαΐας να αυξάνεται σε σχέση µε τις άλλες δύο ενότητες..  

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται ανάγλυφα η εικόνα αυτή : 
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Φυσική Εξέλιξη του πληθυσμού της ΠΔΕ 2000-2009 Αστικές Περιοχές
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Η παραπάνω εικόνα διαφοροποιείται στην περίπτωση ηµιαστικών περιοχών κυρίως για τους 

Περιφερειακές  Ενότητες Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η Π.Ε. Αχαΐας παρουσιάζει 

αύξηση του ηµιαστικού του πληθυσµού για όλη την περίοδο αναφοράς µε µέσο ρυθµό 

αύξησης περίπου 38 κατοίκους ανά έτος (µε υψηλό όµως συντελεστή µεταβλητότητας 

περίπου στο 60%). Στον πίνακα και στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εικόνα 

αυτή : 

 

Πίνακας 2.2-10 Β Φυσική Εξέλιξη Πληθυσµού 2000 – 2009 – Ηµιαστικές Περιοχές 

Ηµιαστικές  
Έτος 
2000 

Έτος 
2001 

Έτος 
2002 

Έτος 
2003 

Έτος 
2004 

Έτος 
2005 

Έτος 
2006 

Έτος 
2007 

Έτος 
2008 

Έτος 
2009 

∆υτική Ελλάδα -55 -1.902 -875 1.212 18 -2.105 -359 1.381 55 -1.795 
Αιτωλoaκαρνανίας -67 -665 -251 483 -13 -721 -30 472 54 -556 
  Αχαίας 34 -522 126 634 56 -564 306 817 21 -532 
  Ηλείας -22 -715 -750 95 -25 -820 -635 92 -20 -707 
 Ελλάδα 674 -17.135 -105 14.907 1.178 -16.190 -76 15.366 1.262 -16.704 
 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. –  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµαµτισµού Π∆Ε  

 

Φυσική Εξέλιξη του πληθυσμού της ΠΔΕ 2000-2009 Ημιαστικές Περιοχές
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ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 29 - 

 
Η παραπάνω κατάσταση χειροτερεύει και για τΙς τρεις Περιφερειακές  Ενότητες της ∆υτικής 

Ελλάδας στην περίπτωση που πάρουµε τις αγροτικές περιοχές. Μόνο που η µείωση του 

αγροτικού πληθυσµού δεν παρουσιάζεται µόνο στην ∆υτική Ελλάδα αλλά στην χώρα 

ολόκληρη. Αν µάλιστα συνδυάσουµε την εικόνα αυτή µε την ανοµοιογένεια της κατανοµής 

του πληθυσµού στην έκταση των Π.Ε. της ∆υτικής Ελλάδας και κυρίως της ΠΕ Αχαΐας, που 

είδαµε παραπάνω (συντελεστές ανοµοιογένειας και Ginni), η εικόνα της ανισοκατανοµής του 

πληθυσµού ειδικά για την ΠΕ  Αχαΐας θα χειροτερεύει (ερήµωση των ορεινών περιοχών και 

αστικοποίηση του πεδινού και παραθαλάσσιου τµήµατός του). 

 

Πίνακας 2.2-10 Γ Φυσική Εξέλιξη Πληθυσµού 2000 – 2009 – Αγροτικές Περιοχές 

Αγροτικές 
Έτος 
2000 

Έτος 
2001 

Έτος 
2002 

Έτος 
2003 

Έτος 
2004 

Έτος 
2005 

Έτος 
2006 

Έτος 
2007 

Έτος 
2008 

Έτος 
2009 

∆υτική Ελλάδα -1.902  -875  1.212  18  -2.105  -359  1.381  55  -1.795  -817  
Αιτωλoaκαρνανίας -665  -251  483  -13  -721  -30  472  54  -556  -418  
  Αχαίας -522  126  634  56  -564  306  817  21  -532  389  
  Ηλείας -715  -750  95  -25  -820  -635  92  -20  -707  -788  

 Ελλάδα 
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
-

17.135  
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. –  Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού  Προγραµαµτισµού Π∆Ε  

 

Φυσική Εξέλιξη του πληθυσμού της ΠΔΕ 2000-2009 Αγροτικές Περιοχές
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Συνέπεια των παραπάνω στοιχείων είναι η αποτύπωση της πυραµίδας των ηλικιών στΙς 

Περιφερειακές  Ενότητες της ∆υτικής Ελλάδας µε βάση την απογραφή του 2001 

 

Ειδικότερα στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πυραµίδα των ηλικιών (όλα τα 

φύλα) ανά Περιφερειακή Ενότητα της ∆υτικής Ελλάδας µε βάση τα στοιχεία της απογραφής 

του 2001.  

 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 30 - 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

80 ετών και άνω
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛOΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                       

 
 
Από τα στοιχεία αυτά µπορούµε να υπολογίσουµε τους ακόλουθους κοινωνικούς δείκτες 

αφού παρακάτω του ορίσουµε : 

 

∆είκτης Κοινωνικών Βαρών: Λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό του πληθυσµού µέχρι 14 ετών 

και του πληθυσµού από 65 ετών και πάνω ως προς τον πληθυσµό ηλικίας 15-64 ετών. 

∆είκτης Κοινωνικών Βαρών από παιδικό πληθυσµό: Λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό του 

παιδικού πληθυσµού (έως 14 ετών) στο πληθυσµό ηλικίας 15-64 ετών. 

∆είκτης Κοινωνικών Βαρών από γεροντικό πληθυσµό: Λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό του 

γεροντικού πληθυσµού (από 65 ετών και πάνω) στο πληθυσµό ηλικίας 15-64 ετών.  

∆είκτης Γήρανσης: Λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό του γεροντικού πληθυσµού (από 65 ετών 

και πάνω) στο παιδικό πληθυσµό. 

Αναλογία Αντικατάστασης: Είναι το αντίστροφο του ∆είκτη Γήρανσης δηλαδή δείχνει την 

δυναµική αντικατάστασης (ανανέωσης) του πληθυσµού.  

 
Πίνακας 3 – 9 Κοινωνικοί ∆είκτες ∆υτική Ελλάδα Απογραφή 2001  
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ 
Και τα δύο 
φύλλα 

Άρρενες Θήλεις 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 55,10% 50,69% 59,88% 
ΑΧΑΪΑ 46,13% 44,64% 47,68% 
ΗΛΕΙΑ 52,16% 49,17% 55,46% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 50,32% 47,61% 53,21% 
ΕΛΛΑ∆Α 46,81% 44,77% 48,86% 
Αναλογία Κοινωνικών Βαρών από παιδικό 
πληθυσµό 

Και τα δύο 
φύλλα 

Άρρενες Θήλεις 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 26,79% 26,74% 26,83% 
ΑΧΑΪΑ 23,31% 23,95% 22,64% 
ΗΛΕΙΑ 24,12% 24,23% 24,00% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 24,54% 24,85% 24,21% 
ΕΛΛΑ∆Α 22,28% 22,91% 21,65% 
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Αναλογία Κοινωνικών Βαρών από γεροντικό 
πληθυσµό 

Και τα δύο 
φύλλα 

Άρρενες Θήλεις 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 28,31% 23,94% 33,05% 
ΑΧΑΪΑ 22,83% 20,69% 25,05% 
ΗΛΕΙΑ 28,04% 24,94% 31,46% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 25,78% 22,76% 29,01% 
ΕΛΛΑ∆Α 24,52% 21,86% 27,20% 

∆είκτης Γήρανσης 
Και τα δύο 
φύλλα 

Άρρενες Θήλεις 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 105,70% 89,54% 123,15% 
ΑΧΑΪΑ 97,94% 86,39% 110,65% 
ΗΛΕΙΑ 116,27% 102,93% 131,10% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 105,07% 91,61% 119,84% 
ΕΛΛΑ∆Α 110,06% 95,46% 125,64% 

Αναλογία Αντικατάστασης 
Και τα δύο 
φύλλα 

Άρρενες Θήλεις 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 0,95 1,12 0,81 
ΑΧΑΪΑ 1,02 1,16 0,90 
ΗΛΕΙΑ 0,86 0,97 0,76 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 0,95 1,09 0,83 
ΕΛΛΑ∆Α 0,91 1,05 0,80 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. –  Απογραφή 2001 Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Από τον πίνακα αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η εικόνα που αποτυπώνεται στην πυραµίδα 

ηλικιών που παρουσιάστηκε παραπάνω. Συµπερασµατικά η ∆υτική Ελλάδα, όπως 

αποτυπώθηκε στην απογραφή του 2001, παρουσιάζει µια αυξηµένο δείκτη γήρανσης (κυρίως 

στις Περιφερειακές  Ενότητες Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας) ενώ ο δείκτης γήρανσης είναι 

πολύ µεγαλύτερος στο γυναικείο πληθυσµό σε σύγκριση µε τον ανδρικό πληθυσµό.  

 

Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται και µε την χρήση του υπολογιζόµενου πληθυσµού ανά 

φύλλο και ηλικία για την περίοδο 1991 – 2007 όπου οι παραπάνω δείκτες υπολογίζονται ανά 

νοµό και σε σύνολο χώρας. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ                            
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 57,40% 57,27% 57,14% 57,01% 56,91% 56,81% 56,70% 56,60% 56,51% 56,42% 56,22% 56,17% 56,17% 56,04% 56,18% 56,07% 55,54% 
ΑΧΑΪΑ 53,26% 52,44% 51,67% 50,93% 50,26% 49,57% 48,87% 48,18% 47,52% 46,82% 46,30% 46,08% 46,09% 46,21% 46,40% 46,47% 46,23% 
ΗΛΕΙΑ 61,15% 60,26% 59,38% 58,51% 57,71% 56,86% 56,02% 55,25% 54,55% 53,98% 53,44% 52,87% 52,33% 51,89% 51,68% 51,29% 50,57% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 56,51% 55,87% 55,27% 54,68% 54,14% 53,58% 53,01% 52,47% 51,95% 51,44% 50,99% 50,72% 50,57% 50,45% 50,50% 50,39% 49,93% 
ΕΛΛΑ∆Α 49,10% 48,87% 48,63% 48,37% 48,14% 47,89% 47,64% 47,40% 47,18% 46,96% 46,97% 47,25% 47,59% 48,00% 48,56% 48,92% 49,00% 
Αναλογία Κοινωνικών Βαρών από παιδικό πληθυσµό                            
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 33,5% 32,8% 32,2% 31,5% 30,8% 30,1% 29,4% 28,7% 28,0% 27,3% 26,5% 25,8% 25,3% 24,7% 24,3% 23,8% 23,3% 
ΑΧΑΪΑ 32,3% 31,3% 30,4% 29,5% 28,6% 27,6% 26,7% 25,7% 24,8% 23,9% 23,0% 22,5% 22,1% 21,9% 21,7% 21,5% 21,3% 
ΗΛΕΙΑ 32,7% 31,7% 30,8% 30,0% 29,1% 28,2% 27,3% 26,4% 25,5% 24,6% 23,7% 22,7% 21,9% 21,1% 20,4% 19,7% 19,1% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 32,79% 31,91% 31,05% 30,21% 29,39% 28,54% 27,66% 26,79% 25,93% 25,07% 24,23% 23,51% 22,97% 22,52% 22,12% 21,74% 21,35% 
ΕΛΛΑ∆Α 28,28% 27,63% 26,99% 26,36% 25,74% 25,10% 24,45% 23,80% 23,17% 22,52% 21,99% 21,68% 21,48% 21,39% 21,35% 21,31% 21,28% 
Αναλογία Κοινωνικών Βαρών από γεροντικό πληθυσµό                            
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 23,91% 24,45% 24,99% 25,53% 26,09% 26,67% 27,27% 27,88% 28,51% 29,15% 29,72% 30,34% 30,91% 31,34% 31,91% 32,26% 32,23% 
ΑΧΑΪΑ 20,92% 21,09% 21,28% 21,47% 21,70% 21,94% 22,19% 22,45% 22,70% 22,94% 23,25% 23,62% 23,97% 24,30% 24,69% 24,95% 24,90% 
ΗΛΕΙΑ 28,49% 28,52% 28,54% 28,54% 28,58% 28,63% 28,73% 28,87% 29,06% 29,34% 29,73% 30,15% 30,48% 30,75% 31,27% 31,57% 31,46% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 23,72% 23,96% 24,21% 24,46% 24,75% 25,04% 25,35% 25,68% 26,02% 26,37% 26,76% 27,20% 27,60% 27,92% 28,38% 28,65% 28,58% 
ΕΛΛΑ∆Α 20,83% 21,24% 21,64% 22,02% 22,40% 22,79% 23,19% 23,60% 24,01% 24,44% 24,98% 25,57% 26,10% 26,61% 27,21% 27,62% 27,72% 
∆είκτης Γήρανσης                                   
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 87,24% 89,84% 92,54% 95,25% 98,14% 101,42% 105,24% 109,41% 113,96% 119,06% 125,36% 132,72% 139,45% 145,51% 153,26% 160,05% 164,63% 
ΑΧΑΪΑ 64,68% 67,27% 70,00% 72,86% 75,96% 79,38% 83,19% 87,22% 91,47% 96,09% 100,88% 105,13% 108,41% 110,92% 113,75% 115,92% 116,77% 
ΗΛΕΙΑ 87,24% 89,84% 92,54% 95,25% 98,14% 101,42% 105,24% 109,41% 113,96% 119,06% 125,36% 132,72% 139,45% 145,51% 153,26% 160,05% 164,63% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 72,34% 75,09% 77,98% 80,97% 84,19% 87,72% 91,65% 95,85% 100,33% 105,20% 110,48% 115,70% 120,17% 123,98% 128,28% 131,79% 133,83% 
ΕΛΛΑ∆Α 73,65% 76,86% 80,16% 83,53% 87,04% 90,80% 94,86% 99,13% 103,62% 108,55% 113,62% 117,92% 121,50% 124,39% 127,44% 129,61% 130,25% 
Αναλογία Αντικατάστασης                                   
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1,15 1,11 1,08 1,05 1,02 0,99 0,95 0,91 0,88 0,84 0,80 0,75 0,72 0,69 0,65 0,62 0,61 
ΑΧΑΪΑ 1,55 1,49 1,43 1,37 1,32 1,26 1,20 1,15 1,09 1,04 0,99 0,95 0,92 0,90 0,88 0,86 0,86 
ΗΛΕΙΑ 1,15 1,11 1,08 1,05 1,02 0,99 0,95 0,91 0,88 0,84 0,80 0,75 0,72 0,69 0,65 0,62 0,61 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 1,38 1,33 1,28 1,24 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,95 0,91 0,86 0,83 0,81 0,78 0,76 0,75 
ΕΛΛΑ∆Α 1,36 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,01 0,97 0,92 0,88 0,85 0,82 0,80 0,78 0,77 0,77 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. –  Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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Από τον παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνεται και ισχυροποιείται η εικόνα που 

αποτυπώθηκε µε την απογραφή του 2001.  Ενδεικτικό της γήρανσης του πληθυσµού 

στην ∆υτική Ελλάδα είναι ο δείκτης αντικατάστασης, που, σε περίοδο 17 χρόνων, 

µειώθηκε κατά 47%.  

 

 

2.3 Οικονοµικές και Ποσοτικές Επιδόσεις της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
 
2.3.1 Εισαγωγή 

Οι τιµές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών προσδιορίζονται µε βάση τα διαθέσιµα στατιστικά 

δεδοµένα για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε), µε σκοπό να συγκρίνουν την 

επίδοσή της τόσο διαχρονικά όσο και σε σχέση µε την επίδοση άλλων υπερεθνικών, 

εθνικών και περιφερειακών συνόλων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί διαρθρωτικοί δείκτες για την 

Π∆Ε. Με τον πίνακα αυτόν είναι δυνατή η διαµόρφωση µιας εικόνας για την ∆υτική 

Ελλάδα όπως αυτή διαµορφώθηκε στα τελευταία χρόνια. 

 

Πίνακας .2.3-1: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρεια 
∆Ε 

Ελλάδα ΕΕ25 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε ΜΑ∆ (ΕΕ27=100), (2008) 68,40 88 100 

Απασχόληση - Ανεργία    

Παραγωγικότητα Εργασίας ανά απασχολούµενο 
(ΕΕ25=100), (2002) 63,5 71,9 100 

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (15-64 ετών), 
(2006) 

58 60,69 64,41 

Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών), (2006) 

42,5 45 39,9 

Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (% επί των 
ανέργων), (2006) 

5,31 5,02 3,20 

Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (Ποσοστό % επί 
του πληθυσµού 25-64 που συµµετείχαν σε 
εκπαίδευση ή κατάρτιση διάρκειας µέχρι 4 
εβδοµάδων), (2007) 

2 1,89 10,26 

Υγεία    

∆ιαθέσιµα Κρεβάτια σε νοσοκοµεία ανά 100.000 
κατοίκους (2005) 

313 401,80 605,62 

Κρεβάτια σε νοσοκοµεία ανά 100.000 κατοίκους 
(2005) 

2.259 8.713 26.173 
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∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρεια 
∆Ε 

Ελλάδα ΕΕ25 

Οδοντίατροι ανά 100.000 κατοίκους (2005) 83,70 97,80 62,35 

Ψυχίατροι και ιατροί όλων των ειδικοτήτων ανά 
100.000 κατοίκους (2005) 

394,3 436,3 331,6 

Εργαζόµενοι στο τοµέα υγείας ανά 100.000 
κατοίκους (2005) 

2.896 9.259 13.417 

Τουρισµός    

∆ιαθέσιµα κρεβάτια σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύµατα ανά 1000 κατοίκους (2007) 

33,38 131,77 61,71 

∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύµατα (2007) 

1.957.596  65.420.236 1.798.817.555  

Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής σε ξενοδοχεία και 
λοιπά καταλύµατα (2007) 

2,37 3,68 2,76 

Μεταφορές     

Θαλάσσιες Μεταφορές φορτίων σε χιλιάδες 
τόνους (2008)  

6.353    

Θαλάσσιες Μεταφορές Επιβατών ανά 1000 
επιβάτες (2008) 

4.755   

Έρευνα και Τεχνολογία    

Συνδέσεις Νοικοκυριών σε Internet (Ποσοστό % 
νοικοκυριών) (2008) 

19 27,25 59,32 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Ποσοστό % κατοίκων που 
παράγγειλαν ιδιωτικά αγαθά µέσα από το 
internet) (2008) 

5 8,25 32,19 

∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ, 
(2006) 

0,82 0,40 1,28 

Πηγή Eurostat  Επεξεργασία  ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
2.3.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην ∆υτική Ελλάδα  

 
 Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος στην ∆υτική Ελλάδα αλλά και στις περιφέρειες του ∆υτικού 

χωρικού άξονα, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 
Πίνακας 3.2-2 Εξέλιξη του ΑΕγχΠ της ∆υτικής Ελλάδας και του ∆υτικού Χωρικού 
Άξονα στην περίοδο 2000 -2007 σε τρέχουσες τιµές 

Ετη 
Περιφέρειες και 

Π.Ε. 
2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007 

Σύνολο  Ελλάδος 136.281,00 146.427,76 156.614,88 172.431,13 185.812,64 195.366,15 210.459,52 226.436,98 
Ήπειρος 3.277,90 3.530,24 3.644,60 4.028,46 4.363,82 4.502,28 5.044,57 5.212,92 
Άρτα 561,27 617,28 641,24 704,83 740,06 768,06 834,41 886,18 
Θεσπρωτία 409,66 473,55 463,04 507,48 544,93 547,26 630,91 649,53 
Ιωάννινα 1.694,14 1.811,36 1.914,02 2.157,04 2.373,95 2.471,98 2.784,61 2.851,78 
Πρέβεζα 612,83 628,05 626,31 659,11 704,88 714,98 794,64 825,43 
Ιόνια Νησιά 2.326,33 2.588,51 2.679,96 2.911,79 2.969,63 3.160,48 3.482,25 3.663,87 
Ζάκυνθος 536,51 600,43 616,26 643,09 649,45 697,16 769,06 786,21 
Κέρκυρα 1.196,08 1.295,21 1.351,64 1.482,62 1.500,20 1.617,87 1.747,23 1.878,00 
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Κεφαλληνία 400,70 473,23 485,01 529,61 543,81 564,72 652,50 669,96 
Λευκάδα 193,04 219,63 227,06 256,46 276,17 280,72 313,46 329,70 
∆υτική Ελλάς 6.273,00 6.641,29 7.025,32 7.735,46 7.992,10 8.484,57 9.139,39 9.614,44 
Αιτωλοακαρνανία 1.809,69 1.841,96 1.921,65 2.063,05 2.157,80 2.302,30 2.475,99 2.529,41 
Αχαία 3.154,14 3.420,80 3.698,16 4.068,48 4.170,32 4.507,52 4.915,77 5.183,81 
Ηλεία 1.309,17 1.378,53 1.405,50 1.603,94 1.663,97 1.674,75 1.747,63 1.901,21 

* Προσωρινά στοιχεία   Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  

 
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι σε τρέχουσες τιµές το ΑΕγχΠ των Π.Ε. του ∆υτικού 

Χωρικού άξονα αυξήθηκε στην περίοδο 2000-2008 σε τρέχουσες τιµές αλλά ο µέσος 

ρυθµός αύξησης του υπολείπεται του εθνικού µέσου όρου. 

 
Στον πίνακα και στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα παραπάνω 

στοιχεία.  

 
Πίνακας 2.3-3: Ρυθµοί Μεταβολής του ΑΕγχΠ της ∆υτικής Ελλάδας και του ∆υτικού 
Χωρικού Άξονα στην περίοδο 2000 -2007 σε τρέχουσες τιµές 

                                      
'Ετη 

Περιφέρειες και 
Π.Ε. 

2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005*/2004  2006*/2005* 2007*/2006* 

Σύνολο  Ελλάδος 7,45% 6,96% 10,10% 7,76% 5,14% 7,73% 7,59% 
Ήπειρος 7,70% 3,24% 10,53% 8,32% 3,17% 12,04% 3,34% 
Άρτα 9,98% 3,88% 9,92% 5,00% 3,78% 8,64% 6,20% 
Θεσπρωτία 15,60% -2,22% 9,60% 7,38% 0,43% 15,29% 2,95% 
Ιωάννινα 6,92% 5,67% 12,70% 10,06% 4,13% 12,65% 2,41% 
Πρέβεζα 2,48% -0,28% 5,24% 6,94% 1,43% 11,14% 3,87% 
Ιόνια Νησιά 11,27% 3,53% 8,65% 1,99% 6,43% 10,18% 5,22% 
Ζάκυνθος 11,91% 2,64% 4,35% 0,99% 7,35% 10,31% 2,23% 
Κέρκυρα 8,29% 4,36% 9,69% 1,19% 7,84% 8,00% 7,48% 
Κεφαλληνία 18,10% 2,49% 9,20% 2,68% 3,85% 15,54% 2,68% 
Λευκάδα 13,78% 3,38% 12,95% 7,69% 1,65% 11,66% 5,18% 
∆υτική Ελλάς 5,87% 5,78% 10,11% 3,32% 6,16% 7,72% 5,20% 
Αιτωλοακαρνανία 1,78% 4,33% 7,36% 4,59% 6,70% 7,54% 2,16% 
Αχαία 8,45% 8,11% 10,01% 2,50% 8,09% 9,06% 5,45% 
Ηλεία 5,30% 1,96% 14,12% 3,74% 0,65% 4,35% 8,79% 
* Προσωρινά στοιχεία Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  
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Από την ανάλυση που θα ακολουθήσει παρακάτω εξαιρούµε το τελευταίο έτος 2008 

αφού τα στοιχεία του έτους αυτού είναι προσωρινά και διαφοροποιούν σηµαντικά την 

µεταβλητικότητα και την διακύµανση των τιµών. Επειδή η ΕΛΣΤΑΤ έχει προχωρήσει σε 

αναµόρφωση των προβλέψεων για το ΑΕΠ της χώρας πρόσφατα πρέπει να 

επικαιροποιηθούν και τα στοιχεία αυτά. 

 

Την περίοδο 2002-2003 η ΠΕ Ηλεία καταγράφει την µεγαλύτερη αύξηση στο ΑΕγχΠ από 

όλους τις ΠΕ  του ∆υτικού Χωρικού άξονα όµως εκείνη η διετία είναι περίοδος που 

έντονες ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στους άλλους Π.Ε.ς της χώρας 

(προολυµπιακή περίοδος). Οι ρυθµοί µεταβολής στο ΑΕγχΠ στον Νοµό Ηλείας 

παρουσιάζουν και µεγαλύτερη µεταβλητικότητα γεγονός που αποτυπώνεται και στον 

συντελεστή µεταβλητότητας (82,33%) που είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος συντελεστής 

µεταξύ των Π.Ε. του δυτικού χωρικού άξονα µετά από την Θεσπρωτία (99,97%), της 

Πρέβεζας (86,57%) και της Κεφαλληνίας (85,20%). Η ΠΕ Αχαΐας παρουσιάζει τον 

χαµηλότερο συντελεστή µεταβλητότητας (34,73%) µεταξύ των Π.Ε. του δυτικού χωριού 

άξονα. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι στην περίοδο αυτή ο µέσος ρυθµός αύξησης του 

ΑΕγχΠ σε τρέχουσες τιµές είναι κοντά στο 7%, όµως θα πρέπει να λάβουµε ιδιαίτερα 

σοβαρά την αρνητική µεταβολή του στην περίοδο 2007/2006 που ο ρυθµός µεταβολής 

περιορίζεται από το 9% την προηγούµενη διετία, στο 5%. Είναι όπως φαίνεται η αρχή 

ενός καθοδικού κύκλου στην οικονοµική εξέλιξη τόσο της Ελλάδας όσο και της ∆υτικής 

Ελλάδας. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συµµετοχή των Π.Ε. του ∆υτικού χωρικού 

άξονα στην διαµόρφωση του ΑΕγχΠ σε επίπεδο χώρας. 

 

Πίνακας 2.3-4: Ποσοστά συµµετοχής των Π.Ε. του ∆υτικού Χωρικού Άξονα στην 
διαµόρφωση του ΑΕγχΠ της Ελλάδας στην περίοδο 2000 -2007 σε τρέχουσες τιµές 

                                      'Ετη 
Περιφέρειες και Π.Ε. 

2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008 

∆υτικός Άξονας 8,72% 8,71% 8,52% 8,51% 8,25% 8,27% 8,39% 8,17% 9,54% 
Ήπειρος 2,41% 2,41% 2,33% 2,34% 2,35% 2,30% 2,40% 2,30% 2,46% 
Άρτα 0,41% 0,42% 0,41% 0,41% 0,40% 0,39% 0,40% 0,39% 0,38% 
Θεσπρωτία 0,30% 0,32% 0,30% 0,29% 0,29% 0,28% 0,30% 0,29% 0,30% 
Ιωάννινα 1,24% 1,24% 1,22% 1,25% 1,28% 1,27% 1,32% 1,26% 1,38% 
Πρέβεζα 0,45% 0,43% 0,40% 0,38% 0,38% 0,37% 0,38% 0,36% 0,40% 
Ιόνια Νησιά 1,71% 1,77% 1,71% 1,69% 1,60% 1,62% 1,65% 1,62% 1,96% 
Ζάκυνθος 0,39% 0,41% 0,39% 0,37% 0,35% 0,36% 0,37% 0,35% 0,44% 
Κέρκυρα 0,88% 0,88% 0,86% 0,86% 0,81% 0,83% 0,83% 0,83% 1,04% 
Κεφαλληνία 0,29% 0,32% 0,31% 0,31% 0,29% 0,29% 0,31% 0,30% 0,31% 
Λευκάδα 0,14% 0,15% 0,14% 0,15% 0,15% 0,14% 0,15% 0,15% 0,17% 
∆υτική Ελλάδα 4,60% 4,54% 4,49% 4,49% 4,30% 4,34% 4,34% 4,25% 5,12% 
Αιτωλοακαρνανία 1,33% 1,26% 1,23% 1,20% 1,16% 1,18% 1,18% 1,12% 1,36% 
Αχαία 2,31% 2,34% 2,36% 2,36% 2,24% 2,31% 2,34% 2,29% 2,81% 
Ηλεία 0,96% 0,94% 0,90% 0,93% 0,90% 0,86% 0,83% 0,84% 0,95% 
* Προσωρινά στοιχεία Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται αν µετατρέψουµε τις τρέχουσες τιµές σε σταθερές. Την 

περίοδο αυτή η χώρα µας παρουσιάζει χαµηλούς ρυθµούς µεταβολής των τιµών µε 

αποτέλεσµα η παραπάνω εικόνα να µην αλλάζει ουσιαστικά. 

 

Ειδικότερα ο πίνακας 2.3-5 καθώς και το διάγραµµα που απεικονίζει τους ρυθµούς 

µεταβολής της ∆υτικής Ελλάδας και του ∆υτικού Χωρικού άξονα σε σταθερές τιµές 

είναι : 

 

Πίνακας 2.3-5: Ρυθµοί Μεταβολής του ΑΕγχΠ της ∆υτικής Ελλάδας και του ∆υτικού 
Χωρικού Άξονα στην περίοδο 2000 -2007 σε σταθερές τιµές 

                                      
'Ετη 

Περιφέρειες και 
Π.Ε. 

2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005*/2004  2006*/2005* 2007*/2006* 2008*/2007 

Σύνολο  Ελλάδος 3,94% 3,21% 6,34% 4,73% 1,54% 4,39% 4,56% 0,46% 
Ήπειρος 4,18% -0,38% 6,76% 5,27% -0,36% 8,57% 0,43% 7,32% 
Άρτα 6,39% 0,24% 6,17% 2,04% 0,23% 5,27% 3,22% -2,37% 
Θεσπρωτία 11,82% -5,64% 5,86% 4,36% -3,01% 11,72% 0,05% 6,79% 
Ιωάννινα 3,43% 1,97% 8,85% 6,96% 0,56% 9,16% -0,47% 9,87% 
Πρέβεζα -0,86% -3,77% 1,65% 3,93% -2,04% 7,70% 0,95% 9,32% 
Ιόνια Νησιά 7,64% -0,09% 4,94% -0,89% 2,78% 6,77% 2,26% 21,75% 
Ζάκυνθος 8,26% -0,96% 0,79% -1,86% 3,67% 6,90% -0,65% 25,92% 
Κέρκυρα 4,75% 0,70% 5,95% -1,66% 4,15% 4,65% 4,46% 25,68% 
Κεφαλληνία 14,25% -1,10% 5,47% -0,21% 0,29% 11,96% -0,21% 6,43% 
Λευκάδα 10,06% -0,24% 9,10% 4,65% -1,83% 8,20% 2,22% 20,50% 
∆υτική Ελλάς 2,41% 2,08% 6,35% 0,41% 2,53% 4,38% 2,24% 21,05% 
Αιτωλοακαρνανία -1,54% 0,67% 3,70% 1,65% 3,04% 4,21% -0,72% 22,00% 
Αχαία 4,91% 4,32% 6,26% -0,38% 4,38% 5,68% 2,49% 23,50% 
Ηλεία 1,86% -1,61% 10,23% 0,82% -2,80% 1,12% 5,73% 13,11% 

* Προσωρινά στοιχεία Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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Η ΠΕ Ηλείας5 παρουσιάζει όπως είπαµε υψηλό ρυθµό µεταβολής στην διετία 2002-2003 

και περίοδο που και οι άλλοι ΠΕ του ∆υτικού χωρικού άξονα έχουν δυναµική 

ανάπτυξης, όµως η ΠΕ Ηλείας την ίδια εικόνα παρουσιάζει και την διετία 2006 – 2007. 

Υπογραµµίζουµε όµως ότι η ΠΕ Ηλείας παρουσιάζει τον µεγαλύτερο συντελεστή 

µεταβλητικότητας (189,72%) για την περίοδο αυτή γεγονός που υποδηλώνει τις υψηλές 

διακυµάνσεις που παρουσιάζει για την περίοδο 2000-2007 η µεταβολή του ΑΕγχΠ στο 

νοµό αυτό. Η ΠΕ Αχαΐας παρουσιάζει τον µικρότερο συντελεστή µεταβλητότητας από 

όλες τις ΠΕ του ∆υτικού Χωρικού Άξονα (50,55%) και εποµένως µπορούµε να 

εκτιµήσουµε ότι στην περίοδο αυτή ο µέσος ρυθµός αύξησης του ΑΕγχΠ στο νοµό 

ήταν κοντά στο 4,4% όταν ο αντίστοιχος σε επίπεδο Ελλάδος ήταν 4.5%, δηλαδή η ΠΕ 

Αχαΐας κινήθηκε κοντά στον Εθνικό Μέσο όρο. Αντίστοιχα κοντά στο µέσο εθνικό όρο 

ήταν οι ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας από την Περιφέρεια Ηπείρου και οι ΠΕ 

Κεφαλληνίας και Λευκάδας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Μάλιστα η ΠΕ Λευκάδας 

παρουσίασε µέσο ρυθµό µεγαλύτερο κατά µισή ποσοστιαία µονάδα του αντίστοιχου 

εθνικού µέσου όρου αλλά µε υψηλό συντελεστή µεταβλητότητας (91,69%). 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εµφανίζει ιδιαίτερα χαµηλές αναπτυξιακές επιδόσεις 

συγκριτικά ακόµα και µε την διευρυµένη Ευρώπη των 25. Παρά τις σηµαντικές 

χρηµατοδοτικές εισροές µέσω Κοινοτικών και εθνικών πόρων (ΜΟΠ και ΚΠΣ), εντούτοις 

δεν παρουσιάζει την αντίστοιχη αναπτυξιακή εξέλιξη µε όρους ονοµαστικής σύγκλισης. 

Το κατά κεφαλήν  ΑΕΠ της Περιφέρειας υστερεί τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

 

Η Περιφέρεια, ωστόσο, αναπτύχθηκε µε ρυθµούς ανάπτυξης (µεταβολή ΑΕΠ) 

υψηλότερους του κοινοτικού µέσου όρου (τόσο της Ε.Ε. των 25 όσο και των 15) για την 

περίοδο 2000-2003, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η κατά κεφαλήν διαφορά προϊόντος µε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι, το 2000 ο ΜΕΡΜ της Περιφέρειας ήταν µικρότερος του 

µέσου ευρωπαϊκού ρυθµού. Αντίθετα, την περίοδο 2000-2003, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

ανάπτυξης του ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ήταν 7,4% για την Περιφέρεια, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος 

ετήσιος ρυθµός ήταν περίπου 3%.  

 

Πίνακας 2.3 – 6 : Περιφερειακή κατανοµή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ και σε 
ΜΑ∆, 2003. 

                                                 
5  Στην ανάλυση που ακολουθεί εξαιρούµε το έτος 2008 αφού πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ έχιε προχωρήσει 

στην αναθεώρηση του ΑΕΠ της χώρας για το έτος αυτό. 
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Γεωγραφική Ενότητα 
ΑΕΠ 

(εκ. Ευρώ) 

Κατά 

Κεφαλή 

ΑΕΠ 

(ευρώ) 

ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆6 

Κατά 

Κεφαλήν  

ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆ 

ΕΕ25 9.953.329 21.740,6 9.953.329 21.740,6 

ΕΕ15 9.503.521 24.770,4 9.100.568 23.720,1 

Ελλάδα 155.543,2 14.110,1 194.390,1 17.634,1 

∆υτική Ελλάδα 7.951,3 10.904,7 9.937,1 13.628,1 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
Η Π∆Ε παράγει το 5,1% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της 

χώρας. Στο σύνολο της χώρας ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 6,8% της ΑΠΑ, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό της ΑΠΑ για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται, κατά 

µέσο όρο, στο 12,3% (Eurostat, 2003). Σε επίπεδο NUTS 3 ο πρωτογενής τοµέας παράγει 

το 27% της ΑΠΑ της ΠΕ Ηλείας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αιτωλοακαρνανία 

και την Αχαΐα είναι 12,8% και 6,2%. 

 

Αντίστοιχα ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ της χώρας, µε την 

Περιφέρεια και τις ΠΕ να παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά συµµετοχής ανά 

γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριµένα, ο δευτερογενής τοµέα της Περιφέρειας παράγει το 

16,7% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για 

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία είναι 14,4%, 20,2% και 11,2%. Επιπρόσθετα, η 

Περιφέρεια παράγει το 3,9% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα στο σύνολο 

της χώρας.  

 

Αναφορικά, µε την συµµετοχή του τριτογενή τοµέα στην ΑΠΑ σε εθνικό (Ελλάδα), 

περιφερειακό (∆υτική Ελλάδα) και τοπικό επίπεδο (Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα), 

παρατηρείται σχετική ισοκατανοµή µε το ποσοστό να κυµαίνεται από 71% (∆υτική 

Ελλάδα) έως 73,6% (Αχαΐα). Εξαίρεση αποτελεί η ΠΕ Ηλείας, όπου το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι σηµαντικά χαµηλότερο (61,8%), λόγω του έντονου αγροτικού 

χαρακτήρα του Π.Ε.. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Περιφέρεια συµµετέχει στην 

συνολική ΑΠΑ του τοµέα των υπηρεσιών της χώρας µε 5,1%.  

 

Σηµειώνεται ότι διαχρονικά παρατηρείται στροφή της οικονοµίας της Περιφέρειας προς 

τον τριτογενή τοµέα (κυρίως σε υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου), αφού αυξάνεται η 

                                                 
6  ΜΑ∆: Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης υπολογίζονται µε βάση το επίπεδο εισοδηµάτων και το 
επίπεδο των τιµών σε κάθε χώρα. 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 40 - 

συµµετοχή του τοµέα αυτού στο συνολικό περιφερειακό προϊόν, µε παράλληλη κάµψη 

του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. 

 

Πίνακας 2.3- 7- Κατανοµή του ΑΕΠ και το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ και σε ΕΥΡΩ για 
τους 51 Π.Ε.ς της  χώρας συγκρίσεις µε τους Μέσους όρους της χώρας, ΕΕ-15 και ΕΕ-
25 

ΑΕΠ σε ΕΥΡΏ  
ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης 

(ΜΑ∆) 
Ποσοστό 

Συµµετοχής στο 
ΑΕΠ της χώρας 

2000 
Κατά κεφαλή 

ΑΕΠ 

ποσοστό 
του Μ.Ο.της 
Ε.Ε-15 

ποσοστό 
του Μ.Ο.της 
Ε.Ε-25 

Κατά 
κεφαλή 
ΑΕΠ 

ποσοστό 
του Μ.Ο.της 
Ε.Ε-15 

ποσοστό 
του Μ.Ο.της 
Ε.Ε-25 

Γεωργαφική 
Ενότητα 

2000 2000 
ΕΕ - 15 = 
100 

ΕΕ - 25 = 
100 

2000 
ΕΕ - 15 = 
100 

ΕΕ - 25 = 
100 

Ευρωπαϊκή Ένωση - 
E.E-15 

    22.577   100 122   100 115 

Υποψήφιες χώρες - 
Υ.Χ-10 

    3.816   17 21   39 44 

∆ιευρυµένη 
Ευρ.Ένωση Ε.Ε-25 

    18.529   82 100   87 100 

Ελλάδα     11.639   52 63   67 77 
Αττική 36,96 1 13.141 5 58 71 5 76 87 
Θεσσαλονίκη 11,05 2 13.644 3 60 74 3 78 90 
Βοιωτία 3,01 3 23.720 1 105 128 1 136 157 
Αχαΐα 2,61 4 9.903 28 44 53 28 57 66 
Ηράκλειο 2,54 5 11.167 15 50 60 15 64 74 
Λάρισα 2,51 6 11.232 14 50 61 14 65 74 
∆ωδεκάνησος 2 7 14.151 2 63 76 2 81 94 
Εύβοια 1,96 8 10.328 22 46 56 22 59 68 
Μαγνησία 1,93 9 11.778 10 52 64 10 68 78 
Φθιώτιδα 1,72 10 11.273 13 50 61 13 65 75 
Κοζάνη 1,72 11 13.604 4 60 73 4 78 90 
Κορινθία 1,66 12 12.050 9 53 65 9 69 80 
Αιτωλοακαρνανία 1,59 13 8.322 42 37 45 42 48 55 
Ιωάννινα 1,4 14 9.558 30 42 52 30 55 63 
Μεσσηνία 1,33 15 9.222 37 41 50 37 53 61 
Χανιά 1,31 16 11.547 11 51 62 11 66 76 
Σέρρες 1,27 17 7.826 44 35 42 44 45 52 
Ηµαθία 1,22 18 10.043 27 45 54 27 58 67 
Καβάλα 1,19 19 10.545 20 47 57 20 61 70 
Έβρος 1,09 20 10.257 23 45 55 23 59 68 
Ηλεία 1,09 21 7.344 49 33 40 49 42 49 
Πέλλα 1,09 22 9.065 38 40 49 38 52 60 
Κυκλάδες 1,05 23 12.950 6 57 70 6 74 86 
Τρίκαλα 1,04 24 9.232 36 41 50 36 53 61 
Καρδίτσα 0,98 25 9.261 34 41 50 34 53 61 
Λέσβος 0,97 26 12.297 8 55 66 8 71 81 
Κέρκυρα 0,95 27 10.068 25 45 54 25 58 67 
Χαλκιδική 0,94 28 10.532 21 47 57 21 61 70 
Αργολίδα 0,93 29 10.859 18 48 59 18 62 72 
Πιερία 0,88 30 8.557 41 38 46 41 49 57 
Αρκαδία 0,87 31 9.375 33 42 51 33 54 62 
Κιλκίς 0,74 32 11.012 16 49 59 16 63 73 
Λασίθι 0,74 33 12.472 7 55 67 7 72 83 
∆ράµα 0,71 34 8.810 39 39 48 39 51 58 
Ξάνθη 0,7 35 9.246 35 41 50 35 53 61 
Λακωνία 0,68 36 8.011 43 36 43 43 46 53 
Ρέθυµνο 0,66 37 10.904 17 48 59 17 63 72 
Ροδόπη 0,64 38 7.702 47 34 42 47 44 51 
Καστοριά 0,48 39 11.296 12 50 61 12 65 75 
Φλώρινα 0,43 40 9.863 29 44 53 29 57 65 
Άρτα 0,42 41 6.306 51 28 34 51 36 42 
Φωκίδα 0,39 42 8.601 40 38 46 40 49 57 
Πρέβεζα 0,38 43 7.480 48 33 40 48 43 50 
Χίος 0,37 44 9.418 32 42 51 32 54 62 
Σάµος 0,33 45 10.821 19 48 58 19 62 72 
Κεφαλληνία 0,27 46 10.155 24 45 55 24 58 67 
Γρεβενά 0,27 47 7.807 45 35 42 45 45 52 
Ζάκυνθος 0,27 48 9.507 31 42 51 31 55 63 
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Θεσπρωτία 0,27 49 6.425 50 29 35 50 37 43 
Ευρυτανία 0,2 50 7.738 46 34 42 46 45 51 
Λευκάδα 0,17 51 10.065 26 45 54 26 58 67 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

2.3.3 Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον στην ∆υτική Ελλάδα  

 

Η ΠΕ Αχαίας παρουσιάζει για την ίδια περίοδο και το υψηλότερο κατά κεφαλή προϊόν 

στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αλλά υπολείπεται σηµαντικά του εθνικού µέσου 

όρου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κατά κεφαλή εθνικό προϊόν ανά 

νοµό και περιφέρεια από το 2000 – 2008.  

 

Πίνακας 2.3-8: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά  περιφέρεια και ΠΕ.Σε  
ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές 

                              'Ετη                   
Περιφέρειες και Π.Ε. 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2006* 2008* 
Σύνολο  Ελλάδος 12.483 13.372 14.254 15.642 16.798 17.594 18.878 20.231 21.084 
Βόρεια Ελλάς 10.184 10.736 11.174 12.155 13.012 13.626 14.661 15.284 17.611 
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 9.059 9.799 9.866 10.671 11.366 11.938 12.706 13.541 14.925 
Έβρος 9.992 10.190 10.169 11.115 12.139 12.817 13.776 13.993 15.938 
Ξάνθη 8.928 9.809 9.643 10.734 11.326 12.043 12.603 13.144 14.810 
Ροδόπη 7.912 9.807 9.219 9.684 10.204 10.305 10.347 11.645 13.624 
∆ράµα 8.267 8.732 9.117 9.805 10.514 10.599 11.522 12.766 14.405 
Καβάλα 9.641 10.144 10.759 11.560 12.109 13.178 14.369 15.423 15.341 
Κεντρική Μακεδονία 10.737 11.185 11.592 12.505 13.531 14.159 15.247 15.798 18.275 
Ηµαθία 11.465 11.054 11.337 11.203 12.449 12.767 13.156 14.469 16.644 
Θεσσαλονίκη 11.587 12.216 12.783 13.989 15.112 15.851 16.988 17.317 20.138 
Κιλκίς 10.443 10.898 10.629 11.783 12.915 13.907 15.599 16.049 18.008 
Πέλλα 8.900 9.393 9.853 9.700 10.374 11.044 12.280 13.090 15.877 
Πιερία 8.877 9.265 9.466 10.258 10.778 11.313 12.257 13.032 14.928 
Σέρρες 7.978 8.068 8.238 8.923 9.766 9.810 10.662 11.415 12.539 
Χαλκιδική 11.137 11.489 11.444 12.428 13.329 13.866 15.103 15.922 17.971 
∆υτική Μακεδονία 10.355 10.757 11.880 12.660 13.330 14.543 15.943 16.525 18.967 
Γρεβενά 8.299 8.905 9.518 9.987 10.393 12.575 15.139 13.026 16.608 
Καστοριά 8.826 9.190 9.880 10.945 11.105 12.139 13.634 13.760 21.397 
Κοζάνη 11.584 12.076 13.642 14.247 15.153 16.524 17.636 18.778 19.491 
Φλώρινα 9.621 9.670 10.262 11.427 12.081 12.445 13.882 14.877 16.431 
Θεσσαλία 9.639 10.354 10.896 12.266 12.895 13.266 14.232 14.876 17.535 
Καρδίτσα 7.563 7.943 8.626 9.616 10.016 10.207 10.427 11.026 13.732 
Λάρισσα 10.508 11.394 11.777 13.509 13.969 14.307 14.800 15.481 18.244 
Μαγνησία 10.918 11.762 12.446 13.797 14.565 15.101 17.131 17.742 19.845 
Τρίκαλα 7.709 8.144 8.657 9.599 10.566 10.892 11.875 12.500 15.735 
Κεντρική Ελλάς 10.861 11.346 11.562 12.444 13.097 13.902 15.080 15.604 18.756 
Ήπειρος 9.742 10.480 10.794 11.868 12.784 13.108 14.546 14.887 16.484 
Άρτα 7.602 8.408 8.796 9.733 10.268 10.708 11.691 12.474 12.747 
Θεσπρωτία 9.407 10.880 10.676 11.740 12.664 12.769 14.760 15.225 16.967 
Ιωάννινα 10.527 11.189 11.705 12.983 14.075 14.430 15.893 15.921 17.835 
Πρέβεζα 10.537 10.821 10.826 11.431 12.242 12.418 13.824 14.393 16.420 
Ιόνια Νησιά 11.125 12.250 12.484 13.392 13.529 14.252 15.510 16.124 20.196 
Ζάκυνθος 13.891 15.334 15.479 16.032 16.215 17.406 19.149 19.528 25.536 
Κέρκυρα 10.781 11.551 11.842 12.736 12.628 13.342 14.087 14.817 18.979 
Κεφαλληνία 10.642 12.472 12.667 13.802 14.241 14.839 17.171 17.651 19.574 
Λευκάδα 8.818 9.948 10.122 11.382 12.301 12.538 14.047 14.809 18.642 
∆υτική Ελλάς 8.690 9.183 9.672 10.609 10.929 11.569 12.423 13.029 16.370 
Αιτωλοακαρνανία 8.233 8.389 8.726 9.361 9.833 10.531 11.341 11.607 14.771 
Αχαία 9.912 10.679 11.433 12.450 12.627 13.508 14.587 15.237 19.408 
Ηλεία 7.121 7.520 7.694 8.813 9.165 9.248 9.688 10.575 12.490 
Στερεά Ελλάς 13.883 14.283 14.091 14.810 15.854 16.869 18.086 18.293 22.587 
Βοιωτία 25.179 25.689 24.324 24.848 25.584 26.000 27.908 29.106 31.353 
Εύβοια 10.272 10.901 11.246 12.300 13.501 14.174 15.404 15.978 20.279 
Ευρυτανία 6.912 7.227 7.244 8.139 8.657 9.563 10.074 11.130 13.687 
Φθιώτιδα 11.626 11.786 11.598 11.935 13.018 15.141 15.844 14.756 20.921 
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Φωκίδα 10.229 10.132 10.541 11.546 12.782 12.796 14.219 14.351 17.986 
Πελοπόννησος 11.190 11.384 11.591 12.446 13.189 14.324 15.701 16.509 18.946 
Αργολίδα 10.233 10.814 11.482 12.396 12.966 13.905 14.884 15.760 19.002 
Αρκαδία 12.407 12.345 13.152 14.465 15.522 17.139 18.486 19.167 22.545 
Κορινθία 16.768 16.071 15.160 15.495 16.339 18.228 20.042 21.282 22.451 
Λακωνία 8.044 8.703 9.163 9.957 10.455 10.896 12.362 12.691 14.480 
Μεσσηνία 8.026 8.630 9.054 10.107 10.833 11.553 12.749 13.463 16.379 
Αττική 15.757 17.202 18.950 21.088 22.957 23.945 25.331 27.934 25.359 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 11.832 12.718 13.431 14.549 15.111 15.647 17.470 18.329 21.757 
Βόρειο Αιγαίο 8.800 9.793 10.029 11.498 11.927 12.598 14.245 14.518 17.859 
Λέσβος 8.409 9.563 9.524 11.130 11.363 12.037 13.539 13.950 17.305 
Σάµος 9.056 10.133 10.395 11.425 11.331 12.143 13.738 14.234 17.530 
Χίος 9.384 9.982 10.761 12.314 13.573 14.117 16.106 15.911 19.257 
Νότιο Αιγαίο 14.502 15.295 15.501 17.076 17.392 17.759 20.160 20.986 25.491 
∆ωδεκάνησα 14.605 14.871 14.921 16.295 16.594 16.866 19.342 20.366 24.516 
Κυκλάδες 14.325 16.023 16.499 18.426 18.779 19.321 21.595 22.076 27.210 
Κρήτη 11.543 12.429 13.552 14.311 15.036 15.605 17.189 18.252 21.157 
Ηράκλειο 11.593 12.583 14.106 14.779 15.502 15.344 17.455 18.553 22.268 
Λασίθι 11.252 12.272 12.752 13.975 14.073 16.087 17.810 18.915 21.962 
Ρέθυµνο 11.940 12.227 13.147 13.431 14.632 15.280 15.472 16.213 19.032 
Χανιά 11.381 12.315 13.087 14.030 14.821 16.052 17.268 18.416 19.681 

* Προσωρινά στοιχεία. Σηµείωση: Χρησιµοποιήθηκε ο υπολογιζόµενος πληθυσµός στις 30/6 κάθε έτους. 
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη του κατά κεφαλή 

προϊόντος σε τρέχουσες και σε σταθερές τιµές βάσης 2005 στις ΠΕ του ∆υτικού 

Χωρικού Άξονα. Από τα διαγράµµατα αυτά προκύπτει σηµαντική υστέρηση της 

∆υτικής Ελλάδας σε σχέση και µε τους υπόλοιπους Π.Ε.ς του ∆υτικού Χωρικού Άξονα 

αλλά και µε την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες Τιµές 2000- 2008
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Κατά Κεφαλή ΑΕγχΠ σε σταθερές τιµές 2000-2008
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Η υστέρηση αυτή που καταγράψαµε παραπάνω φαίνεται ανάγλυφα και στον επόµενο 

πίνακα που παρουσιάζει την σειρά κατάταξης των Π.Ε. της χώρας µε βάση του κατά 

κεφαλή προϊόν στην περίοδο 2000 – 2007 

 

Πίνακας 2.3 – 9 : Σειρά Κατάταξης των Π.Ε. της χώρας µε βάση το κατά κεφαλήν 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για την περίοδο 2000 - 2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Αιτωλοακαρνανία 42 46 46 48 48 46 46 47 43 
Αργολίδα 25 26 20 21 22 22 23 21 21 
Αρκαδία 7 9 9 8 7 6 7 7 6 
Άρτα 48 45 45 43 45 44 44 45 49 
Αττική 3 2 2 2 2 2 2 2 4 
Αχαία 28 27 22 19 27 24 26 24 18 
Βοιωτία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Γρεβενά 40 41 39 40 43 31 21 41 33 
∆ράµα 41 42 43 42 41 45 45 42 45 
∆ωδεκάνησα 4 6 6 4 4 7 5 5 5 
Έβρος 27 28 33 35 31 27 33 34 37 
Εύβοια 24 22 24 23 19 19 20 17 12 
Ευρυτανία 51 51 51 51 51 50 50 49 47 
Ζάκυνθος 6 5 4 5 6 5 6 6 3 
Ηλεία 50 50 50 50 50 51 51 51 51 
Ηµαθία 13 21 23 33 28 30 37 30 32 
Ηράκλειο 10 7 7 7 8 12 10 10 8 
Θεσπρωτία 31 24 28 26 25 29 25 25 31 
Θεσσαλονίκη 11 13 12 11 10 11 14 14 13 
Ιωάννινα 21 20 18 17 15 17 16 19 28 
Καβάλα 29 29 27 27 32 26 27 23 40 
Καρδίτσα 49 49 48 46 47 48 48 50 46 
Καστοριά 37 40 35 36 37 36 35 36 10 
Κέρκυρα 18 17 16 18 26 25 29 27 22 
Κεφαλληνία 19 8 14 13 14 16 12 13 16 
Κιλκίς 23 23 29 25 23 21 18 16 25 
Κοζάνη 12 14 8 9 9 8 9 9 17 
Κορινθία 2 3 5 6 5 4 4 4 7 
Κυκλάδες 5 4 3 3 3 3 3 3 2 
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Λακωνία 43 43 42 41 42 42 40 43 44 
Λάρισσα 22 19 17 15 17 18 24 22 24 
Λασίθι 15 11 13 12 16 9 8 8 9 
Λέσβος 39 37 38 34 34 38 36 35 30 
Λευκάδα 38 33 34 32 29 32 30 28 23 
Μαγνησία 17 16 15 14 13 15 13 12 14 
Μεσσηνία 44 44 44 39 38 39 38 37 36 
Ξάνθη 34 34 37 37 36 37 39 38 42 
Πέλλα 35 38 36 44 44 41 41 39 38 
Πιερία 36 39 40 38 39 40 42 40 41 
Πρέβεζα 20 25 25 29 30 34 32 31 35 
Ρέθυµνο 8 12 10 16 12 13 19 15 20 
Ροδόπη 46 35 41 45 46 47 49 46 48 
Σάµος 33 30 31 31 35 35 34 33 29 
Σέρρες 45 48 49 49 49 49 47 48 50 
Τρίκαλα 47 47 47 47 40 43 43 44 39 
Φθιώτιδα 9 15 19 24 21 14 17 29 11 
Φλώρινα 30 36 32 30 33 33 31 26 34 
Φωκίδα 26 31 30 28 24 28 28 32 26 
Χαλκιδική 16 18 21 20 20 23 22 18 27 
Χανιά 14 10 11 10 11 10 11 11 15 
Χίος 32 32 26 22 18 20 15 20 19 
 Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Η ΠΕ Αχαΐας7 το 2007 βρίσκεται στην 24η θέση χώρα ενώ οι ΠΕ Ηλείας και 

Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται στην 51η και 47η θέση αντίστοιχα. Έτσι η περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας κατατάσσεται στην τελευταία (13η) θέση κατάταξης των περιφερειών 

της χώρας µε κριτήριο το κατά κεφαλή προϊόν των κατοίκων της. Η εξέλιξη αυτή 

θεωρείται άκρως ανησυχητική αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας και την ΕΕ-27 τότε η 

σύγκριση της ∆υτικής Ελλάδας µε τις υπόλοιπες περιφέρειες της ΕΕ είναι ιδιαίτερα 

αρνητική. 

 

Αν θα θέλαµε να δούµε την εξελιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ από το 1995 έως και το 2008 

για την ∆υτική Ελλάδα σε σύγκριση µε την Ελλάδα αλλά και τις περιφέρειες του ∆υτικού 

Άξονα το παρακάτω διάγραµµα είναι ενδεικτικό αυτής της εξέλιξης.  

 

                                                 
7  Στην ανάλυση που ακολουθεί δεν λαµβάνουµε υπόψη µας το έτος 2008 αφού πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ 

έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση του ΑΕΠ της χρονιάς αυτής.  

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 45 - 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ  1995-2008
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Με βάση τα στοιχεία αυτά µπορούµε να δηµιουργήσουµε τον ακόλουθο πίνακα που 

παρουσιάζει την σειρά κατάταξςη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας για την  περίοδο 1995 έως και 2008 µε βάση το κατά 

κεφαλήν προϊόν.  

 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

1995 10  

1996 11  

1997 11  

1998 11  

1999 13  

2000 12  

2001 12  

2002 12  

2003 12  

2004 12  

2005 12  

2006 12  

2007 12  

2008 12  
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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Στην επόµενη ενότητα αναλύουµε διεξοδικότερα την παρατηρούµενη ανισότητα µεταξύ 

των Π.Ε. της χώρας και κυρίως µεταξύ των Π.Ε. του δυτικού χωρικού άξονα και του 

αντίστοιχου ανατολικού.  

 
 
2.4 Ανάλυση Ανισοτήτων µεταξύ Π∆Ε και λοιπών Περιφερειών  

 
Η ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη 

διοικητική διαίρεση της χώρας. Το πρώτο επίπεδο χρησιµοποιεί ως µονάδα ανάλυσης 

την Περιφερειακή Ενότητα και αναλύει τις ανισότητες µεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης συγκρίνει τις ανισότητες σε επίπεδο γενικής γραµµατείας 

περιφέρειας. Οι ανισότητες αναλύονται µε αυτές τις µονάδες αναφοράς, επειδή οι εν 

λόγω µονάδες ανάλυσης ταυτίζονται µε τις διοικητικές µονάδες προγραµµατισµού και 

έτσι τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα για την 

κατάστρωση πολιτικής. 

 

Η ανάλυση γίνεται µε τη βοήθεια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του 

πληθυσµού, του δηλωθέντος εισοδήµατος και των οικονοµικών αποτελεσµάτων των 

επιχειρήσεων. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων, (στοιχεία ισολογισµών) 

χρησιµοποιούνται ως βοηθητική µεταβλητή για να απεικονισθεί στις περιφέρειες η 

οικονοµική συµβολή των νοµικών προσώπων. Ακολούθως, για τη συµβολή των 

φυσικών προσώπων χρησιµοποιούνται στοιχεία δηλωθέντος εισοδήµατος κατά 

επαγγελµατική κατηγορία. Σηµειώνεται εδώ πως δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

δηλωθέντος εισοδήµατος µε αναφορά σε µικρές γεωγραφικές διαµερίσεις (π.χ. 

ταχυδροµικού κωδικού), µε εξαίρεση το έτος 2003. 

 

Οι περιφερειακές οικονοµίες την περίοδο 2000-2005 µεγεθύνονται σε σταθερές τιµές µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό 4,3%. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το µέσο ΑΕΠ των Π.Ε. της 

χώρας σε τρέχουσες και σταθερές τιµές.  

 

ΑΕΠ   (εκατ. €) 
 Νοµαρχιακός µέσος όρος 

Έτος Τρέχουσες τιµές Σταθερές τιµές 

Μεταβολή σε 
σχέση µε το προ-
ηγούµενο έτος 

2000 2.672 3.351 - 
2001 2.868 3.479 3.8% 
2002 3.090 3.619 4.0% 
2003 3.358 3.799 2.8% 
2004 3.632 3.993 7.4% 
2005 3.894 4.135 3.6% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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Την ίδια περίοδο ο µέσος πληθυσµός κατά Π.Ε. παρουσιάζει ανεπαίσθητη άνοδο της 

τάξης του 0,3%, πράγµα που σηµαίνει πως πρακτικά παραµένει στάσιµος. Στον 

επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι πληθυσµιακές εξελίξεις. 

 

Πληθυσµός 

Έτος Νοµαρχιακός µέσος όρος 
Μεταβολή σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος 

2000 214.070 - 
2001 214.699 0,3% 
2002 215.442 0,3% 
2003 216.140 0,3% 
2004 216.900 0,4% 
2005 217.724 0,4% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
Ο συνδυασµός της αύξησης του ΑΕΠ και της σχετικής στασιµότητας των 

πληθυσµιακών µεγεθών οδηγεί σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Συγκεκριµένα, το 

µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Π.Ε. της χώρας αυξάνεται την περίοδο 2000-2005, µε 2,3% 

κατά έτος. 

 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
 Νοµαρχιακός µέσος όρος  

Έτος Τρέχουσες τιµές Σταθερές τιµές  
Μεταβολή σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος 

2000 10491 13155 - 
2001 11174 13555 3,0% 
2002 11737 13747 1,4% 
2003 12668 14332 4,3% 
2004 13387 14719 2,7% 
2005 13894 14753 0,2% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
Η αύξηση των οικονοµικών µεγεθών όµως, συνοδεύεται από αύξηση των 

περιφερειακών ανισοτήτων.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα είναι εµφανής η όξυνση των ανισοτήτων στο ΑΕΠ, ενώ η 

πληθυσµιακή ανισοκατανοµή ουσιαστικά παρέµεινε αµετάβλητη.  

∆ιανοµαρχιακές ανισότητες 

 Συντελεστής Μεταβλητότητας (CV) 

 ΑΕΠ Πληθυσµός 
2000 320% 255% 
2001 322% 255% 
2002 330% 255% 
2003 332% 255% 
2004 339% 256% 
2005 348% 257% 
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Μέτρο ανισοκατανοµής είναι ο συντελεστής µεταβλητότητας (CV) που ουσιαστικά 

µετρά την ανά µονάδα µεταβλητότητα (µέσα από την τυπική απόκλιση). Έτσι, η 

απόκλιση στο ΑΕΠ της κάθε Π.Ε. από το µέσο ΑΕΠ των Π.Ε. της χώρας, διευρύνθηκε 

κατά 8,8% (ο CV το 2000 ήταν 320%, ενώ το 2005 ανήλθε στο 348%).  

 
Ανισοκατανοµή και συγκέντρωση του ΑΕΠ στις Π.Ε. 

 Συντελεστής 
 Gini Herfindahl 

2000 0,1426 0,2163 
2001 0,1504 0,2195 
2002 0,1589 0,2286 
2003 0,1618 0,2312 
2004 0,1670 0,2403 
2005 0,1795 0,2525 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει την εξέλιξη των δια νοµαρχιακών µεριδίων του 

ΑΕΠ. Η γενική εικόνα δείχνει πως το µερίδιο των περιφερειακών οικονοµιών 

συρρικνώνεται. Η οικονοµική δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική. Από 

τις ΠΕ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η ΠΕ Αχαΐας έχει το 2,26% του εθνικού ΑΕΠ και 

είναι η πέµπτη Π.Ε. στην κατάταξη. Στην 14η και στην 22η θέση βρίσκονται αντίστοιχα η 

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και η ΠΕ Ηλείας. Οι ΠΕ αυτές όµως έχουν και µεγαλύτερο 

συντελεστή µεταβλητότητας σε σχέση µε την ΠΕ Αχαΐας, που σηµαίνει ότι οι ενδο 

ενοτήτων ανισότητες είναι πιο έντονες. 

 
Μερίδιο νοµαρχιακού ΑΕΠ στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας  κατά σειρά κατάταξης (µε 
βάση το µέσο µερίδιο της περιόδου 2000 – 2005) 
 

Π.Ε. 2000 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* Μ.Ο.  σ  CV 

Αττική 44,92% 45,28% 46,31% 46,60% 47,57% 48,86% 46,59% 0,01462655  0,03139  

Θεσσαλονίκη 9,18% 9,18% 9,14% 9,10% 9,26% 9,38% 9,21% 0,00100133  0,01088  

Ηράκλειο 2,47% 2,47% 2,60% 2,50% 2,46% 2,34% 2,47% 0,00083347  0,03370  

Βοιωτία 2,30% 2,51% 2,36% 2,42% 2,27% 2,11% 2,33% 0,00137320  0,05898  

Αχαΐα 2,31% 2,33% 2,30% 2,30% 2,17% 2,14% 2,26% 0,00081343  0,03602  

Λάρισα 2,17% 2,18% 2,11% 2,19% 2,09% 2,09% 2,14% 0,00046655  0,02182  

∆ωδεκάνησα 2,01% 1,95% 1,87% 1,90% 1,78% 1,63% 1,86% 0,00135302  0,07287  

Κορινθία 1,78% 1,80% 1,71% 1,70% 1,68% 1,91% 1,76% 0,00085946  0,04874  

Μαγνησία 1,64% 1,73% 1,74% 1,81% 1,72% 1,70% 1,72% 0,00055377  0,03213  

Εύβοια 1,56% 1,62% 1,59% 1,64% 1,60% 1,48% 1,58% 0,00056716  0,03586  

Φθιώτιδα 1,45% 1,42% 1,35% 1,21% 1,25% 1,41% 1,35% 0,00098065  0,07273  

Κοζάνη 1,31% 1,26% 1,33% 1,27% 1,26% 1,22% 1,28% 0,00039370  0,03088  

Ιωάννινα 1,24% 1,26% 1,26% 1,26% 1,31% 1,26% 1,27% 0,00023452  0,01854  

Αιτωλοακαρνανία 1,33% 1,25% 1,21% 1,18% 1,14% 1,11% 1,20% 0,00079415  0,06600  

Χανιά 1,23% 1,23% 1,22% 1,21% 1,18% 1,12% 1,20% 0,00042622  0,03557  

Κυκλάδες 1,15% 1,21% 1,21% 1,25% 1,14% 1,05% 1,17% 0,00071110  0,06086  

Έβρος 1,09% 1,03% 0.97% 0.96% 0.99% 0.98% 1,06% 0,00042426  0,04002  
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Ηµαθία 1,20% 1,11% 1,05% 0,98% 0,99% 0,90% 1,04% 0,00106097  0,10218  

Σέρρες 1,14% 1,03% 0,95% 0,94% 0,96% 0,90% 0,99% 0,00086178  0,08734  

Καβάλα 1,00% 0,96% 0,96% 0,94% 0,93% 0,87% 0,94% 0,00043205  0,04580  

Μεσσηνία 0,98% 0,92% 0,89% 0,90% 0,87% 0,86% 0,90% 0,00043205  0,04783  

Ηλεία 0,96% 0,91% 0,88% 0,90% 0,86% 0,79% 0,88% 0,00056804  0,06431  

Κέρκυρα 0,88% 0,90% 0,88% 0,87% 0,81% 0,81% 0,86% 0,00038687  0,04507  

Πέλλα 0,94% 0,91% 0,89% 0,80% 0,81% 0,78% 0,86% 0,00066558  0,07785  

Αρκαδία 0,84% 0,79% 0,78% 0,78% 0,78% 0,75% 0,79% 0,00029439  0,03742  

Πιερία 0,82% 0,80% 0,78% 0,76% 0,75% 0,68% 0,77% 0,00048888  0,06391  

Τρίκαλα 0,75% 0,72% 0,73% 0,72% 0,78% 0,76% 0,74% 0,00024221  0,03258  

Αργολίδα 0,77% 0,75% 0,75% 0,76% 0,72% 0,69% 0,74% 0,00029665  0,04009  

Χαλκιδική 0,80% 0,77% 0,73% 0,72% 0,70% 0,67% 0,73% 0,00047081  0,06435  

Ξάνθη 0,67% 0,69% 0,66% 0,66% 0,67% 0,65% 0,67% 0,00013663  0,02049  

Λέσβος 0,67% 0,68% 0,64% 0,69% 0,62% 0,61% 0,65% 0,00033116  0,05082  

Ροδόπη 0,64% 0,72% 0,64% 0,66% 0,63% 0,60% 0,65% 0,00040208  0,06202  

Ρέθυµνο 0,69% 0,65% 0,65% 0,64% 0,64% 0,61% 0,65% 0,00025820  0,03993  

Κιλκίς 0,66% 0,66% 0,65% 0,63% 0,64% 0,63% 0,65% 0,00013784  0,02137  

Καρδίτσα 0,67% 0,63% 0,64% 0,65% 0,61% 0,54% 0,62% 0,00045461  0,07293  

Λασίθι 0,63% 0,64% 0,62% 0,61% 0,57% 0,54% 0,60% 0,00038687  0,06430  

∆ράµα 0,62% 0,59% 0,57% 0,57% 0,57% 0,51% 0,57% 0,00036009  0,06299  

Λακωνία 0,55% 0,54% 0,55% 0,51% 0,50% 0,50% 0,53% 0,00024290  0,04627  

Άρτα 0,41% 0,40% 0,39% 0.39% 0.38% 0.35% 0,40% 0,00010000  0,02500  

Πρέβεζα 0,45% 0,42% 0,41% 0,38% 0,38% 0,33% 0,40% 0,00041352  0,10469  

Ζάκυνθος 0,39% 0,41% 0,40% 0,38% 0,36% 0,34% 0,38% 0,00026077  0,06862  

Χίος 0,37% 0,36% 0,36% 0,39% 0,38% 0,39% 0,38% 0,00013784  0,03676  

Φλώρινα 0,38% 0,36% 0,36% 0,38% 0,36% 0,33% 0,36% 0,00018348  0,05073  

Καστοριά 0,35% 0,33% 0,33% 0,34% 0,31% 0,33% 0,33% 0,00013292  0,04008  

Κεφαλληνία 0,29% 0,32% 0.31% 0.30% 0.29% 0.27% 0,31% 0,00021213  0,06955  

Θεσπρωτία 0,30% 0,32% 0,30% 0,29% 0,29% 0,26% 0,29% 0,00019664  0,06704  

Σάµος 0,29% 0,31% 0,29% 0,28% 0,27% 0,25% 0,28% 0,00020412  0,07247  

Φωκίδα 0,28% 0,27% 0,26% 0,27% 0,27% 0,24% 0,27% 0,00013784  0,05202  

Γρεβενά 0,20% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,24% 0,20% 0,00020000  0,10000  

Λευκάδα 0.14% 0.15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,13% 0,15% 0,00010000  0,06897  

Ευρυτανία 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,00005164  0,05533  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα περιφερειακά µερίδια στο συνολικό 

εθνικό ΑΕΠ κατά σειρά κατάταξης µε βάση το συντελεστή µεταβλητότητας. Η 

περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι στην 7η θέση  

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  2000 2001 2002 2003 2004 2005 σ  CV 

1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

4,02% 3,99% 2,83% 2,83% 2,80% 2,63% 0,00640864  0,20132  

2 ΗΠΕΙΡΟΣ 2,40% 2,40% 2,36% 1,93% 1,98% 1,85% 0,00259358  0,12044  

3 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1,56% 1,63% 1,43% 1,40% 1,32% 1,28% 0,00135745  0,09449  

4 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3,16% 3,16% 3,08% 3,15% 2,92% 2,68% 0,00192432  0,06361  

5 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 4,60% 4,49% 4,39% 4,38% 4,17% 4,04% 0,00206373  0,04750  

6 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 5,69% 5,92% 5,65% 5,63% 5,48% 5,33% 0,00199767  0,03557  
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7 ΚΡΗΤΗ 5,02% 4,99% 5,09% 4,96% 4,85% 4,61% 0,00171114  0,03478  

8 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1,33% 1,35% 1,29% 1,36% 1,27% 1,25% 0,00044907  0,03432  

9 ΑΤΤΙΚΗ 44,92% 45,28% 46,31% 46,60% 47,57% 48,86% 0,01462655  0,03139  

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4,92% 4,80% 4,68% 4,65% 4,55% 4,71% 0,00127971  0,02712  

11 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2,24% 2,14% 2,21% 2,18% 2,12% 2,12% 0,00049967  0,02304  

12 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

14,74% 14,46% 14,19% 13,93% 14,11% 13,94% 0,00317201  0,02229  

13 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5,23% 5,26% 5,22% 5,37% 5,20% 5,09% 0,00090646  0,01734  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τις εκτιµήσεις για τον πληθυσµό. Η γενική 

εικόνα δείχνει πως διατηρείται η διανοµαρχιακή διάρθρωση του πληθυσµού, όµως 

υπάρχει σαφή χειροτέρευση του κατά κεφαλή ΑΕΠ και ειδικότερα για τις τρεις ενότητες 

της Περιφέρειας που καταγράφεται µια συνεχή µείωση του µεριδίου του νοµαρχιακού 

ΑΕΠ στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας. 

 
Π.Ε. 2000 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* σ CV 
Κέρκυρα 1,02% 1,02% 1,04% 1,06% 1,07% 1,09% 0,0283% 2,69% 
Χίος 0,49% 0,48% 0,48% 0,48% 0,47% 0,47% 0,0088% 1,84% 
Αρκαδία 0,84% 0,83% 0,83% 0,82% 0,81% 0,80% 0,0147% 1,79% 
Άρτα 0,68% 0,67% 0,66% 0,66% 0,65% 0,65% 0,0117% 1,77% 
Γρεβενά 0,30% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,0052% 1,76% 
Ιωάννινα 1,47% 1,48% 1,49% 1,51% 1,52% 1,54% 0,0264% 1,76% 
Καρδίτσα 1,11% 1,10% 1,09% 1,08% 1,07% 1,06% 0,0187% 1,72% 
Σάµος 0,40% 0,40% 0,40% 0,39% 0,39% 0,39% 0,0055% 1,39% 
Αχαΐα 2,91% 2,92% 2,94% 2,96% 2,99% 3,01% 0,0394% 1,33% 
Σέρρες 1,78% 1,77% 1,76% 1,75% 1,73% 1,72% 0,0232% 1,32% 
Θεσπρωτία 0,40% 0,40% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,0052% 1,31% 
Τρίκαλα 1,22% 1,21% 1,20% 1,19% 1,19% 1,18% 0,0147% 1,23% 
Φθιώτιδα 1,56% 1,55% 1,54% 1,53% 1,52% 1,51% 0,0187% 1,22% 
Λέσβος 0,99% 0,99% 0,98% 0,98% 0,97% 0,96% 0,0117% 1,19% 
Κεφαλληνία 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,34% 0,0041% 1,17% 
Φωκίδα 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,34% 0,0041% 1,17% 
Ροδόπη 1,02% 1.02% 1.01% 1.01% 1,00% 1,00% 0,0115% 1,15% 
Ζάκυνθος 0,35% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,0041% 1,14% 
Ηλεία 1,68% 1,67% 1,66% 1,65% 1,64% 1,63% 0,0187% 1,13% 
∆ράµα 0,93% 0,93% 0,93% 0,92% 0,91% 0,91% 0,0098% 1,07% 
Πρέβεζα 0,53% 0,53% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,0055% 1,04% 
Φλώρινα 0,50% 0,50% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,0052% 1,03% 
Μεσσηνία 1,53% 1,52% 1,52% 1,51% 1,50% 1,49% 0,0147% 0,97% 
Καβάλα 1,30% 1,29% 1,28% 1,28% 1,27% 1,27% 0,0117% 0,91% 
Αργολίδα 0,94% 0,94% 0,94% 0,93% 0,93% 0,92% 0,0082% 0,87% 
Καστοριά 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,48% 0,0041% 0,84% 
Αιτωλοακαρνανία 2,01% 2,01% 2,00% 2,00% 1,98% 1,97% 0,0164% 0,82% 
Θεσσαλονίκη 9,89% 9,94% 10,00% 10,06% 10,08% 10,09% 0,0815% 0,81% 
Εύβοια 1,90% 1,89% 1,89% 1,88% 1,87% 1,86% 0,0147% 0,78% 
Μαγνησία 1,88% 1,87% 1,86% 1,86% 1,85% 1,84% 0,0141% 0,76% 
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Λασίθι 0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 0,68% 0,68% 0,0052% 0,75% 
Κυκλάδες 1,00% 1,01% 1,01% 1,00% 1,00% 0,99% 0,0075% 0,75% 
Έβρος 1,37% 1,36% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 0,0084% 0,62% 
Χαλκιδική 0,90% 0,91% 0,91% 0,91% 0,90% 0,90% 0,0055% 0,61% 
Ξάνθη 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,95% 0,95% 0,0052% 0,55% 
Κοζάνη 1,41% 1,41% 1,40% 1,40% 1,40% 1,39% 0,0075% 0,54% 
Κιλκίς 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,78% 0,0041% 0,52% 
Λακωνία 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,84% 0,0041% 0,48% 
∆ωδεκάνησα 1,72% 1,73% 1,73% 1,74% 1,74% 1,74% 0,0082% 0,47% 
Πιερία 1,15% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,15% 0,0052% 0,45% 
Χανιά 1,35% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,35% 0,0052% 0,38% 
Αττική 35,59% 35,60% 35,59% 35,63% 35,77% 35,91% 0,1312% 0,37% 
Βοιωτία 1,14% 1,14% 1,14% 1,14% 1,14% 1,13% 0,0041% 0,36% 
Λάρισα 2,58% 2,58% 2,57% 2,57% 2,56% 2,56% 0,0089% 0,35% 
Πέλλα 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,31% 0,0041% 0,31% 
Ηράκλειο 2,66% 2,66% 2,67% 2,67% 2,67% 2,67% 0,0052% 0,19% 
Κορινθία 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 0,0000% 0,00% 
Ευρυτανία 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,0000% 0,00% 
Ρέθυµνο 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 0,0000% 0,00% 
Ηµαθία 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 0,0000% 0,00% 
Λευκάδα 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,0000% 0,00% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασµοί – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
Συµπερασµατικά, οι οικονοµικές τάσεις που παρατηρούνται δείχνουν να οξύνουν τις 

περιφερειακές ανισότητες. Η σχετική σταθεροποίηση των πληθυσµιακών µεριδίων των 

Π.Ε. σηµαίνει ότι χειροτερεύει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Επιπλέον, η οικονοµική δραστηριότητα δείχνει να συγκεντρώνεται σε συγκεκριµένα 

χωρικά σηµεία. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη από κοινού (µε µερίδια 54% και 10% 

αντίστοιχα) θα δηµιουργούν τα 2/3 του ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 2007).  

 

Από τους υπόλοιπους δε Π.Ε.ς, αύξηση στο µερίδιο στο ΑΕΠ παρουσιάζουν µόνο οι ΠΕ 

Γρεβενών, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Κορινθίας και Χίου, συγκεντρώνοντας συνολικά το 

5,5% του ΑΕΠ ( 2005).  

 

2.4.1 Συγκριτικός ∆είκτης Ευηµερίας και Ανάπτυξης (Σ∆ΕΑ)  

 

Εναλλακτική  πρόταση στο θέµα µέτρησης των διαπεριφερειακών ή διανοµαρχιακών 

ανισοτήτων γίνεται µε την εκτίµηση µιας σειράς από δείκτες παραγωγής, εισοδήµατος 

και παραγωγικής διάρθρωσης, δηµογραφίας και ανθρώπινου δυναµικού, 

γεωγραφίας και φυσικών πόρων, καθώς και δείκτες παραγωγικών και κοινωνικών 

υποδοµών.  
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Με την πρόταση αυτή  η σύγκριση και αξιολόγηση δεν γίνεται µε αφηρηµένο, αλλά µε 

πολύ συγκεκριµένο, συγκρίσιµο και σχετικό τρόπο.  

 

Ο Συγκριτικός ∆είκτης Ευηµερίας και Ανάπτυξης (Σ∆ΕΑ) αποτελεί βασική συνισταµένη 

της παρακολούθησης της πορείας µια περιφέρειας (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας). Ο 

δείκτης αυτός δεν αποτελεί τον αριθµητικό µέσο συγκεκριµένων στατιστικών δεικτών 

που συγκεντρώνονται, αλλά την σταθµική συσχέτιση τους όπως διαµορφώνεται κάτω 

από συγκεκριµένα µοντέλα ανάπτυξης που λαµβάνουν υπόψη τους στατιστικά 

δεδοµένα.  

 

Στην παρούσα αναπτυξιακή µελέτη περιοριζόµαστε µόνο στην παράθεση των δεικτών 

συγκριτικής αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία του Σ∆ΕΑ  

καθώς και τα αποτελέσµατα συγκριτικής αξιολόγησης των Περιφερειών της χώρας σε 

σύγκριση µε το εθνικό µέσο όρο.  Η αξιολόγηση αυτή έγινε πρόσφατα  από οµάδα 

ερευνητών του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας.  

 

Πίνακας 2.4-1: ∆είκτες Συγκριτικής Αξιολόγησης  

πληθυσµός σε κατοίκους 2001 

πυκνότητα πληθυσµού 2001 (κάτοικος/τ.χλµ.) 

πυκνότητα πληθυσµού περιφέρειας / µ.ο. Χώρας 

αριθµός αλλοδαπών κατοίκων 2001Α 

πληθυσµός 2001Α 

συγκέντρωση αλλοδαπών περιφέρειας/ µ.ο. Χώρας 

αστικός πληθυσµός 2001Α 

βαρύτητα αστικού πληθυσµού 

βαρύτητα αστικού πληθυσµού περιφέρειας / µ.ο χώρας 

οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 2003 

απασχολούµενοι 2003 
άνεργοι 2003 
% απασχόλησης 2003 
% απασχόλησης 2003 / µ.ο χώρας 
% ανεργίας 2003 
% ανεργίας 2003 / µ.ο. Χώρας 
ΑΠΑ 2001, σε εκατ. ∆ρχ. 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 2001, σε εκατ. ∆ρχ. 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 2001 ευρω/µ.ο. Χώρας  

ΑΠΑ σε βασικές τιµές 2001, προσωρινές τιµές σε χιλ. ευρω 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 2001, ευρω 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 2001, ευρω/ µ.ο. Χώρας 

ΑΕΠ ΜΑ∆ 2001 
ΑΕΠ ΜΑ∆ 2001 κατά κεφαλήν  
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ΑΕΠ κατά κεφαλήν 2000, ΜΑ∆  

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 2000,  σε ΜΑ∆ (εναλλακτική µέθοδος µε διόρθωση στοιχείων 
Αττικής) 

επιχειρηµατικότητα σε  νέες µονάδες µεταποίησης  

επιχειρηµατικότητα σε  νέες µονάδες µεταποίησης / µ.ο. Χώρας 

πληθυσµός 2001 
νέες επιχειρήσεις 1997-2001 
νέες επιχειρήσεις / 1000 κατοίκους 
ΑΕΠ α-γένους τοµέα εκατ ευρώ 2001 
ΑΕΠ β γένους τοµέα εκατ. ευρώ 2001 
ΑΕΠ γ γένους τοµέα εκατ. ευρώ 2001 
ΑΕΠ σε εκατ. ευρώ. 2001 

ΑΕΠ α γενούς περιφέρεια / µ.ο. Χώρας 

ΑΕΠ β γενούς περιφέρεια / µ.ο. Χώρας 

ΑΕΠ γ γενούς περιφέρεια / µ.ο. Χώρας 

επέκταση µεταποίησης ( νέες άδειες - ισχύς ) 

επέκταση µεταποίησης ( νέες άδειες - ισχύς )/ µ.ο χώρας 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις σε στρε. 2002 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις / 1000 κατοίκους (στρεµ.) 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις σε στρεµ. 2002/ µ.ο. Χώρας 

% ΑΕΠ σε αγροτικό τοµέα, 2001 
% ΑΕΠ σε δευτερογενή τοµέα, 2001 

κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύµατα 2003 

κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύµατα 2003/ µ.ο χώρας 

κλίνες σε ξενοδοχεία πολυτελείας, 2003 

κλίνες σε ξενοδοχεία πολυτελείας, 2003/ µ.ο χώρας 

κλίνες σε ξενοδοχεία α κατηγορίας 2003 

κλίνες σε ξενοδοχεία α κατηγορίας 2003/ µ.ο χώρας 

διανυκτερεύσεις 2002 

διανυκτερεύσεις 2002/ µ.ο χώρας  
πληθυσµός 2002 
σύνολο καταθέσεων 2002 σε ευρώ 
καταθέσεις κατά κεφαλήν, 2002 ευρω 

σύνολο καταθέσεων 2002 σε ευρω/ µ.ο χώρας 

εισπράξεις δηµοσίων ταµείων σε εκατ. Ευρώ  2001 
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εισπράξεις δηµοσίων ταµείων σε εκατ. ευρώ, 2001/ µ.ο χώρας 

πληρωµές δηµοσίων ταµείων σε εκατ. Ευρώ, 2001 

πληρωµές δηµοσίων ταµείων σε εκατ. ευρώ, 2001/ µ.ο χώρας 

φόροι σε εκατ. ευρώ 2001 
φόροι σε εκατ. ∆ρχ 2001/µ.ο χώρας 

δηλωθέν εισόδηµα σε εκατ ευρω, 2002 

δηλωθέν εισόδηµα κατά κεφαλήν, 2000 (εκατ. Ευρω) 

δηλωθέν εισόδηµα εισοδηµατιών, 2002 χιλ. Ευρω  

δηλωθέν εισόδηµα εισοδηµατιών, 2002 χιλ. Ευρω / µ.ο χώρας 

δηλωθέν εισόδηµα εµπόρων 2002 

δηλωθέν εισόδηµα εµπόρων 2002/ µ.ο χώρας 

δηλωθέν εισόδηµα γεωργών 2002 

δηλωθέν εισόδηµα γεωργών 2002/ µ.ο χώρας 

δηλωθέν εισόδηµα µισθωτών 2002 

δηλωθέν εισόδηµα µισθωτών 2002/ µ.ο χώρας 

δηλωθέν εισόδηµα ελ. Επαγγελµατιών 2002 

δηλωθέν εισόδηµα ελ. Επαγγελµατιών 2002/ µ.ο χώρας 

δηλωθέν εισόδηµα συνταξιούχοι 2002 
συνταξιούχοι 2002/ µ,ο χώρας 

ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες ευρω, 2002 

ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες ευρω, 2002/ µ.ο χώρας 

σύνολο νέων κατοικιών 2002 

σύνολο νέων κατοικιών 2002/ µ.ο χώρας 

νέες κατοικίες / 1000 κατοίκους, 2002 
ΙΧ σε κυκλοφορία 2003 
ΙΧ σε κυκλοφορία 2003/ µ.ο χώρας 
σχολεία 2002 
σχολεία 2002/ µ.ο χώρας 
µαθητές 2002 
µαθητές 2002/ µ.ο χώρας  
διδάσκοντες 2002 
διδάσκοντες 2002/ µ.ο χώρας  
νοσοκοµεία δηµόσια 2002  
νοσοκοµεία δηµόσια 2002 / µ.ο χώρας 

 

Στους  πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αντίστοιχες επιδόσεις όλων των 

περιφερειών  της χώρας µας µε βάση αυτούς τους δείκτες: 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

  ΑΜΘ 
Κ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ  Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

επιφάνεια τ.χλµ. 
14.157,

90   
18.810,90   9.451,50   14.036,90   9.203,60   15.549,70   11.350,70   2.307,20   15.490,50   3.836,00   5.286,30   8.336,30   3.808,20   131.625,50   

πληθυσµός σε 
κατοίκους 2001 

606.800   1.881.900   294.500   739.800   336.900   559.200   723.200   211.300   598.800   204.900   299.100   595.200   3.898.400   10.950.000   

πυκνότητα πληθυσµού 
2001 (κάτοικος/τ.χλµ.) 

42,86 100,04 31,16 52,7 36,61 35,96 83,71 91,58 38,66 53,42 56,58 71,40 1023,69 83,19 

πυκνότητα πληθυσµού 
περιφέρειας / µ.ο. 
Χώρας 

0,52 1,20 0,37 0,83 0,44 0,43 0,77 1,10 0,46 0,64 0,68 0,86 12,31 1,00 

πληθυσµός κατοίκων 
2002 

606.500 1.895.300 294.700 738.600 3.376.000 560.300 726.400 214.700 600.500 204.300 300.900 597.700 3.910.100 10.987.600 

πυκνότητα πληθυσµού 
2002 

42,84 100,76 31,18 52,62 36,68 36,03 64 93,06 38,77 53,26 56,92 71,70 1026,76 83,48 

πυκνότητα πληθυσµού 
2002 (κάτοικος/τ.χλµ.) 

0,51 1,21 0,37 0,63 0,44 0,43 0,77 1,11 0,46 0,64 0,68 0,086 12,30 1,00 

πυκνότητα πληθυσµού 
περιφέρειας / µ.ο. 
Χώρας 

17.492 104.723 9.501 33.782 17.067 41.697 38.593 20.524 50.576 10.546 30.365 45.495 376.732 797.093 

αριθµός αλλοδαπών 
κατοίκων 2001Α 

607.162 1.876.558 294.317 740.115 336.392 558.144 721.541 209.608 597.622 205.235 298.462 594.368 3.894.573 10.934.097 

πληθυσµός 2001Α 0,03 0,06 0,03 0,05 0,05 0,07 0,05 0,10 0,08 0,05 0,10 0,08 0,10 0,07 
συγκέντρωση 
αλλοδαπών 
περιφέρειας/ µ.ο. 
Χώρας 

0,40 0,77 0,44 0,63 0,70 1,02 0,73 1,34 1,18 0,70 1,40 1,05 1,33 1,00 

αστικός πληθυσµός 
2001Α 

361.193 1.413.279 147.969 457.158 148.552 326.847 411.633 74.070 294.711 88.996 182.682 348.511 3.724.813 7.980.414 

βαρύτητα αστικού 
πληθυσµού 

0,59 0,75 0,50 0,62 0,44 0,59 0,57 0,35 0,49 0,43 0,61 0,59 0,96 0,73 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (συνέχεια) 

 ΑΜΘ 
Κ. 

ΜΑΚΕ∆Ο
ΝΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆Ο
ΝΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ 

Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

βαρύτητα αστικού 
πληθυσµού 
περιφέρειας / µ.ο 
χώρας 

0,82 1,03 0,59 0,85 0,61 0,80 0,78 0,48 0,68 0,59 0,84 0,80 1,31 1,00 

οικονοµικά ενεργός 
πληθυσµός 2003 

230.400 737.200 109.300 291.700 130.400 221.100 263.100 83.500 259.200 70.600 125.800 254.800 1.678.100 4.455.200 

απασχολούµενοι 
2003 

206.700 662.400 91.700 263.400 116.100 202.000 239.600 74.300 239.300 65.400 112.100 237.500 1.531.900 4.042.400 

άνεργοι 2003 23.700 74.800 17.600 28.400 14.400 19.100 23.500 9200 19900 5200 13700 17300 146200 413000 
% απασχόλησης 
2003 

89,71 89,85 83,9 90,3 89,03 91,36 91,07 88,98% 92,32% 92,63% 89,11% 93,21% 91,29% 90,37% 

% απασχόλησης 
2003 / µ.ο χώρας 

0,99 0,99 0,92 1,00 0,98 1,01 1,00 0,98 1,02 1,02 0,98 1,03 1,01 1,00 

% ανεργίας 2003 10,29 10,15 16,1 9,74 11,04 8,64 8,93 11,02% 7,68% 7,37% 10,89% 6,79% 8,71% 9,27% 
% ανεργίας 2003 / 
µ.ο. Χώρας 

1,11 1,09 1,74 1,05 1,19 0,93 0,96 1,19 0,83 0,79 1,17 0,73 0,94 1,00 

ΑΠΑ 2001, σε εκατ. 
∆ρχ. 

1.764.866, 7.032.376 1.143.698 2.493.856,00 1.002.400,00 2.952.663 2.120.381,00 696.594,00 2.106.013,00 690.457,00 
1.242.475 

 
2.143.311 15.360.304 40.749.394,00 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 
2001, σε εκατ. ∆ρχ. 

2,91 3,74 3,88 3,37 2,98 5,28 2,93 3,30 3,52 3,37 4,15 3,6 3,94 3,72 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 
2001 ευρω/µ.ο. 
Χώρας  

0,78 1,00 1,04 0,91 0,80 1,42 0,79 0,89 0,95 0,91 1,12 0,97 1,06 1,00 

ΑΠΑ σε βασικές 
τιµές 2001, 
προσωρινές τιµές σε 
χιλ. ευρω 

5.079.300,00 
20.819.90

0,00 
3.274.700

,00 6.774.900,00 2.908.200,00 
8.627.900,

00 5.943.400,00 
2.022.300,0

0 6.436.300,00 
2.232.900,0

0 
3.837.900,

00 
6.255.000,0

0 
45.041.400

,00 
119.254.100,0

0 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 
2001, ευρω 

8.371 11.063 11.120 9.158 8.632 15.429 8.218 9571 10749 10898 12831 10509 11554 10891 

ΑΠΑ κατά κεφαλή 
2001, ευρω/ µ.ο. 
Χώρας 

0,77 1,02 1,02 0,84 0,79 1,42 0,75 0,88 0,99 1,00 1,18 0,96 1,06 1,00 

ΑΕΠ ΜΑ∆ 2001 
7.029.100.00

0 
28.811.60

0.000 
4.531.700

.000 
9.375.400.000 

4.024.500.00
0 

11.939.700
.000 

8.224.800.000 
2.798.600.0

00 
8.906.900.000 

3.090.000.0
00 

5.311.000.
000 

8.656.000.0
00 

62.330.500
.000 

165.029.800.0
00 

ΑΕΠ ΜΑ∆ 2001 
κατά κεφαλήν  

11.584 15.310 15.388 12.673 11.946 21.351 11.373 13245 14875 15081 17757 14543 15989 15071 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (συνέχεια) 

 ΑΜΘ 
Κ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟ
Σ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΣ 
Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 
2000, ΜΑ∆  

12.250 15.139 15.226 13.832 10.474 17.474 11.379 12956 13010 14563 17790 14781 17046   

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 
2000,  σε ΜΑ∆ 
(εναλλακτική 
µέθοδος µε 
διόρθωση στοιχείων 
Αττικής) 

12.250 15.139 15.226 13.832 10.474 14.227 11.379 12956 11786 14563 17790 14781 17907 15098 

επιχειρηµατικότητα 
σε  νέες µονάδες 
µεταποίησης  

80 256 33 86 45 43 46 32 43 17 19 50 406 1156 

επιχειρηµατικότητα 
σε  νέες µονάδες 
µεταποίησης / µ.ο. 
Χώρας 

0,90 2,88 0,37 0,97 0,51 0,48 0,52 0,36 0,48 0,19 0,21 0,56 4,57 13,00 

πληθυσµός 2001 606.833 1.881.933 294.452 739.772 336.856 559.242 723.203 211.313 598.797 204.885 299.050 595.217 3.898.400 10.949.953 
νέες επιχειρήσεις 
1997-2001 

602 3.516 238 804 284 550 648 498 526 185 504 1.077 13.848 23.280 

νέες επιχειρήσεις / 
1000 κατοίκους 

0,99 1,87 0,81 1,09 0,84 0,98 0,90 2,36 0,88 0,9 1,69 1,81 3,55 2,13 

ΑΕΠ α-γένους τοµέα 
εκατ ευρώ 2001 

960,84 1.537,92 462,94 1.403,24 315,41 943,19 896,14 165,92 928,90 100.838,30 228,52 746,65 281,31 9.166,93 

ΑΕΠ β γένους τοµέα 
εκατ. ευρώ 2001 

1.417,67 5.209,75 1.133,77 1.671,22 519,68 3.807,01 1.222,54 217,92 1.825,29 401,38 289,45 737,02 9.613,85 28.066,56 

ΑΕΠ γ γένους τοµέα 
εκατ. ευρώ 2001 

3.291,97 15.847,25 2.077,97 4.938,26 2.385,60 4.736,66 4.694,08 1.854,30 1.367.224,20 1.521,12 3.474,09 5.402,75 39.457,27 93.693,73 

ΑΕΠ σε εκατ. ευρώ. 
2001 

1.932.21
8,17 

7.699.219,38 1.252.148,89 
2.730.335,

70 
1.097.45

2,93 
3.232.648,

61 
2.321.446,19 762.648,06 2.305.715,15 755.929,97 

1.360.292,
92 

2.346.550,7
6 

16.816.839
,95 

44.613.446,68 

ΑΕΠ α γενούς 
περιφέρεια / µ.ο. 
Χώρας 

1,36 2,18 0,66 1,99 0,40 1,34 1,27 0,24 1,32 0,42 0,32 1,06 0,40 13,00 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (συνέχεια) 

 ΑΜΘ 
Κ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΕΠ β γενούς 
περιφέρεια / µ.ο. 
Χώρας 

0,66 2,41 0,53 0,77 0,24 1,76 0,57 0,10 0,85 0,19 0,13 0,34 4,45 13,00 

ΑΕΠ γ γενούς 
περιφέρεια / µ.ο. 
Χώρας 

0,46 2,20 0,29 0,69 0,33 0,66 0,65 0,26 0,56 0,21 0,48 0,75 5,47 13,00 

επέκταση 
µεταποίησης ( 
νέες άδειες - 
ισχύς ) 

3.614 17.295 4.255 4.753 2.242 3.039 3.716 1570 3918 1107 1930 4219 33104 84762 

επέκταση 
µεταποίησης ( 
νέες άδειες - 
ισχύς )/ µ.ο 
χώρας 

0,55 2,65 0,65 0,73 0,34 0,47 0,57 0,24 0,60 0,17 0,30 0,65 5,08 13,00 

αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις 
σε στρ. 2002 

3.892.278 7.094.033 2.153.143 4.716.830 1.020.550 3.582.840 2.985.166 713.018,00 3.592.880,00 951.893,00 680.460,00 2.557.726 623.008 34.563.825 

αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις / 
1000 κατοίκους 
(στρεµ.) 

6.417,86 3.743,00 7.305,90 6.385,61 3.022,52 6.394,66 4.109,69 3.321,43 5.983,45 4.658,56 2.261,78 4.279,32 159,33 3.145,72 

αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις 
σε στρεµ. 2002/ 
µ.ο. Χώρας 

1,46 2,67 0,81 1,77 0,38 1,35 1,12 0,27 1,35 0,36 0,26 0,96 0,23 13,00 

% ΑΕΠ σε 
αγροτικό τοµέα, 
2001 

16,94 8,81 12,6 17,51 9,79 9,94 13,15 7,41% 13,73% 13,34% 5,72% 10,84% 0,57% 7,00% 

% ΑΕΠ σε 
δευτερογενή 
τοµέα, 2001 

25,00 23,06 30,85 20,86 16,14 40,13 17,94 9,74% 26,98% 18,09% 7,25% 10,70% 19,48% 21,44% 

κλίνες σε 
ξενοδοχειακά 
καταλύµατα 2003 

16.903 71.444 3.886 26.066 10.419 28.685 15.737 75.971 31.441 21.815 150.458 131.713 60.360 644.898 

κλίνες σε 
ξενοδοχειακά 
καταλύµατα 
2003/ µ.ο χώρας 

0,34 1,44 0,08 0,53 0,21 0,58 0,32 1,53 0,63 0,44 3,03 2,66 1,22 13,00 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (συνέχεια) 

 ΑΜΘ 
Κ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

κλίνες σε 
ξενοδοχεία 
πολυτελείας, 
2003 

0 3.194   763 147 743 1.117 2060 1918 1281 10973 10046 9130 41372 

κλίνες σε 
ξενοδοχεία 
πολυτελείας, 
2003/ µ.ο χώρας 

0 1   0,24 0,05 0,23 0,35 0,65 0,60 0,40 3,45 3,16 2,87 13,00 

κλίνες σε 
ξενοδοχεία α 
κατηγορίας 2003 

2.264 15745 71 3.531 948 4.542 3.374 20.298 5.048 3.124 53.258 42.916 12.703 167.822 

κλίνες σε 
ξενοδοχεία α 
κατηγορίας 2003/ 
µ.ο χώρας 

0,18 1,22 0,01 0,27 0,07 0,35 0,26 1,57 0,39 0,24 4,13 3,32 0,98 13,00 

διανυκτερεύσεις 
2002 

1.692.537 4.099.604 383.772 1.826.414 896.671 1.462.844 1.451.783 6.819.068 2.218.147 2.059.103 15.146.777 12.327.540 6.358.535 56.742.795 

διανυκτερεύσεις 
2002/ µ.ο χώρας  

0,39 0,94 0,09 0,42 0,21 0,34 0,33 1,56 0,51 0,47 3,47 2,82 1,46 13 

πληθυσµός 2002 606.476 1.895.281 294.713 738.666 337.649 560.286 726.372 214.672 600.470 204.332 300.852 597.694 3.910.096 10.987.559 
σύνολο 
καταθέσεων 2002 
σε ευρω 

3.942.100.0
00 

13.621.400.00
0 

1.937.900.000 
4.425.100.

000 
2.504.000.

000 
3.471.500.

000 
3.817.500.

000 
1.798.400.

000 
4.356.600.000 

1.840.700.
000 

2.856.800.
000 

4.030.600.0
00 

56.158.500
.000 

104.761.100.0
00 

καταθέσεις κατά 
κεφαλήν, 2002 
ευρω 

6.500,01 7.187,01 6.575,55 5.990,66 7.415,99 6.195,94 5.255,57 8377,43 7255,32 9008,38 9495,7 6743,58 14362,44 9534,52 

σύνολο 
καταθέσεων 2002 
σε ευρω/ µ.ο 
χώρας 

0,68 0,75 0,69 0,63 0,78 0,65 0,55 0,88 0,76 0,94 1,00 0,71 1,51 1,00 

εισπράξεις 
δηµοσίων 
ταµείων σε εκατ. 
Ευρώ  2001 

692,99 3.567,99 193,89 683,15 307,03 540,36 672,13 227,60 1.045,83 170,32 392,76 793,27 51.155,97 60.443,28 

εισπράξεις 
δηµοσίων 
ταµείων σε εκατ. 
ευρώ, 2001/ µ.ο 
χώρας 

0,15 0,77 0,04 0,15 0,07 0,12 0,14 0,05 0,22 0,04 0,08 0,17 11,00 13,00 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (συνέχεια) 

 ΑΜΘ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

πληρωµές δηµοσίων 
ταµείων σε εκατ. 
Ευρώ, 2001 

423,46 1.142,04 189,21 522,62 266,51 283,94 416,80 121,86 286,66 137,38 164,41 388,88 48.258,01 52.601,78

πληρωµές δηµοσίων 
ταµείων σε εκατ. 
ευρώ, 2001/ µ.ο 
χώρας 

0,1 0,28 0,05 0,13 0,07 0,07 0,10 0,03 0,07 0,03 0,04 0,10 11,93 13,00

φόροι σε εκατ. ευρώ 
2001 

649,46 3.406,85 181,74 639,44 290,63 504,39 620,01 215,42 954,95 161,19 368,42 751,90 24.138,55 32.884,25

φόροι σε εκατ. ∆ρχ 
2001/µ.ο χώρας 

0,26 1,35 0,07 0,25 0,11 0,2 0,25 0,09 0,38 0,06 0,15 0,30 9,54 13,00

δηλωθέν εισόδηµα 
σε εκατ ευρω, 2002 

2.541,27 8.792,34 1.326,49 3.194,40 1.407,09 2.441,28 2.801,91 901 2.348 910 1.431 2.614 27.949 58.657

δηλωθέν εισόδηµα 
κατά κεφαλήν, 2000 
(εκατ. Ευρω) 

4,19 4,64 4,5 4,32 4,17 4,36 3,86 4,20 3,91 4,45 4,76 4,37 7,15 5,34

δηλωθέν εισόδηµα 
εισοδηµατιών, 2002 
χιλ. Ευρω  

96.044,00 383.533,00 45.744,00 85.179,00 43.633,00 44.976,00 66.413,00 32.981 63.259 26.451 53.548 55.852 1.358.355 2.355.968

δηλωθέν εισόδηµα 
εισοδηµατιών, 2002 
χιλ. Ευρω / µ.ο 
χώρας 

0,53 2,12 0,25 0,47 0,24 0,25 0,37 0,18 0,35 0,15 0,30 0,31 7,50 13,00

δηλωθέν εισόδηµα 
εµπόρων 2002 

488.832 1.783.611 255.984 595.024 286.843 460.103 533.439 240.590 498.089 184.939 427.105 559.689 4.661.025 10.975.273

δηλωθέν εισόδηµα 
εµπόρων 2002/ µ.ο 
χώρας 

0,58 2,11 0,3 0,7 0,34 0,54 0,63 0,28 0,59 0,22 0,51 0,66 5,52 13,00

δηλωθέν εισόδηµα 
γεωργών 2002 

208.810 471.004 85.060 296.588 78.650 269.992 248.070,00 55.363 273.860 111.394 76.712 290.113 375.237 2.840.853
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (συνέχεια) 

 ΑΜΘ 
Κ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

δηλωθέν εισόδηµα 
γεωργών 2002/ µ.ο 
χώρας 

0,96 2,16 0,39 1,36 0,36 1,24 1,14 0,25 1,25 0,51 0,35 1,33 1,72 13,00 

δηλωθέν εισόδηµα 
µισθωτών 2002 

911.957 3.261.125 505.204 1.101.822 513.202 883.705 996.114,00 293.690 770.521 287.684 521.758 923.913 11.809.299 22.779.994 

δηλωθέν εισόδηµα 
µισθωτών 2002/ µ.ο 
χώρας 

0,52 1,86 0,29 0,63 0,29 0,5 0,57 0,17 0,44 0,16 0,30 0,53 6,74 13,00 

δηλωθέν εισόδηµα 
ελ. Επαγγελµατιών 
2002 

255.793 890.794 130.550 321.843 156.010 195.822 266.230,00 74.840 177.450 77.480 107.184 263.455 3.502.744 6.420.195 

δηλωθέν εισόδηµα 
ελ. Επαγγελµατιών 
2002/ µ.ο χώρας 

0,52 1,8 0,26 0,65 0,32 0,4 0,54 0,15 0,36 0,16 0,22 0,53 7,09 13,00 

δηλωθέν εισόδηµα 
συνταξιούχοι 2002 

579839 2002274 303948 793946 328748 586686 691.648,00 203.335 564.332 221.711 244.473 520.799 6.242.589 13.284.328 

συνταξιούχοι 2002/ 
µ,ο χώρας 

0,57 1,96 0,3 0,78 0,32 0,57 0,68 0,20 0,55 0,22 0,24 0,51 6,11 13,00 

ιδιωτικές επενδύσεις 
σε κατοικίες ευρω, 
2002 

398.660.
000 1.166.890.000 194.950.000 

445.540.00
0 

283.710.00
0 

386.490.
000 

414.000.000,
00 

210.050.00
0 431.240.000 

112.640.00
0 

322.690.00
0 

390.040.00
0 

2.352.070.
000 7.108.970.000 

ιδιωτικές επενδύσεις 
σε κατοικίες ευρω, 
2002/ µ.ο χώρας 

0,73 2,13 0,36 0,81 0,52 0,71 0,76 0,38 0,79 0,21 0,59 0,71 4,30 13,00 

σύνολο νέων 
κατοικιών 2002 

7596 21942 3799 8034 4984 7189 8.945,00 4.290 7.721 2.151 6.829 6.424 38.393 128.297 

σύνολο νέων 
κατοικιών 2002/ µ.ο 
χώρας 

0,77 2,22 0,38 0,81 0,51 0,73 0,91 0,43 0,78 0,22 0,69 0,65 3,89 13,00 

νέες κατοικίες / 1000 
κατοίκους, 2002 

12,52 11,58 12,89 10,88 14,76 12,83 12,31 19,98 12,86 10,53 22,7 10,75 9,82 11,68 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (συνέχεια) 

 ΑΜΘ 
Κ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΙΧ σε κυκλοφορία 
2003 

152.310 573.222 75.221 182.644 81.486 107.636 131.115,00 63.012 108.368 49.048 79.447 186.216 2.016.264 3.805.989 

ΙΧ σε κυκλοφορία 
2003/ µ.ο χώρας 

0,52 1,96 0,26 0,62 0,28 0,37 0,45 0,22 0,37 0,17 0,27 0,64 6,89 13,00 

σχολεία 2002 1.055 1.779 439 1.092 555 773 1.035,00 283 854 353 440 765 3.042 12.465 
σχολεία 2002/ µ.ο 
χώρας 

1,1 1,86 0,46 1,14 0,58 0,81 1,08 0,30 0,89 0,37 0,46 0,80 3,17 13,00 

µαθητές 2002 102.594 324.096 52.623 128.450 56.502 85.547 125.073,00 34.627 94.100 31.544 52.676 105.762 668.045 1.861.639 
µαθητές 2002/ µ.ο 
χώρας  

0,72 2,26 0,37 0,9 0,39 0,6 0,87 0,24 0,66 0,22 0,37 0,74 4,67 13,00 

διδάσκοντες 2002 9.618 29.771 5.516 14.002 5.851 8.390 12.181,00 3.464 8.920 3.930 5.470 9.902 58.766 175.781 
διδάσκοντες 2002/ 
µ.ο χώρας  

0,71 2,2 0,41 1,04 0,43 0,62 0,90 0,26 0,66 0,29 0,40 0,73 4,35 13,00 

νοσοκοµεία δηµόσια 
2002  

6 21 5 5 5 8 11,00 6 9 5 5 9 46 141 

νοσοκοµεία δηµόσια 
2002 / µ.ο χώρας 

0,55 1,91 0,45 0,45 0,45 0,73 1,00 0,55 0,82 0,45 0,45 0,82 4,18 12,82 
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Τέλος στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια µέτρησης του ∆είκτη αυτού από την 

Π.Ε. Αχαΐας σε επίπεδο Π.Ε. και η κατάταξη των Π.Ε. της χώρας µε βάση την εκτίµηση του δείκτη 

αυτού. (σε στοιχεία του 2000) 

 

Π.Ε. (NUTS III) Σ∆ΕΑ Σειρά Κατάταξης 

Αττικής 67,3 1 

Θεσσαλονίκης 52,7 2 

∆ωδεκανήσου 46,6 3 

Κυκλάδων 44,6 4 

Χανίων 39,4 5 

Ηράκλειου 39 6 

Σάµου 37,4 7 

Κεφαλληνίας 37,3 8 

Μαγνησίας 37 9 

Ζακύνθου 36,2 10 

Χίου 36,1 11 

Αχαΐας 34,8 12 

Κέρκυρας 34,6 13 

Λασιθίου 34,3 14 

Βοιωτίας 34,1 15 

Καβάλας 33,4 16 

Αργολίδας 33,2 17 

Λευκάδας 32,5 18 

Ρεθύµνου 32,5 19 

Ιωαννίνων 32,1 21 

Κορινθίας 32,1 20 

Λέσβου 32 22 

Λάρισας 31,9 23 

Κοζάνης 31,4 24 

Πιερίας 31,1 25 

Χαλκιδικής 30,6 26 

Ευβοίας 30,3 27 

Έβρου 30,1 28 

Ηµαθίας 28,6 29 

Αρκαδίας 26,8 30 

Ξάνθης 26,4 31 

Τρικάλων 26,4 32 

Φθιώτιδας 26,2 33 

Ροδόπης 26 34 
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Καστοριάς 25,5 35 

Φωκίδας 25,3 37 

Λακωνίας 25,3 36 

Πρέβεζας 25,1 38 

Μεσσηνίας 24,9 39 

∆ράµας 24,5 40 

Πέλλας 23,6 41 

Φλώρινας 23,6 42 

Κιλκίς 22,7 43 

Γρεβενών 22,1 44 

Αιτωλοακαρνανίας 21,4 45 

Άρτας 20,9 46 

Σερρών 20,7 47 

Καρδίτσας 20,6 48 

Θεσπρωτίας 20,1 49 

Ηλείας 17 50 

Ευρυτανίας 16,2 51 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει  ότι οι δύο ΠΕ της ∆υτικής Ελλάδας βρίσκονται στην τελευταίες 

θέσεις κατάταξης των ΠΕ της χώρας υπογραµµίζοντας µε σαφή τρόπο την έντονη κυριαρχία 

των περιφερειακών ανισοτήτων το εύρος των οποίων όχι µόνο είναι σηµαντικό  (51 µονάδες) 

αλλά και ο λόγος µέγιστης ελάχιστης τιµής δείχνει ότι το επίπεδο ευηµερίας και ανάπτυξης της 

Αττικής είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο από αυτό της Ευρυτανίας και της Ηλείας, που 

βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.  

 
 
2.5 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Γ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000-2006 –ΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

 

Το Γ΄ ΚΠΣ, δηλαδή το τέταρτο κατά σειρά οικονοµικό «πακέτο» µε το οποίο ενισχύθηκε η Ελλάδα 

µετά την ένταξή της στην Ε.Ε., αποτέλεσε το µεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραµµα που 

σχεδιάστηκε από την Ελλάδα και υλοποιήθηκε µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στόχος του Γ ΚΠΣ ήταν η ενίσχυση των πολιτικών για την πραγµατική 

σύγκλιση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Υπό αυτό το πρίσµα η 

Προγραµµατική Περίοδος 2000-2006 αποτέλεσε για την Ελλάδα ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 

επενδυτικό εργαλείο καθώς οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στην Ελλάδα ήταν 44.363.540 χιλ. 

€ καθιστώντας το ως το µεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραµµα της χώρας στην µεταπολιτευτική 

περίοδο. 

Το θέµα της σύγκλισης αποτέλεσε κεντρικό στόχο και αυτού του προγράµµατος και η περίοδος 

αυτή τονίστηκε εξ αρχής ως η µεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας στον συγκεκριµένο τοµέα.  
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Η σύγκλιση µε οικονοµικούς όρους εκφράζεται σε όρους επιπέδου εισοδήµατος ή 

παραγωγικότητας. Το θέµα της οικονοµικής σύγκλισης δεν αφορά µόνο τις εθνικές οικονοµίες 

αλλά και διάφορες περιοχές στο ίδιο ή διαφορετικά κράτη. Στην τελευταία  περίπτωση µιλάµε για 

περιφερειακή σύγκλιση. Τα τελευταία χρόνια η έννοια της περιφερειακής σύγκλισης είναι 

κυρίαρχη ειδικά στην χώρα µας όπου οι περιφερειακές ανισότητες είναι δεδοµένες και 

διαχρονικές. Η οικονοµική σύγκλιση θεωρείται ως βασικό προαπαιτούµενο για την επίτευξη της 

κοινωνικής συνοχής και ένα βήµα περαιτέρω στην εδαφική συνοχή όπως αυτή ορίστηκε στην 

Πράσινη Βίβλο. 

 

Στόχος της  παρούσας εργασίας είναι µια προσέγγιση όσον αφορά τις ενδοπεριφερειακές 

(διανοµαρχιακές) και περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα κατά την διάρκεια υλοποίησης της 

Γ Προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 µε άξονα αναφοράς την χωροταξική κατεύθυνση των 

διατιθέµενων κοινοτικών πόρων.  

 

 

2.5.1 Περιφερειακή Κατανοµή και Ανισότητες στο ΑΕΠ το 2000 

H κατανοµή του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2007 αποτελεί τον πλέον προφανή δείκτη για τις 

µεταβολές που συντελέσθηκαν την συγκεκριµένη περίοδο.  Όσον αφορά τις περιφέρειες η 

κατάσταση είχε ως εξής την περίοδο 2000-2007 (σε σταθερές τιµές εκ. € µε έτος βάσης το 2000) 
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ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΚΡΗΤΗ
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Βάσει των παραπάνω στοιχείων η συνολική µεταβολή του ΑΕΠ στην χώρα την περίοδο 2000-

2007 ανήλθε στο 33% . Η µεταβολή αυτή  στις περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής (µε φθίνουσα 

σειρά): 

 
 

 Περιφέρεια 
ΑΕΠ 2000 

(σε εκ. €) 

ΑΕΠ 2007 (σε εκ. 

€) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

(σε σταθερές τιµές 

2000) 

1.  Αττική 61.221 90.154 47

2.  Βόρειο Αιγαίο 1.805 2.325 29

3.  Κρήτη 6.838 8.812 29

4.  
∆υτική Μακεδονία 

3.048 3.870 27

5.  Ήπειρος 3.278 4.157 27

6.  Ιόνια Νησιά 2.326 2.922 26

7.  Θεσσαλία 7.144 8.738 22

8.  ∆υτική Ελλάδα 6.273 7.677 22

9.  
Κεντρική Μακεδονία  

20.087 24.338 21

10.  Νότιο Αιγαίο 4.307 5.113 19

11.  Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 5.490 6.554 19

12.  Πελοπόννησος 6.694 7.824 17

13.  Στερεά Ελλάδα 7.770 8.108 4

  

 ΕΛΛΑ∆Α 136.281 180.592 33 
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Από τα παραπάνω προκύπτει η σαφής και κυρίαρχη θέση της Περιφέρειας Αττικής στην 

κατανοµή του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2007 µε ποσοστά 44,92% και 49,92% επί του συνόλου του 

εθνικού ΑΕΠ στα έτη 2000 και 2007. Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε ποσοστά 

14,74 % και 13,48% επί του συνόλου του εθνικού ΑΕΠ στα αντίστοιχα έτη. Από την µελέτη των 

στοιχείων της κατανοµής και µεταβολής του ΑΕΠ την συγκεκριµένη περίοδο τα συµπεράσµατα 

είναι τα εξής: 

• ο µεγαλύτερος  βαθµός θετικής µεταβολής του ΑΕΠ της Αττικής από κάθε άλλη 

Περιφέρεια σε ποσοστό πολύ πάνω από αυτό της εθνικής µεταβολής.  

• Η θετική µεταβολή του ΑΕΠ σε όλες τις άλλες Περιφέρειες σε ποσοστό κάτω όµως της 

εθνικής µεταβολής 

• Είναι ευνόητο από τα παραπάνω πως το ποσοστό συµµετοχής όλων των Περιφερειών – 

πλην Αττικής- στο συνολικό ΑΕΠ είναι µειωµένο το 2007 σε σχέση µε το 2000.  

 

Με όρους περιφερειακής σύγκλισης το συµπέρασµα είναι πως σύνολο της χώρας το 2007 έχει 

αποκλίνει περαιτέρω σε σχέση µε την Αττική. 

 

 Η παραπάνω µεταβολή είναι φανερή στον παρακάτω πίνακα µε τις σχετικές µεταβολές σε 

επίπεδο Περιφέρειας όσον αφορά την συµµετοχή τους στο συνολικό ΑΕΠ. 
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 Περιφέρεια 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

στο εθνικό ΑΕΠ 

2000 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

στο εθνικό ΑΕΠ 

2007 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1 Αττική 44,92 49,92 +5,00

2 Βόρειο Αιγαίο 1,32 1,29 -0,04

3 Κρήτη 5,02 4,88 -0,14

4 ∆υτική Μακεδονία 2,24 2,14 -0,09

5 Ήπειρος 2,41 2,30 -0,10

6 Ιόνια Νησιά 1,71 1,62 -0,09

7 Θεσσαλία 5,24 4,84 -0,40

8 ∆υτική Ελλάδα 4,60 4,25 -0,35

9 Κεντρική 

Μακεδονία  

14,74 13,48 -1,26

10 Νότιο Αιγαίο 3,16 2,83 -0,33

11 Ανατ. Μακεδονία -

Θράκη 

4,03 3,63 -0,40

     12 Πελοπόννησος 4,91 4,33 -0,58

13 Στερεά Ελλάδα 5,70 4,49 -1,21

 

 

2.5.2 ∆ΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

Παράλληλα σε επίπεδο Π.Ε. η κατάσταση όσον αφορά το παραγόµενο ΑΕΠ το 2000 είχε ως 

εξής; 
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Είναι φανερή και εδώ η κυριαρχία της Αττικής µε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Αχαΐα, Βοιωτία, 

Λάρισα , ∆ωδεκάνησα, Κορινθία, Μαγνησία και Εύβοια να αποτελούν την πρώτη δεκάδα όσον 

αφορά το ΑΕΠ . Επειδή η χωρική κατεύθυνση του παραγόµενου ΑΕΠ αγνοεί τον παράγοντα 

συγκέντρωσης του πληθυσµού στην Αττική επιλέγουµε ως πιο αξιόπιστο δείκτη το παραγόµενο 

ΑΕΠ ανά νοµό και κάτοικο. Έτσι η κατάσταση διαµορφώνεται ως ο κάτωθι πίνακας για τα έτη 

2000 και 2007.
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Όπως είδαµε και από τα περιφερειακά στοιχεία για το ΑΕΠ η εθνική άνοδος  για το ΑΕΠ την 

περίοδο αναφοράς ήταν της τάξης του 33%. Είναι όµως σαφές ότι η άνοδος αυτή δεν 

κατανέµεται ισότιµα στις ΠΕ της χώρας, ό,που παρουσιάζονται έντονες διαφορές 

Τα στοιχεία για την βαρύτητα της Αττικής στην διαµόρφωση του εθνικού ΑΕΠ και όσον αφορά 

τις ΠΕ είναι αποκαλυπτικά για την περίοδο αναφοράς.  

 

Συγκεκριµένα  το 2000 ο µέσος όρος του ΑΕΠ ανά κάτοικο της χώρας διαµορφώνεται στα 

12.445 €. Το 86% των Π.Ε. της χώρας παρουσιάζουν ΑΕΠ ανά κάτοικο κάτω αυτού του ποσού. 

Συγκεκριµένα µόνο οι ΠΕ Αττικής, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, 

Κορινθίας και Βοιωτίας έχουν ΑΕΠ άνω του εθνικού µέσου όρου. 

 

Η κατάσταση δεν βελτιώνεται ούτε το 2007. Οι ίδιες ακριβώς Π.Ε. χώρας παρουσιάζουν ΑΕΠ ανά 

κάτοικο άνω  του ποσού των 16.491 € που είναι ο νέος διαµορφωθείς εθνικός µέσος όρος µε 

σηµάδια µάλιστα περαιτέρω ενίσχυσης του αθηνοκεντρικής κυριαρχίας. Η Αττική έχει περάσει 

πλέον στην πρώτη θέση µε την Βοιωτία να έπεται , η ΠΕ Ζακύνθου οριακά φθάνει τον µέσο όρο 

ενώ και οι υπόλοιποι τέσσερις εµφανίζονται αποδυναµωµένοι σχετικά. 

 
Σε δύο περιπτώσεις , την Βοιωτία και την Φθιώτιδα , έχουµε αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης σε 

σχέση µε το 2000 ενώ σε όλες τις άλλες περιοχές ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι θετικός µε 

µεγάλες όµως διαφορές. Είναι εντυπωσιακή και εδώ η κυριαρχία της Αττικής µε το υψηλότερο 

ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ. 

Οι διαφορές αυτές φαίνονται αναλυτικά στο παρακάτω γράφηµα για κάθε Νοµό της χώρας. Με 

κόκκινο φόντο φαίνονται αναλυτικά οι µεταβολές ΑΕΠ για τις ΠΕ που συγκροτούν τον 

ηπειρωτικό ∆υτικό άξονα της χώρας. Από τους 8 Π.Ε.ς του ∆υτικού άξονα , οι τέσσερις 

παρουσιάζουν αύξηση άνω του µέσου όρου , µε δύο όµως από αυτούς να ανήκουν στον 

Βόρειο οδικό άξονα της χώρας , όπως αυτός σχηµατίστηκε µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας 

Οδού. 
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2.5.3 Η ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ 

 

Έχει ιδιαίτερη σηµασία να καταγράψουµε την χωροθετική κατεύθυνση των πόρων του Γ ΚΠΣ 

καθώς όπως προείπαµε πρόκειται για το µεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραµµα των ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων µε κύριο στόχο την σύγκλιση της Ελληνικής οικονοµίας. Σε επίπεδο Π.Ε. οι πόροι της 

Γ Προγραµµατικής περιόδου κατευθύνθηκαν ως εξής: 

 

9 ΠΕ (ΝΟΜΟΙ) ξεπερνούν το 1δις € σε συνολικές επενδύσεις Γ ΚΠΣ και είναι οι εξής: 

 

1.  Αττική 8.500.848.159 

2.  Θεσσαλονίκη 3.114.233.292 

3.  Φθιώτιδα 1.812.944.497 

4.  Ιωάννινα 1.653.012.199 

5.  Αχαία 1.565.770.171 

6.  Ηράκλειο 1.411.651.998 

7.  Λάρισα 1.338.288.363 

8.  Αιτωλοακαρνανία 1.182.690.398 

9.  Μαγνησία 1.006.475.989 

 

Στο 50% των ΠΕ (Π.Ε.) της χώρας διατέθηκε ποσό κοινοτικού προϋπολογισµού µέχρι 590 εκ. € 

περίπου  ενώ για το υπόλοιπο 50% των Π.Ε. διατέθηκαν ποσά από 590 εκ. € έως 8,5 δις €. 

Κάνοντας αναγωγή στον προϋπολογισµό του Γ ΚΠΣ ανά κάτοικο Π.Ε. τα στοιχεία αλλάζουν και 

παρουσιάζεται µια πιο οµαλή κατανοµή. Εδώ στο 50% των Π.Ε. αντιστοιχεί ανά κάτοικο ποσό Γ 

ΚΠΣ περίπου 5.000 € ενώ στο υπόλοιπο 50% των Π.Ε. αντιστοιχεί ποσό από 5.000 € έως 14.711 €. 

Οι 10 πρώτες  ΠΕ όσον αφορά την αντιστοιχία προϋπολογισµού ανά κάτοικο είναι οι εξής: 

 ΠΕ (Π.Ε.) Προϋπολογισµός Γ ΚΠΣ /κάτοικο (€) 

Καστοριά 14.711,17 

Φθιώτιδα 10.000,4 

Ιωάννινα 9.331,83 

Κεφαλλονιά 7.671,32 

Λευκάδα 7.654,08 

Βοιωτία 7.446,91 

Ζάκυνθος 6.977,90 

Σάµος  6.828,67 

Κιλκίς 6.625,91 
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3 Αγορά Εργασίας & Παραγωγικότητα 

 
Το µέγεθος της απασχόλησης σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού τόσο για την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας όσο και για το σύνολο της χώρας παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Το ποσοστό απασχόλησης σε σχέση µε το σύνολο του 

πληθυσµού από 15 ετών και άνω διαµορφώνεται στο 41,8% για την περιφέρεια και στο 

44,6% για το σύνολο της χώρας. 

 

Πίνακας  3-1 Το Μέγεθος της Απασχόλησης στην Περιφέρεια (2011 Β ΤΡΊΜΗΝΟ) 

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(σε χιλίαδες) 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

(σε χιλίαδες) 

Ποσοστό εργατικού 

δυναµικού στο σύνολο 

του πληθυσµού 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  265,0 316,0 50,8  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  4.156,3 4.967,2 53,2 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,– Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατέχει την τέταρη χαµηλότερη θέση στο ποσοστό 

εργατικού δυναµικού στο σύνολο του πληθυσµού.. Ακολουθούν η ∆υτική Μακεδονία 

µε 50,4% η περιφέρεια Ηπείρου µε 49.9% και η περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου µε ποσοστό 

48,3%.  

 

Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει στοιχεία αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας και στο σύνολο της χώρας. 

 

Πίνακας  3-2 Το Μέγεθος της Απασχόλησης ανά περιφέρεια (2011 Β ΤΡΊΜΗΝΟ) 

2011 B΄ Tρίµηνο 

ΥΠΑ 
Πληθυσµός 

Εργατικό 
∆υναµικό 

Απασχο-
λούµενοι 

Άνεργοι 
Μη 

οικονοµικά 
ενεργοί 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.337,6  4.967,2  4.156,3  810,8  4.370,5  
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 

500,3  254,6  202,0  52,6  245,7  

Κεντρική 
Μακεδονία 

1.619,8  833,4  676,9  156,5  786,3  

∆υτική Μακεδονία 245,9  124,0  95,4  28,7  121,8  
Ήπειρος 306,3  153,0  128,3  24,7  153,3  
Θεσσαλία 616,6  315,5  266,9  48,5  301,1  
Ιόνια Νησιά 196,1  104,5  89,9  14,7  91,6  
∆υτική Ελλάδα 621,9  316,0  265,0  51,0  305,9  
Στερεά Ελλάδα 471,4  247,0  205,2  41,8  224,4  
Αττική 3.362,3  1.862,7  1.571,7  291,0  1.499,6  
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Πελοπόννησος 501,7  260,2  226,2  34,0  241,5  
Βόρειο Αιγαίο 164,9  79,7  68,4  11,3  85,2  
Νότιο Αιγαίο 242,0  134,4  116,0  18,3  107,7  
Κρήτη 488,5  282,2  244,4  37,8  206,3  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,– Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
 
3.1 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 
Η κατανοµή πληθυσµού ανά οµάδες ηλικιών στο σύνολο της περιφέρειας και ανάλογα 

µε την οµάδα απασχόλησης που ανήκουν παρουσιάζεται πιο κάτω, τόσο κατά 

απόλυτα µεγέθη, όσο και σε ποσοστιαία κατανοµή. 

 

Το σύνολο του πληθυσµού ηλικίας από 15 ετών και άνω ήταν το 2003, 604.267 άτοµα. 

Από αυτούς 278.454 ήταν ενταγµένοι στο εργατικό δυναµικό ενώ οι υπόλοιποι 325.813 

ήταν οικονοµικά µη ενεργοί.  

 

Τη µεγαλύτερη συγκέντρωση εργατικού δυναµικού στο σύνολό τους παρουσιάζουν οι 

ηλικίες από 30 έως 44 ετών. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατανοµή 

του πληθυσµού ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. 

  
Πίνακας 3.1 – 3 Συνολική Κατανοµή Πληθυσµού ανά Οµάδες Απασχόλησης (2003) 

 
Οµάδες 
Ηλικιών 

Πληθυσµός 
Εργατικό 
δυναµικό 

Απασχολούµενοι Άνεργοι 
Μη οικονοµικά 

ενεργοί 
15-19 40.343 4.677 3.508 1.169 35.665 
20-24 52.914 26.018 17.102 8.916 26.895 
25-29 41.805 34.057 27.918 6.139 7.747 
30-44 131.699 105.681 98.226 7.455 26.018 
45-64 169.119 99.980 98.226 1.754 69.138 
65+ 168.388 8.039 7.747 292 160.348 

Σύνολο 604.267 278.454 252.728 25.726 325.813 
 

Άνδρες 
Οµάδες 
Ηλικιών 

Πληθυσµός 
Εργατικό 
δυναµικό 

Απασχολούµεν
οι 

Άνεργοι 
Μη οικονοµικά 

ενεργοί 
15-19 16.517 2.777 2.485 292 13.740 
20-24 24.703 13.156 10.817 2.339 11.547 
25-29 23.241 20.317 17.540 2.777 2.923 
30-44 66.069 63.438 60.368 3.070 2.631 
45-64 83.755 65.923 65.338 585 17.833 
65+ 77.032 5.554 5.262 292 71.477 

Σύνολο 291.317 171.165 161.810 9.355 120.152 
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Γυναίκες 

Οµάδες 
Ηλικιών 

Πληθυσµός 
Εργατικό 
δυναµικό 

Απασχολούµενοι Άνεργοι 
Μη οικονοµικά 

ενεργοί 
15-19 23.826 1.900 1.023 877 21.925 
20-24 28.211 12.863 6.285 6.578 15.348 
25-29 18.564 13.740 10.378 3.362 4.824 
30-44 65.630 42.243 37.858 4.385 23.387 
45-64 85.363 34.057 32.888 1.169 51.306 
65+ 91.356 2.485 2.485 0 88.871 

Σύνολο 312.950 107.289 90.918 16.371 205.661 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
Συγκρίνοντας τα ποσοστά προκύπτει ότι από το σύνολο του πληθυσµού ηλικίας 15 

ετών και άνω, το 46,1% ανήκε στο εργατικό δυναµικό ενώ το υπόλοιπο 53,9% ήταν 

οικονοµικά µη ενεργό. Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 

εµφανίζουν οι ηλικίες από 25 έως 29 και από 30 έως 34. Αντίθετα τη µεγαλύτερη 

συγκέντρωση οικονοµικά µη ενεργών ατόµων παρουσιάζουν οι ηλικίες από 15 έως 19 

ετών και από 65 ετών και άνω.  

 

Σηµειώνεται επίσης ότι η ανεργία των γυναικών παρουσιάζεται σχεδόν τριπλάσια σε 

σχέση µε αυτή των ανδρών µε βάση το εργατικό δυναµικό. 

 
Πίνακας 3.1 – 4 Συνολική Ποσοστιαία Κατανοµή ανά Οµάδες Απασχόλησης (2003) 

 
Οµάδες 
Ηλικιών 

Πληθυσµός 
Εργατικό 
δυναµικό 

Απασχολούµεν
οι 

Άνεργοι 
Μη οικονοµικά 

ενεργοί 
15-19 100% 11,6% 75,0% 25,0% 88,4% 
20-24 100% 49,2% 65,7% 34,3% 50,8% 
25-29 100% 81,5% 82,0% 18,0% 18,5% 
30-44 100% 80,2% 92,9% 7,1% 19,8% 
45-64 100% 59,1% 98,2% 1,8% 40,9% 
65+ 100% 4,8% 96,4% 3,6% 95,2% 

Σύνολο 100% 46,1% 90,8% 9,2% 53,9% 
 

Άνδρες 
Οµάδες 
Ηλικιών 

Πληθυσµός 
Εργατικό 
δυναµικό 

Απασχολούµενοι Άνεργοι 
Μη οικονοµικά 

ενεργοί 
15-19 100% 16,8% 89,5% 10,5% 83,2% 
20-24 100% 53,3% 82,2% 17,8% 46,7% 
25-29 100% 87,4% 86,3% 13,7% 12,6% 
30-44 100% 96,0% 95,2% 4,8% 4,0% 
45-64 100% 78,7% 99,1% 0,9% 21,3% 
65+ 100% 7,2% 94,7% 5,3% 92,8% 
Σύνολο 100% 58,8% 94,5% 5,5% 41,2% 

 
 

Γυναίκες 
Οµάδες 
Ηλικιών 

Πληθυσµός 
Εργατικό 
δυναµικό 

Απασχολούµενοι Άνεργοι 
Μη οικονοµικά 

ενεργοί 
15-19 100% 8,0% 53,8% 46,2% 92,0% 
20-24 100% 45,6% 48,9% 51,1% 54,4% 
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25-29 100% 74,0% 75,5% 24,5% 26,0% 
30-44 100% 64,4% 89,6% 10,4% 35,6% 
45-64 100% 39,9% 96,6% 3,4% 60,1% 
65+ 100% 2,7% 100,0% 0,0% 97,3% 

Σύνολο 100% 34,3% 84,7% 15,3% 65,7% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. – Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού – Επεξεργασία ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί εµφανίζει την αγορά εργασίας της περιφέρειας για τα έτη 

2001-2003 σύµφωνα µε τη έρευνα της Data RC για την εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ. 

 

Από τα στοιχεία παρατηρούνται διακυµάνσεις στη διαχρονική πορεία τόσο του 

πληθυσµού και του εργατικού δυναµικού όσο και των ανέργων. Το 2002 

παρουσιάστηκε µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία και άρα του εργατικού 

δυναµικού και των απασχολούµενων. Αντίθετα παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθµό 

των ανέργων. Το 2003 όµως οι διαφορές αυτές ισοσκελίστηκαν διαµορφώνοντας 

διαχρονικά µια αύξηση του πληθυσµού και άρα του εργατικού δυναµικού και µείωση 

της ανεργίας. Τέλος σηµειώνεται ότι τα δυο τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µείωση 

στο ποσοστό των εργαζοµένων που απασχολούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή 

τοµέα απασχόλησης, ενώ αυξάνεται το ποσοστό αυτών που απασχολούνται στον 

τριτογενή τοµέα. 
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Πίνακας 3.1 – 5 Η Αγορά Εργασίας της Περιφέρειας 2001-2003 
2001 2002 2003 

Περιγραφή 
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15 ετών και άνω) 534.586 262.015 272.571 530.330 255.454 274.876 550.464 265.320 285.144 

Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15-64 ετών) 396.760 197.135 199.625 388.087 190.428 197.659 390.508 192.245 198.263 

Εργατικό δυναµικό (15 ετών και άνω) 246.476 157.398 89.078 244.750 150.856 93.894 250.274 153.822 96.452 

Εργατικό δυναµικό (15-64 ετών) 240.427 152.298 88.129 238.443 146.189 92.254 242.735 148.419 94.316 

Απασχολούµενοι (15 ετών και άνω) 222.161 146.249 75.912 218.594 141.135 77.459 227.805 145.700 82.105 

Απασχολούµενοι (15-64 ετών ) 216.112 141.149 74.963 212.287 136.468 75.819 220.511 140.542 79.174 

Άνεργοι 24.315 11.149 13.166 26.156 9.721 16.435 22.469 8.122 14.347 

Μακροχρόνια Άνεργοι 16.131 7.354 8.777 18.246 6.447 11.799 15.062 5.863 9.199 

Απασχολούµενοι στο Πρωτογενή Τοµέα 72.115 44.953 27.162 70.164 40.978 29.186 70.756 41.748 29.008 

Απασχολούµενοι στο ∆ευτερογενή Τοµέα 39.975 36.178 3.797 38.381 33.560 4.821 38.700 34.535 4.165 

Απασχολούµενοι στο Τριτογενή Τοµέα 110.071 65.119 44.952 110.049 66.599 43.450 118.349 69.421 48.928 

Μισθωτοί 99.871 65.948 33.923 97.893 62.365 35.528 - - - 

Αυτοαπασχολούµενοι 85.994 66.779 19.215 88.756 68.033 20.723 - - - 

Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση 36.296 13.522 22.774 31.945 10.736 21.209 - - - 
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Ποσοστά (%) 

 
         

          

          

          

          

          

          

          

          
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (2001-2003), DATA RC (δηµοσίευση εφηµ. ΕΞΠΡΕΣ). 
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Η κατανοµή της απασχόλησης ανά κλάδο δραστηριότητας για την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας σε σχέση µε το σύνολο της χώρας, εµφανίζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί, ενώ στα διαγράµµατα δίνεται η ποσοστιαία κατανοµή αυτών των 

δραστηριοτήτων. Η γεωργία αποτελεί τον κλάδο δραστηριότητας των περισσότερων 

εργαζοµένων για την περιφέρεια, ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση στο σύνολο της 

χώρας µε πρώτο τον κλάδο του χονδρικού – λιανικού εµπορίου. 

 
Κλάδοι ∆ραστηριότητας 

 ∆υτική Ελλάδα Σύνολο Χώρας 
Γεωργία  73.670 665.741 
Χονδρικό –Λιανικό  36.396 698.408 
Μεταποίηση  21.048 538.504 
Κατασκευές  20.610 327.727 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση  18.856 303.117 
Εκπαίδευση  18.856 267.507 
Ξενοδοχεία  16.663 283.236 
Μεταφορές  12.424 248.429 
Υγεία  8.770 176.613 
Άλλες ∆ραστηριότητες  8.039 146.435 
∆ιαχείριση Ακίνητης  7.601 227.084 
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  3.800 55.713 
Χρηµατοπιστωτικοί Οργ. 3.070 101.518 
Παροχή Ηλεκτρικού  1.316 39.242 
Αλιεία 1.169 12.394 
Ορυχεία  439 11.964 
Ετερόδικοι Οργ.  0 301 
Σύνολο  252.728 4.103.932 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Κατανοµή Απασχόλησης ανά Κλάδο ∆ραστηριότητας (∆υτική Ελλάδα) 
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Κατανοµή Απασχόλησης ανά Κλάδο ∆ραστηριότητας (Σύνολο Χώρας) 
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Ακολουθεί η κατανοµή απασχολούµενων ανά µονοψήφια κατηγορία 

επαγγελµατικών ειδικοτήτων και η διαγραµµατική απεικόνιση αυτής για την 

περιφέρεια και το σύνολο της χώρας. 

  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούµενων στη περιφέρεια εργάζονται στην 

οµάδα ατοµικών επαγγελµάτων γεωργών – κτηνοτρόφων (28%). Η συγκεκριµένη 

οµάδα παραµένει στη κορυφή της απασχόλησης για όλη την περίοδο 1998-2002. 

Ακολουθεί η κατηγορία υπηρεσιών και πωλητών µε ποσοστό 14%. 

 
 

Απασχολούµενοι ανά Μονοψήφια Κατηγορία Επαγγελµατικών Ειδικοτήτων 
 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι  73.231 664.039 
Υπηρεσίες, Πωλητές  34.788 563.774 
Τεχνίτες  32.888 657.535 
Επιστηµονικά, Καλλιτεχνικά  24.264 502419 
Ανώτερα διοικ. & διευθ. 
Στελέχη  

23.241 382.465 

Υπάλληλοι Γραφείου  18.564 425.220 
Χειριστές  18.271 294.074 
Τεχνολόγοι  14.325 294.418 
Ανειδίκευτοι Εργάτες  11.401 284.878 
Μη ∆υνάµενοι να 
καταταγούν  

1.754 35.110 

Σύνολο  254.727 4.103.932 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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3.2 Απασχολούµενοι ανά  κατηγορία επαγγελµατικών ειδικοτήτων στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδος 

  
Το µεγαλύτερο ποσοστό (28% το 2003) των απασχολούµενων στη περιφέρεια 

εργάζονται στην οµάδα ατοµικών επαγγελµάτων «Γεωργοί, κτηνοτρόφοι».  

 

Η συγκεκριµένη οµάδα παραµένει στη κορυφή της απασχόλησης για όλη την 

περίοδο 1998-2002. 

 

 Ακολουθεί η οµάδα ατοµικών επαγγελµάτων «τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

τεχνικά επαγγέλµατα» µε 14% το 2003, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε κατά 1,1 

ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 1998, αλλά µειώθηκε σε σχέση µε το 2001 

 

 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Ανώτερα διοικ. & διευθ. Στελέχη  23.241 382.465 

Επιστηµονικά, Καλλιτεχνικά  24.264 502419 

Τεχνολόγοι  14.325 294.418 

Υπάλληλοι Γραφείου  18.564 425.220 

Υπηρεσίες , Πωλητές  34.788 563.774 

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι  73.231 664.039 

Τεχνίτες  32.888 657.535 

Χειριστές  18.271 294.074 

Ανειδίκευτοι Εργάτες  11.401 284.878 

Μη ∆υνάµενοι να καταταγούν  1.754 35.110 

Σύνολο  254.727 4.103.932 
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Στους πίνακες που ακολουθούν εµφανίζονται στοιχεία αγοράς εργασίας για το 

σύνολο της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για το έτος 2003. Σηµειώνεται ότι το 

εργατικό δυναµικό αποτελείται κατά 61,2% από άνδρες και κατά 38,8% από γυναίκες. 

Επιπλέον οι γυναίκες αποτελούν το 64,4% των ανέργων και το 70,6% του οικονοµικά 

µη ενεργού πληθυσµού. 
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Στοιχεία Αγοράς Εργασίας για την Περιφέρεια (2003) 
 

 Σύνολο Άνδρες % Γυναίκες % 
Πληθυσµός σε ηλικία προς 
εργασία  

435.879 214.285 49,2% 221.594 50,8% 

Εργατικό ∆υναµικό  270.414 165.611 61,2% 104.803 38,8% 
Απασχολούµενοι  244.980 156.548 63,9% 88.432 36,1% 
Άνεργοι 25.434 9.063 35,6% 16.371 64,4% 
Μακροχρόνια Άνεργοι  17.247 6.576 38,1% 10.671 61,9% 
Μη Ενεργοί  165.464 48.674 29,4% 116.790 70,6% 

Πηγη ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (β! Τρίµηνο 2003). 

 
Στοιχεία Αγοράς Εργασίας για την Περιφέρεια (2003) 

 
 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού 
στον πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία  

62% 77,3% 47,3% 

Ποσοστό απασχόλησης σε ηλικία προς εργασία  56,2% 73,1% 39,9% 
Ποσοστό ανεργίας στο εργατικό δυναµικό  9,4% 5,5% 15,6% 
Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο 
των ανέργων 

67,8% 72,6% 65,2% 

Ποσοστό µη  Ενεργών στον πληθυσµό σε ηλικία 
προς εργασία   

38% 22,7% 52,7% 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (β! Τρίµηνο 2003). 

 

Εκτός του βαθµού αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού, που εκφράζεται µε το 

ποσοστό απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ συντελεί και η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο. Ο 

Πίνακας 1-7 παρουσιάζει για το έτος 2002, το επίπεδο της παραγωγικότητας της 

εργασίας µετρηµένο µε δύο τρόπους, παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά 

απασχολούµενο και παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά σύνολο εργατοωρών 

έτους. ∆ιαπιστώνεται ότι το τρέχον επίπεδο παραγωγικότητας ανά απασχολούµενο 

σε επίπεδο χώρας και στην Περιφέρεια  υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου της 

Ε.Ε. των 15 αλλά και των 25. Ωστόσο και σε συνδυασµό µε την σχετική υστέρηση στο 

βαθµό απασχόλησης, διαφαίνεται ότι η βελτίωση του επιπέδου της 

παραγωγικότητας της εργασίας παραµένει για την Περιφέρεια µία από τις 

βασικότερες προκλήσεις στην εφαρµογή περιφερειακής πολιτικής προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας. 

 

Πίνακας 3.2-2: Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα, 2002. 

Γεωγραφική 

Ενότητα 
Παραγωγικότητα εργασίας 

Ωριαία 

παραγωγικότητα 

εργασίας 

Μέσος όρος 

εργατοωρών 

Πλήρους απασχόλησης 
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ΑΕΠ σε ΜΑ∆ 

ανά 

απασχολούµενο 

% του 

Μ.Ο. 

της 

ΕΕ25 

% 

απόκλισης 

από το 

Μ.Ο. της 

χώρας 

ΑΕΠ σε ΜΑ∆ 

ανά σύνολο 

εργατοωρών 

έτους 

% 

απόκλισης 

από το 

Μ.Ο. της 

χώρας 

ΕΕ-25 50.006 100,0%     

ΕΕ-15 56.095 112,2%     

Ελλάδα 35.961 71,9% 0,0 80,783 0,0 43,2 

∆υτική Ελλάδα 31.777 63,5% -11,6% 70,889 -12,2% 42,9 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

 
Σε σχέση µε την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά και το βαθµό απασχόλησης σε 

περιφερειακό επίπεδο, καθοριστική επίδραση ασκεί µεταξύ άλλων η τοµεακή 

διάρθρωση της απασχόλησης, αλλά και το µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου 

δυναµικού. Η Π∆Ε παρουσιάζει σχετικά µεγάλο βαθµό εξάρτησης της απασχόλησης 

από τον πρωτογενή τοµέα, ενώ εµφανίζει αρνητική απόκλιση από τον εθνικό µέσο 

όρο της παραγωγικότητας της εργασίας. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε στοιχεία 

συστηµατοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας κατά κατηγορία 

εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι σχεδόν τα 2/3 του ανθρώπινου δυναµικού εντάσσεται 

στην κατηγορία πρωτοβάθµιας και γυµνασιακής εκπαίδευσης χωρίς να είναι σαφές, 

µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, εάν στερούνται ακόµη και των βασικών γνωστικών 

δεξιοτήτων8. 

 

3.3  Ανεργία στην ∆υτική Ελλάδα 

Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα η ΠΕ Αχαΐας παρουσιάζει ιδιαίτερα 

σηµαντικό πρόβληµα στον τοµέα της ανεργίας, πράγµα που δηµιουργεί οικονοµικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις στον πληθυσµό και ιδιαίτερα στους νέους  και τους 

µακροχρόνια άνεργους. 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται µια ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης που 

επικρατεί στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στον τοµέα της ανεργίας και 

παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση της 

Ε.Σ.Υ.Ε., τον Ο.Α.Ε.∆. αλλά και την έρευνα του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης 

(ΠΑΕΠ). Όπου είναι δυνατόν γίνεται σύγκριση των στοιχείων µε τους άλλους Π.Ε.ς της 

περιφέρειας ή ολόκληρη τη χώρα. 

 

                                                 
8  Eurostat, 2005. 
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3.3.1 Η ανεργία στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, το ποσοστό 

ανεργίας το β τρίµηνο του 2011 κυµάνθηκε στο 16,3%, αυξηµένο κατά 0,4 

εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο του ίδιου έτους. και το 

συνολικό αριθµό των ανέργων να διαµορφώνεται στους 810,1 χιλ. άτοµα. Αντίστοιχα 

στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας παρέµεινε ουσιαστικά αµετάβλητο στο 10% 

(στις χώρες του ΕΕ-15 το ποσοστό διαµορφώνεται στο 9.5% που είναι ίδιο µε ΕΕ-27). 

Ο αριθµός των απασχολούµενων στο β τρίµηνο του 2011 ανήλθε σε  ανήλθε 4.156,3 

εκατ. άτοµα, µειωµένος κατά 0,1% σε σχέση το αντίστοιχο τρίµηνο του 

προηγούµενου έτους.  

 
Ήδη όµως από τα τέλη του 2008 η τροχιά επιβράδυνσης στην οποία εισέρχεται η 

ελληνική οικονοµία έχει επιπτώσεις στην απασχόληση και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο 

χρόνια µε την έντονη ύφεση που αντιµετωπίζει η Ελληνική Οικονοµία. Το ποσοστό 

ανεργίας των γυναικών (20,0%)  είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (16,3%) 

και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας να παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 

ετών (32,9%). Από τα χαρακτηριστικά της ανεργίας είναι και το γεγονός ότι το 

ποσοστό των νέων ανέργων ανέρχεται στο 24,6 % του συνόλου των ανέργων, ενώ οι 

µακροχρόνιοι άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 50,9%. Η µείωση της απασχόλησης 

και η αύξηση της ανεργίας αναµένεται να συνεχιστεί και στο 2ο εξάµηνο του έτους, 

λόγω της συνεχιζόµενης ύφεσης στην οικονοµία και της µείωσης της απασχόλησης 

στο δηµόσιο τοµέα, µε το µέσο ποσοστό ανεργίας του 2011 να εκτιµάται στο 16,5%. 

 

Η εξέλιξη της ανεργίας καθώς και την απασχόλησης και του εργατικού δυναµικού 

στην Ελλάδα από το 2004 έως το 2011 (ανά τρίµηνο) παρουσιάζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί.  

Πίνακας 3.3-1   Πληθυσµός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά 

κατάσταση απασχόλησης  (2004-2011 ανά τρίµηνο). Σύνολο Χώρας 

Περίοδος Εργατικό ∆υναµικό 
% του 

αναφοράς 

Γενικό 
Σύνολο 

Σύνολο πληθυσµού Απασχολούµενοι 
% 

εργατικού 
δυναµικού 

Άνεργοι 
% 

εργατικού 
δυναµικού 

α' τριµ. 2004 9.044,80 4.792,90 53,0% 4.249,10 88,7% 543,8 11,3% 
β'τριµ. 2004 9.056,90 4.823,20 53,3% 4.330,50 89,8% 492,7 10,2% 
γ' τριµ. 2004 9.069,90 4.827,50 53,2% 4.341,60 89,9% 485,9 10,1% 
δ'τριµ. 2004 9.082,50 4.831,80 53,2% 4.331,40 89,6% 500,4 10,4% 
α' τριµ. 2005 9.094,50 4.827,50 53,1% 4.325,00 89,6% 502,4 10,4% 
β'τριµ. 2005 9.102,60 4.848,80 53,3% 4.381,90 90,4% 466,9 9,6% 
γ' τριµ. 2005 9.112,90 4.855,30 53,3% 4.385,60 90,3% 469,8 9,7% 
δ'τριµ. 2005 9.122,30 4.854,30 53,2% 4.383,40 90,3% 470,9 9,7% 
α' τριµ. 2006 9.136,00 4.873,10 53,3% 4.400,00 90,3% 473,1 9,7% 
β'τριµ. 2006 9.150,10 4.880,20 53,3% 4.452,80 91,2% 427,4 8,8% 
γ’ τριµ. 2006 9.164,20 4.902,50 53,5% 4.494,20 91,7% 408,3 8,3% 
δ'τριµ. 2006 9.179,10 4.891,20 53,3% 4.462,10 91,2% 429,1 8,8% 
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α' τριµ. 2007 9.195,40 4.906,90 53,4% 4.461,20 90,9% 445,7 9,1% 
β'τριµ. 2007 9.206,70 4.917,90 53,4% 4.519,90 91,9% 398 8,1% 
γ' τριµ. 2007 9.211,30 4.926,80 53,5% 4.539,30 92,1% 387,5 7,9% 
δ'τριµ. 2007 9.216,00 4.915,60 53,3% 4.519,10 91,9% 396,5 8,1% 
α' τριµ. 2008 9.222,70 4.918,20 53,3% 4.511,60 91,7% 406,5 8,3% 
β' τριµ. 2008 9.230,10 4.939,30 53,5% 4.582,10 92,8% 357,1 7,2% 
γ’ τριµ. 2008 9.237,80 4.944,90 53,5% 4.589,80 92,8% 355,1 7,2% 
δ’ τριµ. 2008 9.245,80 4.946,30 53,5% 4.553,60 92,1% 392,7 7,9% 
α' τριµ. 2009 9.252,70 4.948,10 53,5% 4.485,80 90,7% 462,3 9,3% 
β' τριµ. 2009 9.262,40 4.974,50 53,7% 4.531,90 91,1% 442,6 8,9% 
γ’ τριµ. 2009 9272,30 5.005,30 54,0% 4.540,10 90,7% 465,1 9,3% 
δ’ τριµ. 2009 9.282,40 4.991,20 53,8% 4.476,80 89,7% 514,4 10,3% 
α' τριµ. 2010 9.292,20 5.012,40 53,9% 4.425,60 88,3% 586,8 11,7% 
β' τριµ. 2010 9.301,50 5.021,00 54,0% 4.427,00 88,2% 594,0 11,8% 
γ’ τριµ. 2010 9311,00 5.024,90 54,0% 4.402,90 87,6% 621,9 12,4% 
δ’ τριµ. 2010 9.320,60 5.011,10 53,8% 4.299,00 85,8% 712,1 14,2% 
α' τριµ. 2011 9.329,40 4.987,00 53,5% 4.194,40 84,1% 792,6 15,9% 
β' τριµ. 2011 9.337,60 4.967,20 53,2% 4.156,30 83,7% 810,8 16,3% 
               

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε. Ο πληθυσµός είναι σε χιλιάδες 

άτοµα 

 

 

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται η δραµατική εξέλιξη της ανεργίας την τελευταία διετία 

που από το 1ο τρίµηνο του 2009 έως και το πρώτο τρίµηνο του 2011 αυξήθηκε κατά 

6,6 ποσοστιαίες µονάδες που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά περίπου 70%. Το στοιχείο 

αυτό καθιστά το πρόβληµα της ανεργίας ως το κορυφαίο πρόβληµα στην Ελλάδα 

και ίσως είναι και η χειρότερη εξέλιξη ποσοστού ανεργίας σε ολόκληρη της ΕΕ από 

την ίδρυση της.  

 

Η εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην ΕΕ-27 για το πρώτο τρίµηνο του 2011 δίνεται 

από τον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 3.3-2   Ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε. για το πρώτο τρίµηνο 2011 

Χώρες Ε-Ε- 
% 

Ανεργίας 
Euro area (17 countries) 9,9 
Euro area (16 countries) 9,9 
EU (27 countries) 9,4 
EU (15 countries) 9,4 
Βέλγιο 7 
Βουλγαρία 11,1 
Τσεχία 6,9 
∆ανία  7,6 
Γερµανία 6,2 
Εσθονία 13,6 
Ιρλανδία 14,2 
Ελλάδα 15,9 
Ισπανία 20,7 
Γαλλία 9,7 
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Ιταλία 8,1 
Κύπρος 6,7 
Λεττονία 16,2 
Λιθουανία 16,5 
Λουξεµβούργο 4,5 
Ουγγαρία 10,8 
Μάλτα 6,5 
Ολλανδία 4,2 
Αυστρία 4,3 
Πολωνία 9,4 
Πορτογαλία 12,4 
Ρουµανία 6,9 
Σλοβενία 8,1 
Σλοβακία 13,3 
Φιλανδία 8 
Σουηδία 7,7 
Ηνωµένο Βασίλειο 7,7 

Πηγή : EUROSTAT Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Η χώρα µας έχει µετά την Ισπανία το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στις 27 χώρες 

της ΕΕ ενώ φαίνεται ότι  έχει πληγεί περισσότερο από τις άλλες δύο χώρες (Ιρλανδία, 

Πορτογαλία) που έχουν βρεθεί κάτω από τον ίδιο µηχανισµό στήριξης (ESFS). 

 

Παρά τις επιµέρους βελτιώσεις των τελευταίων ετών, τα διαρθρωτικά προβλήµατα 

της αγοράς εργασίας παρέµειναν έντονα κατά το 2008, µε τις γυναίκες και τους 

νέους να εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο. Η ανεργία των γυναικών το 

2008 ήταν υπερδιπλάσια των ανδρών (11,4% έναντι 5,1%) αν και σε σχέση µε το 2007 

υποχώρησε κατά 1,4 εκατοστιαίες µονάδες, έναντι σταθερότητας στους άνδρες. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου διµήνου του 2009, το ποσοστό των ανέργων ανδρών 

αυξήθηκε κατά µία ποσοστιαία µονάδα σε σύγκριση µε το 2008 και διαµορφώθηκε 

στο 6,9%, µε το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες να παραµένει ουσιαστικά 

αµετάβλητο (12,8%). 

 

Παράλληλα οι «νέοι άνεργοι», δηλαδή εκείνοι που εισέρχονται για πρώτη φορά στην 

αγορά εργασίας και δεν βρίσκουν δουλειά, εξακολούθησαν το 2008 να είναι 

περισσότεροι από το 1/3 του συνόλου των ανέργων (35,1% το 2008 έναντι 35,2% το 

2007), ενώ το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων µειώθηκε από 51,7% το 2007 σε 

49,5% το 2008. Αντίθετα, ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας εµφανίζουν 

τα άτοµα µε ξένη υπηκοότητα, µιας και η ανεργία σε αυτές τις οµάδες είναι µικρότερη 

από το µέσο εθνικό (6,7% έναντι 7,7%).  

 

Στα ηλικιακά χαρακτηριστικά της ανεργίας, το µεγαλύτερο πρόβληµα το 2008 

συνέχισαν να αντιµετωπίζουν οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, µε την ανεργία να 
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προσεγγίζει το 16,2% (µειωµένη κατά 1,1 εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2007) 

παρόλο που σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, καταγράφεται µείωση της ανεργίας το 

2008. Ήδη όµως κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου του 2008, παρατηρείται 

ενίσχυση της ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Χαρακτηριστικά, στους νέους 

15-29 ετών, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 15,6% σε 16,5%, µε τις νέες γυναίκες 

να εµφανίζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα, αφού το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 

21,1% τους τελευταίους τρεις µήνες του 2008. Η δυσµενής αυτή εξέλιξη συνεχίζεται και 

στο τρέχον έτος, αφού το δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009, µεγαλύτερη 

δυσκολία στην εύρεση εργασίας αντιµετώπισαν οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών, καθώς 

αποτέλεσαν το ¼ του συνόλου των ανέργων, ποσοστό αυξηµένο κατά 4 

εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το αντίστοιχο δίµηνο του 2008. Επιβεβαιώνεται κατ’ 

αυτόν τον τρόπο η τάση, κατά την οποία άτοµα µε µικρή εργασιακή εµπειρία και 

εξειδίκευση, αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα εµπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας.  

Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, καθώς και 2008 από το µέσο ετήσιο (9,9% και για τις δύο οµάδες). 

Ακόµη πιο έντονο πρόβληµα στην εύρεση εργασίας αντιµετώπισαν όσοι έχουν 

τελειώσει το τριτάξιο γυµνάσιο (8,5%) και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (8,6%). 

Αντίθετα, µικρότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στα άτοµα χαµηλού 

µορφωτικού επιπέδου (6,1% για τους απόφοιτους δηµοτικού και 5,6% για άτοµα που 

έχουν τελειώσει µερικές τάξεις δηµοτικού). Παρόµοια είναι η κατάσταση και στους 

κατόχους διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος, καθώς και στους πτυχιούχους 

ανωτάτων σχολών όπου το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε κάτω από το µέσο συνολικό 

ποσοστό (5,4% και 5,5% αντίστοιχα).  

 

Το 2008, ένα ποσοστό 86,3% του συνόλου των ανέργων δήλωσε ότι αναζητούσε 

εργασία µε πλήρη απασχόληση, εκ των οποίων το 40,4% αναζητούσε αποκλειστικά 

πλήρη απασχόληση, ενώ το 45,9% ενδιαφερόταν για πλήρη, αλλά ήταν διατεθειµένο 

να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Εξάλλου, το 12,5% των ανέργων απέρριψε 

κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή δεν 

τους εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (23,8%) ή δεν έβρισκε ικανοποιητικές τις 

αποδοχές (23%) και δευτερευόντως λόγω του ωραρίου εργασίας (15%).  

 

 

Σε επίπεδο περιφερειών, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εξακολούθησε να κατέχει η 

∆υτική Μακεδονία. 

 

Ενδεικτικό της αρνητικής επίδρασης από την επιβράδυνση της οικονοµικής 

δραστηριότητας είναι το γεγονός ότι από το  2009 µέχρι και το δεύτερο τρίµηνο του 
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2011, σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας καταγράφεται άνοδος της ανεργίας 

σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008 µε αποτέλεσµα µέσα σε δύο χρόνια η 

ανεργία να αυξηθεί πάνω δραµατικά µε ποσοστά αύξησης που ξεπερνάνε το 50% 

σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. 

 

Ενδεικτικό της εξέλιξης των ποσοστών της ανεργίας είναι και ο παρακάτω πίνακας 

που παρουσιάζει την εξέλιξη της ανεργίας στην περίοδο1998 -2011. 

 

Πίνακας 3.3-3   Ποσοστά ανεργίας ανά περιφέρεια της χώρας 1998-2011 δεύτερο 

τρίµηνο  

Περιφέρεια 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Σύνολο 
Ελλάδος 

10,84 11,85 11,25 10,44 9,93 9,34 10,21 9,63 8,76 8,09 7,23 8,90 11,80 16,30 

Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 

9,05 12,97 8,81 9,29 9,73 10,17 13,08 10,96 11,32 9,56 8,44 9,90 13,90 20,70 

Κεντρική 
Μακεδονία 

10,41 11,85 10,92 10,88 10,94 9,99 11,75 11,12 9,52 9,00 8,30 9,30 12,70 18,80 

∆υτική 
Μακεδονία 

11,85 14,42 15,02 16,26 13,93 16,00 16,42 18,35 14,78 11,59 12,37 12,30 14,60 23,10 

Ήπειρος 13,50 14,22 10,91 12,64 11,82 11,46 11,62 11,49 9,22 10,13 9,17 10,90 12,10 16,10 
Θεσσαλία 10,94 13,09 13,01 12,19 11,12 10,63 9,84 9,26 7,82 7,18 7,08 8,20 11,40 15,40 
Ιόνιοι Νήσοι 3,93 5,83 5,57 7,29 6,88 10,34 10,45 8,44 11,75 8,65 9,01 8,40 12,60 14,00 
∆υτική Ελλάδα 11,14 11,98 10,61 10,30 10,79 9,46 12,12 10,97 9,35 9,01 9,32 9,80 11,20 16,10 
Στερεά Ελλάδα 13,37 15,20 14,42 14,16 9,98 9,49 12,45 10,48 8,85 9,50 8,26 10,50 11,50 16,90 
Αττική 12,22 12,56 12,33 10,36 9,25 8,67 9,07 8,59 8,14 7,55 5,99 8,20 11,60 15,60 
Πελοπόννησος 8,66 7,91 9,72 8,73 7,84 8,54 8,53 8,60 7,81 7,68 7,07 7,50 9,90 13,10 
Βόρειο Αιγαίο 11,34 11,73 7,69 6,26 9,83 7,57 9,26 10,40 9,80 8,57 4,21 6,40 8,50 14,10 
Νότιο Αιγαίο 6,55 7,56 10,52 9,82 15,65 10,90 8,53 8,14 7,50 7,22 7,10 11,70 12,10 13,70 
Κρήτη 7,35 7,57 7,23 6,26 6,74 5,18 5,92 6,10 5,77 4,23 5,12 8,00 11,00 13,40 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Περισσότερα συµπεράσµατα για την εξέλιξη της ανεργίας στην χώρα µας τα 

τελευταία χρόνια αλλά και την διασπορά της ανά περιφέρεια της χώρας µας είναι ο 

παρακάτω πίνακας που δίνει για την ίδια περίοδο αναφοράς το µέσο ποσοστό 

ανεργίας, την διακύµανσή του καθώς και τον συντελεστή µεταβλητότητας. Με τον 

συντελεστή µεταβλητότητας θα µπορέσουµε να διακρίνουµε τον βαθµό 

µεταβλητότητας της ανεργίας ανά περιφέρεια της χώρας µας κυρίως από το 2009 

και ύστερα.  
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Περιφέρεια 
Συντελεστής 

Μεταβλητότητας 
Μέσος Όρος 
1998 -2011 

∆ιακύµανση 
Ποσοστών 1998 

- 2011 
Σύνολο Ελλάδος 46,18% 10,33 4,768958 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 90,99% 11,28 10,2621 

Κεντρική Μακεδονία 57,23% 11,11 6,355742 

∆υτική Μακεδονία 60,69% 15,07 9,145939 

Ήπειρος 30,14% 11,81 3,558105 

Θεσσαλία 57,44% 10,51 6,037215 

Ιόνιοι Νήσοι 91,47% 8,80 8,044493 

∆υτική Ελλάδα 29,72% 10,87 3,230072 
Στερεά Ελλάδα 59,73% 11,79 7,041847 

Αττική 65,33% 10,01 6,53901 

Πελοπόννησος 25,86% 8,69 2,245805 

Βόρειο Αιγαίο 71,66% 8,97 6,431232 

Νότιο Αιγαίο 78,05% 9,78 7,636383 

Κρήτη 82,84% 7,13 5,909349 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας παρουσιάζει µετά την Πελοπόννησο τον δεύτερο 

µικρότερο συντελεστή µεταβλητότητας, γεγονός που σηµαίνει ότι η χειροτέρευση του 

δείκτη αυτού στην ∆υτική Ελλάδα δεν ήταν τόσο δραµατική όσο σε άλλες περιφέρειες 

της χώρας µας, αφού η ανεργία στην ∆υτική Ελλάδα όλη αυτή την περίοδο 

αναφοράς είναι σηµαντικά ψηλότερη από άλλες περιφέρειες της χώρας και 

εποµένως η χειροτέρευση ήταν λιγότερο δραµατική.   

 

Το συµπέρασµα αυτό µπορεί να αποτυπωθεί καλύτερα µε το παρακάτω  διάγραµµα 

που ουσιαστικά δείχνει την µικρή διακύµανση του ποσοστού ανεργίας στην ∆υτική 

Ελλάδα. Στο διάγραµµα αυτό έχουµε συµπεριλάβει την εξέλιξη της ανεργίας στην 

Ελλάδα, την Περιφέρεια της Ηπείρου, στα Ιόνια Νησιά, στην Πελοπόννησο και στην 

Αττική. 
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Ποσοστά Ανεργίας κατά Περιφέρεια 1998-2011 (Β τρίµηνο)
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3.3.2 Η ανεργία στην ∆υτική Ελλάδα 

 

Η ανεργία στην Π∆Ε τα τελευταία δύο χρόνια ακολουθεί πλήρως την εξέλιξη σε 

επίπεδο χώρας. ∆ηλαδή για το δεύτερο τρίµηνο του 2011 διαµορφώνεται στο 16,1% 

δηλαδή είναι κατά 0,2 ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο του εθνικού αντίστοιχου. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε όπως και παραπάνω την εξέλιξη της 

απασχόλησης του εργατικού δυναµικού αλλά και της ανεργίας στην ∆υτική Ελλάδα 

ανά τρίµηνο από το 2004 έως και το δεύτερο τρίµηνο του 2011-10-2011. 

 

Πίνακας 3.3-3   Πληθυσµός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά 

κατάσταση απασχόλησης  (2004-2011 ανά τρίµηνο). ∆υτική Ελλάδα 

Περίοδος  Εργατικό ∆υναµικό 
αναφοράς % του 

  

Γενικό 
Σύνολο Σύνολο 

πληθυσµού 

Απασχολούµενοι % 
εργατικού 
δυναµικού 

Άνεργοι % 
εργατικού 
δυναµικού 

α' τριµ. 2004 597,05 299,03 50,1% 261,66 87,5% 37,4 12,5% 
β'τριµ. 2004 597,84 297,30 49,7% 261,28 87,9% 36,0 12,1% 
γ' τριµ. 2004 598,48 298,85 49,9% 259,85 87,0% 39,0 13,0% 
δ'τριµ. 2004 599,26 302,81 50,5% 266,04 87,9% 36,8 12,1% 
α' τριµ. 2005 599,91 301,77 50,3% 267,37 88,6% 34,4 11,4% 
β'τριµ. 2005 600,50 302,49 50,4% 269,31 89,0% 33,2 11,0% 
γ' τριµ. 2005 601,16 296,80 49,4% 266,70 89,9% 30,1 10,1% 
δ'τριµ. 2005 601,78 297,86 49,5% 268,94 90,3% 28,9 9,7% 
α' τριµ. 2006 604,09 299,04 49,5% 269,35 90,1% 29,7 9,9% 
β'τριµ. 2006 604,96 297,49 49,2% 269,66 90,6% 27,8 9,4% 
γ’ τριµ. 2006 605,52 296,88 49,0% 269,44 90,8% 27,4 9,2% 
δ'τριµ. 2006 606,77 302,93 49,9% 274,39 90,6% 28,5 9,4% 
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α' τριµ. 2007 608,54 308,30 50,7% 279,24 90,6% 29,1 9,4% 
β'τριµ. 2007 609,23 307,24 50,4% 279,54 91,0% 27,7 9,0% 
γ' τριµ. 2007 609,51 306,82 50,3% 276,13 90,0% 30,7 10,0% 
δ'τριµ. 2007 609,79 308,42 50,6% 277,29 89,9% 31,1 10,1% 
α' τριµ. 2008 610,98 310,90 50,9% 280,13 90,1% 30,8 9,9% 
β' τριµ. 2008 611,43 310,24 50,7% 281,31 90,7% 28,9 9,3% 
γ’ τριµ. 2008 611,90 310,10 50,7% 280,50 90,5% 29,6 9,5% 
δ’ τριµ. 2008 612,40 308,60 50,4% 278,40 90,2% 30,2 9,8% 
α' τριµ. 2009 613,90 310,00 50,5% 278,60 89,9% 31,4 10,1% 
β' τριµ. 2009 614,50 313,00 50,9% 282,40 90,2% 30,6 9,8% 
γ’ τριµ. 2009 615,10 311,90 50,7% 282,30 90,5% 29,6 9,5% 
δ’ τριµ. 2009 615,80 315,20 51,2% 287,70 91,3% 27,5 8,7% 
α' τριµ. 2010 616,70 316,80 51,4% 287,40 90,7% 29,4 9,3% 
β' τριµ. 2010 617,30 319,10 51,7% 283,30 88,8% 35,8 11,2% 
γ’ τριµ. 2010 618,00 321,50 52,0% 281,20 87,5% 40,3 12,5% 
δ’ τριµ. 2010 618,60 320,70 51,8% 277,00 86,4% 43,7 13,6% 
α' τριµ. 2011 621,30 321,60 51,8% 273,10 84,9% 48,5 15,1% 
β' τριµ. 2011 621,90 316,00 50,8% 265,00 83,9% 51,0 16,1% 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε. Ο πληθυσµός είναι σε χιλιάδες 

άτοµα 

 
Το ποσοστό ανεργίας στην Π∆Ε ανέρχεται στο υψηλότερο δηλαδή του εθνικού µέσου 

όρου και του µέσου της ΕΕ-25 για το 2010 (11,2% και 9,2% αντίστοιχα)9. Η ανεργία 

πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τους νέους (ηλικίας 15 έως 24 ετών), µε την Περιφέρεια 

να παρουσιάζει επιδόσεις χαµηλότερες του µέσου επιπέδου της χώρας και 

υψηλότερες της ΕΕ25 για το 2010. Συγκεκριµένα, στην Περιφέρεια, το ποσοστό 

ανεργίας για τις γυναίκες ανήλθε στο 16,4 %, ενώ στην χώρα µας το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 17,1% και σε επίπεδο ΕΕ-27 είναι 9,4%.  Επίσης σε επίπεδο ανδρών για 

το 2010  ήταν 10.1% σε επίπεδο χώρας ενώ στην ∆υτική Ελλάδα χαµηλότερο κατά 

περίπου 1,5 µονάδες και υψηλότερο κατά το ίδιο µέγεθος από το µέσο επίπεδο 

ανεργίας ανδρών στην ΕΕ-27. 

 
Στο ∆ιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζουµε την εξέλιξη της ανεργίας στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανά τρίµηνο από το 2004 και επίσης την εξέλιξη της 

ανεργίας στην χώρα µας για την ίδια περίοδο. Από την σύγκριση αυτή προκύπτει ότι 

η ανεργία στην ∆υτική Ελλάδα από το 2004 έως και το 2009 (γ τρίµηνο) ήταν πάνω 

από τον εθνικό µέσο όρο. Λόγω όµως της χειροτέρευσης της οικονοµικής 

κατάστασης στην χώρα µας, την σηµαντική ύφεση και την δραµατική αύξηση της 

ανεργίας, κυρίως σε περιοχές που στο προηγούµενο διάστηµα ήταν κάτω από το 

µέσο εθνικό ποσοστό, η ανεργία στην ∆υτική Ελλάδα χειροτέρευσε  αλλά λιγότερο 

δραµατικά από άλλες περιφέρειες της χώρας µας. Αντίστοιχο συµπέρασµα 

προέκυψε παραπάνω συγκρίνοντας τον συντελεστή µεταβλητότητας ανά περιφέρεια 

στην ίδια περίοδο αναφοράς. 

                                                 
9  Eurostat 2004. 
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∆υτική Ελλάδα Ανεργία % του εργατικού δυναµικού
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4 Οικονοµικά στοιχεία κατά τοµέα 

 
4.1 Πρωτογενής Τοµέας 

Η θέση του αγροτικού τοµέα στην οικονοµία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι 

ιδιαιτέρα σηµαντική, κρινόµενη από τη συµµετοχή του στο ΑΕΠ, αλλά και από το 

γεγονός ότι απασχολεί σήµερα ένα σηµαντικό ποσοστό του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού της περιοχής. 

Ειδικότερα, στο διάστηµα της τελευταίας διετίας, παρά την οικονοµική κρίση που είχε 

ως αποτέλεσµα τη µείωση της απασχόλησης στους περισσότερους κλάδους 

οικονοµικής δραστηριότητας, στον αγροτικό τοµέα καταγράφεται αύξηση του 

αριθµού των απασχολουµένων, συνεχίζοντας µια τάση που άρχισε από το τέλος του 

2008 και η οποία συνδέεται µε τον αυξηµένο αριθµό των νεοεισερχοµένων στην 

αγορά εργασίας που ξεκινούν από τον αγροτικό τοµέα, αλλά και µε τη µετακίνηση 

εργαζοµένων από άλλους τοµείς της οικονοµίας. 

 
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα που ακολουθεί,  καταγράφεται σηµαντική αύξηση 

της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα  µε το αντίστοιχο ποσοστό στη ∆υτική 

Ελλάδα να ανέρχεται στο 12,4%. 

 
  Πίνακας 4.1: Απασχόληση πρωτογενούς τοµέα ανά Περιφέρεια 

 
 Περιφέρειες 2008 2009 2010 

Μεταβολή 
2010/2008  

Αν. Μακεδ. & Θράκη 57.072 60.353 58.810 3,0%  

Κεντρ. Μακεδ. 91.017 92.151 95.986 5,5%  

∆υτ. Μακεδονία 18.514 20.896 19.486 5,3%  

Ήπειρος 25.156 27.102 27.859 10,7%  

Θεσσαλία 60.272 60.965 70.834 17,5%  
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Ιόνιοι Νήσοι 15.467 16.571 14.657 -5,2%  

∆υτική Ελλάδα 56.231 61.431 63.198 12,4%  

Στερεά Ελλάδα 41.932 40.858 45.595 8,7%  

Αττική 15.297 15.996 17.467 14,2%  

Πελοπόννησος 77.207 77.892 70.178 -9,1%  

Βόρειο Αιγαίο 9.495 9.222 10.211 7,5%  

Νότιο Αιγαίο 7.877 8.437 9.597 21,8%  

Κρήτη 41.297 44.686 51.235 24,1%  

Σύνολο 516.834 536.559 555.112 7%  
(Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τα στοιχεία του 2010 αφορούν στο µέσο 
όρο των τριµήνων α΄, β΄και γ΄.) 

 
Πίνακας 4.2: Απασχόληση πρωτογενούς τοµέα ανά Περιφέρεια και κατά ηλικιακές οµάδες 

2008 2009 2010 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010/2008 

% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
15-44 45-64 65-75+ 15-44 45-64 65-75+ 15-44 45-64 65-75+ 15-44 45-64 65-75+ 

Αν. Μακεδ. & Θράκη 26.771 27.876 2.425 26.799 30.742 2.812 24.005 32.137 2.668 -10,3% 15,3% 10,0%
Κεντρ. Μακεδ. 43.147 44.589 3.280 42.160 47.583 2.408 42.198 51.375 2.412 -2,2% 15,2% -26,5%
∆υτ. Μακεδονία 8.272 8.728 1.514 8.460 10.666 1.770 7.017 11.497 972 -15,2% 31,7% -35,8%
Ήπειρος 8.142 14.699 2.315 8.128 15.746 3.228 8.728 15.206 3.925 7,2% 3,4% 69,5%
Θεσσαλία 23.490 29.930 6.853 22.212 31.602 7.151 26.057 36.516 8.261 10,9% 22,0% 20,5%
Ιόνιοι Νήσοι 5.821 8.795 851 5.848 9.850 872 4.686 9.636 335 -19,5% 9,6% -60,6%
∆υτική Ελλάδα 28.719 26.120 1.392 30.231 29.280 1.921 29.452 32.087 1.658 2,6% 22,8% 19,1%
Στερεά Ελλάδα 18.447 19.972 3.513 18.246 19.708 2.903 19.852 22.066 3.677 7,6% 10,5% 4,7%
Αττική 6.705 6.875 1.717 6.705 7.996 1.295 7.279 8.339 1.849 8,6% 21,3% 7,7%
Πελοπόννησος 30.649 38.044 8.514 29.482 40.282 8.128 26.451 38.277 5.450 -13,7% 0,6% -36,0%
Βόρειο Αιγαίο 4.878 4.193 425 4.729 4.219 274 5.316 4.593 303 9,0% 9,6% -28,8%
Νότιο Αιγαίο 2.789 4.526 562 3.314 4.496 628 4.325 4.788 484 55,1% 5,8% -13,9%
Κρήτη 15.236 20.609 5.452 16.590 22.745 5.351 19.977 25.577 5.681 31,1% 24,1% 4,2%

Σύνολο 223.066 254.955 38.813 222.905 274.914 38.740 225.345 292.092 37.676 1,02% 14,57% -2,93%

(Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τα στοιχεία του 2010 αφορούν στο µέσο όρο των 
τριµήνων α΄, β΄και γ) 
 

 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  παράγει το 5,1% της συνολικής Ακαθάριστης 

Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Και ενώ στο σύνολο της χώρας ο 

πρωτογενής τοµέας παράγει το 6,8% της ΑΠΑ,  το αντίστοιχο ποσοστό της ΑΠΑ για 

την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στο 12,3% (Eurostat, 

2003).   

Σε επίπεδο NUTS 3 ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 27% της ΑΠΑ της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηλείας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Περιφερειακές Ενότητες  

Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας είναι 12,8% και 6,2% αντίστοιχα.  

Παρατηρείται έτσι ότι οι τρεις Περιφερειακές Ενότητες δεν συµµετέχουν εξίσου σε 

µέγεθος και ένταση παραγωγής, καθώς στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ηλεία ο 

πρωτογενής τοµέας παίζει σηµαντικότερο ρόλο στην τοπική οικονοµία τους και γι’ 

αυτό µπορούν να χαρακτηριστούν ως κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. 

 

Παρά το γεγονός ότι ο  Πρωτογενής τοµέας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

αποτελεί σηµαντικό πόλο απασχόλησης και οικονοµικής δραστηριότητας, δεν 

διαφεύγει των προβληµάτων που αντιµετωπίζει στο σύνολό της ο γεωργο- 
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κτηνοτροφικός κλάδος σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια, καθώς παρουσιάζει 

χαµηλή ανταγωνιστικότητα λόγω υψηλού κόστους και χαµηλής ποιότητας των 

προϊόντων, αλλά και λόγω των αδυναµιών που υπάρχουν στον τοµέα διακίνησης και 

εµπορίας.  

Η µεγαλύτερη όµως συµµετοχή του τοµέα αυτού στο εισόδηµα και την απασχόληση 

της Περιφέρειας συντελεί, ώστε τα προβλήµατα αυτά να εµφανίζονται οξύτερα για 

την οικονοµία και την κοινωνία της περιοχής.  

 
Σε γενικές γραµµές, τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής 

τοµέας εστιάζονται στα εξής: 

 
⌧ Μικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος (µ.ο. 34,3 στρέµµατα) 

⌧ Μικρή ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσµού 

⌧ Ελλιπής εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών 

⌧ Αδυναµίες στον τοµέα εµπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων 

⌧ Πληµµελής οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και την 

ως εκ τούτου αδυναµία τους να συµβάλλουν στην εξοµάλυνση των 

συνθηκών προώθησης των αγροτικών προϊόντων και διακίνησης των 

αγροτικών εισροών 

⌧ Έντονη διαφοροποίηση της παραγωγικότητας και των εισοδηµάτων εντός 

της Περιφέρειας, η οποία είναι αποτέλεσµα των φυσικών συνθηκών και 

γενικότερων δυνατοτήτων των επιµέρους περιοχών. Στις περιοχές αυτές, η 

έλλειψη εξωγεωργικής απασχόλησης εντείνει τις ανισότητες. 

⌧ Περιορισµένες δυνατότητες οικονοµικής εκµετάλλευσης των δασών της 

Περιφέρειας  
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4.2 Παραγωγή αγροτικών προϊόντων  στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
 

Ο πρωτογενής τοµέας της Π.∆.Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στους κλάδους 

της φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και στην αλιεία- ιχθυοκαλλιέργειες. 

4.2.1 Φυτική παραγωγή  

 
Η φυτική παραγωγή, η αξία της οποίας ανέρχεται περίπου στα 824,64 εκατ. € 

(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2007), περιλαµβάνει: 

 

• Επιτραπέζιες Ελιές και Ελαιόλαδο 

Οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα 

προϊόντα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε συνολική παραγωγή που κυµαίνεται 

περίπου σε 35.000 – 40.000 τόνους, ενώ τα καλλιεργούµενα ελαιόδεντρα 

υπερβαίνουν το 1 εκατ. Ενώ η παραγωγή επιτραπέζιων ελαιών εξαιρετικής ποιότητας 

κυµαίνεται από 12.000 – 18.000 τον.  Τα υπάρχοντα τυποποιητήρια  ελαιολάδου στην 

Περιφέρεια είναι δέκα επτά (17), τα δε ελαιοτριβεία 291 και θεωρούνται ότι 

υπερβαίνουν τις ανάγκες παραγωγής της περιοχής.  Η χρηµατοδότηση των 

ελαιοκοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών κατά την τελευταία 

τριετία έχει ανέλθει σε 4,5 εκατ. € περίπου. 

 

• Εσπεριδοειδή 

Τα εσπεριδοειδή αποτελούν από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες της Περιφέρειας και 

ενδιαφέρουν και τις τρεις Περιφερειακές  Ενότητες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Η παραγωγή κυµαίνεται από 60.000 – 110.000 τόνους µε σηµαντικότερες την 

καλλιέργεια των πορτοκαλιών και των λεµονιών, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία και 

την Ηλεία, όσον αφορά τα πορτοκάλια, ενώ για τα λεµόνια σηµαντικότερη 

παραγωγή είναι εκείνη της Αχαΐας. 

 

• Επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια 

Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις µε αµπέλια στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι 

περίπου 100.000 στρέµµατα εκ των οποίων 94.000 στρ. περίπου είναι οινοποιήσιµα 

ενώ 4.000 – 5.000 στρ. είναι επιτραπέζια. Κυριότερες Περιφερειακές Ενότητες είναι της 

Αχαΐας (62% της Περιφέρειας), έπεται του Ν. Ηλείας (32% της Περιφέρειας) και της 

Αιτωλοακαρνανίας (6% της Περιφέρειας). Αντιπροσωπεύουν δε το 13,4% της 

καλλιεργούµενης έκτασης σε επίπεδο χώρας. 

 

• Κηπευτικά 
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Τα κυριότερα κηπευτικά που καλλιεργούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι 

το καρπούζι, το πεπόνι, η φράουλα, το λάχανο, το σπαράγγι, τα µαρούλια, οι 

µελιτζάνες, η φθινοπωρινή, καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη πατάτα, οι πιπεριές, το 

κουνουπίδι, τα καρότα κλπ.  Το σύνολο της παραγωγής των παραγόµενων 

κηπευτικών ανέρχεται  σε 175.000 τόνους περίπου, µε σηµαντικότερη Περιφερειακή 

Ενότητα εκείνη της Ηλείας, ακολουθούµενη από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία. 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 

παρατηρώντας την διαχρονική εξέλιξη (1978-2008) της φυτικής παραγωγής, 

διαπιστώνονται οι ακόλουθες σηµαντικές µεταβολές:  

 

• Η συνολική καλλιεργούµενη έκταση µειώθηκε κατά 288.000 στρ. το 2008, σε 

σχέση µε το 1978.  Αναλυτικότερα, παρατηρείται µείωση στις αροτραίες 

καλλιέργειες κατά 360.000 στρ. περίπου, στις Αµπέλους-Σταφιδαµπέλους κατά 

130.000 στρέµµατα και στις εκτάσεις Αγρανάπαυσης. Αντίθετα, οι Κηπευτική Γη 

αυξήθηκε κατά 20.000 στρ., ενώ οι ∆ενδρώδεις καλλιέργειες αυξήθηκαν κατά 

220.000 στρέµµατα. 

• Στην κατηγορία Σιτηρά για Καρπό, την ίδια περίοδο, η αντίστοιχη καλλιεργούµενη 

έκταση µειώθηκε κατά 10% περίπου (µείωση κατά 84.000 στρ.), ενώ η παραγωγή 

παρουσίασε αξιοσηµείωτη αύξηση. Αυτό  οφείλεται στο γεγονός ότι η έκταση του 

µαλακού σιταριού µειώθηκε κατά 80% περίπου (µείωση 312.000 στρ.), ενώ 

συγχρόνως η έκταση µε καλαµπόκι αυξήθηκε 250.000 στρ. (σχεδόν 

τριπλασιάστηκε), παρουσιάζοντας µια καθοριστική αύξηση της παραγωγής. 

• Στα Βρώσιµα και Κτηνοτροφικά Όσπρια  σηµειώνεται συνεχής µείωση της 

καλλιεργούµενης έκτασης. Αντίθετα, η έκταση των Κτηνοτροφικών Φυτών για 

Σανό αυξήθηκε 20% περίπου (63.000 στρέµµατα).  

• Στα Βιοµηχανικά Φυτά υπήρξε σηµαντική µείωση της καλλιέργειας καπνού, της 

αραχίδας και του σουσαµιού. Αντίθετα, διαπιστώνεται στροφή προς την 

καλλιέργεια βαµβακιού, µε αποτέλεσµα η έκταση να παρουσιάζει σηµαντική 

αύξηση το 1985, σε σχέση µε το 1978 (περίπου πενταπλασιάστηκε, από 15.000 

στρ. σε 78.000 στρ.)  και παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα το 2008. 

• Στην κατηγορία Λαχανικά (όπου καλλιεργούνται κυρίως πατάτες, καρπούζια και 

ντοµάτες) αξιόλογες µεταβολές δεν σηµειώθηκαν, πέραν της καλλιέργειας 

καρπουζιών-πεπονιών, όπου παρουσιάζεται κάποια αύξηση. 

• Όσον αφορά στην αµπελοκαλλιέργεια παρατηρείται µια µείωση των εκτάσεων, 

τόσο των οινάµπελων, όσο και της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας. 
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• Η συνολική έκταση των αρδευουσών καλλιεργειών αυξήθηκε κατά 30% η οποία 

οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη αύξηση των αρδευόµενων αροτραίων 

καλλιεργειών κατά 20% (από 800.000 στρ. σε 1.000.000 στρ. περίπου). 

• Στις ∆ενδρώδεις καλλιέργειες, παρουσιάζονται µικρές αυξοµειώσεις, όπως η 

αύξηση των πορτοκαλιών και των µανταρινιών, τόσο της έκτασης όσο και της 

παραγωγής, και αντίστοιχα η µείωση καλλιέργειας λεµονιάς και αχλαδιάς, των 

οποίων η παραγωγή µειώθηκε αντίστοιχα 50% και 70%.  

 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι εκτιµήσεις εκτάσεων-παραγωγής  

καλλιεργειών για το έτος 2010 και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.
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Πίνακας 4.3 : Εκτιµήσεις Έκτασης – Παραγωγής Καλλιεργειών (Έτος αναφοράς: 2010) 

 
 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 

Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 
α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 
ΞΗΡΑ ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ   
1 ΜΜππιιζζέέλλιιαα  

κκττηηννοοττρροοφφιικκάά  
 
x x x

 
x x x x x

 
0 0

2 ΚΚοουυκκιιάά,,  ΛΛααθθοούύρριιαα  x 400 x 98 ξ.β. x x x x 250 x 62 ξ.β. x 650 160

3 ΛΛοούύππιινναα  x x x x x x x x 600 x 120 ξ.β x 600 120

4 ΒΒίίκκοοςς  x x x x 3,000 2,000 600 ξ.β. 500 ξ.β 1,300 x 520 ξ.β x 6,300 

5 ΡΡόόββηη  x x x x x x x x x x x x - -

6 ΜΜππιιζζέέλλιιαα,,  ΑΑρραακκάάςς  x x x x x 300 x 300 ξ.β x x x x 300 300
7 ΦΦαακκέέςς  x 175 x 23 ξ.β. x 60 x 10 ξ.β x x x x 235 33
8 ΡΡεεββίίθθιιαα  x 480 x 100 ξ.β. x 80 x 20 ξ.β 70 x 12 ξ.β x 560 

9 ΑΑρράάππιικκοο  φφυυσσττίίκκιι  x x x x   x x x x 0 0

10 ΦΦαασσόόλλιιαα  ξξηηρράά  x 3,100 x 1,000 ξ.β. x 500 x 150 ξ.β 300 x 54 ξ.β x  

11 ΦΦαασσόόλλιιαα  
µµααυυρροοµµάάττιικκαα  x x x x

 
x x x

 
x 30 x 5 ξ.β. x

 
30 5

12 ΦΦαασσόόλλιιαα  σσυυγγκκααλλ//  x x x x x x x x x x
x

x  
- -

13 ΡΡύύζζιι  x 15,000 x 11,000 ξ.β. x x x x x x
x

x 15,000 11,000

  
ΚΟΝ∆ΥΛΩ∆Η   
1 ΠΠααττάάττεεςς  x 11,000 x 10,500 ξ.β. x 24,000 x 63,000 x 33,500 x 94,000 68,500 167,500
2 ΣΣαακκχχααρρόόττεευυττλλαα    x x x x  

  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  
1 ΕΕλλααιιοοκκρράάµµββηη  x x x x x x x x x x x x - -
2 ΗΗλλίίααννθθοοςς  x x x x x x x x x x x x - -
3 ΛΛιιννάάρριι  γγιιαα  λλάάδδιι  x x x x x x x x x x x x - -
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 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 
Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστικ
ή 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική 
Ξηρική Ποτιστική 

Έκταση Παραγωγή 

4 
ΛΛιιννάάρριι  γγιιαα  φφυυττιικκέέςς  
ίίννεεςς  x x

 
x x x

 
x x

 
x x x x x

 
- -

5 ΣΣόόγγιιαα  γγιιαα  κκααρρππόό  x x x x x x x x x x x x - -

6 ΒΒααµµββάάκκιι  σσύύσσπποορροο  x 25,000
 
x x x

 
x x

 
x x 6,941 x 2,464

 
31,941 2,464

7 ΚΚάάννννααββιι  x x x x x x x x x x x x - -
8 ΣΣηησσάάµµιι  x x x x x x x x x x x x - -
9 ΑΑττρραακκττυυλλίίςς  x x x x x x x x x x x x - -
10 ΚΚααππννόόςς  x 300 x 120 ξ.β. x x x x x x x x 300 120

  
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  
1 ΛΛυυκκίίσσκκοοςς  x x x x x x x x x x x x - -
2 ΜΜαασσττιιχχόόδδεεννδδρραα    x x x x x x x x x x x x - -
3 ΓΓλλυυκκάάννιισσοο  x x x x x x x x x x x x - -
4 ΡΡίίγγααννηη  x 15 x 1 ξ.β. x x x x x x 13 ξ.β x 15 14
5 ∆∆ίίκκττααµµοοςς  x x x x x x x x x x x x - -
6 ΚΚρρόόκκοοςς  x x x x x x x x x x x x - -

  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 1 Ηλίανθος x x x x x x x x x 3,400 x 850   

    
ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ, ΧΟΡΤΟ∆ΟΤΙΚΑ  

  i   Ετήσια   
 1 ΑΑρρααββόόσσιιττοοςς  x 160,000 x 150,000 ξ.β. x 2,200 x 13,100 ξ.β.   
 2 ΑΑρρααββόόσσιιττοοςς  γγιιαα  

εεννσσίίρρωωσσηη  x 26,000
 
x 19,000 ξ.β. x

 
x x

 
x 

  

 3 ΣΣιιττηηρράά,,  ΜΜεείίγγµµαα  
σσιιττηηρρώώνν  

 
x

 
6,000 x

 
3,600 ξ.β. 

  

 3 ΨΨυυχχααννθθήή  103,800  x 4,000 x x   
            
ii  Πολυετή  

1  ΤΤρριιφφύύλλλλιιαα,,  ΜΜηηδδιικκήή   x 20,000 x x  
       
  ΛΛεειιµµώώννεεςς   x 5,000 x x  
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 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 
Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστικ
ή 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική 
Ξηρική Ποτιστική 

Έκταση Παραγωγή 

  
ΚΚααλλλλιιεερργγοούύµµεεννοοιι  
ΒΒοοσσκκόόττοοπποοιι  

    

  
ΝΩΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  
1 ΚΚοουυννοουυππίίδδιι,,  

ΜΜππρρόόκκοολλοο  x 900
 
x 1,200 x 1,500 x

 
1,300 x 1,700 x 3,400

 
4,100 5,900

2 ΛΛάάχχααννοο  ((λλεευυκκόό))    
x 2,000

 
x 2,400 x 3,000 x

 
6,000 x 1,600 x 3,200

 
6,600 11,600

3 ΣΣέέλλιιννοο  x x x x x 50 x 150 x x x x 50 150
4 ΠΠρράάσσαα  x 380 x 250 x 250 x 1,000 x x x x  
5 ΜΜααρροούύλλιιαα  

υυππααίίθθρροουυ  x 620
 
x 400 x 6,000 x

 
36 εκ. τµ x 1,200 x 1,680

 

6 ΜΜααρροούύλλιιαα  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  x x

 
x x x 3,000 x

 
24 εκ. τµ x 130 x 280

 

7 ΡΡααδδίίκκιιαα    x 250 x 185 x 2,000 x 4,000 x 180 x 252  
8 ΣΣππααννάάκκιι  x 560 x 530 x 1,500 x 3,000 x 290 x 377  
9 ΣΣππααρράάγγγγιι  x 4,534 x 1,495 x x x x x 180 x 45  
10 ΑΑννττίίδδιιαα  x x x x x 2,000 x 6,000 x 220 x 308  
11 ΑΑγγκκιιννάάρρεεςς  50 x 30 x x 1,000 x 6 εκ. τµ. x 50 x 100  
12 ΤΤοοµµάάττεεςς  

ββιιοοµµηηχχααννιικκέέςς    x 100
 
x 77 x 3,000 x

 
24,000 x 8,359 x 74,975.60

 

13 ΤΤοοµµάάττεεςς  ννωωππέέςς  
υυππααίίθθρροουυ  x 6,600

 
x 9,200 x 3,000 x

 
12,500 x 1,700 x 6,500

 

14 
ΤΤοοµµάάττεεςς  ννωωππέέςς  
υυππόό  κκάάλλυυψψηη  x 750

 
x 5,000 x 2,000 x

 
20,000 x 900 x 8,400

 

15 
ΑΑγγγγοούύρριιαα  
υυππααίίθθρροουυ  

x 450
 
x 400 x 1,500 x

 
22,5 εκ. 

τµ 
x x

x x

 

16 
ΑΑγγγγοούύρριιαα  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  

 
x 1,000 x

 
30 εκ. τµ x 400 x 4,540

 

17 
ΑΑγγγγοουυρράάκκιιαα  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  x x

 
x x x 50 x

 
1,5 εκ. τµ x 20 x 70
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 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 

Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 
α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 
18 ΠΠεεππόόννιιαα  x 5,700 x 9,910 x 2,500 x 1,500 x 20 x 100  
19 ΚΚααρρπποούύζζιιαα  x 740 x 18,500 x 10,000 x 50,000 x 45,000 x 200,000 55,740 268,500
20 ΜΜεελλιιττζζάάννεεςς  

υυππααίίθθρροουυ  x 730
 
x 481 x

 
1,500 x

 
4,000 x 1,300 x 2,535

 

21 ΚΚοολλοοκκύύθθιιαα  
υυππααίίθθρροουυ  x 1,200

 
x 1,000 x

 
2,000 x

 
6,000 x 1,400 x 2,240

 

22 ΚΚοολλοοκκύύθθεεςς  x x x x x x x x x x x x  
23 ΠΠιιππεερριιέέςς  

υυππααίίθθρροουυ  x 360
 
x 210 x

 
3,000 x

 
4,500 x 1,600 x 2,275

 

24 ΠΠιιππεερριιέέςς  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  x x

 
x x x

 
600 x

 
3,000 x 40 x 192

 

25 ΚΚααρρόότταα  x 80 x 63 x 100 x 300 x x x x  
26 ΣΣκκόόρρδδαα  x 720 x 330 x 700 x 560 x 100 x 100  
27 ΚΚρρεεµµµµύύδδιιαα  ννωωππάά  

x 500
 
x 300 x

 
600 x

 
1,800 x 20 x 24

 

28 ΚΚρρεεµµµµύύδδιιαα  ξξηηρράά  
x 2,500

 
x 1,300 x

 
2,000 x

 
2,000 ξ.β. x 1,000 x

2,500 ξ.β
 

29 ΣΣεελλιιννόόρριιζζαα    x 90 x 55 x x x x x 45 x 65  
30 ΡΡααππααννάάκκιιαα  x 30 x 26,5 x x x x x x x x  
31 ΜΜππιιζζέέλλιιαα,,  

ΑΑρραακκάάςς  ννωωππόόςς  x 100
 
x 65 x

 
1,500 x

 
3,000 x 140 x 70

 

32 ΦΦαασσοολλάάκκιιαα  
ννωωππάά  x 2,510

 
x 1,640 x

 
x x

 
x x 2,800 x 3,080

 

33 ΑΑµµππεελλοοφφάάσσοουυλλαα  
ννωωππάά  x x

 
x x x

 
x x

 
x x x x x

 

34 ΠΠααννττζζάάρριιαα  x 90 x 93 x 500 x 1,500 x 120 x 120  
35 ΣΣέέσσκκοουυλλαα  x 60 x 35 x 300 x 300 x x x x  
36 ΒΒλλίίτταα  x x x x x x x x x x x x  
37 ΚΚοουυκκιιάά  ννωωππάά  x 300 x 130 x 300 x 600 x 180 x 73  
38 ΜΜππάάµµιιεεςς  x 220 x 140 x 500 x 300 x 50 x 37  
39 ΆΆννηηθθοοςς  x x x x x 50 x 50 x x x x  
40 ΜΜααϊϊννττααννόόςς  x x x x x 50 x 50 x x x x  
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Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 
α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 
41 ΜΜεελλιιττζζάάννεεςς  υυππόό  

κκάάλλυυψψηη  x x
 
x x x

 
x x

 
x x 50 x 325

 
50 325

42 ΛΛοοιιππάά  ΥΥππααίίθθρροουυ  
x 210

 
x 120 x

 
x x

 
x x x x x

 
320 -

43 ΛΛοοιιππάά  
ΘΘεερρµµοοκκηηππίίοουυ  x 10

 
x 7 x

 
x x

 
x x x x x

 
17 -

 
  ΜΜααννιιττάάρριιαα  

κκααλλλλιιεερργγοούύµµεενναα  x x
 
x x x

 
x x

 
x x x x x 

 
- -

              
ΟΠΩΡΕΣ  
ΜΗΛΟΕΙ∆Η  
1 ΜΜήήλλαα  100 115 300 700 44 464 16 1,600 x 200 x 218 923 2,834
2 ΑΑχχλλάάδδιιαα  130 500 260 1,000 67 300 20 900 x 300 x 228 947 2,408
3 ΚΚυυδδώώννιιαα  x x x x 38 26 30 26 x x x x 64 56

 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ  
1 ΡΡοοδδάάκκιινναα  1 165 3 460 x 60 x 90 x 150 x 180 376 
2 ΒΒεερρίίκκοοκκαα    x 120 x 310 x 60 x 100 x 180 x 220 360 
3 ΚΚεερράάσσιιαα  25 x 160 x x 650 x 600 x 525 x 630 1,200 
4 ΒΒύύσσσσιινναα  x x x 56 x 50 x 45 x x x x 50 101
5 ∆∆ααµµάάσσκκηηνναα  

ννωωππάά  x 700
 
x 10 20 10

 
24 x x x x 

 
730 

6 ∆∆ααµµάάσσκκηηνναα  ξξηηρράά  
x x

 
x x x x x

 
x x x x x

 

7 ΝΝεεκκττααρρίίννιιαα  x 70 x 250 x 50 x 120 x 80 x 86  
8 ΚΚοορρόόµµηηλλαα  x 5 x 90 x x x x x x x x  

  
ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 
1 ΚΚααρρύύδδιιαα  3,000 x 950 ξ.β. x 3,300 3,600 1,000 1,500 1,900 x 560 x   

2 ΦΦοουυννττοούύκκιιαα  x 30 x 7 ξ.β. x x x x x x x x   
3 ΑΑµµύύγγδδααλλαα  3,600 x 1,300  ξ.β x x x x x 300 x 155 ξ.β. x   
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 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 

Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 
α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 
4 ΚΚάάσστταανναα  600 x 400 ξ.β. x x x x x 470 x 117 ξ.β. x  
5 ΦΦιισσττίίκκιιαα  x x x x x x x x x x x x - -

  
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 
1 ΦΦρράάππεεςς,,  

GGrraappeeffrruuiitt  
 

x
 

80 x
 

80 x x x x 
 

2 ΛΛεεµµόόννιιαα   x 37,000 x 74,000 x 800 x 2,500  
3 ΠΠοορρττοοκκάάλλιιαα   x 6,000 x 18,000 x 22,500 x 55,800  
4 ΜΜααννττααρρίίννιιαα  

SSaattssuummaa  
 

x
 

100 x
 

250 x x x x 
 

5 ΜΜααννττααρρίίννιιαα  
ΚΚλληηµµεεννττίίννεεςς  

 
x

 
400 x

 
1,000 x 1,600 x 3,000

 

6 ΝΝεερράάννττζζιιαα   x 3,000 x 4,500 x 40 x 80  
7 ΚΚίίττρραα   x 75 x 112 x x x x 75 112
8 KKuummqquuaatt   x x x x x x x x - -

  
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΠΩΡΕΣ   

1 ΦΦρρααγγκκοοσσττάάφφυυλλαα  
x x

 
x x x

 
x x

 
x x x x x 

 

2 ΣΣµµέέοουυρραα  x x x x x x x x x x x x  

3 
ΦΦρράάοουυλλεεςς  
υυππααίίθθρροουυ    x 510

 
x 900 x

 
150 x

 
420 x 120 x 300

 

4 
ΦΦρράάοουυλλεεςς  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  x x

 
x x x

 
4,000 x

 
15,200 x 7,000 x 24,500

 

5 ΣΣύύκκαα  ννωωππάά  x x x 560 25 55 25 80 x x x x  
6 ΣΣύύκκαα  ξξηηρράά  x x x 4,000 x x x x x x x x  
7 ΑΑκκττιιννίίδδιιαα  x 2,500 x 7,500 x 10 x 10 x 35 x 31  
8 ΑΑββοοκκάάννττοο  x x x x x x x x x x x x  
9 ΜΜππααννάάννεεςς  x x x 27 x x x x x x x x  

10 ΜΜοουυρριιέέςς  
x x

 
x x x

 
x x

 
x x

 

11 ΡΡόόδδιιαα  x 500 x 50 x x x x x x x x  
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 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 

Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 
α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 
12 ΧΧααρροούύππιιαα  x x x x    x x x x   
  
ΑΜΠΕΛΙΑ   

1 

ΣΣττααφφύύλλιιαα  γγιιαα  
κκρραασσίί  ΠΠρροοσσττ..  
ΓΓεεωωγγρρ..  ΈΈννδδεειιξξηηςς  
((ΠΠΓΓΕΕ))  x x

 
 
 
x x 20,000

 
 
 

25,370 18,000

 
 
 

38,000 x x x x 

 
 
 

45,370 48,000

2 

ΣΣττααφφύύλλιιαα  γγιιαα  
κκρραασσίί  ΠΠρροοσσττ..  
ΟΟννοοµµ..  ΠΠρροοεελλ..  
((ΠΠΟΟΠΠ))    x x

 
 
 
x x 6,470

 
 
 

5,000 5,500

 
 
 

7,500 x x x x 

 
 
 

11,470 13,000

3 
ΣΣττααφφύύλλιιαα  κκοοιιννώώνν  
κκρραασσάάµµππεελλωωνν  

x 1,100

 
 
x 15 x

 
 
x x

 
 
x 24,056 3,909 29,655 5,080

 
 

29,065 34,750

4 
ΕΕππιιττρρααππέέζζιιαα  
σσττααφφύύλλιιαα    x x

 
x x x

 
1,050 x

 
3,100 322 30 419 36

 
1,402 3,555

5 
ΣΣττααφφύύλλιιαα  γγιιαα  
σσττααφφίίδδαα  x x

 
x x 49,541

 
5,000 12,000

 
1,500 28,055 x 25,452 x

 
82,596 38,952

              
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ  

1 ΕΕλλιιέέςς  γγιιαα  λλάάδδιι  
    

166,670 36,700 21,000
 

5,100 408,300 x 10,500 x 
  

2 ΕΕλλιιέέςς  ββρρώώσσιιµµεεςς      30 240 20 180 6,000 x 140 x   
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΣΠΑΡΤΟΙ        

1 ΕΕλλιιέέςς  γγιιαα  λλάάδδιι  93,000 46,886        
2 ΕΕλλιιέέςς  ββρρώώσσιιµµεεςς  129,036 175,866           

  
Πηγές:  

1. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Εκτιµήσεις Έκτασης – Παραγωγής Καλλιεργειών, Έτος αναφοράς: 2010 

2. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, Τµήµα Ζωικής & Φυτικής Παραγωγής, Εκτιµήσεις Έκτασης – Παραγωγής Καλλιεργειών, Έτος 

αναφοράς: 2010 

3. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Εκτιµήσεις Έκτασης – Παραγωγής Καλλιεργειών, Έτος αναφοράς: 2010
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4.2.2 Ζωική παραγωγή 

 

Η ζωική παραγωγή στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας περιλαµβάνει, κυρίως την 

παραγωγή κρέατος και γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών προϊόντων. Η συνολική αξία ζωικής 

παραγωγής ανέρχεται στα 312,32 εκατ.€ (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2007) και προέρχεται κυρίως 

από το αιγοπρόβειο και χοίρειο κρέας και το γάλα (κυρίως το πρόβειο) κ.α. Η 

αιγοπροβατοτροφία είναι από τους δυναµικούς κλάδους στη ∆υτική Ελλάδα, καθώς 

επίσης σηµαντική θέση έχουν η χοιροτροφία και η ορνιθοτροφία.  

 

Η αιγοπροβατοτροφία προσφέρεται σαν µια διέξοδος της σύγχρονης αγροτικής 

οικονοµίας, συµµετέχοντας κατά 45% περίπου στη συνολική ακαθάριστη αξία της ζωικής 

παραγωγής και κατά 15% περίπου στη συνολική αξία όλης της γεωργικής παραγωγής. Για 

την περιοχή µας, ο τοµέας αυτός έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι αξιοποιεί εκτάσεις 

ορεινές- µειονεκτικές που θα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά.  

 

Ειδικότερα, η µεγάλη οικονοµική σηµασία της αιγοπροβατοτροφίας έγκειται στην 

παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ποικίλων προϊόντων κυρίως γάλακτος, κρέατος, µαλλιού 

και δέρµατος, αλλά και στην στήριξη των άφθονων και φτηνών φυσικών πόρων (κυρίως 

βοσκότοπους) µικρών δυνατοτήτων για εναλλακτική αξιοποίηση. 

 

Η µεγαλύτερη ποσότητα (75%) του αιγείου και πρόβειου γάλακτος χρησιµοποιείται για την 

παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων (φέτα, γραβιέρα) σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και 

οικογενειακές επιχειρήσεις (οικοτεχνίες). Το υπόλοιπο αξιοποιείται σε διάφορα άλλα 

παραδοσιακά προϊόντα (π.χ. γιαούρτι), είτε ιδιοκαταναλώνεται από τους παραγωγούς. 

Η χρήση του γάλακτος για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων για τον Ελληνικό 

χώρο όπως πρόβειο γιαούρτι, βούτυρο και πάνω από όλα τυρί «Φέτα» από αµιγώς 

πρόβειο ή µείγµα πρόβειου και αιγείου γάλακτος, καθώς και άλλων ειδών τυριών, πέρα 

από το γεγονός ότι αποτελούν µια εξίσου σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους 

κτηνοτρόφους µε αυτή του κρέατος, είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή και διάθεση 

στην αγορά παραδοσιακών προϊόντων. Πολλά από τα παραγόµενα προϊόντα, είναι 

Προϊόντα Ονοµασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) µε κυριότερα τη Φέτα και την Κεφαλογραβιέρα, 

που βρίσκουν αξιόλογη θέση στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

 

Ειδικότερα για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ο τοµέας της κτηνοτροφίας  εµφανίζει  

δυναµική πορεία και έχει καταστεί µοχλός της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. 
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Η τοπογραφία της περιοχής και η εξαιρετική βιοποικιλότητα που τη συνοδεύει, αποτελούν 

τα σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που προσδίδουν στα κτηνοτροφικά προϊόντα την 

εξαιρετική τους ποιότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει  σήµερα το 10% περίπου του συνολικού ζωικού κεφαλαίου της 

χώρας σε αιγοπρόβατα και το 8% σε βοοειδή. 

 

Σηµαντικό µέρος του  ζωικού κεφαλαίου εκτρέφεται βιολογικά.  Στο σηµείο αυτό 

σηµειώνεται πως η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας καταλαµβάνει την πρώτη θέση στην 

εγχώρια Βιολογική Κτηνοτροφία, τοµέα στον οποίο απασχολούνται 700 κτηνοτρόφοι και 

έχουν πιστοποιηθεί 130.000 αιγοπρόβατα και  2.100 βοοειδή. 

 

Πίνακας : 4.4 Στοιχεία Ζωικού Κεφαλαίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας - Εκτιµήσεις 

Παραγωγής έτους 2010 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1. Αιγοπρόβατα  

Πρόβατα (αµιγείς εκτροφές) 837,753 

Αίγες (αµιγείς εκτροφές) 256,800 

Αιγοπρόβατα (µικτές εκτροφές) 174,189 

Σύνολο 1,268,742 

Μέση ετήσια απόδοση σε γάλα/ προβατίνα (κιλά) 160  

Μέση ετήσια απόδοση σε γάλα/ αίγα (κιλά) 130 

Πιστοποιηµένα αιγοπρόβατα βιολογικής εκτροφής 130,000 

  

2. Βοοειδή  

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης 204 

Βοοειδή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης 66,079 

Βοοειδή µικτής εκτροφής  

Πιστοποιηµένα βοοειδή βιολογικής εκτροφής 2.100 

  

3. Χοιρινά  

Χοιροµητέρες συστηµατικής εκτροφής10 11,500 

Χοιροµητέρες ελευθέρας βοσκής11 20,000 

                                                 
10  Σημείωση: Χοιρομητέρες συστηματικής εκτροφής (19-20 χοιρινά) - μέση απόδοση κρέατος στο σφαγείο:  

60-70 κιλά 

11  Σημείωση: Χοιρομητέρες ελευθέρας βοσκής (εκτίμηση 10 χοιρινά)- μέση απόδοση κρέατος στο σφαγείο: 

40-50 κιλά   
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4. Όρνιθες πάχυνσης 500,000 – 600,000 

Μέση απόδοση σε κρέας/ πτηνό (κιλά) 1,5 

Πηγή: Τµήµα Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

 

Πίνακας 4-5: Στοιχεία Ζωικού Κεφαλαίου Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας –Εκτιµήσεις 

Παραγωγής έτους 2010 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(Τόνοι) 

Γάλα αγελαδινό 2,350 10,738 

Γάλα πρόβειο 233,000 26,680 

Γάλα γίδινο 135,000 16,080 

Αµνοερίφια - 450,000* 

* Παραγωγή κρέατος 

 

4.2.2.α Τοµέας αξιοποίησης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων 

 

Στη ∆ιοικητική Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας ο γαλακτοκοµικός κλάδος χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής, δεδοµένου ότι αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα για τις περιοχές 

της Περιφέρειας, ιδίως την Αιτωλοακαρνανία. Στην εν λόγω Περιφέρεια παράγεται το 7,93% 

περίπου του γίδινου γάλακτος της χώρας που παραδίδεται σε µεταποιητικές µονάδες και 

αντίστοιχα το 17,51% περίπου του πρόβειου και 4,29% περίπου του αγελαδινού. Ποσοτικά 

µεγαλύτερη παραγωγή υπάρχει σε πρόβειο γάλα, στη συνέχεια σε αγελαδινό και τελευταία 

σε γίδινο γάλα. Όσον αφορά στον αριθµό των κτηνοτρόφων αυτός καταγράφεται 

µειούµενος. Μικρή µείωση παρατηρείται και στον αριθµό των αγοραστών-µεταποιητών 

γάλακτος. Οι αγοραστές-µεταποιητές (µε στοιχεία του 2009) γεωγραφικά συγκεντρώνονται 

περισσότερο στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, µε εξαίρεση όσους αγοράζουν 

αγελαδινό γάλα που συγκεντρώνονται περισσότερο στην περιοχή της Αχαΐας. Σηµειώνεται 

ότι περίπου 42,44% του πρόβειου γάλακτος, 38,44% του γίδινου και 69,17% του αγελαδινού 

γάλακτος διακινείται εκτός των ορίων της Περιφέρειας.  

 

4.2.2 β Τοµέας αξιοποίησης κρέατος 
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Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, παράχθηκαν σύµφωνα µε στοιχεία της ∆/νσης 

Αγροτικής Στατιστικής του έτους 2008, 3.703,3 τόνοι κρέατος βοοειδών (6,6% της ελληνικής 

παραγωγής), 13.373,6 τόνοι αρνίσιου κρέατος (18,6% της ελληνικής παραγωγής), 5.446,6 

τόνοι αίγειου κρέατος (14,9% της ελληνικής παραγωγής), 11.041,8 τόνοι χοιρινού κρέατος 

(9,3% της ελληνικής παραγωγής) και 2.983,3 τόνοι κρέατος πουλερικών (1,5% της 

ελληνικής παραγωγής). 

 

Ιδιαιτέρως για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, η ποιµενική αιγοπροβατοτροφία, 

αποτελεί τον κορµό του ζωικού πληθυσµού της.  Στα ορεινά κυριαρχούν ντόπιες φυλές η 

οποίες είναι ανθεκτικές στις δύσκολες κλιµατικές συνθήκες και στις απόκρηµνες πλαγιές 

των βουνών του Π.Ε..  Στους βοσκοτόπους της περιοχής παρατηρείται έντονη 

διαφοροποίηση στην ποικιλότητα των φυτών, χορτολίβαδα που καλύπτονται από ποώδη 

βλάστηση, φρυγανότοποι µε βλάστηση φρυγανώδη, θαµνότοποι και δασολίβαδα, 

παράγοντες πού συνδέονται µε παραγωγής προϊόντων υψηλών προδιαγραφών 

ποιότητας και υγιεινής. 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος παρουσιάζουν την ευκαιρία δηµιουργίας 

προτύπου παραγωγής αρνίσιου και κατσικίσιου κρέατος, µε οριοθέτηση της επιλέξιµης 

περιοχής. Προϋπόθεση της δηµιουργίας του προτύπου αυτού είναι η οργάνωση των 

παραγωγών (Οµάδα παραγωγών) και τα ζώα να είναι εγγεγραµµένα στα γενεαλογικά 

βιβλία της φυλής από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης µε βάση τα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Όσον αφορά στην µεταποιητική υποδοµή, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της 

∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ. υπάρχουν συνολικά 7 σφαγεία, 7 πτηνοσφαγεία, 8 

τεµαχιστήρια – επιχειρήσεις παρασκευής κρεατοσκευασµάτων και 2 αλλαντοποιεία που 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγόµενων ζωικών προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό. 

 

4.2.3 Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργειες 

 

Ο κλάδος της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας κατέχει ηγετική θέση στη Μεσόγειο στην 

παραγωγή  τσιπούρας και λαυρακιού και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 2008 η 

Ελλάδα µε  παραγωγή 450 εκ. ιχθυδίων απέσπασε το 41% της συνολικής παραγωγής 
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γόνου και µε  παραγωγή 120.000 τόνους τσιπούρας και λαυρακιού το 50% περίπου της 

παραγωγής αυτών  των ειδών ψαριών.  

 

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ο έέννττοοννοοςς  εεξξααγγωωγγιικκόόςς  ππρροοσσααννααττοολλιισσµµόόςς, µε 

το  75% περίπου να προωθείται σε αγορές του εξωτερικού συµβάλλοντας σηµαντικά στο 

ισοζύγιο  ιχθυηρών και στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, δεδοµένου τόσο του όγκου των  

εξαγωγών, όσο  και της εισροής σηµαντικών κεφαλαίων στη χώρα µας.  

 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και συγκεκριµένα στην περιοχή της ΠΕ 

Αιτωλοακαρνανίας, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει πλέον εδραιωθεί ως ο δυναµικότερος κλάδος 

της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής, και κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις σε 

αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. 

 

Η περιοχή διαθέτει το 48% των λιµνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας και  το 25% των 

λιµνών, ενώ η δραστηριότητα των ιχθυοκαλλιεργητικών εταιρειών σε επίπεδο παραγωγής - 

περιλαµβανοµένης και αυτής των Εχινάδων - καλύπτει το 25% των εκφορτώσεων της 

εγχώριας παραγωγής, δηλαδή πάνω από το 12,5% της Ευρωπαϊκής παραγωγής 

τσιπούρας και λαυρακιού εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας. ∆ιαθέτει επίσης 687 επαγγελµατικά 

σκάφη παράκτιας αλιείας, 115 επαγγελµατικά σκάφη αλιείας στις λίµνες και 118 σκάφη για 

αλιεία αποκλειστικά στην λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. 

 

Η συνέπεια των παραδόσεων και της κάλυψης της αγοραστικής ζήτησης µε προϊόντα 

υψηλής διατροφικής αξίας, εγγυηµένης φρεσκάδας και πιστοποιηµένης ποιότητας 

κατέστησαν τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ααννααγγννωωρρίίσσιιµµαα  σσεε  ααππααιιττηηττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς, τόσο των 

Ευρωπαϊκών όσο και τρίτων χωρών. Έτσι, η τσιπούρα και το λαβράκι της 

Αιτωλοακαρνανίας καλύπτουν µεγάλο µέρος της ζήτησης σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, η εντατική 

έρευνα, πειραµατισµός και ανάπτυξη στους ιχθυογεννητικούς σταθµούς έχουν οδηγήσει 

σε αύξηση της αποδοτικότητας του κλάδου και µείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και 

του κόστους κεφαλαίου ανά παραγόµενη µονάδα.  

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας, η παραγωγή του έτους 2010 σε επίπεδο εκτιµήσεων, φαίνεται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-6:  Παραγωγή Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 

2010 

Κατηγορία 

Παραγωγής 

Όγκος Παραγωγής Είδη 

Λιµνοθάλασσα 1,300 τόνοι Ευρύαλα 

•••• Τσιπούρα 

•••• Λαβράκι 

•••• Κεφαλοειδή 

•••• Χέλια κλπ. 

Ιχθυοκαλλιέργεια 20,000 τόνοι1213 • Τσιπούρα 

• Λαβράκι 

Παράκτια αλιεία 1,200 τόνοι 

(500 σκάφη παράκτιας 

αλιείας) 

• ∆ιάφορα είδη ψαριών και 

µαλακίων 

 

4.2.4 Τοµέας µελισσοκοµίας 

 

Η γεωµορφολογία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές 

συνθήκες προσδίδουν στην αυτοφυή µελισσοκοµική χλωρίδα της περιοχής ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν το µέλι να ξεχωρίζει για την ποιότητά του. Παρουσιάζει 

σηµαντικό µελισσοκοµικό ενδιαφέρον µε καταγεγραµµένες περίπου 130.000 κυψέλες και 

περίπου 1.100 παραγωγούς14.  

 

 

 

 
4.2.5 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων- Μεταποιηµένα προϊόντα  

                                                 
12  Τα παραπάνω στοιχεία παραγωγής συµπεριλαµβάνουν και την περιοχή των Εχινάδων, που ανήκουν 

διοικητικά στην Κεφαλλονιά, αλλά οι εκφορτώσεις γίνονται στην Αιτωλοακαρνανία. 

13   Από την παραπάνω παραγωγή το 5-10% αφορά άλλα είδη (µυτάκι, φαγκρί, κλπ) 

14  Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 2011.  

 Σηµειώνεται επίσης πως στην περιοχή του Π.Ε. Αχαΐας καταγράφονται 42.000 (δηλωµένες) κυψέλες µε 

ετήσια παραγωγή 420 τόνους µέλι (σύµφωνα µε στοιχεία του έτους 2010 από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, Τµήµα Ζωικής & Φυτικής Παραγωγής) 
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Ο βαθµός µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων στην Περιφέρεια ποικίλει τόσο κατά 

προϊόν όσο και κατά περιοχή. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η παραγωγή των κυρίων 

προϊόντων της Περιφέρειας και η δυναµικότητα των µονάδων µεταποίησης. 

 

Πίνακας 4-7 : Παραγωγή των κυρίων προϊόντων της Περιφέρειας και δυναµικότητα των 
µονάδων µεταποίησης 

 

Προϊόντα 
Παραγωγή 
(1) σε τον. 

∆υναµικότητα 
µονάδων 

% κάλυψη της 
παραγωγής 

Παρατηρήσεις 

∆ηµητριακά 429.259 250.000 58,2 Η δυναµικότητα αφορά 

τη χωρητικότητα των 

αποθ. χώρων 

Αραβόσιτος 352.870 400 τον/ώρα ─ Η δυναµικότητα αφορά 

τα ξηραντήρια 

Ελαιόλαδο 50.931 2500 τον/ώρα ─ ─ 

Τοµάτα βιοµηχανική 237.618 ─ ─ ─ 

Φρούτα:  

� Εσπεριδοειδή 

 

� Λοιπά  

 

221.897 

 

83.632 

 

112.260 τον. 

 

400.000 τον. 

 

36,7 

 

130,9 

- Η δυναµικότητα αφορά 

συσκευαστήρια. 

- Η δυναµικότητα αφορά 

τη µεταποίηση 

 305.529    

Πατάτες  237.884 106.350 τον. 44,7 ─ 

Καπνά   ─ ─ ─ 

Οπωροκηπευτικά  200.768 (2) 113.260 τον. 56,4 Η δυναµικότητα 

αναφέρεται σε 

διαλογητήρια, 

συσκευαστήρια, 

τονοποιητήρια. 

Κρέας 

� Σφαγεία 

� Τεµαχισµός-

τυποποίηση 

� Επεξεργασία 

 

36.799 

(32.700) 

 

 

13.200 τον. 

24 τον./h 

2.200 

τον./ετησίως 

─ 

 

40,4 

─ 

─ 

─ 

 

─ 

Η δυναµικότητα αφορά 

τον τεµαχισµό 

─ 

Γάλα  200.146 107.659 τον. 58,8 ─ 
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Ζωοτροφές 373.253 187.20 τον. 5,0 Η παραγωγή αφορά τα 

βασικά προς 

Ζωοτροφές, ∆ηµητριακά 

(1)  Τα στοιχεία της παραγωγής αναφέρονται στα έτη 1995 και 1997 

(2)  Αφορά ποσότητα προς εµπορία 

Πηγή : Μελέτη Χάραξης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την εφαρµογή των επενδυτικών κινήτρων για τη µεταποίηση και 

εµπορία γεωργικών προϊόντων. 

 

Πιο συγκεκριµένα : 

• Η αποθήκευση των σιτηρών, µολονότι εµφανίζει ποσοστό κάλυψης 58,2 % 

φαίνεται ότι δεν δηµιουργεί προβλήµατα, γιατί υπάρχουν και οι δυνατότητες 

αποθήκευσης των ίδιων των αγροτών. 

• Η ξήρανση του αραβοσίτου καλύπτεται πλήρως από τα υπάρχοντα 

ξηραντήρια αραβοσίτου, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο των 

επί µέρους Π.Ε.. Αντίθετα ο βαθµός επεξεργασίας των βασικών δηµητριακών 

για ζωοτροφές είναι πολύ χαµηλός. Θα πρέπει όµως να ληφθούν υπόψη και 

τα απλά παρασκευαστήρια ζωοτροφών, τα οποία  διαθέτουν πολλές 

κτηνοτροφικές µονάδες. 

• Η δυναµικότητα των ελαιουργείων καλύπτει  τις ανάγκες προς έκθλιψη του 

ελαιοκάρπου τόσο στην Περιφέρεια όσο και στους επιµέρους Π.Ε.ς. Για την 

τυποποίηση ελαιολάδου λειτουργούν 2 – 3 µονάδες στην περιφέρεια (δύο στο 

Νοµό Ηλείας και µία στο Νοµό Αχαΐας) η δυναµικότητα των οποίων καλύπτει 

πολύ µικρό ποσοστό της παραγωγής. Η µεγαλύτερη ποσότητα λαδιού 

πωλείται χωρίς τυποποίηση και κυρίως εκτός Περιφέρειας. 

• Η βιοµηχανική τοµάτα µεταποιείται κατά 100 % στην Περιφέρεια από τις τρεις 

βιοµηχανίες που λειτουργούν στο Νοµό Ηλείας. 

• Η παραγωγή των φρούτων αποτελείται κυρίως (72,6 %) από εσπεριδοειδή και 

από πλευράς συσκευαστηρίων καλύπτεται σε ποσοστό 36,7 %, ενώ 

υπερκαλύπτεται από πλευράς µεταποίησης. 

• Η δυνατότητα των µονάδων συσκευασίας τυποποίησης της πατάτας καλύπτει 

την παραγωγή κατά µεγάλο ποσοστό.  

• Η δυναµικότητα των σφαγείων καλύπτει ποσοστά 60 % της προς εµπορία 

ποσότητας κρέατος. Παρά ταύτα, φαίνεται όµως ότι ο εκσυγχρονισµός των 

σφαγείων είναι µεγαλύτερη προτεραιότητα παρά η επέκταση.  

• Η δυναµικότητα των µονάδων τεµαχισµού και επεξεργασία κρέατος καλύπτει 

µικρό ποσοστό της παραγωγής. 
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• Οι µονάδες επεξεργασίας γάλακτος, (στις οποίες περιλαµβάνονται και 68 

τυροκοµεία), καλύπτουν σε ποσοστό 58,8 % την παραγωγή της περιφέρειας 

ενώ πλευρά σηµαντικές ποσότητες γάλακτος απορροφώνται από τις µεγάλες 

γαλακτοβιοµηχανίες της χώρας. 

• Οι µονάδες επεξεργασίας σταφίδας καλύπτουν όλη την παραγωγή της 

Περιφέρειας. 

• Οι µονάδες µεταποίησης µηδικής που λειτουργούν στο Νοµό 

Αιτωλοακαρνανίας επεξεργάζονται περίπου 10 % της παραγωγής ενώ η 

υπόλοιπη ποσότητα διατίθεται σε δέµατα. 

 

Ειδικότερα, τα σηµαντικότερα µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα αναλύονται παρακάτω: 

 

ΒΒιιοοµµηηχχααννιικκήή  ττοοµµάάτταα  

Ο τοµέας της βιοµηχανικής τοµάτας από 1/1/2011 είναι  στην πλήρη αποδέσµευση και 

εντάχθηκε στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.  Αναφορικά µε την Περιφερειακή Ενότητα 

Ηλείας, το έτος 2010 η καλλιεργηθείσα έκταση σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης Ηλείας (βάσει συµβάσεων) ανήλθε σε 8.200 στρέµµατα και η  

παραγωγή σε 78.000 tn.  Το προηγούµενο έτος 2009 η οριστικά καλλιεργηθείσα έκταση 

ανήλθε σε περίπου 9.800 στρέµµατα και η παραγωγή σε 85.000 tn συνολικά.  Στην περιοχή 

της Ηλείας η παραγωγή διακινείται µέσω των Ο.Π «ΑΣ Γαστούνης» και «ΑΣ Μεταποιηµένων 

Οπωροκηπευτικών Ν. Ηλείας» οι οποίες το έτος 2010 είχαν υπογράψει συµβάσεις µε δύο 

µεταποιητικές επιχειρήσεις την «Ελάνθη ΑΕΒΕΤ (Ελαΐς Unilever Hellas A.E)» και την «Ελληνική 

Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε KYKNOS». 

 

Σχετικά µε την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, το έτος 2010 η καλλιεργηθείσα έκταση 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αχαΐας βάσει των 

συµβάσεων, ανήλθε σε 580 στρέµµατα και η  παραγωγή σε 5.400 tn περίπου.  Το 

προηγούµενο έτος 2009 η οριστικά καλλιεργηθείσα έκταση ανήλθε σε περίπου 1.100 

στρέµµατα και η παραγωγή σε 8.000 tn συνολικά.  Στην περιοχή της ΠΕΑχαΐας η 

παραγωγή διακινείται µέσω της Ο.Π «ΕΑΣ Πατρών» η οποία το έτος 2010 είχε υπογράψει 

συµβάσεις µε δύο µεταποιητικές επιχειρήσεις την «Ελάνθη ΑΕΒΕΤ (Ελαΐς Unilever Hellas 

A.E)» και την «Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε KYKNOS».  Σηµειώνεται, πως στο νοµό 

Αχαΐας δεν λειτουργεί καµία µεταποιητική επιχείρηση τοµάτας. 

 

ΣΣττααφφίίδδαα  
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Στο νοµό Αχαΐας στο τοµέα της σταφίδας δραστηριοποιούνται τέσσερις επιχειρήσεις: 

Bellussis Currants, Parthenon S.A, Παναιγιάλειος ένωση Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ. Αιγίου) και Σ. 

Αδαµόπουλος, ενώ στο νοµό Ηλείας δραστηριοποιούνται τρείς επιχειρήσεις: Ηλιόπουλος 

Α.Ε., ΑΦΟΙ  Κορόντζη Ο.Ε. και η Ε.Α.Σ. Ηλείας - Ολυµπίας. 

 

ΕΕππιιττρρααππέέζζιιαα  εελλιιάά  

Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπ.Α.Α.Τ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, 

ανά νοµό: 

 

Πίνακας 4-8: Μεταποιητικές επιχειρήσεις επιτραπέζιας ελιάς στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας 

ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

1. ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε 1. ΤΡΥΨΑΣ Α.Ε 1. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΒΕΕ 

2. ΚΟΡ∆ΑΤΟΣ Α.Ε  
2. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

FOOD S.A. 

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 

3. ΤΡΟΦΙΚΟ Α.Ε   3. ΡΟΜΠΟΤΗΣ Α.Ε.  

4. ΗΛΙ∆Α   4. ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ 

5. Κ.ΡΟΥΣΣΗΣ & ΣΙΑ  
 5. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 

Παναγιώτης 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΕΥΑΓΓ.ΓΟΥΒΕΛΗΣ  

 6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΤΟΜΑΡΑΣ Α.Ε. 

7. ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
 7. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Σταύρος 

8. ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
 8. ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ 

ΑΒΑΕ 

9. ΓΑΙΑ Α.Ε   

10. ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΚΑ    

11. Κ.ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ & ΣΙΑ 

ΑΒΕΕΕ 

  

12. ΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 

ΑΑµµππεελλοοοοιιννιικκόόςς  ΤΤοοµµέέααςς  

 
Αναφορικά µε τον τοµέα της µεταποίησης και ειδικότερα για τον αµπελοοινικό τοµέα, η 

συνολική οινοπαραγωγή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι 232.000 HL, ενώ σε 

επίπεδο χώρας (3.500.000 HL) ανέρχεται σε ποσοστό 6,7%. 
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Οι αναγνωρισµένοι οίνοι (4 ΠΟΠ και 6 ΠΓΕ)παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4-9:  Οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Α/Α Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ)   

(Όγκος Παραγωγής: 38.000 HL) 

Προστατευόµενη Γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ) 

1. Πάτρα Αχαΐα 
2. Μαυροδάφνη Πλαγιές Πετρωτού 
3. Μοσχάτος Πατρών Πλαγιές Αιγιαλείας 
4. Μοσχάτος Ρίου Πατρών Ηλεία 
5.  Λετρινά 
6.  Πισάτις 

 

Π.Ε. / 
Περιφερειακή 
Ενότητα 

Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη 
(ΠΓΕ) 

28.000 HL 

Προστατευόµενη  
Ονοµασία Προέλευσης 

ΠΟΠ    38.000 HL 

Αχαΐας 1. Αχαΐα  

2. Πλαγιές Πετρωτού 

3. Πλαγιές Αιγιαλείας 

1. Πάτρα 

2. Μαυροδάφνη Πατρών  

3. Μοσχάτος Πατρών 

4. Μοσχάτος Ρίου Πατρών 

Ηλείας 1. Ηλεία 

2. Λετρινά 

3. Πισάτις 

 

 
 
Από πλευράς οινοποιητικών εγκαταστάσεων, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

βρίσκονται εγκατεστηµένες 58 οινοποιητικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων δύο 

συνεταιριστικές µε συνολική οινοπαραγωγή  121.994 HL (Ε.Α.Σ. Ηλείας – Ολυµπίας και 

Ε.Α.Σ. Πάτρας). 
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4.3 Υπάρχουσα κατάσταση στην εµπορία των αγροτικών προϊόντων   

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων 

φυτικής και ζωικής παραγωγής που παράγονται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατά 

αύξουσα σειρά αξίας  Εµπορικού Ισοζυγίου (Έτος 2008) 

 
ΠΠίίνναακκααςς  44--1100::  ΕΕιισσααγγωωγγέέςς  &&  εεξξααγγωωγγέέςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  φφυυττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  
σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααττάά  ααύύξξοουυσσαα  σσεειιρράά  ααξξίίααςς    ΕΕµµπποορριικκοούύ  ΙΙσσοοζζυυγγίίοουυ  ((ΈΈττοοςς  
22000088))  

Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο 
Προϊόν 

Αξία          
(χιλ. €) 

Ποσότητα 
(τόνοι) 

Αξία         
(χιλ. €) 

Ποσότητα 
(τόνοι) 

Αξία            
(χιλ. €) 

Ποσότητα 
(τόνοι) 

Αραβόσιτος (ανάλεστος & 
άλευρα) 

129.869,2   10.484,3   -119.384,9   

Πατάτες  58.435,6 142.328,3 7.529,1 25.276,1 -50.906,4 -117.052,2 
Λεµόνια & γλυκολέµονα 49.278,9 52.153,0 3.467,9 4.381,7 -45.811,0 -47.771,3 
Κριθάρι (ανάλεστο) 45.424,5 194.217,0 431,1 938,5 -44.993,4 -193.278,5 
Μήλα (και χυµοί µήλων) 33.172,4   11.967,3   -21.205,2   
Φασόλια 18.387,7 17.587,7 661,4 456,3 -17.726,3 -17.131,4 
Αµύγδαλα 30.893,4 9.586,3 13.931,8 3.870,5 -16.961,6 -5.715,8 
Αχλάδια 20.720,4 21.277,6 5.109,9 6.296,0 -15.610,5 -14.981,6 
Καρύδια 19.382,8 4.279,9 3.887,4 943,3 -15.495,4 -3.336,6 
Τοµάτα Νωπή 15.291,2 15.736,7 1.944,8 4.162,5 -13.346,4 -11.574,2 
Φουντούκια 10.622,4 2.624,8 1.028,7 224,5 -9.593,7 -2.400,4 
Φακή 8.341,6 11.927,9 201,3 226,4 -8.140,2 -11.701,5 
Σκόρδα, Πράσα κτλ. 4.627,1 4.385,9 880,4 1.006,6 -3.746,8 -3.379,3 
Ρεβίθια 3.756,7 4.287,2 61,7 37,5 -3.695,0 -4.249,7 
Βρώµη (ανάλεστη) 3.160,2 14.816,9 57,2 235,6 -3.103,0 -14.581,3 
Κράµβες 3.594,1 4.641,4 516,1 1.303,2 -3.078,1 -3.338,2 
Αραχίδα (Φιστίκι) 12.046,2 2.926,0 4.213,2 1.432,9 -7.833,0 -1.493,1 
Κουκιά και Λαθούρια 1.137,6 1.925,5 47,4 42,7 -1.090,2 -1.882,8 
Μπιζέλια 918,5 1.595,7 3,6 2,1 -914,9 -1.593,6 
Χυµός Τοµάτας 795,9 1.167,4 25,2 27,9 -770,6 -1.139,5 
Λοιπά Βρώσιµα Όσπρια 264,3 584,2 1,9 1,1 -262,4 -583,1 
Σίκαλη 21,9 34,7 0,0  -21,9 -34,7 
Σιτάλευρα 10.135,9 19.966,5 11.711,2 21.382,0 1.575,3 1.415,4 
Μανταρίνια, Κληµεντίνες & 
παρόµ. υβριδ. Εσπεριδ. 

3.143,0  15.165,3  12.022,4  

Οίνοι 41.664,6  55.640,5  13.975,9  
Ρύζι 21.224,6  41.941,5  20.717  
Λοιπά Λαχανικά 86.909,6  111.747,4  24.837,8  
Σταφίδα 5.650,3 6.499 31.017 19.906,5 25.366,7 13.407,1 
Καρπούζια & Πεπόνια 3.318,6 4.616,9 30.968,0 130.354,3 27.649,4 125.737,4 
Άλλο Ελαιόλαδο 3.837,3 1.288,6 38.494,8 25.383,5 34.657,5 24.095,0 
Σιτάρι Σκληρό (ανάλεστο) 20.613,3 45.089,3 91.910,8 268.363,6 71.297,5 223.274,3 
Πορτοκάλια (και χυµοί) 31.012,6   102.916,5   71.903,9   
Σταφύλια Νωπά 6.974,8 5.603,8 106.236,8 75.697,3 99.262,0 70.093,5 
Καπνός 123.661,1 42.357,3 260.302,5 75.955,1 136.641,4 33.597,8 
Ελιές Επιτραπέζιες 6.570,9 4,8 218.649,5 93,1 212.078,6 88,3 
Παρθένο Ελαιόλαδο 3.884,3 1.528,0 220.050,2 70.657,9 216.166,0 69.129,9 
Βαµβάκι 8.003,6   235.602,2   227.598,6   
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Βερίκοκα, Κεράσια, Ροδάκινα 5.260,8 3.257,5 240.738,7 291.173,6 235.477,9 287.916,1 

((Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011) 
  

ΠΠίίνναακκααςς  44--1111::  ΕΕιισσααγγωωγγέέςς  κκααιι  εεξξααγγωωγγέέςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ζζωωιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  
σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααττάά  ααύύξξοουυσσαα  σσεειιρράά  ααξξίίααςς    ΕΕµµπποορριικκοούύ  ΙΙσσοοζζυυγγίίοουυ  ((ΈΈττοοςς  
22000088))  

  

Εισαγωγές Εξαγωγές 
Εµπορικό 
Ισοζύγιο 

Προϊόν 
Αξία   (χιλ. €) 

Αξία   (χιλ. 
€) 

Αξία  (χιλ. €) 

Βόειο κρέας 432.867,5 7.257,7 -425.609,8 
Χοιρινό κρέας 378.869,9 6.982,0 -371.887,9 
Γάλα και γαλακτοκοµικά  (εκτός από 
βούτυρο, τυρί) 

349.983,3 72.900,1 -277.083,2 

Τυριά 406.394,6 198.329,1 -208.065,6 
Κρέας πουλερικών 138.146,0 14.272,1 -123.874,0 
Ζώντα Βοοειδή 52.856,0 37,7 -52.818,3 
Βούτυρο 33.782,1 903,0 -32.879,1 
Αιγοπρόβειο κρέας 42.143,3 12.631,6 -29.511,6 
Ζώντα Αιγοειδή 19.303,5 68,8 -19.234,6 
Αυγά πτηνών 17.503,9 2.412,1 -15.091,8 
Ζώντα Πουλερικά 5.749,9 2.465,5 -3.284,4 
Ζώντα Χοιροειδή 3.093,6 2.584,5 -509,1 
Ψάρια και παρασκευάσµατα αυτών, 
Οστρακοειδή και Μαλακόστρακα 

316.153,4 441.136,3 124.982,9 

(Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011) 

 

Το επίπεδο της εµπορίας των αγροτικών προϊόντων δεν µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό 

και είναι παρόµοιο µε αυτό του µεγαλύτερου µέρους της χώρας.  

 

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων (Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισµών Πατρών, η οποία οινοποιεί την µεγαλύτερη ποσότητα σταφυλιών και την 

Παναιγιάλειο Ένωση), έχουν περιορισµένη δραστηριοποίηση τα τελευταία χρόνια και έτσι, 

το µεγαλύτερο µέρος της εµπορίας είναι στα χέρια ιδιωτικών µονάδων όχι καλά 

οργανωµένων και µεσιτών. Η εµπορία των ευπαθών γεωργικών προϊόντων, που αποτελεί 

σηµαντικό µέρος της παραγωγής της περιοχής, είναι πιο δύσκολη και χρειάζεται 

υψηλότερο επίπεδο υποδοµών το οποίο θα πρέπει να διαµορφωθεί στην περιοχή. Η σχέση 

των παραγωγών µε τους εµπόρους δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Φαινοµενικά υπάρχει 

συνεργασία που επιβάλλεται από την ανάγκη και την εξάρτηση του παραγωγού. Πρέπει 

να δηµιουργηθούν συνθήκες που να διευκολύνουν τον ανταγωνισµό και να «κτυπήσουν» 

τα µονοπώλια ή ολιγοπώλια που δηµιουργούνται σε ορισµένες περιοχές. 
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 Είναι επιτακτική η ανάγκη της δηµιουργίας οµάδων παραγωγών  που θα ασχοληθούν µε 

την εµπορία και θα εγγυώνται κατώτατες τιµές περιορίζοντας τους µεσάζοντες. 

 

4.4 Μελλοντικές Προοπτικές- Καλάθι 

 
Η αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, σε σχέση µε την ποσοστιαία 

µεταβολή της κατά την τριετία 2008-2010, στη ∆υτική Ελλάδα αγγίζει το12,4% γεγονός που 

αποδεικνύει  ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία προσφέρουν το τελευταίο διάστηµα 

καταφύγιο σε όλο και περισσότερους κατοίκους της περιοχής απέναντι στην υπάρχουσα 

οικονοµική αβεβαιότητα. Πρόκειται για έναν αριθµό που καλύπτει τις θέσεις εργασίας που 

χάθηκαν στον κλάδο την τριετία 2005-2008.  

 

Ο πρωτογενής τοµέας, ωστόσο, επανέρχεται στο προσκήνιο και για έναν ακόµα λόγο. Σε 

µια συγκυρία που όλοι µιλάνε για εξωστρέφεια και η ενίσχυση του εξαγωγικού οικονοµικού 

µοντέλου αναδεικνύεται σε όρο επιβίωσης για την ελληνική οικονοµία, τα τρόφιµα και τα 

ποτά «δείχνουν» και πάλι το δρόµο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας που επεξεργάστηκε ο ΟΠΕ, για τον πρώτο µήνα του τρέχοντος έτους 

(Ιανουάριος 2011), οι εξαγωγές του κλάδου αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση µε ένα χρόνο 

πριν, ανεβάζοντας το µερίδιό τους στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας στο 

εντυπωσιακό 21,3%. Με άλλα λόγια, τα φρούτα, τα λαχανικά, οι καρποί, τα ψάρια 

αναδεικνύονται στους καλύτερους «πρεσβευτές» της Ελλάδας στο εξωτερικό.  

  

Με αυτά τα δεδοµένα η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τοµέα αποτελεί το πρώτο βήµα 

προκειµένου η ∆υτική Ελλάδα να αποτελέσει πόλο βιώσιµης ανάπτυξης και υψηλής 

ανταγωνιστικότητας. Τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισµικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής αποτελούν ταυτόχρονα και τα πλεονεκτήµατά της, προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα στη γεωργία και  κατ΄ επέκταση να ενισχυθεί  η 

ανταγωνιστικότητα της.  

 

Σε αυτά τα πλαίσια, η νέα αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της ∆υτικής Ελλάδας ανέλαβε 

την πρωτοβουλία της καθοδήγησης και του συντονισµού όλων των εµπλεκόµενων 

Φορέων για τη δηµιουργία ««ΚΚααλλααθθιιοούύ  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»»..  

Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία ως ένα κατ’ εξοχήν σύνολο πολιτικών και επιµέρους 

στρατηγικών, ευελπιστεί να αντιµετωπίσει και να προτείνει λύσεις σε καίρια προβλήµατα και 

προκλήσεις, τις οποίες αντιµετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής.  Μεταξύ αυτών, η χαµηλή 
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ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, οι εγχώριες διαρθρωτικές αδυναµίες της παραγωγικής 

και εµπορικής τους οργάνωσης, η τεχνογνωστική τους στήριξη, ο σαφής προσδιορισµός 

και η αναβάθµιση του αγροτικού επαγγέλµατος, µε σχέδιο, στόχους και καίρια 

στοχευµένες υλικές και άυλες επενδύσεις. 

  

Το Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, περιλαµβάνει 

τρεις (3) κατηγορίες προϊόντων:  

 

1. Προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από εξαγωγικό προσανατολισµό 

2. Προϊόντα που αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής και  

3. Προϊόντα που καλύπτουν τις επισιτιστικές ανάγκες τόσο της περιοχής, αλλά και 

ολόκληρης της χώρας 

 

Ο κυρίαρχος στόχος είναι η δηµιουργία ενός αγροδιατροφικού προτύπου Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας για εξαγωγή, αλλά και για αυτοκατανάλωση. 

 

Η επιλογή των αγροτικών προϊόντων που απαρτίζουν το «Καλάθι των Αγροτικών 

Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» βασίστηκε σε ένα σύνολο ή µία οµάδα 

κριτηρίων, τα οποία θα διασφαλίζουν την ύπαρξη των απαραίτητων εκείνων 

χαρακτηριστικών των προϊόντων που συνδέονται µε την παράδοση, την υψηλή 

διατροφική αξία, την περιβαλλοντική διάσταση και συµβολή στην περιβαλλοντική 

προστασία των προϊόντων, την πολιτισµική αξία και την προστασία του τοπικού 

παραγωγού.   

 

Τα προϊόντα αυτά, είναι τα εξής: 

 

Α) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

2. ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ (ΚΑΛΑΜΩΝ- ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 

3. ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ – ΛΕΜΟΝΙΑ) 

4. ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 

5. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΤΟΜΑΤΕΣ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΕΣ) 

6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ (ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ) 

8. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ (ΜΑΡΟΥΛΙΑ, ΛΑΧΑΝΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Κ.Α.) 
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9. ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΤΟΥΡΣΙΑ) 

10. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

11. ΚΑΡΥ∆ΙΑ 

12. ΚΕΡΑΣΙΑ 

13. ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

14. ΣΤΑΦΙ∆Α ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 

15. ΡΟ∆ΙΤΗΣ 

16. ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΗ 

17. ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΑΤΡΩΝ  

18. ΜΟΣΧΑΤΟ ΡΙΟΥ 

 

Β) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 

2. ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 

3. ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 

4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΑΛΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ) 

5. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ – ΓΡΑΒΙΕΡΑ – ΦΕΤΑ) 

 

Γ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

1. ΤΣΙΠΟΥΡΑ- ΛΑYΡΑΚΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

2. ΨΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΧΕΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ) 

3. ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

4. ΑΛΑΤΙ- ΑΦΡΙΝΑ 

 

∆) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

1. ΜΕΛΙ 

 

Ε) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

1. Ελαιόλαδο Ολυµπία (ΠΓΕ) – Καταχωρηµένο από 21.06.1996 

2. Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 21.06.1996 

3. Aυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 02.07.1996 

4. Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 18.07.1998 

5. Φέτα (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 15.10.2002 

6. Σταφίδα Ηλείας (ΠΓΕ) – Καταχωρηµένο από 11.05.2011 
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Το Καλάθι Προϊόντων καθίσταται µια ευκαιρία για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα της 

∆υτικής Ελλάδας και για το λόγο πρέπει να δοθεί µεγάλη έµφαση στην προώθηση των 

τοπικών προϊόντων ποιότητας στις ελληνικές και ξένες αγορές. Για να επιτύχει το εγχείρηµα 

αυτό, είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών µε 

βάση τη ζήτηση της αγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορική διαχείριση 

των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη βιολογικών 

καλλιεργειών και τη µείωση του κόστους παραγωγής µε τον έλεγχο τιµών των εφοδίων και 

τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών.  

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµισθεί η ζωτική αναγκαιότητα ανάληψης 

συντονισµένων δράσεων και πρωτοβουλιών από πλευράς Π.∆.Ε, οι οποίες σε γενικές   

γραµµές συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 

1. Να προβληθεί η αξία της πρωτογενούς παραγωγής της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας και να εδραιωθεί η θέση της στις αγορές 

2. Να προωθηθεί η εναρµόνιση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων µε τα 

ποιοτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε την υγεία, το 

περιβάλλον, τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να παρασχεθεί στους 

καταναλωτές καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε το νέο µοντέλο παραγωγής και 

κατανάλωσης 

3. Να γίνουν γνωστά τα προϊόντα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στους 

καταναλωτές και να προβληθεί η ποικιλία τους  

4. Να ακολουθηθούν συγκεκριµένα συστήµατα ποιότητας, ούτως ώστε η 

πρωτογενής παραγωγή αλλά και η µεταποίηση να αποδώσουν προϊόντα υψηλής 

προστιθέµενης αξίας 

5. Να ενθαρρυνθεί η διαβούλευση και η συνεργασία από όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς µε στόχο το σχεδιασµό κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών υλοποίησης 

ενός δυναµικού πλάνου ανάπτυξης και πολύ-επίπεδης βιωσιµότητας της 

πρωτογενούς παραγωγής, της τοπικής οικονοµίας και των τοπικών κοινωνιών 

 

4.5 Συµπεράσµατα 

 
Ο αγροτικός τοµέας στη ΠΕ∆ παρουσιάζει σε µεγάλη έκταση τα χαρακτηριστικά του 

αγροτικού τοµέα της χώρας, τα οποία συνίστανται στο µικρό µέγεθος των 
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εκµεταλλεύσεων, στη διάρθρωση που συνεπάγεται τη µη ικανοποιητική ανταγωνιστικότητα 

των παραγόµενων προϊόντων, στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο µη ικανοποιητικό 

επίπεδο ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και στην παραγωγή κυρίως 

πρωτογενών προϊόντων χωρίς τυποποίηση και µεταποίηση.  

 

Σχετίζονται δηλαδή, µε τις εγγενείς αδυναµίες της ελληνικής γεωργίας οι οποίες επιδιώκεται 

να αντιµετωπισθούν µε διαρθρωτικά µέτρα και βελτίωση γενικότερα των υποδοµών του 

πρωτογενούς τοµέα.  

Η ανάπτυξή  του αναµφίβολα συνδέεται µε την ανάπτυξη των άλλων τοµέων της 

οικονοµίας της περιοχής, µε την ασκούµενη αγροτική πολιτική, ενώ µπορεί να επιταχυνθεί 

µε παρεµβάσεις της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µέσα από τις οποίες θα επιδιώκεται η 

ενίσχυσή του και η αντιµετώπιση προβληµάτων και αδυναµιών του τοµέα.  

 

Στις παρεµβάσεις αυτές συγκαταλέγονται : 

 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας των γεωτεχνικών υπηρεσιών, προκειµένου να 

υποστηρίζουν, να συµβουλεύουν και να καθοδηγούν τον αγρότη της περιοχής. 

 

• Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της 

οποίας θα δηµιουργηθεί ένα καλλιεργητικό πλάνο καλλιεργειών  που  συνιστούν το 

«καλάθι της ΠΕ∆» και συνδέονται άµεσα µε το αγροδιατροφικό πρότυπο της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας   

 

• Βελτίωση- εκσυγχρονισµός των εγγειοβελτιωτικών έργων, ώστε να εξασφαλιστεί η 

αρδευσιµότητα των χωραφιών και κατ’ επέκταση η απόδοση των καλλιεργειών 

 

• ∆ηµιουργία- Βελτίωση  υποδοµών στις οποίες περιλαµβάνονται έργα αγροτικής 

οδοποιίας,  αγροτικού εξηλεκτρισµού και αξιοποίησης των βοσκοτόπων.  
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4.2 ∆ευτερογενής Τοµέας 

Ο δευτερογενής τοµέας την παρούσα περίοδο χαρακτηρίζεται από µια γενικότερη προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης της βιοµηχανικής βάσης και την µετατόπιση των δραστηριοτήτων από τους 

παραδοσιακούς φθίνοντες κλάδους (µεγάλες µονάδες) προς ανταγωνιστικές και βιώσιµες 

δραστηριότητες. Ο συνολικός αριθµός επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα στην Περιφέρεια ανήλθε 

στις 10.30015, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου κατά 18,5% σε σχέση µε το 2001. Η ποσοστιαία 

µεταβολή για την περίοδο αυτή ήταν µεγαλύτερη και αυτής των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα 

(αύξηση περίπου 10%). Οι βασικότερες µεταποιητικές µονάδες στην Περιφέρεια αφορούν τους 

κλάδους τροφίµων και ποτών, ένδυσης, εκτυπώσεων, εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών - πληροφορικής, 

χαρτιού, πλαστικών, βιοµηχανίες επεξεργασίας ξύλου, µη µεταλλικών ορυκτών.  

 

Σηµειώνεται ότι στον µεταποιητικό τοµέα η Π∆Ε συγκεντρώνει ορισµένα χωροταξικά και άλλα 

πλεονεκτήµατα, τα οποία κατάλληλα αξιοποιούµενα µπορεί να στηρίξουν την ανάπτυξή της. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η σηµαντική παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα η οποία έχει τη δυνατότητα στήριξης 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα την παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων (Π.Ο.Π, ΠΓΕ, 

ΟΠΑΠ) και την ανάπτυξη της τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή. 

 

Η λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των ερευνητικών ινστιτούτων και του 

Επιστηµονικού Πάρκου στη Περιφέρεια µε το επιστηµονικό και ερευνητικό δυναµικό που διαθέτουν, 

συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην προσέλκυση καινοτόµων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τοµείς 

που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Επισηµαίνεται η ύπαρξη των 

οργανωµένων Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ Πατρών, Εµπορικό Λιµάνι Αστακού), η οποία παρέχει τη 

δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη των µεταποιητικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας. 

 

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η γεωγραφική θέση της Π.∆.Ε., η οποία προσφέρει αναπτυξιακές 

δυνατότητες, δεδοµένου ότι εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση τόσο στις αγορές του εσωτερικού όσο και 

του εξωτερικού (λιµάνι Πατρών, ΠΑΘΕ). 

 

4.2.1 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Στον Νοµό Αχαΐας λειτουργεί µια ΒΙΠΕ πλησίον της Πάτρας στην περιοχή Άγιος Στέφανος 

Αχαΐας. 

 

                                                 
15  Μητρώο Επιχειρήσεων 2004. 
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Χαρακτηριστικά της ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 

Θέση : 25 km Ν∆ της Πάτρας (Αγ.. Στέφανος Πατρών) 

Ίδρυση ∆εκέµβριος 1972 

Έναρξη Πώλησης Οικοπέδων Οκτώβριος 1979 

Βιοµηχανικά Οικόπεδα 2,661 στρέµµατα 

Υποδοµή :Υπάρχει οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης όµβριων και ακαθάρτων υδάτων, 

ΜΚΑ, Κέντρο Εξυπηρέτησης (Γραφείο ∆ιοίκησης) Πυροσβεστικός σταθµός, µερικός ηλεκτροφωτισµός 

οδών, διαβάσεις για διέλευση τηλεφωνικών καλωδίων. 

Η Βιοµηχανική  Περιοχή Πατρών βρίσκεται εκτός της αστικής  περιοχής  των Πατρών λειτουργεί 

περίπου από το 1978-79, κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση (περίπου 2.500 στρέµµατα) 

λειτούργησε  από  το  1979-80  και  η  δεύτερη  φάση  άρχισε  να  λειτουργεί  τα  υπόλοιπα  στρέµµατα  

σε σύνολο  4.050  από  το  1986.  Υπάρχει  χωριστικό  δίκτυο  όµβριων,  χωριστικό  δίκτυο  αποβλήτων  

δίκτυο ηλεκτροδότησης  µε  κεντρικό  υποσταθµό  της  ∆ΕΗ,  κεντρική  διαχείριση  των  υγρών  

αποβλήτων  και χερσαίο  και  υποθαλάσσιο  αγωγό    µεταφοράς  των  επεξεργασµένων  αποβλήτων  

και  λυµάτων  στην περιοχή του Αλισσού, µε δύο χιλιόµετρα υποθαλάσσιο περίπου αγωγό . 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πατρών για την 

πενταετία 1999 - 2003: 

ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 1999 2000 2001 2002 2003 ΣΥΝΟΛΟ 
Αριθµός Επιχειρήσεων 7 10 4 5 7 33 
Έκταση σε τ.µ. 28.810,00  98.463,91  21.156,00  18.280,00  31.882,60  198.592,51  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Μεταποίηση 6 8 4 3 4 25 
Εµπόριο - Αποθήκες 
Υπηρεσίες 

1 2 0 2 3 8 

ΣΥΝΟΛΟ 7 10 4 5 7 33 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Ίδρυση 4 7 2 1 3 17 
Μετεγκατάσταση 0 0 0 0 0 0 
Επέκταση 3 3 2 4 4 16 
ΣΥΝΟΛΟ 7 10 4 5 7 33 

 

Παρακάτω γίνεται µια ανάλυση των αποτελεσµάτων από την λειτουργία των ΒΙΠΕ στην δυτική 

πλευρά της Ελλάδας. Η ανάλυση αυτή γίνεται για να τεκµηριωθεί ο βαθµός αξιοποίησης των 

βιοµηχανικών υποδοµών, οι προοπτικές τους και κυρίως για να τεκµηριωθεί η σχετική θέση της ΒΙΠΕ 

Πατρών στον δυτικό άξονα της Ελλάδας. Προς τούτο αναλύονται στοιχεία των ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, 

Πρέβεζας, Καλαµάτας και της ΝΑΒΙΠΕ (Αστακός Αιτωλοακαρνανίας) καθώς και της ΒΙΠΕ Πατρών και 

συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία των ΒΙΠΕ που βρίσκονται στην υπόλοιπη Ελλάδα και µε το 

σύνολο της Ελλάδας. 
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ΕΤΟΣ 1999 
∆ραστηριότητα Αιτιολογία Αγοράς 

ΒΙΠΕ 
Αριθµός 
Επιχειρή
σεων 

Έκταση σε 
m2 Μεταπ

οίηση 

Εµπόριο 
Υπηρεσίες 
Αποθήκες 

Ίδρυ
ση  

Μετεγκατ
άσταση 

Επέκταση 

Πάτρας 7  28.810,00  6  1  4  0  3  
ΝΑΒΙΠΕ Αστακού 0  0,00  0  0  0  0  0  
Πρέβεζας 4  23.573,55  3  1  3  0  1  
Ιωαννίνων 7  48.393,86  6  1  3  2  2  
Σπερχογείας 
(Καλαµάτα) 

0  0,00  0  0  0  0  0  

Σύνολο ∆υτικού 
Άξονα 

18  100.777,41  15  3  10  2  6  

ΒΙΠΕ Λοιπής 
Ελλάδας 

94  
1.466.036,7

3  
85  9  40  18  36  

ΣΥΝΟΛΟ 112  
1.566.814,1

4  
100  12  50  20  42  

ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

ΕΤΟΣ 2000 
∆ραστηριότητα Αιτιολογία Αγοράς 

ΒΙΠΕ 
Αριθµός 

Επιχειρήσεων 
Έκταση σε 

m2 Μεταποί
ηση 

Εµπόριο 
Υπηρεσίες 
Αποθήκες 

Ίδρυση  
Μετεγκατά
σταση 

Επέκταση 

Πάτρας 10  98.463,91  8  2  7  0  3  
ΝΑΒΙΠΕ Αστακού 1  1.663.400,00  0  1  1  0  0  
Πρέβεζας 6  29.556,00  5  1  2  3  1  
Ιωαννίνων 9  37.979,27  9  0  4  1  4  
Σπερχογείας 
(Καλαµάτα) 

2  5.208,00  2  0  1  1  0  

Σύνολο ∆υτικού 
Άξονα 

28  1.834.607,18  24  4  15  5  8  

ΒΙΠΕ Λοιπής 
Ελλάδας 

91  1.923.892,89  73  18  30  20  41  

ΣΥΝΟΛΟ 119  3.758.500,07  97  22  45  25  49  

ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

ΕΤΟΣ 2001 

∆ραστηριότητα Αιτιολογία Αγοράς 

ΒΙΠΕ 
Αριθµός 

Επιχειρήσεων 
Έκταση σε 

m2 Μεταποίηση 
Εµπόριο 
Υπηρεσίες 
Αποθήκες 

Ίδρυση  
Μετεγκατ
άσταση 

Επέκταση 

Πάτρας 4 21.156,00 4 0 2 0 2 

ΝΑΒΙΠΕ 
Αστακού 

0 0 0 0 0 0 0 

Πρέβεζας 7 38.851,90 7 0 2 0 5 

Ιωαννίνων 20 98.381,54 9 11 9 1 10 
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Σπερχογείας 
(Καλαµάτα) 

0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 
∆υτικού 
Άξονα 

31 158.389,44 20 11 13 1 17 

ΒΙΠΕ Λοιπής 
Ελλάδας 

74 497.208,35 61 13 28 15 31 

ΣΥΝΟΛΟ 105 655.597,79 81 24 41 16 48 

ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

ΕΤΟΣ 2002 

∆ραστηριότητα Αιτιολογία Αγοράς 

ΒΙΠΕ 
Αριθµός 

Επιχειρήσεων 
Έκταση σε 

m2 Μεταποίηση 
Εµπόριο 
Υπηρεσίες 
Αποθήκες 

Ίδρυση  
Μετεγκατά
σταση 

Επέκταση 

Πάτρας 5 18.280,00 3 2 1 0 4 

ΝΑΒΙΠΕ 
Αστακού 

0 0 0 0 0 0 0 

Πρέβεζας 9 50.996,90 8 1 3 2 4 

Ιωαννίνων 15 65.909,81 10 5 5 2 8 

Σπερχογείας 
(Καλαµάτα) 

1 2250 1 0 1 0 0 

Σύνολο 
∆υτικού 
Άξονα 

30 137.436,71 22 8 10 4 16 

ΒΙΠΕ Λοιπής 
Ελλάδας 

79 598.935,44 65 14 24 23 32 

ΣΥΝΟΛΟ 109 736.372,15 87 22 34 27 48 

ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

ΕΤΟΣ 2003 

∆ραστηριότητα Αιτιολογία Αγοράς 

ΒΙΠΕ 
Αριθµός 

Επιχειρήσεων 
Έκταση σε 

m2 Μεταποίηση 
Εµπόριο 
Υπηρεσίες 
Αποθήκες 

Ίδρυση  
Μετεγκατά
σταση 

Επέκταση 

Πάτρας 7 31.882,60 4 3 3 0 4 

ΝΑΒΙΠΕ 
Αστακού 

0 0 0 0 0 0 0 

Πρέβεζας 6 18.173,00 5 1 4 0 2 

Ιωαννίνων 4 22.454,00 3 1 4 0 0 

Σπερχογείας 
(Καλαµάτα) 

0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 
∆υτικού 

17 72.509,60 12 5 11 0 6 
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Άξονα 

ΒΙΠΕ Λοιπής 
Ελλάδας 

127 365.499,72 115 12 23 90 14 

ΣΥΝΟΛΟ 144 438.009,32 127 17 34 90 20 

ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1999-2003 

∆ραστηριότητα Αιτιολογία Αγοράς 

ΒΙΠΕ 
Αριθµός 

Επιχειρήσεων 
Έκταση σε 

m2 Μεταποίηση 
Εµπόριο 
Υπηρεσίες 
Αποθήκες 

Ίδρυση  
Μετεγκα
τάσταση 

Επέκταση 

Πάτρας 33 198.592,51 25 8 17 0 16 

ΝΑΒΙΠΕ 
Αστακού 

1 1663400 0 1 1 0 0 

Πρέβεζας 32 161.151,35 28 4 14 5 13 

Ιωαννίνων 55 273.118,48 37 18 25 6 24 

Σπερχογείας 
(Καλαµάτα) 

3 7458 3 0 2 1 0 

Σύνολο 
∆υτικού 
Άξονα 

124 2.303.720,34 93 31 59 12 53 

ΒΙΠΕ Λοιπής 
Ελλάδας 

465 4.851.573,13 399 66 145 166 154 

ΣΥΝΟΛΟ 589 7.155.293,47 492 97 204 178 207 

ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα εξής : 

 

1. Στην περίοδο 1999-2003 στην ΒΙΠΕ Πατρών εγκαθίστανται 33 επιχειρήσεις. Από αυτές οι 25 

αφορούν την µεταποίηση και οι υπόλοιπες αφορούν το εµπόριο και λοιπές υπηρεσίες. Από τις 

επιχειρήσεις αυτές οι 17 αφορούν ίδρυση ενώ οι 16 αφορούν επέκταση ήδη υφιστάµενης 

επιχείρησης, ενώ καµία επιχείρηση δεν επιλέγει την ΒΙΠΕ Πατρών για µετεγκατάσταση. Η ΒΙΠΕ 

Ιωαννίνων για την ίδια περίοδο δέχεται 55 επιχειρήσεις από τις οποίες 37 είναι µεταποιητικές. Επίσης 

στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων από τις επιχειρήσεις αυτές οι 25 αφορούν ίδρυση επιχείρησης οι 24 επέκταση 

υφιστάµενης και 6 επιχειρήσεις επιλέγουν την ΒΙΠΕ αυτή για µετεγκατάσταση.  Η ΒΙΠΕ Πρέβεζας 

δέχεται 32 επιχειρήσεις από τις οποίες 28 είναι µεταποιητικές. Από το σύνολο αυτών των 

επιχειρήσεων οι 14 αφορούν ίδρυση και σηµαντικό είναι ότι 5 επιχειρήσεις επιλέγουν την ΒΙΠΕ 

Πρέβεζας για µετεγκατάσταση.  

2. Οι παραπάνω τρεις ΒΙΠΕ κυριαρχούν στην δυτική πλευρά της Ελλάδας ως χώροι υποδοχής 

και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. Οι άλλες δύο ΒΙΠΕ (Καλαµάτας και ΝΑΒΙΠΕ) έχουν σχεδόν 

µηδενική παρουσία. 

3. Η ΒΙΠΕ Αχαΐας το 2001 και το 2002 υπολείπεται σηµαντικά των ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και Πρέβεζας, 

µε αποτέλεσµα στο σύνολο της πενταετίας 1999-2003 να υπολείπεται κατά 22 επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ 

Ιωαννίνων και να υπερτερεί της ΒΙΠΕ Πρέβεζας κατά µία επιχείρηση. 
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Πάτρας Πρέβεζας Ιωαννίνων Σπερχογείας (Καλαµάτα) ΝΑΒΙΠΕ Αστακού
ΠΗΓΗ: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία Ν.Α. ΑΧΑΙΑΣ 

 

4. Σε όλη την περίοδο ανάλυσης οι δύο ΒΙΠΕ της Ηπείρου είναι πιο ανταγωνιστικές από την ΒΙΠΕ 

της Πάτρας. Αυτό προκύπτει εύκολα από το ανά έτος σύνολο των επιχειρήσεων που επιλέγουν 

αυτές τις δύο περιοχές για εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους. 
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5. Η ΒΙΠΕ Πατρών δεν επηρεάζεται από την λειτουργία των άλλων δύο ΒΙΠΕ (Καλαµάτας και 

ΝΑΒΙΠΕ) πράγµα που είναι φυσιολογικό αφού η ΝΑΒΙΠΕ Αστακού έχει άλλη χρήση (παρόλο που θα 

µπορούσε να επηρεάσει την εγκατάσταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εµπόριο και 

την υπηρεσίες αποθήκευσης), ενώ η ΒΙΠΕ Καλαµάτας λόγω µεγέθους δεν µπορεί να συγκριθεί µε 

την Πάτρα. 

 

6. Το µέσο µέγεθος χρήσης οικοπέδων σε στρέµµατα  ανά επιχείρηση και ανά ΒΙΠΕ δίνεται από 

τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΒΙΠΕ Έκταση σε m2 

Πάτρας 6.017,95  
Πρέβεζας 5.035,98  
Ιωαννίνων 4.965,79  
Σπερχογείας (Καλαµάτα) 2.486,00  
ΒΙΠΕ Λοιπής Ελλάδας 10.433,49  
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 12.148,21  

  ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην ΒΙΠΕ Αχαΐας κάνουν 

χρήση µεγαλύτερης έκτασης σε στρέµµατα από τις υπόλοιπες ΒΙΠΕ της δυτικής πλευράς της 

Ελλάδας, που συνηγορεί υπέρ δύο λόγων. Είτε ότι εγκαθίστανται µεγαλύτερου µεγέθους επιχειρήσεις 

(επίδραση µεγέθους) είτε η υφιστάµενη διαθεσιµότητα σε στρέµµατα, εποµένως και η τιµή ανά 

στρέµµα συνηγορεί υπέρ αυτής της επιλογής (ανταγωνιστική επίπτωση). Στην υπόλοιπη Ελλάδα 

έχουµε σχεδόν διπλάσια έκταση σε στρέµµατα ανά εγκατεστηµένη επιχείρηση. 

 

7. Συγκρίνοντας τις βιοµηχανικές περιοχές της ∆υτικής πλευράς της Ελλάδας µε την υπόλοιπη 

(ηπειρωτική) Ελλάδα προκύπτει ότι η ∆υτική πλευρά της Ελλάδας υστερεί σηµαντικά της λοιπής 

ανατολικής Ελλάδας σε ανταγωνιστικότητα βιοµηχανικών περιοχών. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 

ο ανατολικός άξονας της χώρας που βρίσκεται µεταξύ ή σε προέκταση δύο σηµαντικών 

καταναλωτικών κέντρων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) αποτελεί το κέντρο βάρους της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της χώρας. Η έλλειψη σηµαντικών έργων υποδοµής στην δυτική πλευρά της 

χώρας όπως οριζόντιοι και κάθετοι οδικοί άξονες σύγχρονων προδιαγραφών, η παντελής έλλειψη 

σιδηροδροµικής κάλυψης λειτουργεί, όπως είναι φυσικό, αρνητικά σε σχέση µε τον αριθµό λιµανιών 

που υπάρχουν στην περιοχή αυτή.  

 

8. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι στην ανατολική ηπειρώτικη Ελλάδα οι ΒΙΠΕ εξυπηρετούν και τον 

σκοπό της µετεγκατάστασης επιχειρήσεων και µάλιστα σε ποσοστό 36% ενώ η ίδρυση συγκεντρώνει 
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το 31%. Εποµένως η λειτουργία των ΒΙΠΕ στην ανατολική πλευρά της Ελλάδας είναι ανταγωνιστική 

επιλογή της ίδρυσης µιας επιχείρησης εκτός ΒΙΠΕ. Το αντίθετο δεν συµβαίνει στις ΒΙΠΕ της δυτικής 

πλευράς της Ελλάδας.  

 

9. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την διαθεσιµότητα έκτασης σε ΒΙΠΕ της χώρας  το 2004 και το 

ποσοστό κάλυψης της αρχικής τους έκτασης. 

 

∆ιαθεσιµότητα Οργανωµένης Βιοµηχανικής Γης 

 
  Αρχική ∆ιαθέσιµη  ∆ιαθέσιµη  Κάλυψη 

α/α ΒΙ.ΠΕ. έκταση έκταση % αρχικής έκταση % αρχικής αρχικής 

  κατά την   % 

  Ίδρυση 
1/1/1999 

 
1/9/2004 

  

1 Κιλκίς 1.269,20 579,60 45,67% 281,80 22,20% 77,80%

2 Θεσσαλονίκης 7.403,20 2.646,40 35,75% 876,60 11,84% 88,16%

3 Σερρών 937,8 630,60 67,24% 468,80 49,99% 50,01%

4 Φλώρινας 752,00 0,00 0,00% 478,30 63,60% 36,40%

5 Ιωαννίνων 1.565,80 1.016,80 64,94% 714,80 45,65% 54,35%

6 Πρέβεζας 1.641,40 1.032,80 62,92% 851,80 51,89% 48,11%

7 Βοιωτίας (Θίσβη) 2.767,70 0,00 0,00% 728,90 26,34% 73,66%

8 Αστακού 1.663,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00%

9 Πάτρας 2.661,00 1.573,00 59,11% 1.241,10 46,64% 53,36%

10 Βόλου (Ι & 11) 3.206,80 724,70 22,60% 484,50 15,11% 84,89%

11 Λάρισας 1.946,00 1.532,00 78,73% 1.308,10 67,22% 32,78%

12 Λαµίας 1.185,70 617,50 52,08% 494,00 41,66% 58,34%

13 Σχιστού * 88,5 88,50 100,00% 4,20 4,75% 95,25%

14 Ηρακλείου 1.334,40 101,90 7,64% 11,90 0,89% 99,11%

  Σύνολο 28.422,90 10.543,80 37,10% 7.944,86 27,95% 72,05%
σε στρέµµατα   * Έναρξη πωλήσεων 2003 

ΠΗΓΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΠΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» ΕΤΒΑ – ΕΠΑΝ δράση 1.1.7. Επεξεργασία ∆/νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι το ποσοστό κάλυψης χώρων της ΒΙΠΕ Πατρών φθάνει στο 53%. 

Από τις άλλες δύο ΒΙΠΕ της δυτικής πλευράς της χώρας (Ιωαννίνων και Πρέβεζας) µόνο η ΒΙΠΕ 

Ιωαννίνων έχει το ίδιο βαθµό κάλυψης.  Σε σύνολο χώρας προκύπτει ότι οι ΒΙΠΕ Βόλου, Κιλκίς, 

Βοιωτίας έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης. Αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να 

αξιοποιηθεί αφού εναλλακτικά πρόσφορη λύση µετά τις ΒΙΠΕ αυτές πρέπει να γίνει η ΒΙΠΕ Πάτρας µε 

κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να στοχεύουν στην  βελτίωση της θελτικότητας της.  
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4.2.2 Βιοτεχνικό Πάρκο Πατρών   

Η περιοχή στην οποία κατασκευάστηκε το ΒΙΟΠΑ βρίσκεται στην νότια άκρη του Σχεδίου 

πόλης της Πάτρας. Εκτείνεται δυτικά και κατά µήκος του χειµάρρου Γλαύκου και της 

ηµιτελούς λεωφόρου Γλαύκου που προοπτικά καταλήγει στην Ευρεία Περιµετρική Οδό της 

Πάτρας (στον κόµβο Κ5), που είναι τµήµα της  ΠΑΘΕ  και  αποτελεί  βασικό  άξονα  

προσπέλασης  των  εγκαταστάσεων  του  νέου  λιµανιού  και  της πόλης.  Η  περιοχή  

βρίσκεται  σε  άµεση  γειτνίαση  και  µε  το  κατασκευαζόµενο  νέο  λιµάνι  της  πόλης.  

  

Οργανώθηκε ένας χώρος µεγαλύτερος των 600 στρεµµάτων στο νοτιοδυτικό τµήµα της 

πόλης και µετατράπηκε σε Βιοτεχνικό Πάρκο.  

  

Η περιοχή είχε ήδη από το ΓΠΣ (1985) χαρακτηριστεί ως ΒΙΟΠΑ. Πρόκειται για µια επιµήκη 

έκταση, που  ορίζεται  ανατολικά  από  το  οικόπεδο  των  Εργατικών  Πολυκατοικιών  Ιτεών  

του  ΟΕΚ  και  εκτείνεται ανατολικότερα δυτικά της ευρείας παράκαµψης Πατρών.  

  

Το προκύπτον µέτωπο της περιοχής, κατά  µήκος του Γλαύκου, είναι 2.280 µέτρα. ∆υτικά 

φθάνει µέχρι  τα  όρια  του  σχεδίου  Ιτεών  -  Λεύκας  και  ανατολικά  τα  όρια  του  σχεδίου  

των  ∆εµενίκων.  

Στο µέσον περίπου της περιοχής βρίσκεται η κεντρική Λαχαναγορά της πόλης. Πρόκειται για 

ένα γήπεδο 50  περίπου  στρεµµάτων µε σχετικά πρόσφατες και ικανοποιητικές 

εγκαταστάσεις.  

 

Η περιοχή αυτή ευρισκόµενη στο άκρο της πόλης, παραδοσιακά χρησιµοποιείτο για 

βιοτεχνικές χρήσεις. Είναι  αραιά  δοµηµένη  µε  λίγα  κτίσµατα  τα  περισσότερα  από  τα  

οποία  είναι  βιοτεχνικά  ή  βιοµηχανικά καταστήµατα.  

Η  υποδοµή  αυτή  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντική  για  την Αχαία,  αλλά  και  για  τις  επιχειρήσεις  

της ευρύτερης  περιοχής  και  ιδιαίτερα  τις  ΜΜΕ,  καθώς  αναµένεται  να  δώσει  σηµαντικές  

λύσεις  για  την εγκατάσταση µεταποιητικών επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα από την  παρουσία τους εντός του αστικού ιστού.   

Παράλληλα, αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα σχετικά µε την ύπαρξη κατοικιών εντός των 

ορίων του ΒΙΟΠΑ,  ενώ  συµπληρώνονται  και  ενισχύονται  οι  υφιστάµενες  υποδοµές  µε  τη  

δηµιουργία  οδικού δικτύου, δικτύου ηλεκτροδότησης, δικτύων αποβλήτων & οµβρίων 

υδάτων και κτιρίου διοίκησης.  

Σήµερα  υπάρχουν  κυρίως  στο  βόρειο  τµήµα  της  εγκατεστηµένες  αρκετές  βιοτεχνικές  

µονάδες. Συγκεκριµένα στο χώρο υπάρχουν: µονάδες ετοίµων ενδυµάτων, βιοµηχανία 

άλατος, µονάδα διανοµής αναψυκτικών,  βιοτεχνίες  επίπλων,  συσκευαστήριο  φρούτων,  

µονάδα  αναγόµωσης  ελαστικών,  µονάδα αµµοβολής,  αποθήκη  ξυλείας,  κατασκευή  

στρωµάτων,  σιδηρών  κατασκευών,  µονάδα  επεξεργασίας σιδήρου οικοδοµών, 

συσκευαστήριο σταφίδας, υφαντήριο, µονάδα τυπογραφικών εργασιών, συνεργείο 

αυτοκινήτων, βενζινάδικο,  οικοδοµικά  υλικά  (τζάκια,  µάρµαρα,  κλπ.), εταιρεία µεταφορών,  
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τοποθέτηση µουσαµάδων αυτοκινήτων και τεντών, κατασκευές παραδοσιακών 

κιγκλιδωµάτων,     κλπ.  

Η  έκτασή  του είναι  ικανοποιητική  αλλά  διαθέτει  και  δυνατότητες  επέκτασης, ανατολικά  

και  κατά µήκος του προαναφερθέντος παραγλαύκιου άξονα. 

 

 

 

 

4.2.3 ΝΑΒΙΠΕ Αστακού Αιτωλοακαρνανίας  

Η  ΝΑΒΙΠΕ είναι  η µοναδική  Ναυτική  και Βιοµηχανική  Περιοχή  στην  Ελλάδα που  διαθέτει  

δικό  της λιµάνι πολλαπλών χρήσεων. Τα δικαιώµατα ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης 

έχουν παραχωρηθεί στην ΑΚΑRPORT ΑΕ.  

 

Με  την  υπογραφή  της ΚΥΑ απόφασης  και  τη δηµοσίευσή  της στην Εφηµερίδα  της 

Κυβερνήσεως (τεύχος  Β’  1207/13-07-2007),  ολοκληρώνεται  πλέον  η  διαδικασία  για  την  

λειτουργία  της  ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού ως Ελεύθερης Ζώνης, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π∆ 133/90 και της κοινοτικής και εθνικής τελωνειακής νοµοθεσίας.   

 

Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε ως νέος φορέας διοίκησης και διαχείρισης της Ελεύθερης 

Ζώνης ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου  Αστακού,  η εταιρεία   «Ακαρνανικό Κέντρο Συνδυασµένων 

Συστηµάτων Μεταφορών ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ».  

 

Η ΝΑΒΙΠΕ είναι η µοναδική Ναυτική και Βιοµηχανική Περιοχή στην Ελλάδα, που διαθέτει δικό 

της λιµάνι πολλαπλών χρήσεων. Ο Αστακός και όλη η γύρω περιοχή µπορεί να γίνει  ένα 

σύγχρονο,  (υψηλής αποτελεσµατικότητας) διαµετακοµιστικό κέντρο, που παρέχει  

ολοκληρωµένες  λύσεις  για  το  διεθνές εµπόριο.  Η συνολική έκταση της ΝΑΒΙΠΕ ανέρχεται 

στα 1.910 στρ. µε 2.300µ µήκος κρηπιδωµάτων και βύθισµα που κυµαίνεται µεταξύ 8 και 

14,5µ., χαρακτηριστικό που τη κατατάσσει ως ένα από τα βαθύτερα λιµάνια της χώρας. 

 

Η  ΝΑΒΙΠΕ,  ως  Ελεύθερη  Βιοµηχανική και  Επιχειρηµατική  Ζώνη,  βρίσκεται  σε  άριστη  

εωγραφική θέση,  από  πλευράς  στρατηγικής  και  οικονοµικής  σηµασίας.  Και  η  θέση  

αυτή  (κοντά  σε  διεθνείς θαλάσσιες  οδούς)  την  καθιστά  πύλη  για  την  κυκλοφορία  

ανάµεσα  στις  ευρωπαϊκές  χώρες  και  την Ανατολή. Την καθιστά συνδετικό κρίκο  ανάµεσα 

στην  Αδριατική,  τα  Βαλκάνια  και  τις  περιοχές  της Μαύρης Θάλασσας.  

 

Μερικές από τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν ιδιαίτερα είναι:  
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• Η  διαµετακόµιση  φορτίων  και  αυτοκινήτων,  η  µεταφόρτωση  φορτίων χύδην και η 

αποθήκευση φορτίων.  

• Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε την περιοχή της ΝΑΒΙΠΕ 

(εστιατόρια, τράπεζες,  σταθµοί  υγρών  καυσίµων,  mini  market  κλ.π.),  οι  λειτουργίες  

πορθµείων  και  η παραλαβή, παράδοση και διαχείριση φορτίων.  

• Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού του λιµένα και οιδεκάδες 

τεχνικές  

• υπηρεσίες  (επιθεώρηση αυτοκινήτων, επεξεργασία  και  συσκευασία ξύλου, εργασίες  

ψύξης, επισκευή, συναρµολόγηση κλπ). 

 

 

 

 

4.2.4 Αναπτυξιακός Νόµος  

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόµων (Ν. 1892/90, 2601/98. 3299/2004), από το 1991 έως και  για τη 

∆υτική Ελλάδα η πορεία τους παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

/.- N.1892/90 

Έτος 
Αριθµός 

Επενδυτικών 
Προγραµµάτων 

Παραγωγική 
∆απάνη  
(ποσά σε 
χιλ,δρχ.) 

Επιχορήγηση 
∆ηµοσίου 

(ποσά σε χιλ,δρχ.) 

Επιδότηση 
χρηµατοδοτική
ς µίσθωσης 
(ποσά σε 
χιλ,δρχ.) 

Νέες 
θέσεις 

Εργασίας 

1991 21 1.755.000 470.400 0 231 

1992 24 2.849.000 724.000 0 125 

1993 2 245.600 82.400 0 5 
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1994 2 266.400 66.595 0 10 

1995 25 7 513.000 2.374.000 0 220 

1996 75 18.879.700 7.340.970 0 593 

1997 78 16.093.400 6.218.400 0 450 

Σύνολο 227 47.602.100 17.276.765 0 1.634 

 

//.- Ν.2601/98 

Έτος  
Αριθµός 

Επενδυτικών 
Προγραµµάτων 

Παραγωγική 
∆απάνη  

(ποσά σε χιλ,δρχ.) 

Επιχορήγηση 
∆ηµοσίου 
(ποσά σε 
χιλ,δρχ.) 

Επιδότηση 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 
(ποσά σε χιλ,δρχ.) 

Νέες 
θέσεις 

Εργασίας 

Α' δέσµη κινήτρων: 
Επιχορ.- Επιδότ.τόκων 
-Χρηµατοδ. µίσθωση 

1 725.000 181.000  10 1998 
(από ισχύ του 

νόµου-
15.4.98) 

Β' δέσµη κινήτρων: 
Φορολογ. 
απαλλαγή -

Επιδότηση τόκων 

1 12.500   1 

Α' δέσµη κινήτρων: 
Επιχορ.- Επιδότ.τόκων 
-Χρηµατοδ. µίσθωση 

31 7.127.724 2.169.195 12.120 185 

1999 
Β' δέσµη κινήτρων: 

Φορολογ. 
απαλλαγή -

επιδότηση τόκων 

3 748.500   4 

Α' δέσµη κινήτρων: 
Επιχορ.- Επιδότ.τόκων 
-Χρηµατοδ. µίσθωση 

13 1.913.416 486.791  51 

2000 Β' δέσµη κινήτρων: 
Φορολογ. 
απαλλαγή -

Επιδότηση τόκων 

2 674.620   20 

Α' δέσµη κινήτρων: 
Επιχορ.- Επιδότ.τόκων 
-Χρηµατοδ. µίσθωση 

34 9.377.845 2.707.848,70  189 

2001 
Β' δέσµη κινήτρων: 

Φορολογ. 
απαλλαγή -

Επιδότηση τόκων 

6 1.230.700   25 

Σύνολο (ποσά χιλ. δρχ.) 91 21.810.305 5.544.834,70 12.120 485 

 

Έτος  
Αριθµός 

Επενδυτικών 
Προγραµµάτων 

Παραγωγική 
∆απάνη  
(ποσά σε 
χιλ,δρχ.) 

Επιχορήγηση 
∆ηµοσίου 
(ποσά σε 
χιλ,δρχ.) 

Επιδότηση 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 
(ποσά σε χιλ,δρχ.) 

Νέες 
θέσεις 

Εργασίας 

28.313.362,00 € 7.769.036,45 € Α’ δέσµη κινήτρων: 
Επιχορ.- Επιδότ. τόκων - 
Χρηµατοδ. µίσθωση 

37 9.647.778 
(χιλ,δρχ.) 

2.647.299 
(χιλ,δρχ.) 

0,00€ 301 

729.714,54 €  
2002 

Β' δέσµη κινήτρων: 
Φορολογ. απαλλαγή -

Επιδότηση τόκων 
3 

248.650 (χιλ,δρχ.)  

0,00€ 6 

2003 Α' δέσµη κινήτρων: 
Επιχορ.- Επιδότ.τόκων -

14 12.172.500,00 € 3.618.500,00 € 0,00€ 101 
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4.147.779 
(χιλ. δρχ.) 

1.233.004 
(χιλ. δρχ.) 

288.567,00 € 0,00€ Β' δέσµη κινήτρων: 
Φορολογ. απαλλαγή -

Επιδότηση τόκων 
2 

98.329 (χιλ,δρχ.) 0,00€ 

0,00€ 2 

14.259.500,00 € 4.422.750,00 € Α' δέσµη κινήτρων: 
Επιχορ.- Επιδότ.τόκων -
Χρηµατοδ. µίσθωση 

 

18 

4.859 (χιλ,δρχ.) 1.507 (χιλ.δρχ.) 

0,00€ 103 

0,00 € 0,00€ 
2004 

Β' δέσµη κινήτρων: 
Φορολογ. απαλλαγή -

Επιδότηση τόκων 
 

0 

0,00 € 
0,00€ 

 

0,00€ 0 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  

Αιτήσεις Υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο Ν. 3299/2004 (Α΄Φάση) 

Π.Ε. Τοµέας 
Αριθµός 
Αιτήσεων 

Υψος επένδυσης Ίδια κεφάλαια Επιχορήγηση Επιδότ. leasing ∆άνειο Κόστος leasing Νέες θέσεις 
Νέες 
Κλίνες 

Νέες θ. 
γκαράζ 

  

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 58 36.269.844,28 12.610.583,92 16.997.146,28 0,00 6.662.114,08 0,00 110 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 7 8.878.209,54 3.170.007,64 4.291.676,35 0,00 1.416.525,55 0,00 40 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 4.139.790,00 1.460.906,00 2.070.884,00 0,00 608.000,00 0,00 20 125 0 

Αιτ
ωλ
οα
κα
ρν
ανί
ας Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 69 49.287.843,82 17.241.497,56 23.359.706,63 0,00 8.686.639,63 0,00 170 125 0 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 119 81.197.440,97 26.768.561,75 36.966.844,43 1.278.742,00 14.620.675,79 2.841.648,00 253 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 3 520.018,00 201.511,90 238.191,85 0,00 80.314,25 0,00 5 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 16 18.306.693,00 6.059.043,00 8.642.518,00 0,00 3.605.132,00 0,00 42 301 0 

Αχ
αΐα
ς 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Αχαΐας 137 100.024.151,97 33.029.116,65 45.847.554,28 1.278.742,00 18.306.122,04 2.841.648,00 300 301 0 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 49 26.168.199,16 8.915.399,13 12.130.395,33 0,00 5.122.404,70 0,00 70 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 2 2.200.000,00 600.000,00 1.000.000,00 0,00 600.000,00 0,00 7 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 9 5.518.799,86 1.832.822,29 2.733.450,43 0,00 952.527,14 0,00 23 109 0 

Ηλε
ίας 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Ηλείας 60 33.886.999,02 11.348.221,42 15.863.845,76 0,00 6.674.931,84 0,00 100 109 0 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 226 143.635.773,41 48.294.544,80 66.094.386,04 1.278.742,00 26.405.194,57 2.841.648,00 433 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 12 11.598.227,54 3.971.519,54 5.529.868,20 0,00 2.096.839,80 0,00 52 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 29 27.965.282,86 9.352.771,29 13.446.852,43 0,00 5.165.659,14 0,00 85 535 0 

Σύν
ολ
ο 
Π∆
Ε Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Περιφέρειας ∆. Ε. 266 183.199.283,81 61.618.835,63 85.071.106,67 1.278.742,00 33.667.693,51 2.841.648,00 570 535 0 

Πηγή ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  
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Αιτήσεις Υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο Ν. 3299/2004 (Β΄Φάση) 
 {Στοιχεία αιτήσεων από 01-08-2007 µέχρι 30-06-2011} 

Π.Ε. Τοµέας 
Αριθµός 
Αιτήσεων 

Υψος επένδυσης Ίδια κεφάλαια Επιχορήγηση Επιδότ. leasing ∆άνειο 
Κόστος 
leasing 

Νέες θέσεις 
Νέες 
Κλίνες 

Νέες θ. 
γκαράζ 

  

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 76 59.009.191,32 20.074.906,54 26.870.371,50 0,00 12.063.913,28 0,00 167 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 12 10.998.288,32 3.365.695,60 5.068.599,88 0,00 2.563.992,84 0,00 34 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 10.916.382,01 2.906.558,29 5.427.977,64 0,00 2.581.846,08 0,00 18 88 0 

Αιτωλ
οακα
ρνανί
ας 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 1 499.410,00 203.256,00 296.154,00 0,00 0,00 0,00 7 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 97 81.423.271,65 26.550.416,43 37.663.103,02 0,00 17.209.752,20 0,00 226 88 0 

  

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 167 151.869.582,60 45.837.746,92 76.415.471,64 679.965,00 28.380.064,04 1.236.300,00 372 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 13 10.718.760,94 3.641.013,62 5.273.127,96 0,00 1.804.619,36 0,00 35 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 27 31.385.239,76 10.132.096,28 17.434.607,61 0,00 3.818.535,87 0,00 54 498 0 

Αχαΐα
ς 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 5 7.514.249,70 2.329.801,26 4.500.049,82 0,00 684.398,62 0,00 19 0 206 

Σύνολο Π.Ε. Αχαΐας 212 201.487.833,00 61.940.658,08 103.623.257,03 679.965,00 34.687.617,89 1.236.300,00 480 498 206 

  

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 139 105.157.948,31 34.182.710,41 60.460.223,75 0,00 10.515.014,15 0,00 217 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 39 36.593.473,16 11.346.530,35 20.022.952,33 0,00 5.223.990,48 0,00 111 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 32 43.567.270,38 11.803.893,15 25.829.310,13 0,00 5.934.067,10 0,00 76 938 0 

Ηλεία
ς 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Ηλείας 210 185.318.691,85 57.333.133,91 106.312.486,21 0,00 21.673.071,73 0,00 404 938 0 

  

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 382 316.036.722,23 100.095.363,87 163.746.066,89 679.965,00 50.958.991,47 1.236.300,00 756 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 64 58.310.522,42 18.353.239,57 30.364.680,17 0,00 9.592.602,68 0,00 180 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 67 85.868.892,15 24.842.547,72 48.691.895,38 0,00 12.334.449,05 0,00 148 1.524 0 

Σύνολ
ο Π∆Ε 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 6 8.013.659,70 2.533.057,26 4.796.203,82 0,00 684.398,62 0,00 26 0 206 

Σύνολο Περιφέρειας ∆. Ε. 519 468.229.796,50 145.824.208,42 247.598.846,26 679.965,00 73.570.441,82 1.236.300,00 1.110 1.524 206 

Πηγή ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  
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Εγκριθείσες Αιτήσεις Υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο Ν. 3299/2004 (Α΄Φάση) 

Π.Ε. Τοµέας 
Αριθµός 
Αιτήσεων 

Υψος επένδυσης Ίδια κεφάλαια Επιχορήγηση Επιδότ. leasing ∆άνειο Κόστος leasing Νέες θέσεις 
Νέες 
Κλίνες 

Νέες θ. 
γκαράζ 

  

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 52 29.031.358,00 10.113.280,95 13.498.791,60 0,00 5.419.285,45 0,00 77 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 7 7.782.612,00 2.919.275,70 3.288.447,80 0,00 1.574.888,50 0,00 38 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 3.837.790,00 1.325.005,00 1.904.784,50 0,00 608.000,00 0,00 20 125 0 

Αιτ
ωλ
οακ
αρν
ανί
ας Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 63 40.651.760,00 14.357.561,65 18.692.023,90 0,00 7.602.173,95 0,00 135 125 0 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 108 70.026.199,00 23.288.719,65 31.886.504,75 943.534,35 12.754.231,60 2.096.743,00 218 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 3 477.520,00 207.628,10 199.279,75 0,00 70.612,15 0,00 5 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 15 16.587.380,00 5.493.552,50 7.829.815,00 0,00 3.264.012,50 0,00 42 290 0 

Αχα
ΐας 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Αχαΐας 126 87.091.099,00 28.989.900,25 39.915.599,50 943.534,35 16.088.856,25 2.096.743,00 265 290 0 

 
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 40 20.208.019,00 6.702.480,95 9.376.497,65 0,00 4.129.040,40 0,00 63 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 2 2.040.000,00 670.500,00 816.000,00 0,00 553.500,00 0,00 7 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 8 4.968.726,00 1.607.983,00 2.463.413,00 0,00 897.330,00 0,00 20 109 0 

Ηλεί
ας 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Ηλείας 50 27.216.745,00 8.980.963,95 12.655.910,65 0,00 5.579.870,40 0,00 90 109 0 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 200 119.265.576,00  40.104.481,55  54.761.794,00  943.534,35  22.302.557,45  2.096.743,00  358 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 12 10.300.132,00  3.797.403,80  4.303.727,55  0,00  2.199.000,65  0,00  50 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 27 25.393.896,00  8.426.541,00  12.198.012,50  0,00  4.769.342,50  0,00  82 524 0 

Σύν
ολο 
Π∆
Ε 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 0 0 

Σύνολο Περιφέρειας ∆. Ε. 239 154.959.604,00 52.328.426,35 71.263.534,05 943.534,35 29.270.900,60 2.096.743,00 490 524 0 

Πηγή ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε  
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Εγκριθείσες Αιτήσεις Υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο Ν. 3299/2004 (Β΄Φάση)   
 {Στοιχεία Εγκριθέντων Αιτήσεων από 01-08-2007 µέχρι 30-06-2011} 

Π.Ε. Τοµέας 
Αριθµός 
Αιτήσεων 

Υψος επένδυσης Ίδια κεφάλαια Επιχορήγηση Επιδότ. leasing ∆άνειο 
Κόστος 
leasing 

Νέες 
θέσεις 

Νέες 
Κλίνες 

Νέες θ. 
γκαράζ 

  

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 59 35.639.533,00 11.655.711,37 16.271.272,05 0,00 7.712.549,58 0,00 121 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 8 7.013.689,00 1.995.701,69 3.079.415,60 0,00 1.938.571,71 0,00 18 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 6 5.675.597,00 1.570.621,78 2.855.025,97 0,00 1.249.949,25 0,00 15 91 0 

Αιτωλο
ακαρν
ανίας 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 1 499.410,00 203.256,00 296.154,00 0,00 0,00 0,00 7 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 74 48.828.229,00 15.425.290,84 22.501.867,62 0,00 10.901.070,54 0,00 161 91 0 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 123 97.250.854,55 28.320.185,01 49.307.267,52 339.982,50 19.005.252,02 618.150,00 222 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 12 8.336.204,00 2.830.296,40 4.364.538,25 0,00 1.141.369,35 0,00 33 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 20 22.873.127,97 7.523.941,76 12.551.101,23 0,00 2.798.084,98 0,00 48 444 0 
Αχαΐας 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 4 4.052.870,00 1.348.955,40 2.431.472,00 0,00 272.442,60 0,00 8 0 206 

Σύνολο Π.Ε. Αχαΐας 159 132.513.056,52 40.023.378,57 68.654.379,00 339.982,50 23.217.148,95 618.150,00 311 444 206 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 117 78.413.931,36 24.816.383,65 45.616.458,84 0,00 7.981.088,87 0,00 168 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 33 30.445.495,68 9.280.595,52 16.915.932,42 0,00 4.248.967,74 0,00 98 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 24 34.515.099,21 9.309.761,10 20.601.949,53 0,00 4.603.388,58 0,00 46 733 0 
Ηλείας 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Σύνολο Π.Ε. Ηλείας 174 143.374.526,25 43.406.740,27 83.134.340,79 0,00 16.833.445,19 0,00 312 733 0 

 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 299 211.304.318,91 64.792.280,03   111.194.998,41   339.982,50 34.698.890,47 618.150,00 511 0 0 

Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα 53 45.795.388,68 14.106.593,61 24.359.886,27 0,00 7.328.908,80 0,00 149 0 0 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 50 63.063.824,18 18.404.324,64 36.008.076,73 0,00 8.651.422,81 0,00 109 1.268 0 

Σύνολο 
Π∆Ε 

Επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών 5 4.552.280,00 1.552.211,40 2.727.626,00 0,00 272.442,60 0,00 15 0 206 

Σύνολο Περιφέρειας ∆. Ε. 407 324.715.811,77 98.855.409,68 174.290.587,41 339.982,50 50.951.664,68 618.150,00 784 1.268 206 

Πηγή ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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4.3 Τριτογενής Τοµέας 

 

Ο Τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο τοµέα στην Περιφέρεια (57,6% των απασχολουµένων 

και 71% της ΑΠΑ16). Στην Π∆Ε δραστηριοποιούνται 31.383 επιχειρήσεις, σηµειώνοντας αύξηση σε 

σχέση µε το 2001, περίπου κατά 10%. Το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα 

αναφέρεται στους κλάδους του εµπορίου και των υπηρεσιών.  

Ειδικότερα η Περιφέρεια σηµειώνει µεγάλη ανάπτυξη στους τοµείς: 

των µεταφορικών υπηρεσιών, 

των υπηρεσιών υγείας,  

των υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης µε την ύπαρξη εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών ιδρυµάτων, 

παραγωγικών υπηρεσιών. 

 

Ως ιδιαίτερης σηµαντικότητας αναδεικνύονται οι µεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων 

τουριστικών δραστηριοτήτων (θαλάσσιος τουρισµός, θρησκευτικός, οικολογικός, ιαµατικός, 

συνεδριακός κ.ά). Η Π∆Ε διαθέτει σηµαντική τουριστική υποδοµή µε το συνολικό ξενοδοχειακό 

δυναµικό17 να περιλαµβάνει 237 ξενοδοχεία µε 15.808 κλίνες εκ των οποίων οι 1.117 σε ξενοδοχεία 5 

αστέρων, 28 οργανωµένα camping και πλήθος βοηθητικών καταλυµάτων, αρκετά εκ των οποίων 

έχουν εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Στον τουρισµό η Π∆Ε 

δεν έχει επιτύχει µέχρι σήµερα να γίνει ένας µόνιµος και δυναµικός πόλος έλξης, παρά το γεγονός ότι 

συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, από πλευράς κλίµατος και γεωγραφικής θέσης 

(τοποθέτηση στο αρχαιολογικό τρίγωνο ∆ελφών – Ολυµπίας – Μυκηνών, πλούσιο φυσικό και 

πολιτιστικό κάλλος, κλπ.). 

Ειδικά αναφορικά µε τον Πολιτιστικό Τοµέα, η Π∆Ε διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 

που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους και ευρήµατα, όπως η 

Αρχαία Ολυµπία, τα Ενετικά Κάστρα κ.λ.π.  

 

 

4.4 Υποδοµές και Ποιότητα ζωής 

Η ανάπτυξη και η βελτίωση των υποδοµών, σε συνδυασµό µε την εκλογίκευση της λειτουργικότητάς 

τους, τόσο από πλευράς παροχών, όσο και από πλευράς χρήσεων, αποτελεί προϋπόθεση για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής συνολικά. Προσέγγιση του επιπέδου ποιότητας ζωής στην Π∆Ε είναι 

δυνατόν να γίνει µε την ανάλυση σειράς προσδιοριστικών παραγόντων όπως η εκπαίδευση, η υγεία, 

οι µεταφορικές υποδοµές, το περιβάλλον κ.α. 

 

                                                 
16  New Cronos, Eurostat 2005. 

17  Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ 2004. 
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4.4.1 Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος είναι προνοµιούχος από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Φιλοξενεί πολλά, σηµαντικά και ποικίλα ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 

έντεκα υγροβιότοπους διεθνούς σηµασίας της Ελλάδος, που έχουν ενταχθεί στη συνθήκη Ramsar, οι 

τρεις βρίσκονται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος. 

 

Περαιτέρω, στην Περιφέρεια ανήκουν προστατευόµενα αισθητικά δάση και µνηµεία της φύσης, 

καθώς και σηµαντικά τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Όλος αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται 

σοβαρά από την αποψίλωση, την παράνοµη βόσκηση και υλοτοµία, τις πυρκαγιές, την υλοποίηση 

έργων υποδοµής µε ελλιπείς µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ελλιπή έλεγχο της τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων, την έλλειψη µέτρων αποκατάστασης των ζηµιών στο περιβάλλον που 

επέρχονται κατά την κατασκευή των έργων υποδοµής και την υπερεντατική εκµετάλλευση του φυσικού 

πλούτου (υδατικού, αδρανών υλικών ποταµών και χειµάρρων, ανεξέλεγκτων λατοµείων). 

 

Τα παραπάνω αναφερόµενα γεγονότα µπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήµια για τις επικείµενες 

αλλά και υφιστάµενες προσπάθειες προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια αφού 

βασικό συστατικό ενός τουριστικού αξιοθέατου είναι το φυσικό περιβάλλον.  

 

Όσον αφορά στις υποδοµές ύδρευσης και αποχέτευσης, αυτές ως σήµερα υπήρξαν κυρίως τοπική 

υπόθεση. Οι προ του προγράµµατος “Ι. Καποδίστριας” ΟΤΑ διαχειρίζονται µεµονωµένα τόσο τις 

πηγές και τα δίκτυα ύδρευσης όσο και τα δίκτυα αποχέτευσης, όπου αυτά υπάρχουν. Συγχρόνως, 

διαπιστώνεται η σχεδόν παντελής έλλειψη εργοστασίων επεξεργασίας και ανακύκλωσης υγρών και 

στερεών αποβλήτων και Χ.Υ.Τ.Α., µε εξαίρεση την Πάτρα, µε αποτέλεσµα τη ρύπανση και των 

υδροφόρων οριζόντων όλης της περιοχής. 

 

Ως προς τις διαθέσιµες ποσότητες νερού, σε επίπεδο Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, υπάρχει 

περίσσεια νερού, το οποίο όµως (µε εξαίρεση τη λεκάνη του Αχελώου και του Πηνειού) απορρέει 

αναξιοποίητο προς τη θάλασσα, ελλείψει έργων υποδοµής. Η συνδιαχείριση επιφανειακών και 

υπόγειων νερών µε τα κατάλληλα έργα (φράγµατα ανάσχεσης, έργα εµπλουτισµού, διυλιστήρια 

νερού για υδρευτική χρήση), αναµένεται ότι θα επιλύσει οριστικά τα υπάρχοντα προβλήµατα, 

εξασφαλίζοντας την αειφορικότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικών 

λεκανών και υδατικών διαµερισµάτων. 

 

Άλλωστε, η εφαρµογή της υπάρχουσας Νοµοθεσίας θα διευκολυνθεί σηµαντικά από την διάρθρωση 

των OTA A΄ Βαθµού, οπότε στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των νερών θα είναι δυνατό να 

γίνεται και µεταφορά νερού από λεκάνη σε λεκάνη, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες, αλλά και το 

διαθέσιµο υδατικό δυναµικό που µπορεί να εξασφαλισθεί από τις επιφανειακές απορροές. 
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4.4.1.1 Περιβάλλον Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 

 

Καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του τουρισµού είναι το φυσικό περιβάλλον που 

ενσαρκώνει τη φυσική διάσταση του µίγµατος του τουριστικού προϊόντος. Γενικά, η Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας έχει να παρουσιάσει σηµαντικές φυσικές καλλονές και οικολογικά ιδιαίτερες περιοχές, 

που θεωρούµε ότι είναι ικανές να υποστηρίξουν, σε ελεγχόµενη κλίµακα, την ανάπτυξη ήπιων µορφών 

τουριστικής ανάπτυξης.  Υπάρχουν πολλά και σηµαντικά οικοσυστήµατα που περιλαµβάνουν τόσο 

υγρότοπους όσο και ορεινούς σχηµατισµούς. Αντίστοιχα υπάρχουν ενδιαφέρουσες παραλιακές 

ζώνες µε αµµοθινικά οικοσυστήµατα.  Στο ίδιο µήκος κύµατος θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδος περιλαµβάνει τρεις περιοχές που έχουν ενταχθεί στη διεθνή συνθήκη Ramsar, τη 

λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, τον Αµβρακικό κόλπο και την λίµνη Κοτυχίου.    

 

Υγροβιότοποι που έχουν ενταχθεί στη 

∆ιεθνή Συνθήκη Ramsar 

Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου 

Αµβρακικός κόλπος 

Λίµνη Κοτυχίου 

 

Αντίστοιχα, για το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών, γνωστό ως Φύση 2000 (Natura 

2000), εντοπίζουµε στην περιοχή της περιφέρειας 35 σχετικούς υποψήφιους υγροβιότοτους και 

βιότοπους:  

 

Υγροβιότοποι και Βιότοποι υποψήφιοι για 

ένταξη στο Natura 2000 

Παράκτια Ζώνη Καλόγριας- Κυλλήνης  

Σπήλαιο Κάστρων  

Όρος Ερύµανθος  

Όρος Παναχαϊκό  

Αλυκή Αιγίου  

Όροι Μπάρµπας και Κλώκος  

Φαράγγι Σελινούντα  

Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων  

Φαράγγι Βουραϊκού  

Όρος Χελµός  

Ύδατα Στυγός  

Λιµνοθάλασσα Καλογριάς-∆άσος 

Στροφυλιάς 
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Θίνες Κυπαρισσίας  

Κόλπος Κυπαρισσίας  

Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου   

Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρω  

Λίµνη Καϊάφα  

Ολύµπια  

Εκβολές ∆έλτα Πηνειού & Αλφειού 

Οροπέδιο Φολόης   

Τεχνητή Λίµνη Κρεµαστών  

Όρος Αράκυνθος  

Λίµνες Τριχωνίδας και Λυσιµαχία  

Λίµνη Οζερός 

Λίµνη Αµβρακία  

Λίµνες Βουλκαρία & Σαλτίνη  

Όρος Βαράσοβα  

Όρος Παναιτωλικό  

Όρη Ακάρνικα   

Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου  

∆έλτα Αχελώου και ∆έλτα Λούρου και 

Αράχθου 

Εκβολές Εύηνου  

Λιµνοθάλασσες Στενού Λευκάδας  

Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου  

Αµβρακικός Κόλπος  

 

 

4.4.1.2 ΒΙΟΤΟΠΟΙ  

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον της, µε οικοσυστήµατα 

ιδιαίτερα σηµαντικά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές της Περιφέρειας που 

έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤURA-2000. 

Τρεις από αυτές (λιµνοθάλασσα Κοτύχι, λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού, λιµνοθάλασσα 

Αµβρακικού), έχουν ενταχθεί και προστατεύονται από την συνθήκη  RAMSAR. 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA - 2000 

Α/Α  GR 231 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
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1 GR 2310001 
∆έλτα Αχελώου, Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και 

εκβολές Εύηνου & Νήσοι Εχινάδες (SPA) 

2 GR 2310004 Όρος Παναιτωλικό 

3 GR 2310005 Όρος Βαράσοβα 

4 GR 2310006 Λίµνες Βουλκάρια και Σαλτίνι 

5 GR 2310007 Λίµνη Αµβρακία 

6 GR 2310008 Λίµνη Οζέρος 

7 GR 2310009 Λίµνες Τριχωνίδα και Λυσιµαχεία 

8 GR 2310010 Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας 

 Α/Α  GR 232 AXAΪA 

9 GR 2320001 
Λιµνοθάλασσα Καλογριάς, ∆άσος Στροφιλιάς και Έλος 

Λάµιας (SPA) 

10 GR 2320002 Όρος Χελµός και ύδατα Στίγος 

11 GR 2320003 Φαράγγι Βουραϊκού 

12 GR 2320004 Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων (SPA) 

13 GR 2320005 Όροι Μάρµπας και Κλόκος, Φαράγγι Σελινούντα 

14 GR 2320006 Αλυκή Αιγίου 

15 GR 2320007 Όρος Παναχαϊκό 

16 GR 2320008 Όρος Ερύµανθος 

17 GR 2320009 Σπήλαιο Κάστριον 

Α/Α   GR 233 ΗΛΕΙΑ 

18 GR 2330002 Οροπέδιο Φολόης 

19 GR 2330003 Εκβολές (∆έλτα) Πηνειού 

20 GR 2330004 Ολυµπία 

21 GR 2330005 Θίνες και Παραλιακό ∆άσος Ζαχάρως, Λίµνη Καϊάφα 

22 GR 2330006 Λιµνοθάλασσα Κοτύχι 

23 GR 2330007 Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Καλογριά έως Κυλλήνη 

24 GR 2330008 Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας 

 

Εκτός των παραπάνω, η Περιφέρεια διαθέτει πολλά µνηµεία φυσικού κάλλους, αισθητικά δάση και 

άλλους σηµαντικούς φυσικούς πόλους και ιαµατικές πηγές.  

 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι πλούσιοι αυτοί πόλοι της Περιφέρειας κινδυνεύουν από ποικίλους 

παράγοντες (ανθρώπινες δραστηριότητες, πυρκαγιές, ελλιπή έλεγχο). 
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4.4.1.2.1 Φορέας διαχείρισης λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 

Αντικείµενο του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι η προστασία, διαχείριση 

και ανάδειξη της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού 

πόρου της προστατευόµενης περιοχής, µε την ονοµασία Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων. 

Ιδιαίτερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και 

πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριµένη περιοχή, η οποία όσον αφορά την ορνιθοπανίδα 

αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους υγροτόπους της Ευρώπης, τόσο σε αριθµό ειδών, όσο και σε 

πληθυσµό. 

Η περιοχή περιλαµβάνει πλήθος οικοτόπων που η οικολογική τους σηµασία, η ποικιλία τους, το 

φυσικό τους κάλλος έχoυν διεθνώς αναγνωριστεί. Το καθεστώς προστασίας του πάρκου 

προσδιορίζεται από τη Σύµβαση ΡΑΜΣΑΡ και από ευρωπαϊκές Συµβάσεις και οδηγίες για την 

βιοποικιλότητα και τις Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά. Έχει ενταχθεί στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. 

Επιµέρους τµήµατα υπόκεινται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως αυτά των περιοχών 

«ιδιαιτέρου κάλλους», των «καταφυγίων θηραµάτων» και των «διατηρητέων Μνηµείων της Φύσης». 

 

4.4.1.2.2 Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού 

Το πάρκο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας, εκεί όπου ο Πατραϊκός Κόλπος 

συναντά το Ιόνιο Πέλαγος και εκβάλουν οι ποταµοί Εύηνος και Αχελώος. Αποτελεί, έναν από τους 

πλουσιότερους υγρότοπους της Ευρώπης, τόσο σε αριθµό ειδών, όσο και σε πληθυσµό. Σε αυτή τη 

περιοχή εντάσσονται λιµνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάµιες περιοχές του νότιου τµήµατος της ΠΕ 

Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύµπλεγµα των Εχινάδων της ΠΕ Κεφαλληνίας που διακρίνονται 

για τη µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και περιβαλλοντική 

τους αξία.  

 

Το πάρκο περιλαµβάνει το εκτεταµένο σύµπλεγµα υγροτόπων της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού και των εκβολικών συστηµάτων των ποταµών Εύηνου και Αχελώου. Στο σύµπλεγµα αυτό 

διακρίνονται ποτάµιες και παραποτάµιες περιοχές, λιµνοθάλασσες, γλυκόβαλτοι, αλµυρόβαλτοι, 

λασποτόπια, υδροχαρή δάση. 

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της υγροτοπικής περιοχής έχουν παίξει οι ποταµοί Εύηνος 

και Αχελώος που αποτελούν και τα φυσικά όριά της στα ανατολικά και δυτικά αντίστοιχα.  

Η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού είναι η µεγαλύτερη της χώρας µας και από τις 

µεγαλύτερες της Μεσογείου. Σήµερα µε βάση τη γεωµορφολογία της περιοχής, όπως προέκυψε από 

τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στο διάστηµα 1960-1995, αποτελείται από ένα σύστηµα 6 

λιµνοθαλασσών που είναι σχετικά αποµονωµένες µεταξύ τους και παρουσιάζουν διαφορετικά 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά. Η έκτασή τους φτάνει τα 150.000 στρέµµατα, ενώ η ευρύτερη περιοχή 

του υδροβιότοπου περιλαµβάνει παράκτια οικοσυστήµατα, βάλτους, αλυκοποιηµένες εκτάσεις και 

αποστραγγισµένες εκτάσεις που αποδόθηκαν στη γεωργία. 
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Έτσι, έχει διαµορφωθεί ένα σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών στο οποίο διακρίνονται έξι ενότητες: 

1. Λιµνοθάλασσα Βορείου ∆ιαύλου Κλείσοβας 

2. Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας 

3. Κεντρική λιµνοθάλασσα, (όπου στο µέτωπο της υπάρχουν τα ιχθυοτροφεία: Τουρλίδα, 

Βασιλάδι, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος) 

4. Λιµνοθάλασσα Θολής  

5. Λιµνοθάλασσα Παλαιοποτάµου 

6. Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού (Κανάλι Αιτωλικού) 

 

Το χερσαίο τµήµα περιλαµβάνει: 

• Λόφους που διακρίνονται διάσπαρτοι στον υγρότοπο και οι περισσότεροι στο παρελθόν 

αποτελούσαν τµήµα των Εχινάδων νήσων που η προσχωµατική δράση του Αχελώου τους 

ενσωµάτωσε στην ξηρά. 

• Το όρος Βαράσοβα (καταφύγιο θηραµάτων) και τµήµα του όρους Αράκυνθος. 

• Αµµοθίνες που δηµιουργήθηκαν από τα φερτά υλικά των ποταµών και οριοθετούν τις 

λιµνοθάλασσες από την ανοιχτή θάλασσα. 

• Το φαράγγι της Κλεισούρας που έχει ενταχθεί στις περιοχές «ιδιαιτέρου κάλλους». 

• Το ∆άσος του Φράξου, χαρακτηρισµένο σαν «∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης». 

• Καλλιεργούµενες εκτάσεις. 

• Το νησιωτικό σύµπλεγµα των Εχινάδων, που είναι άρρηκτα δεµένο µε το εκβολικό σύστηµα του 

Αχελώου. 

 

4.4.1.2.3 Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της υγροτοπικής περιοχής έχουν παίξει οι ποταµοί Εύηνος 

και Αχελώος που αποτελούν και τα φυσικά όριά της στα ανατολικά και δυτικά αντίστοιχα. Τα ορµητικά 

τους νερά επί χιλιάδες χρόνια µετέφεραν µεγάλες ποσότητες φερτών υλικών που τα απόθεταν στις 

εκβολές τους. Τα υλικά αυτά µεταφερόµενα από τα νότια - νοτιοανατολικά θαλάσσια ρεύµατα και από 

τα κύµατα, πρόσχωσαν το Βόρειο τµήµα του βυθίσµατος του Πατραϊκού Κόλπου σχηµατίζοντας µια 

µεγάλη αβαθή έκταση, τη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Στο βόρειο τµήµα της, δηµιουργήθηκαν 

ρήγµατα και στη συνέχεια καταβυθίστηκε µια µεγάλη περιοχή. ∆ηµιουργήθηκε µε αυτό τον τρόπο µια 

βαθιά ακανόνιστη λεκάνη, που κατακλύστηκε από τα νερά της θάλασσας, η λιµνοθάλασσα 

Αιτωλικού. Οι δύο λιµνοθάλασσες επικοινωνούν µέσω ενός στενού στοµίου, και λειτουργούν σαν 

ενιαίο σύστηµα. Στον τρόπος δηµιουργίας των δύο λιµνοθαλασσών, οφείλονται και οι µεγάλες 

διαφοροποιήσεις τους: η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου είναι αβαθής - το µέσο βάθος της είναι 80cm 

και το µέγιστο δεν ξεπερνά τα 2m - ενώ η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού είναι µια βαθιά λεκάνη - µε βάθη 

που κυµαίνονται από τα 1-2m (στο στόµιο) µέχρι 32m. 

 

Η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού είναι η µεγαλύτερη της χώρας µας και από τις 

µεγαλύτερες της Μεσογειακής Ευρώπης. Στο µέτωπό της, από τη συσσώρευση της άµµου 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 156 - 

δηµιουργήθηκαν εκτεταµένες αµµονησίδες που την οριοθετούν από την ανοιχτή θάλασσα και 

συγχρόνως την προστατεύουν από τη δράση των κυµάτων. 

 

Στην περιφερειακή ζώνη της λιµνοθάλασσας και στις εκβολές των ποταµών, σχηµατίστηκαν 

γλυκόβαλτοι, αλµυρόβαλτοι, λασποτόπια κλπ. 

 

Ο τρόπος δηµιουργίας του όλου συµπλέγµατος των υγροτόπων, δείχνει και την ανάγκη διατήρησης 

όλων των στοιχείων που το αποτελούν. Οι λιµνοθάλασσες δεν µπορεί να επιβιώσουν χωρίς την 

τροφοδοσία τους από τα νερά των βάλτων, που τις εµπλουτίζουν συγκρατώντας τα φερτά υλικά των 

χειµάρρων ή χωρίς την προστασία τους από τις αµµοθίνες, που χάρη στην ιδιαίτερη βλάστηση που 

αναπτύσσεται σε αυτές, αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο διάβρωσής τους στο πέρασµα των χρόνων. 

Η πολυµορφία των σχηµατισµών, σε αυτό το παράκτιο οικοσύστηµα, έχει δηµιουργήσει και τις 

συνθήκες για την ανάπτυξη αντίστοιχης ποικιλίας οργανισµών, που καλύπτει όλους τους τύπους, από 

την καθαρά θαλάσσια ζώνη µέχρι την χερσαία, την ηµιορεινή και την ορεινή. Φυτά, ζώα και 

άνθρωπος, άγρια ζωή και παραγωγική δραστηριότητα, για χιλιάδες χρόνια συνυπάρχουν εδώ. Η 

ύπαρξη του γλυκού νερού, τα εύφορα εδάφη, τα ψάρια, το αλάτι, τα βοσκοτόπια αλλά και η φυσική 

οµορφιά ήταν στοιχεία που όχι µόνο προσέλκυσαν τον άνθρωπο να εγκατασταθεί στην περιοχή από 

πολύ νωρίς, αλλά επέδρασαν και στο πολιτιστικό και πολιτισµικό του επίπεδο. Αυτό µαρτυρούν οι 

µύθοι για τον Αχελώο, τον Ηρακλή, τον Οινέα, αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι των Οινιαδών, της 

Πλευρώνας, της Καλυδώνας και της Αλύκηρνας. Αυτό µαρτυρούν και στους µετέπειτα χρόνους τα 

Ρωµαϊκά Λουτρά, οι πρωτοχριστιανικοί και Βυζαντινοί ναοί, τα δηµιουργήµατα του πνεύµατος των 

νεώτερων χρόνων και της σύγχρονης εποχής, εµπνευσµένα από το φυσικό περιβάλλον.  

 

4.4.1.2.4 ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισµικών δρώµενων του 

παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήµατα µεγάλου αριθµού βιολογικών ειδών. Η 

φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τέτοιους υπεραλµυρούς λειµώνες. 

Οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. είναι ο φορέας λειτουργίας των αλυκών Μεσολογγίου, ανήκει στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο και ιδρύθηκε το 1988, µε πρωταρχικό στόχο την οικονοµική εξυγίανση των βιώσιµων αλυκών 

απανταχού της Ελλάδος, µέσω εκµηχάνισης και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας τους, ούτως ώστε η 

χώρα σύντοµα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά στις ανάγκες της σε πρωτογενές 

αλάτι.  

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτισµικής 

ελληνικής κληρονοµιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά της αλυκών. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

στο παρελθόν έχει έµπρακτα ενδιαφερθεί για τη µελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις αλυκές, 

δρα µε τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση µουσείου αλυκής για πρώτη 

φορά στη χώρα. 

Σήµερα, η αλυκή Μεσολογγίου έχει έκταση 11.220 στρέµµατα, ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 

120.000 τόνων πρωτογενούς άλατος και αποτελεί τη µεγαλύτερη αλυκή της Ελλάδας. 
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4.4.1.2.5 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  

Ο Αµβρακικός Κόλπος είναι ένας από τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερος  υγροτόπους της Ευρώπη και 

περιλαµβάνεται στους 11 ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς ενδιαφέροντος της Σύµβασης Ramsar.  

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου 2008 µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

11989 (ΦΕΚ ∆' 123/21-03-2008), µε τον «Χαρακτηρισµό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών 

του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και τον καθορισµό χρήσεων, όρων και περιορισµών». 

Καταλαµβάνει έκταση 1.300 τετραγωνικών χιλιοµέτρων περίπου και καλύπτει εκτάσεις από τρεις νοµούς, της 

Πρέβεζας, της Άρτας, της Αιτωλοακαρνανίας.  Περιλαµβάνει σύνθετα οικοσυστήµατα και φιλοξενεί τον 

µεγαλύτερο καλαµιώνα των Βαλκανίων (στη λιµνοθάλασσα Ροδιάς). 

 Σκοπός της ανακήρυξής του ως Εθνικό Πάρκο είναι η προστασία, διατήρηση, και διαχείριση της φύσης και 

του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τµήµατα 

της ευρύτερης περιοχής του Αµβρακικού κόλπου, που διακρίνονται για την µεγάλη βιολογική, οικολογική, 

αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. 

Η προστασία και διατήρηση του Εθνικού Πάρκου αποτελεί αρµοδιότητα του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Υγροτόπων Αµβρακικού,  το θεσµικό πλαίσιο του διέπεται από τους όρους και τις αρχές του Νόµου 

2742/99 (ΦΕΚ Α' 07-10-1999) για τη διοίκηση και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών. 

 

4.4.1.2.6 Λιµνοθάλασσα Καλογριά (Πάπας) 

Βρίσκεται στα Ν∆ του Ν. Αχαΐας, µεταξύ του Όρµου Καραβοστάσι και του Ακρωτηρίου Άραξος, στην 

οποία γίνεται εµπορική εκµετάλλευση για την παραγωγή ψαριών ως σταθµός εντατικής καλλιέργειας.  

Εκτός από τη σηµαντική οικονοµική αξία του έχει και µεγάλη Οικολογική αξία αφού είναι η βορειότερη 

λιµνοθάλασσα της ∆. Πελοποννήσου συνέχεια µιας σειράς λιµνοθαλασσών που υπάρχουν ή 

υπήρχαν (Αγουλινίτσα, Κοτυχίου, Λάµιας) και νοητά συνδέεται µε τις λιµνοθάλασσες του 

Μεσολογγίου ως ενδιάµεσος σταθµός για την υδρόβια Ορνιθιπανίδα που ακολουθεί το 

µεταναστευτικό µονοπάτι της ∆. Ελλάδος. 

 

4.4.1.2.7 Έλος Αγυιάς 

Βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης των Πατρών και είναι σπάνιο δείγµα 

υγροβιότοπου στα όρια Αστικού Περιβάλλοντος.  

Είναι πλούσιο σε νερά κυρίως τους Χειµερινούς µήνες και βλάστηση (Καλαµώνας και υδροχαρή 

φυτά). Είναι ο τελευταίος σταθµός για την υδρόβια ορνιθοπανίδα πριν περάσουµε στο ευρύτερο 

οικοσύστηµα του ∆έλτα του Αχελώου και των λιµνοθαλασσών του Μεσολογγίου.  

Ο κατακλυσµός του το χειµώνα από βρόχινα νερά και ο εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα µε 

γλυκά νερά είναι ο παράγοντας που εµποδίζει τη διείσδυση του θαλασσινού νερού προς την ξηρά 

υπογείως, αφού το έλος βρίσκεται σε παραλιακή περιοχή. 
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4.4.1.2.8 Λίµνη Τσιβλού 

Βρίσκεται στη Α. Αχαΐα λίγα χιλιόµετρα πριν τη Κοινότητα Ζαρούχλας. ∆εν είναι παλιά λίµνη αλλά 

δηµιουργήθηκε σε πρόσφατες εποχές, παρόλα αυτά όµως έχει δηµιουργήσει ένα αισθητικά υπέροχο 

τοπίο, µε στοιχεία δυναµικού οικοσυστήµατος.  

Τα νερά της είναι εµπλουτισµένα µε ικανές ποσότητες ψαριών, ενώ στις όχθες της έχει αναπτυχθεί 

πλούσια βλάστηση πλατάνου, ελάτης και υψηλότερα από αυτές µαύρης πεύκης.  

Η επικείµενη κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθµού θα πρέπει να γίνει µε προσοχή και µε 

όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στο οικοσύστηµα. 

 

4.4.1.2.9 ∆άσος Στροφυλιάς 

 

Στις επόµενες παραγράφους θα γίνει αναφορά στο ενιαίο οικοσύστηµα που περιλαµβάνει το δάσος 

της Στροφυλιάς και τα γύρω από αυτόν υγρά λιβάδια, έλη και λιµνοθάλασσες που αναπτύσσονται 

στον δυτικό τοµέα του Ν. Αχαΐας. Το δάσος Στροφυλιάς βρίσκεται στη παραλιακή περιοχή της Β.∆. 

Πελοποννήσου σε απόσταση 3 χλµ. από τις κοινότητες Μετοχίου και Μανωλάδος. Καταλαµβάνει 

συνολική έκταση 19000 στρέµµατα περίπου. ∆ιοικητικά το Βόρειο τµήµα ανήκει στην κοινότητα 

Μετοχίου και το νότιο τµήµα στις κοινότητες Μανωλάδας και Ν. Μανωλάδας. 

Ο παράκτιος βιότοπος χαρακτηρίζεται από την παρουσία αµµοθινών στις οποίες αναπτύσσεται 

αλοφυτική βλάστηση και στη διαδροµή από το δάσος προς τη θάλασσα φαίνεται καθαρά η 

οικολογική διαδοχή της βλάστησης. Το δάσος κυριαρχείται από Χαλέπιο Πεύκη (Pinus halepensis 51%), 

Κουκουναριά (Pinus pinea, 17%) και ήρεµη βελανιδιά (Quercus marcolepis 3,5%). Σηµαντική από 

οικολογικής άποψης είναι η βλάστηση του υποορόφου που αναπτύσσεται. 

 

Στις µη δασικές εκτάσεις κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά είδη των βοσκοτόπων (Asfodelus 

microcarpus). Οι υγρότοποι γύρω από το δάσος ελκύουν µεγάλο αριθµό υδρόβιων πουλιών 

συνθέτοντας ένα σύνθετο οικοσύστηµα.  

 

Στην ευρύτερη περιοχή του δάσους Στροφυλιάς συµπεριλαµβάνονται ο όγκος των Μαύρων Βουνών, 

οι υγροβιότοποι Πρόκοπους Λάµιας, Καλογριά - Πάπα καθώς και οι ιαµατικές πηγές Αράξου. 

Ολόκληρη η περιοχή έχει ενταχθεί και προστατεύεται από τη σύµβαση RAMSAR. 

 

4.4.1.2.10 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ∆ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΈΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 

Κωδικός Περιοχής: GR2320001 Τύπος C 

Γεωγραφικό Μήκος: 21ο 22 20 Γεωγραφικό Πλάτος: 38ο 06 27 

Μέσο Υψόµετρο (m):125 

Έκταση (ha): 3522 

 

Η περιοχή βρίσκεται στη Β∆ Πελοπόννησο και καταλαµβάνει µια παραλιακή ζώνη µήκους 22 km 

περίπου και µέσου πλάτους 1.500 m. Είναι ένα σύνθετο παράκτιο οικοσύστηµα που περιλαµβάνει τις 
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λιµνοθάλασσας του Πρόκοπου και της Καλογριάς (ή Πάππα), τα έλη της Λάµιας, καθώς και το 

δάσος της Στροφυλιάς. Το µεγαλύτερο τµήµα της εξεταζόµενης έκτασης αποτελείται από 

σχηµατισµούς αµµοθινών, ενώ έκταση 1.200 ha περίπου (16%), που περιλαµβάνει το λόφο Μαύρα 

Βουνά, µια µικρή έκταση κοντά στην περιοχή Κουνουπέλι, καθώς και  µια µικρή έκταση στα ανατολικά 

της λιµνοθάλασσας της Καλογριάς συνίσταται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πίσω από τις αµµοθίνες, 

σχεδόν όλο το ανατολικό τµήµα της περιοχής καλύπτεται από αργιλικές αποθέσεις που έχουν πάχος 

από λίγα εκατοστά µέχρι περισσότερο από δύο µέτρα. Το έδαφος της ακτής αποτελείται από µεσαία 

και λεπτή άµµο µε πολύ µικρή ποσότητα ιλύος και είναι πλούσιο σε ασβέστιο. Το έδαφος του δάσους 

της Pinus halepensis έχει αµµώδη έως αργιλοαµµώδη σύσταση µε 4- 16% ιλύος και πηλού και ένα 

επιφανειακό στρώµα πλούσιο σε χούµο. Τα εδάφη της ζώνης της Pinus pinea και της Quercus 

macrolepis παρουσιάζουν δύο ορίζοντες.  

 

Η περιοχή εµφανίζει µεγάλη ποικιλότητα περιλαµβάνοντας δάση, αµµώδεις ακτές και αµµοθίνες, 

υγροτόπους µε αλµυρό ή γλυκό νερό υγρά λιβάδια, υδρόφιλους φυσικούς φράχτες µε θάµνους, 

φρύγανα και θάµνους, καθώς και νιτρόφιλη βλάστηση. Το δάσος συνίσταται κυρίως από Pinus 

halepensis Pinus pinea και της Quercus macrolepis. Παρατηρείται µια διαδοχή στους κύριους τύπους 

βλάστησης, που αρχίζει µε Juni Pinus pinea και της Quercus macrolepisperus phoenicea στην 

εξωτερική ζώνη προς την πλευρά της θάλασσας, συνεχίζει µε Pinus halepensis και Pinus pinea και 

καταλήγει µε Quercus macrolepis στην εσωτερική ζώνη. Μια σηµαντική έκταση του δάσους καθώς και 

των γύρω λόφων καταλαµβάνεται από θάµνους (Pistacia Lentiscus, Myrtuscommunis, Quercus 

coccifera, Juniperus phoenicea, Erica manipuliflora κ.λ.π.). 

 

Λόγω της πλουσιότατης ορνιθοπανίδας η λιµνοθάλασσα του Κοτυχίου θεωρείται ως Σηµαντική 

Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ). Το δασικό οικοσύστηµα της Στροφυλιάς παρουσιάζει 

εξαιρετικό οικολογικό ενδιαφέρον, γιατί είναι το πλέον εκτεταµένο δάσος µε Pinus pinea (κουκουναριά) 

στην Ελλάδα αλλά και ένα από τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τα υπόλοιπα οικοσυστήµατα της 

περιοχής, όπως οι αµµώδεις λόφοι, οι υγρότοποι αλµυρού και γλυκού νερού, τα υγρά λιβάδια και οι 

αµµώδεις παραλίες µε τις αµµοθίνες, είναι επίσης πολύ σηµαντικά. Παρά τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες ένα µεγάλο τµήµα των αµµοθινών βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το φυτικό είδος 

Centaurea niederi, είναι ένα σπάνιο ενδηµικό είδος της Ελλάδας που αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικά 

βράχια στην περιοχή της Καλογριάς (λόφος Μαύρα Βουνά). Η αµµώδης παραλία, ιδιαίτερα στο 

βόρειο τµήµα της περιοχής, έχει αναφερθεί ως περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta.  

 

4.4.1.2.11 ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ 

Κωδικός Περιοχής: GR2320002 Τύπος: Ε 

Γεωγραφικό Μήκος: 22° 12 Γεωγραφικό Πλάτος:37° 58 

Μέσο Υψόµετρο (m):1391 

Έκταση (ha):17653 
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Το όρος Χελµός βρίσκεται στη Βόρεια Πελοπόννησο και χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών 

υποστρωµάτων και εδαφικών τύπων (ασβεστόλιθοι της γεωτεκτονικής ζώνης Ολωνού- Πίνδου, 

φλύσχεις, κροκαλοπαγή πετρώµατα). Τα κύρια χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου περιλαµβάνουν 

καλά δασωµένες πλαγιές του Μέσο- και Υπερ-Μεσογειακού ορόφου βλάστησης µε δάση 

κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) και µαύρης πεύκης (Pinus nigra ssp. pallasiana), 

απόκρηµνους ασβεστολιθικούς βράχους, τη λίµνη Μαυρολίµνη (2.050 m) παγετωνικής προέλευσης 

(είναι η µοναδική αλπική λίµνη της Πελοποννήσου) και την εντυπωσιακή χαράδρα της Στύγα (Ύδατα 

Στυγός), που πλαισιώνεται από τις πιο σηµαντικές ορθοπλαγιές του όρους και σχετίζεται µε µια µικρή, 

υγρή σπηλιά και έναν καταρράκτη στη βάση της. Οι εγκατακρηµνίσεις και η διάβρωση του 

ασβεστολιθικού υποστρώµατος έχουν συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση ενός έντονου 

ανάγλυφου µε απόκρηµνους ασβεστολιθικούς βράχους και σάρες. Τα κλειστά, πυκνής κάλυψης 

λιβάδια µε Trifolium parnassi και Alopecurus gerardii του Ορεινού- και Ορο-Μεσογειακού ορόφου 

βλάστησης ανήκουν φυτοκοινωνιολογικά στη συνένωση Trifolion parnassi και συµµετέχουν στη 

διαµόρφωση ενός σύνθετου µωσαϊκού βλάστησης. ∆άση ιδιαίτερα καλής δοµής βρίσκονται στις 

ανατολικές πλαγιές του Χελµού και χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερης ποικιλότητας χλωρίδα, 

συγκριτικά µε τις βόρειες πλαγιές του όρους. 

 

Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο ως καταφύγιο 

θηραµάτων. Η συγκέντρωση υψηλού αριθµού ελληνικών και τοπικών ενδηµικών taxa (127 και 14 taxa 

αντίστοιχα), πολλά από τα οποία ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες επικινδυνότητας της IUCN, 

επιπρόσθετα µε την παρουσία ενός είδους προτεραιότητας σύµφωνα µε τον κατάλογο του 

Παραρτήµατος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συµβάλλει στην ανάδειξη της οικολογικής αξίας του 

συγκεκριµένου ορεινού τοπίου, το οποίο επίσης χαρακτηρίζεται από γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 

ιδιαίτερης σηµασίας και οικολογικού ενδιαφέροντος.  

 

4.4.1.2.12 ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 

Κωδικός Περιοχής: GR 2320003 Τύπος:Β 

Γεωγραφικό Μήκος: 22° Γεωγραφικό Πλάτος:38° 05 

Μέσο Υψόµετρο (m): 550 

Έκταση (ha): 2167 

 

Το φαράγγι του Βουραϊκού βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της Πελοποννήσου. Ξεκινά περίπου 3 km 

βόρεια του χωριού Κάτω Ζαχλωρού και συνεχίζει παράλληλα µε το ποτάµι που εκβάλλει κοντά στην 

παραλιακή πόλη ∆ιακοπτό. Μια σιδηροδροµική γραµµή που οδηγεί από το ∆ιακοπτό στα Καλάβρυτα, 

διασχίζει το φαράγγι. Στο ποτάµι χύνονται πολλοί χείµαρροι. Πολύ σηµαντικές, για την άγρια χλωρίδα 

και πανίδα της περιοχής, είναι οι απότοµες κροκαλοπαγείς πλαγιές του φαραγγιού. Στις ανατολικές 

πλαγιές του αναπτύσσεται δάσος µε την ενδηµική Abies cephalonica. Στις δυτικές πλαγιές του 

φαραγγιού υπάρχουν περιοχές που καλύπτονται αραιότερα µε το είδος αυτό. Σε χαµηλότερα 

υψόµετρα (κοντά στο χωριό Κάτω Ζαχλωρού) παρατηρείται θαµνώδης βλάστηση µε Pislacia lentiscus, 
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Juniperus oxycedrus, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera κ.λπ., καθώς και φρυγανώδης βλάστηση 

µε κυρίαρχο είδος τη Phlomis fruticosa.  

 

Στην περιοχή γύρω από το χωριό και κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό παρατηρούνται 

καλλιεργηµένοι αγροί µε καστανιές. ∆ίπλα στις όχθες του ποταµού αναπτύσσονται συστάδες µε 

Platanus oienlalis µαζί µε µεµονωµένα δένδρα Salix alba, S. fragilis και Ulmus minor. Η παρουσία του 

γένους Viola είναι ενδεικτική της υγιούς δοµής του οικοσυστήµατος. Περίπου 2 km βόρεια του χωριού 

Κάτω Ζαχλωρού αναπτύσσεται πυκνή δενδρώδης βλάστηση µε κυρίαρχο είδος το Quercus ilex. Στους 

κάθετους ασβεστολιθικούς ή κροκαλοπαγείς βράχους του φαραγγιού είναι έντονη η παρουσία των 

ενδηµικών ειδών Aurinia moreana, Asperula acradiensis και Campanula rupestris. Στο βορειότερο 

ήµισυ του φαραγγιού απαντά εκτεταµένο δάσος µε Pinus halepensis και σε µερικές θέσεις 

παρεµβάλλεται µακκία βλάστηση. 

 

Το φαράγγι του Βουραΐκού παρουσιάζει µεγάλη οικολογική σηµασία, λόγω της µεγάλης ποικιλότητας 

της χλωρίδας και της πανίδας που φιλοξενεί. Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας σε Εθνικό 

και Περιφερειακό επίπεδο ως καταφύγιο θηραµάτων και σε διεθνές επίπεδο ως Σηµαντική Περιοχή για 

τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ). 

 

4.4.1.2.13 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Κωδικός περιοχής: GR2320004 

Έκταση (ha): 2386 

 

Η µακκία βλάστηση, τα δάση Abies cephalonica, τα φρύγανα και τα χορτολίβαδα, οι αναδασωτέες µε 

Pinus nigra εκτάσεις, οι εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες σε συνδυασµό µε την ιστορική και την 

πολιτιστική αξία της περιοχής, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλής αισθητικής αξίας. Η περιοχή βρίσκεται 

σε καθεστώς προστασίας σε Εθνικό επίπεδο ως Αισθητικό δάσος. 

 

4.4.1.2.14 ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 

Κωδικός Περιοχής: GR2320005 

Γεωγραφικό Μήκος: 22° 02 

Μέσο Υψόµετρο (m): 939 

Έκταση (ha): 6042,5 

 

Η περιοχή βρίσκεται στη Β Πελοπόννησο, νοτίως της πόλης του Αιγίου. Περιλαµβάνει τα όρη 

Μπαρµπάς (Μπάρµπας ή Χιονίστρα) και Κλωκός, τις απότοµες πλαγιές του φαραγγιού του ποταµού 

Σελινούντα που ρέει ανάµεσα του, καθώς επίσης και το παραποτάµιο οικοσύστηµα. Το όρος 

Μπαρµπάς έχει υψόµετρο 1.615 m και χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών υποστρωµάτων. Στα 

χαµηλότερα  υψόµετρα υπάρχουν εκτεταµένοι ελαιώνες. Στην ανατολική πλαγιά του όρους εκτείνονται 

δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) και σχηµατισµοί µακκίας βλάστησης έως τα 800-900 m. Στα 

µεγαλύτερα υψόµετρα της πλευράς αυτής, φύονται λίγα διάσπαρτα άτοµα κεφαλληνιακής ελάτης 
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(Abies cephalonica), εντο µεγαλύτερο τµήµα του όρους χαρακτηρίζεται από γυµνούς 

ασβεστολιθικούς βράχους.  

 

Το µεγαλύτερο τµήµα της βόρειας, δυτικής και νότιας πλευράς του όρους που περιλαµβάνεται στην 

περιοχή, καλύπτεται από πυκνό δάσος ελάτης (Abies cephalonica), εκτός από τους γυµνούς 

ασβεστολιθικούς βράχους της κορυφής. Το όρος Κλωκός (ή Φτέρη) είναι ένα µικρό αποµονωµένο 

βουνό µε µέγιστο υψόµετρο 1.779 m και αρκετές άλλες κορυφές. Το κατώτερο τµήµα του βόρειου 

µέρους είναι αγροτική περιοχή, αποτελούµενη µόνο από ελαιώνες. Στα βόρεια του µοναστηριού Άγιοι 

Ταξιάρχες φύεται ένα εκτεταµένο δάσος χαλεπίου πεύκης που καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα του 

βόρειου και δυτικού τµήµατος του όρους και φθάνει σε υψόµετρο 800-900 m. 

 

Αν και δεν υπάρχει ολοκληρωµένη χλωριδική µελέτη της περιοχής, ωστόσο έχουν καταγραφεί επτά 

ελληνικά ενδηµικά είδη. Από αυτά, τα πλέον σηµαντικά είναι τα Aurinia moreana, που φύεται στα όρη 

της βόρειας Πελοποννήσου, Crepis incana και Campanula topaliana ssp. cordiifolia, που είναι 

Πελοποννησιακά ενδηµικά και Asperula arcadiensis, που έχει περιορισµένη περιοχή εξάπλωσης, στη 

Βόρεια Πελοπόννησο u954 και τη Στερεά Ελλάδα. Η περιοχή συντηρεί αξιόλογη ορνιθοπανίδα που 

περιλαµβάνει σπάνια και απειλούµενα αρπακτικά. Η αποικία του γύπα Gyps fulvus είναι η µοναδική 

στην Πελοπόννησο. Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας σε διεθνές επίπεδο ως Σηµαντική 

Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ). 

 

4.4.1.2.15 ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ 

Κωδικός Περιοχής: GR2320006 

Γεωγραφικό Μήκος: 22° 06 Γεωγραφικό Πλάτος: 38° 15 

Μέσο Υψόµετρο (m):1 

Έκταση (ha): 32,49 

 

Η περιοχή έχει τριγωνικό σχήµα και βρίσκεται στο ακρωτήριο Γύφτισσα, κοντά στην πόλη του Αιγίου, 

στον Κορινθιακό κόλπο. Περιλαµβάνει µία µικρή παράκτια λιµνοθάλασσα, η οποία κατά τη θερινή 

περίοδο ξηραίνεται και περιβάλλεται από καλαµώνες και αλοφυτική βλάστηση. Κοντά στη ζώνη των 

καλαµώνων παρατηρούνται συστάδες µε Scirpus maritimus κυρίως στη βόρεια και βορειοδυτική 

πλευρά.  

 

Στο νοτιότερο τµήµα αναπτύσσεται µία στενή ζώνη µε Phragmites australis, µεταξύ της 

λιµνοθάλασσας και του δρόµου που διαχωρίζει την περιοχή από τις γειτονικές καλλιεργούµενες 

εκτάσεις. Στις άκρες των δρόµων παρατηρούνται συστάδες µικρού µεγέθους που συνθέτονται από 

Arundo donax, Eleagnus angustifolius και Tamarix. Μία µικρή υποβαθµισµένη φυτοκοινωνία µε είδη 

Tamarix sp. παρατηρείται επίσης στο νοτιότερο τµήµα της περιοχής. Αλίπεδα και υγρά λιβάδια µε 

Juncus acutus, J. maritimus, Limonium vulgare, L. angustifolium, Arthrocnemum fruticosum, Inula 

crithmoides, Aster trifolium, κ.λπ. αναπτύσσονται κυρίως στις βόρειες και ανατολικές πλευρές της 

λιµνοθάλασσας.  
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Στο ανατολικό τµήµα της περιοχής, η µικρή αµµώδης αραλία (πλάτους περίπου 20 m) αποικίζεται από 

τη φυτοκοινωνία Agropyretum mediterraneum. Προχωρώντας από την ακτή προς το εσωτερικό η 

διαδοχή της βλάστησης χαρακτηρίζεται από µια ζώνη ανάµιξης αµµόφιλων ειδών και ειδών 

υφάλµυρων νερών (υγρά λιβάδια µε Juncus sp.), από µία ζώνη που αποτελείται από αµιγείς 

φυτοκοινωνίες µε Juncus acutus, J. maritimus και J. heldreichianus και από µία εκτεταµένη ζώνη 

καλαµώνων. Η υδρόβια βλάστηση αποτελείται από είδη υδρόβιων µακροφύτων (κυρίως Myriophyllum 

spicatum και Ruppia cirhosa). 

 

Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο ως καταφύγιο 

θηραµάτων και σε διεθνές επίπεδο ως Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ). Παρά το 

µικρό της µέγεθος η περιοχή αποτελεί ένα πολύ σηµαντικόοικοσύστηµα, που συγκεντρώνει όλα τα 

κύρια χαρακτηριστικά ενός τυπικού υγροτόπου. Οι ζώνες καλαµώνων και τα αλίπεδα είναι σε πολύ 

καλή κατάσταση και από ορνιθολογική άποψη χαρακτηρίζονται πολύ σηµαντικά, αφού προσφέρουν 

καταφύγιο σε µεταναστευτικά πουλιά.  

 

Ο υγρότοπος της Αλυκής, αν και µικρός σε έκταση, έχει µεγάλη ορνιθολογική σηµασία, ιδιαίτερα ως 

περιοχή ανάπαυσης των µεταναστευτικών πουλιών. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί µέχρι στιγµής 209 

taxa πουλιών κατά τους χειµερινούς και ανοιξιάτικους µήνες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και είδη τα 

οποία θεωρούνται απειλούµενα στην Ελλάδα. 

 

4.4.1.2.16 ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 

Κωδικός Περιοχής: GR23 20007 

Γεωγραφικό Μήκος: 21° 52 Γεωγραφικό Πλάτος: 38° 12 

Έκταση (ha): 12219,5 

Μέσο Υψόµετρο (m): 1363 

 

Το όρος Παναχαϊκό βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου, νοτιοανατολικά της πόλης 

της Πάτρας. Χαρακτηρίζεται από πολυσχιδές ανάγλυφο µε αρκετές κορυφές, από τις οποίες η 

υψηλότερη είναι ο Βοΐδιάς, µε υψόµετρο 1.926 m. To όρος αυτό έχει κατεύθυνση από βορρά προς 

νότο και αποτελεί αντιπροσωπευτικό τµήµα της γεωτεκτονικής ζώνης Ολωνού-Πίνδου. Χαρακτηρίζεται 

από µεγάλη ποικιλία γεωλογικών υποστρωµάτων και τύπων εδαφών, όπως µεγάλου πάχους αλπικά 

ιζήµατα, ασβεστόλιθους, αργιλικούς σχιστόλιθους και φλύσχης που είναι έντονα συµπιεσµένα.  

 

Επιπλέον, η περιοχή χαρακτηρίζεται από αποθέσεις της Πλειοκαίνου-Τεταρτογενούς Περιόδου που 

αποτελούνται κυρίως από αργιλικά στοιχεία, κροκαλοπαγή, χαλίκια κ.λπ. Έτσι, στο ανώτερο τµήµα του 

όρους µπορούν να διακριθούν οι παρακάτω σχηµατισµοί πετρωµάτων: ασβεστόλιθοι µε ή χωρίς 

πυριτόλιθους, ασβεστόλιθοι µε στρώµατα κερατολίθων και αργιλικών σχιστόλιθων και στρώµατα µε 

φλύσχη. Οι σχηµατισµοί αυτοί διακόπτονται από πολλά φαράγγια και ρεµατιές µε χείµαρρους. Η 

βλάστηση σε αρκετά µέρη στα κατώτερα υψόµετρα επηρεάζεται έντονα από τις ανθρώπινες 
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δραστηριότητες (καλλιεργήσιµοι αγροί και βοσκοτόπια). Η παρουσία της µακκίας βλάστησης στις 

άκρες των δρόµων και στα όρια των αγρών φανερώνει ότι σε παλαιότερα χρόνια επικρατούσε αυτός 

ο τύπος βλάστησης. Στα µέρη όπου η θαµνώδης βλάστηση είναι αραιότερη φύονται φρυγανικά είδη 

όπως Phlomis fruticosa, Coridothymus capitatus, Cistus salvifolius, Micromeria Juliana, Sarcopoterium 

spinosum, κ.λπ., ενώ στις υπόλοιπες εκχερσωµένες επιφάνειες επικρατούν φρύγανα µε κυρίαρχο είδος 

την ασφάκα (Phlomis fruticosa).  

 

Τα δάση κωνοφόρων µε το ενδηµικό είδος ελάτης Abies cephalonica καλύπτουν κυρίως το 

µεγαλύτερο τµήµα της κατώτερης ανατολικής περιοχής, πάνω από τα χωριά Πιτίτσα, Ανω Σαλµένικο 

και Βουνόπυργος, καθώς επίσης και το κατώτερο νότιο µέρος πάνω από τα χωριά Μοίρα, Βετέικα και 

Κουναβέικα. Επίσης, στις δυτικές πλαγιές πάνω από τα χωριά Σούλι, Πουρναρόκαστρο και άνω 

Καστρίτσι παρουσιάζονται µικρότερες περιοχές µε αραιή κάλυψη κεφαλληνιακής ελάτης (Abies 

cephalonica). To δάσος της Abies cephalonica έχει καλή δοµή, κυρίως στο νοτιοανατολικό τµήµα 

της περιοχής πάνω από το χωριό Κρήνη και δυτικά της κορυφής Μάρµπας, όπου είναι αξιοσηµείωτα 

πυκνό. Σε άλλες περιοχές είναι αραιότερο. Η υποβάθµιση του δάσους ελάτης είναι αποτέλεσµα της 

έντονης διάβρωσης και βόσκησης. Επάνω από τη δασική ζώνη κυριαρχεί ακανθώδης βλάστηση 

(Astragalus angustifolius, Astragalus creticus, Acantholimon echinus κ.λπ.). Στις ζώνες αυτές η 

διάβρωση των ασβεστόλιθων έχει συµβάλει στο σχηµατισµό ενός έντονου ανάγλυφου µε απότοµες 

ασβεστολιθικές πλαγιές και σάρρες.  

 

Πυκνά χορτολίβαδα που ανήκουν στον ορεινό και οροµεσογειακό όροφο βλάστησης, συµµετέχουν 

στο σχηµατισµό ενός συµπλέγµατος βλάστησης που διαφοροποιείται σαφώς σε τέσσερις κύριους 

τύπους: ανοιχτά στεπόµορφα λιβάδια, ασβεστόλιθοι, απόκρηµνοι βραχώδεις σχηµατισµοί, 

ασβεστολιθικές σάρρες και πυκνά κλειστά χορτολίβαδα. Η υποβαθµισµένη βλάστηση, συνοδευόµενη 

από γυµνό έδαφος, περιγράφει την κυριότερη εικόνα του τοπίου στα υψηλότερα τµήµατα του όρους. 

Αυτό το γυµνό έδαφος προσφέρει καταφύγιο σε µεγάλο ποσοστό της ενδηµικής χλωρίδας του όρους 

και κατά συνέπεια είναι, από χλωριδική άποψη, η πιο σηµαντική περιοχή του όρους. 

 

Από χλωριδική άποψη η µεγάλη σηµασία του Παναχαϊκού έγκειται στην παρουσία πολλών ενδηµικών 

φυτών. Αν και δεν υπάρχει ολοκληρωµένη χλωριδική µελέτη του όρους, ωστόσο έχει καταγραφεί η 

παρουσία 43 ενδηµικών ειδών. Επτά από αυτά είναι Πελοποννησιακά ενδηµικά. Πολλά από αυτά 

επίσης έχουν περιορισµένη εξάπλωση στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά. Η 

ύπαρξη πολλών οικοτόπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως απότοµα ασβεστολιθικά βράχια 

και σάρρες, στεπόµορφα λιβάδια, δάση µε το ενδηµικό είδος Abies cephalonica κ.ά. δίνουν τον 

χαρακτήρα αυτού του βουνού. Η πανίδα των σπονδυλωτών (µε εξαίρεση τα πουλιά) που έχει 

καταγραφεί στην περιοχή παρουσιάζει µεγάλη ποικιλότητα. Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς 

προστασίας σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο ως καταφύγιο θηραµάτων. 

 

4.4.1.2.17 ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 

Κωδικός Περιοχής: GR2320008 
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Μέσο Υψόµετρο (m): 1610 

Έκταση (ha): 19332,14 

 

Ο Ερύµανθος είναι το υψηλότερο όρος της εκτεταµένης ορεινής περιοχής της Β∆ Πελοποννήσου, και 

χαρακτηρίζεται από πολυσχιδές ανάγλυφο. Από τις πηγές της κορυφής του Ολωνού σχηµατίζονται 

δύο µικρά ποτάµια που διασχίζουν τις δύο µεγαλύτερες χαράδρες του όρους. Το τοπίο χαρακτηρίζεται 

από αρκετούς καταρράκτες, ιδιαίτερης οµορφιάς. Ο ορεινός όγκος του Ερύµανθου ανήκει στη 

γεωτεκτονική ζώνη Ολωνού-Πίνδου. Η επαφή των ασβεστολιθικών βράχων µε τους αδιαπέραστους 

από το νερό σχιστόλιθους είναι ο κύριος λόγος για την ύπαρξη πολλών πηγών που εµφανίζονται σε 

υψόµετρα µεγαλύτερα από 1.500 m.  

 

Τα δάση κωνοφόρων µε κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) που καλύπτουν το µεγαλύτερο 

τµήµα των βόρειων πλαγιών του όρους χαρακτηρίζονται από καλή δοµή και πυκνές συστάδες µέχρι 

το υψόµετρο των 1.800-1.900 m, ενώ στις δυτικής έκθεσης κλιτύες απαντούν εκτεταµένα ασβεστολιθικά 

βραχώδη οικοσυστήµατα. Οι νότιας έκθεσης πλαγιές του όρους καλύπτονται από δάση 

κεφαλληνιακής ελάτης και αραιές συστάδες βουνοκυπάρισσου (Juniperus foetidissima) που 

ανέρχονται µέχρι χαµηλότερο υψόµετρο 1.600-1.700 m. Συνέπεια της έντονης διάβρωσης και της 

υπερβόσκησης είναι η παρουσία υποβαθµισµένων φυτοκοινωνιών, που συνοδεύονται από γυµνά 

βράχια. 

 

Η σηµασία του ορεινού όγκου του Ερύµανθου έγκειται u963 στην παρουσία πολλών ενδηµικών 

φυτών, στην ύπαρξη καλά διατηρηµένων δασών κωνοφόρων µε κεφαλληνιακή ελάτη και 

βουνοκυπάρισσο και τέλος στην παρουσία καλά διατηρηµένων οικοτόπων στον Ορεινό και Ορο- 

Μεσογειακό όροφο βλάστησης (1.600-2.221 m). Πρέπει να τονιστεί η παρουσία οκτώ 

πελοποννησιακών ενδηµικών ειδών, καθώς και η έλλειψη µιας πλήρους χλωριδικής-φυτογεωγραφικής 

έρευνας του όρους. Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας σε Εθνικό και Περιφερειακό 

επίπεδο ως εκτροφείο και καταφύγιο θηραµάτων 

 

4.4.1.2.18 ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΝ 

Κωδικός Περιοχής: GR2320009 Τύπος: Ε 

Γεωγραφικό Μήκος: 22° 08 Γεωγραφικό Πλάτος: 37° 57 

Μέσο Υψόµετρο (m): 895 Έκταση (ha): 308 

 

Από γεωλογική άποψη η περιοχή χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από ασβεστόλιθους. 

∆ευτερευόντως υπάρχει µικρή εµφάνιση φλύσχη και αλλουβιακών σχηµατισµών. Η περιοχή είναι 

οµαλή, µε πολύ µικρές κλίσεις και περιβάλλεται από τις απότοµες λοφώδεις εξάρσεις των Αροανίων. 

Στο µεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας συναντάται η διάπλαση αείφυλλων-πλατύφυλλων, 

σηµαντικά υποβαθµισµένη εξαιτίας των ανθρώπινων επιδράσεων, µε κύριους αντιπροσώπους τα 

Quercus coccifera, Juniperus oxycedms και φρύγανα (Sarcopoterium spinosum). Ένα ποσοστό της 
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επιφάνειας καλύτεται από εγκαταλειµµένες καλλιέργειες, οι οποίες µετατρέπονται σταδιακά σε µακκία 

και φρύγανα. 

 

Οι διαπλάσεις αείφυλλων-πλατύφυλλων, σε συνδυασµό µε το σπήλαιο, προσδίδουν στην περιοχή 

ιδιαίτερο οικολογικό, οικοτουριστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη 

διατήρησης και προστασίας της περιοχής. 

 

4.4.1.2.19 ΖΟΥΜΠΑΤΑ – ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΜΠΑΡΜΠΑΣ – ΚΛΩΚΟΣ 

Κωδικός Περιοχής: GR2320010 

Γεωγραφικό Μήκος: 22" 00 42 Γεωγραφικό Πλάτος: 38° 09 01 

Μέσο Υψόµετρο (m): 1000 

Έκταση (ha): 10762 

 

Η περιοχή βρίσκεται στη Β Πελοπόννησο, νοτίως της πόλης του Αιγίου. Περιλαµβάνει τα όρη 

Μπαρµπάς (Μαρµπάς ή Χιονίστρα) και Κλωκός, τις απότοµες πλαγιές του φαραγγιού του ποταµού 

Σελινούντα που ρέει ανάµεσα του, καθώς επίσης και το παραποτάµιο οικοσύστηµα. Το όρος 

Μπαρµπάς έχει υψόµετρο 1.615 m και χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωλογικών υποστρωµάτων. Στα 

χαµηλότερα υψόµετρα υπάρχουν εκτεταµένοι ελαιώνες. Στην ανατολική πλαγιά του όρους εκτείνονται 

δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) και σχηµατισµοί µακκίας βλάστησης έως τα 800-900 m. Στα 

µεγαλύτερα υψόµετρα της πλευράς αυτής, φύονται λίγα διάσπαρτα άτοµα κεφαλληνιακής ελάτης 

(Abies cephalonica), ενώ το µεγαλύτερο τµήµα του όρους χαρακτηρίζεται από γυµνούς 

ασβεστολιθικούς βράχους.  

 

Το µεγαλύτερο τµήµα της βόρειας, δυτικής και νότιας πλευράς του όρους που περιλαµβάνεται στην 

περιοχή, καλύπτεται από πυκνό δάσος ελάτης (Abies cephalonica), εκτός από τους γυµνούς 

ασβεστολιθικούς βράχους της κορυφής. Το όρος Κλωκός (ή Φτέρη) είναι ένα µικρό αποµονωµένο 

βουνό µε µέγιστο υψόµετρο 1.779 m και αρκετές άλλες κορυφές. Το κατώτερο τµήµα του βόρειου 

µέρους είναι αγροτική περιοχή, αποτελούµενη µόνο από ελαιώνες. Στα βόρεια του µοναστηριού Άγιοι 

Ταξιάρχες φύεται ένα εκτεταµένο δάσος χαλεπίου πεύκης που καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα του 

βόρειου και δυτικού τµήµατος του όρους και φθάνει σε υψόµετρο 800-900 m. 

 

Αν και δεν υπάρχει ολοκληρωµένη χλωριδική µελέτη της περιοχής, ωστόσο έχουν καταγραφεί επτά 

ελληνικά ενδηµικά είδη. Από αυτά, τα πλέον σηµαντικά είναι τα Aurinia moreana, που φύεται στα όρη 

της βόρειας Πελοποννήσου, Crepis incana και Campanula topaliana ssp. cordiifolia, που είναι 

Πελοποννησιακά ενδηµικά και Asperula arcadiensis, που έχει περιορισµένη περιοχή εξάπλωσης, στη 

Βόρεια Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Η περιοχή συντηρεί αξιόλογη ορνιθοπανίδα που 

περιλαµβάνει σπάνια και απειλούµενα αρπακτικά. Η αποικία του γύπα Gyps fulvus είναι η µοναδική 

στην Πελοπόννησο. Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας σε ∆ιεθνές επίπεδο ως Σηµαντική 

Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ). 
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4.4.1.2.20 Αµβρακικός κόλπος, ∆έλτα Λούρου και Αράχθου (ευρύτερη περιοχή) 

 

Η περιοχή είναι χαρακτηρισµένη σε διεθνές επίπεδο µε τη σύµβαση Ramsar (υγροβιότοπος Αµβρακικού 

κόλπου) και µε τη σύµβαση Βαρκελώνης (υγρότοπος Αµβρακικού κόλπου) 

Η περιοχή αποτελεί ένα σύνθετο οικοσύστηµα από το διπλό ∆έλτα των ποταµών Λούρου και 

Αράχθου, ένα σύστηµα λιµνοθαλασσών που συνίσταται από τρεις µεγάλες λιµνοθάλασσες (Ροδιά, 

Τσουκαλιό, Λογαρού) και µερικές µικρότερες, καθώς και από µια θαλάσσια ζώνη ακριβώς κάτω από 

αυτές.  

Τα δέλτα καλύπτουν συνολικά µια περιοχή περίπου 450Km. Η συνολική έκταση των λιµνοθαλασσών 

είναι κατά προσέγγιση 64km.  

 

4.4.1.2.21  Όρος Παναιτωλικό 

 

Το σύµπλεγµα του Παναιτωλικού µε κύρια γεωλογικά πετρώµατα ασβεστόλιθο και φλύσχη αποτελεί , 

µέσω της τοξοειδούς κορυφογραµµής του, το φυσικό όριο των νοµών Αιτωλοακαρνανίας -

Ευρυτανίας. H ύπαρξη εντόνου υδρογραφικού συστήµατος µε εναλλαγές κορυφών και χαραδρών, 

παρουσία χειµάρρων, έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη βλάστησης  µε δασικό χαρακτήρα. 

Το κύριο δασικό είδος είναι η A. cephalonica που εξαπλώνεται κυρίως µεταξύ των 700-1600 m. Στο 

υψόµετρο 600-800 m συναντάται η διάπλαση αειφύλλων – πλατυφύλλων, ενώ πάνω από τα 1600m η 

δασική βλάστηση παύει να υπάρχει. Η ανωδασική βλάστηση συγκροτείται από βραχόφιλες 

φυτοκοινωνίες και βραχώδη λιβάδια, όπου κατά θέσεις υπάρχουν µικρές συστάδες µε J. foetidissima. 

 

4.4.1.2.22 Όρος Βαράσοβα 

 

Το όρος Βαράσοβα βρίσκεται στο νότιο δυτικό τµήµα της Αιτωλοακαρνανίας, ανατολικά των εκβολών 

του ποταµού Εύηνου. Αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώµατα και έχει υψόµετρο 914m (κορυφή 

Σφυρί). Στο νότιο, νοτιοδυτικό και νοτιοανατολικό τµήµα του είναι χαρακτηριστικές οι εκτεταµένες 

απότοµες πλαγιές του, µε αραιή χασµοφυτική βλάστηση, που κατεβαίνουν απότοµα µέχρι την ακτή 

κοντά στα χωριά Κάτω Βασιλική και Κρυονέρι.  

 

4.4.1.2.23 Λίµνες Βουκαριά και Σαλτίνη 

 

Η λίµνη Βουλκαριά βρίσκεται στο κέντρο της Χερσονήσου Στέρνας, στο Β.∆. τµήµα του νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας και νότια της εισόδου του Αµβρακικού κόλπου. Εχει έκταση περίπου 940 hα και 

παρουσιάζει έντονες  διακυµάνσεις της στάθµης  του νερού, που είναι συνάρτηση των ετησίων 

βροχοπτώσεων. Η Βουλκαριά είναι αβαθής λίµνη  µε µέγιστο βάθος 2,5 m, έχει ευρεία λεκάνη 

απορροής, ελώδεις ακτές µεγάλου εύρους και συνδέεται µε τη θάλασσα µε ένα τεχνητό κανάλι µήκους 

1400 m. 
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Η λίµνη Σαλτίνη (ή Σαλίνη) είναι πολύ ρηχή αλµυρή ή υφάλµυρη παράκτια λίµνη, που έχει έκταση 

περίπου 210 ha. Βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της χερσονήσου Στέρνας, νότια του αεροδροµίου του 

Ακτίου. Η Σαλτίνη είναι µία ιδιωτική λίµνη, την οποία ο ιδιοκτήτης τη χρησιµοποιεί κυρίως για αλιεία. 

 

4.4.1.2.24 Λίµνη Αµβρακία 

 

Η λίµνη Αµβρακία (Λιµναία, Λίµνη Στάνου ή Βάλτος) βρίσκεται περίπου 1000m βορειοδυτικά της λίµνης 

Οζερός και σχηµατίζεται στη θέση που διχάζεται η τάφρος του Αγρινίου. Καλύπτει µία περιοχή έκταση, 

µε περίµετρο 31 km, µέγιστο µήκος 13.8 km, µέγιστο πλάτος 3.8 km, και µέγιστο βάθος 40 m. Τα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει κατά την πάροδο των ετών, λόγω της αποξήρανσης του 

βόρειου ρηχού τµήµατος της, εξαιτίας της ανοµβρίας και της άρδευσης των γύρω περιοχών. 

 

4.4.1.2.25 Λίµνη Οζερός 

 

Η λίµνη Οζερός (ή Γαλίτσα) βρίσκεται δυτικά του ποταµού Αχελώου, περίπου στο ίδιο γεωγραφικό 

πλάτος µε την πόλη του Αγρινίου. Καλύπτει µία περιοχή που κυµαίνεται από 10-11.1 km2, έχει περίµετρο 

14km, µέγιστο µήκος 5km, µέγιστο πλάτος 2.6km και βάθος 8-10m. Είναι µία καρστική λίµνη τεκτονικής 

προέλευσης, έχει ευρεία λεκάνη απορροής (66.2 km2) το δυτικό τµήµα της οποίας περιλαµβάνει το 

ανατολικό τµήµα του λόφου Λυκοβίτσι και το ανατολικό τµήµα µία εκτεταµµένη περιοχή καλλιεργειών. 

Η λίµνη τροφοδοτείται µε νερό από χειµάρρους, καθώς επίσης και από τον ποταµό Αχελώο, όταν 

υπερχειλίζει.  

 

4.4.1.2.26 Λίµνες Τριχωνίδα και Λυσιµάχια 

 

Οι λίµνες Τριχωνίδα και Λυσιµαχία βρίσκονται στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στην πόλη 

του Αγρινίου,  στη ∆υτική Κεντρική Ελλάδα. Η λίµνη Τριχωνίδα  είναι η µεγαλύτερη λίµνη στην Ελλάδα. 

Από οικολογική άποψη είναι µία από τις πιο σηµαντικές λίµνες της ∆υτικής Ελλάδας. Το εµβαδόν της 

είναι 9690 ha, η περίµετρος της 51 km, το µέγιστο µήκος της 20 km, το µέγιστο πλάτος της 6.25 km και 

το µέγιστο βάθος της 58m.  

Στα δυτικά της λίµνης Τριχωνίδας και σε µία απόσταση 2800m  βρίσκεται η λίµνη Λυσιµαχία (λίµνη 

Αγγελοκάστρου, Κονώπι ή Υδρία). Η λίµνη αυτή συνδέεται µε την λίµνη Τριχωνίδα και τον ποταµό 

Αχελώο µέσω δύο τεχνητών τάφρων, που είναι γνωστές σαν τάφος Αλαµπέη και τάφρος ∆ιµικός 

αντίστοιχα. Η λίµνη Λυσιµαχία έχει εµβαδόν 1.300 ha, περίµετρο 17km, µέγιστο µήκος 6.25km,  µέγιστο 

πλάτος 2.85m και  µέγιστο βάθος 9 m.  

Και οι δύο λίµνες έχουν τεκτονική προέλευση και βρίσκονται κατά µήκος της τεκτονικής τάφρου του 

Αγρινίου. Και οι δύο λίµνες έχουν θετικό ισοζύγιο νερού λόγω της υψηλής εισροής νερού από τα 

ρεύµατα και τα υπόγεια καρστικά ύδατα. Η λίµνη Τριχωνίδα έχει  σχετικά µικρή λεκάνη απορροής και 

για αυτό το λόγο διατηρεί σχετικά σταθερή τη στάθµη του νερού της.  
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4.4.1.2.27 Όρος Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας 

 

Αποτελείται από απότοµες βραχώδεις πλαγιές στη νοτιοδυτική πλευρά µιας εκτεταµένης ορεινής 

δασώδους περιοχής που περιβάλλει τον υγροβιότοπο Αιτωλικού-Μεσολογγίου. Αποτελεί έναν 

οικολογικό σύνδεσµο του υγροβιότοπου µε την ηπειρωτική ορεινή περιοχή. Η τοπογραφία της 

περιοχής είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν κρηµνώδεις βράχοι, φαράγγια και πλαγιές µε µεγάλο 

υψόµετρο που αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη πουλιών.  

 

4.4.1.2.28 ∆άσος Λεσινίου (∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης) 

 

Το δάσος του Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής έκτασης 45,9 ha έχει χαρακτηριστεί ως 

∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 773/Β/1985 ΦΕΚ.  

   

4.5 ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων  

 

Ξεκινώντας µία µικρή ιστορική αναδροµή για την ∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων 

(Α.Σ.Α) στην Ελλάδα, αναφερόµαστε κατ’ αρχήν, στον Ν. 165/86 όπου στο άρθρο 12 § 2, 

σηµειώνονται ως φορείς διαχείρισης οι Ο.Τ.Α. (γενικά) και για πρώτη φορά εισάγεται ο όρος 

«Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων» χωρίς καµία αναφορά στα απαιτούµενα έργα και την 

υλοποίησή τους. 

 

Το 1996, στην ΚΥΑ 69728/824/’96 (άρθρο 6 § 2) αναφέρονται ως φορείς διαχείρισης Α.Σ.Α. οι 

∆ήµοι/Κοινότητες/Συµβούλια Περιοχής/Σύνδεσµοί, ενώ ο Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης (Προσδιορισµός 

των απαιτουµένων Έργων, επιλογή των θέσεων υλοποίησης των έργων, τεχνολογικός και 

οικονοµικός τους καθορισµός και Προέγκριση Χωροθέτησής τους), ανήκει «αρµοδίως» στα 

Συµβούλια Περιοχής και τους Συνδέσµους [(άρθρο 9 § ΙΙ.1) για τοπικής εµβέλειας σχεδιασµό εφ’ όσον 

αυτός είναι συµβατός µε τον Νοµαρχιακό Σχεδιασµό (άρθρο 9 § ΙΙΙ.Α.2.α)], καθώς & στις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις (άρθρο 9 § ΙΙ & ΙΙΙ), όπου απαιτείται πλέον και Τεχνική Υπηρεσία για την σύνταξη ή/και 

επίβλεψη των µελετών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών (άρθρο 9 § ΙΙ.3), ενώ δεν γίνεται ακόµα 

καµία αναφορά στην υλοποίηση των έργων. 

 

Το 1997, στην ΚΥΑ 113944/’97 και στο άρθρο 5 αναφέρεται ο «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός» σε 

Περιφερειακό και Νοµαρχιακό επίπεδο, µε λεπτοµερή καταγραφή των περιεχοµένων του, και για 

πρώτη φορά εισάγεται ο όρος του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) που «επιλέγει 

περιβαλλοντικά αποδεκτές και οικονοµικά εφικτές λύσεις», χωρίς ακόµα να γίνεται καµία αναφορά 

στην υλοποίηση των έργων. 

 

Στις αρχές του 2004 άρχισε η εφαρµογή της ΚΥΑ 50910/2727/’03, που προβλέπει µόνο Περιφερειακό 

Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠεΣ∆Α) και αρµόδιους φορείς διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων τους Φο∆ΣΑ (άρθρο 7 § 2.α) όπως προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν. 1650/’86 (δηλαδή 
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τους ΟΤΑ γενικά). Οι Φο∆ΣΑ είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των Α.Σ.Α. και την υλοποίηση των 

έργων (άρθρο 7 § 2.γ), ενώ εάν δεν υφίσταται ΠεΣ∆Α, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας επιτρέπει την εκτέλεση 

των έργων που περιλαµβάνονται στον Νοµαρχιακό Σχεδιασµό (άρθρο 16 § 2.β), προφανώς µε 

φορέα υλοποίησης την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Έτσι, µέχρι τa µέσα του 2006, αρµόδιοι φορείς για 

την υλοποίηση των έργων διαχείρισης Α.Σ.Α. καθίστανται οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ως ΟΤΑ µε 

σχετικές οικονοµικές δυνατότητες-υποδοµή-οργάνωση-διαθεσιµότητα προσωπικού-εµπειρία σε 

µεγάλα έργα-κλπ.. 

 

Ο σχετικός Περιφερειακός Σχεδιασµός της Περιφέρειάς µας (ΠεΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας) εγκρίθηκε, 

περίπου, τον Μάη του 2005 βάσει των αντιστοίχων Νοµαρχιακών Σχεδιασµών.  

 

Για πρώτη φορά στην σχετική νοµοθεσία, τον Ιούνιο του 2006 µε τον Ν. 3463/’06 (∆ηµοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας) και αργότερα µε τον Ν. 3536/’07, η διαχείριση Α.Σ.Α. και η υλοποίηση των 

αντιστοίχων έργων καθίσταται αρµοδιότητα των ΟΤΑ Α’ βαθµού, µέσω πάντα των Φο∆ΣΑ, που 

ορίζεται να αποτελούν Σύνδεσµο ή Ανώνυµη Εταιρεία τους. 

 

Με βάση τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας οι σύνδεσµοι και οι ανώνυµες εταιρείες που έχουν 

συσταθεί  ως  Φορείς  ∆ιαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο 

σύνδεσµο, στον οποίο συµµετέχουν υποχρεωτικά οι δήµοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της 

περιφέρειας σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3536/2007. Τα οικεία δηµοτικά 

συµβούλια, ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό συµβούλιο του νέου ΦΟ.∆.Σ.Α. 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο στ εδάφιο 29 του άρθρου 186 του Νόµου 3852/2010 η Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας έχει την αρµοδιότητα της κατάρτισης και έγκρισης του περιφερειακού σχεδιασµού 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασµού, ο οποίος 

αποσκοπεί, κυρίως, στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη 

χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαµβανόµενηςκαι της έκδοσης των 

κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά το σχεδιασµό 

λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές 

συνθήκες της περιοχής. 

 

4.5.1 Βασικά Στοιχεία του Ολοκληρωµένου Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.  

Η στρατηγική για την επεξεργασία λαµβάνει υπόψη τους στόχους της Περιφέρειας σχετικά µε 

τα απόβλητα συσκευασιών, αφού µάλιστα το χαρτί, σηµαντικό κλάσµα των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ), είναι τόσο βιοαποδοµήσιµο απόβλητο όσο και απόβλητο προς επεξεργασία. Στο 

σχεδιασµό για την επεξεργασία των αποβλήτων λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες που πρόκειται να 

ανακυκλώνονται µέσω των προγραµµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) που προβλέπει το Σύστηµα 

Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕ∆-Ανακύκλωση. 
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Όσον αφορά, τα έργα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΣΑ, µεταξύ των οποίων και τα έργα 

εκτροπής βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος από την τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ όπως επίσης και τα έργα 

αξιοποίησης υλικών συσκευασίας, προβλέπονται τα ακόλουθα για την επίτευξη των στόχων του 

ΠΕ.Σ.∆.Α. της Περιφέρειας: 

1. Εξακολουθεί να λειτουργεί το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών που χωροθετείται στο 

∆ήµο Πατρέων, ενώ προτείνονται άλλα δύο Κ∆ΑΥ στους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας 

αντίστοιχα. Ο ακριβής αριθµός των Κ∆ΑΥ δεν είναι δεσµευτικός. Επιτρέπεται κατ’ αρχήν η 

λειτουργία ιδιωτικών Κ∆ΑΥ µετά από τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας αδειοδότησης. 

2. Θα εφαρµοσθεί η διαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαποδοµήσιµου) κλάσµατος των 

αποβλήτων και θα κατασκευασθούν µονάδες επεξεργασίας του προδιαλεγµένου οργανικού 

υλικού, µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ καλής ποιότητας µε πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή 

αξιοποίηση. Η κλιµάκωση εφαρµογής του συστήµατος, θα αποφασισθεί από τον/τους Φορέα/είς 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ). 

3. Γίνονται αποδεκτές τρεις, κατά µέγιστο, µεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις σύµµεικτων Α.Σ.Α 

(όσων έχουν µείνει µετά τα προγράµµατα εκτροπής επιλεγµένων κλασµάτων). Ιδιαίτερη γραµµή 

παραγωγής των µονάδων αυτών µπορεί να αποτελεί και η παραπάνω αναφερόµενη µονάδα 

επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού υλικού. Ειδικότερα: 

• Η µια µονάδα θα αφορά κεντρική µονάδα επεξεργασίας Α Σ.Α Νοµού Ηλείας. 

• Η δεύτερη µονάδα θα αφορά κεντρική µονάδα επεξεργασίας Α Σ.Α Νοµού Αχαΐας. Η 

λειτουργία της µπορεί να ξεκινήσει περιλαµβάνοντας τουλάχιστον την 1η ∆.Ε. και κατά προτίµηση 

και τη 2η ∆ιαχειριστική Ενότητα, δηλαδή να καλύπτει τη Β∆-∆ Αχαΐα, ενώ δίδεται η δυνατότητα 

επέκτασής της ώστε να καλύπτει και άλλες περιοχές, έως και όλο τον Νοµό. 

• Η τρίτη µονάδα θα αφορά κεντρική µονάδα επεξεργασίας Α Σ.Α Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας. Η λειτουργία της µπορεί να ξεκινήσει από την 2η Γ.Ε., ή από τις δύο µεγαλύτερες 

∆ιαχειριστικές Ενότητες (2η & 3η ∆.Ε.) αν κριθεί από την ανάλυση των µεγεθών ότι απαιτείται για την 

κάλυψη των στόχων του ΠεΣ∆Α, ενώ δίδεται η δυνατότητα επέκτασής της, ώστε να καλύπτει και 

άλλες περιοχές, έως και όλο το Νοµό ή και περαιτέρω, καλύπτοντας και το νοµό Λευκάδας εφόσον 

αυτός ενταχθεί στο ΠΕ∆ΣΑ ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ακολούθως. 

4. Όπως προκύπτει από τα ποσοτικά δεδοµένα παραγωγής Α.Σ.Α., όλες οι τεχνολογίες 

επεξεργασίας - αξιοποίησης Α.Σ.Α. είναι αποδεκτές και µπορούν να εφαρµοσθούν. Η τελική 

επιλογή θα γίνει από τους Φο∆ΣΑ, µετά από σχετικές µελέτες. 

5. Κατά τα λοιπά, όλα τα έργα που θα µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του 

ΠΕ.Σ.∆.Α., και τα οποία κριθούν βιώσιµα από τον/τους Φορέα/είς ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ), είναι αποδεκτά, στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α, εφόσον εναρµονίζονται µε τους 

στόχους του. Τα προγραµµατισµένα ή υλοποιούµενα µέσω αυτής της διαδικασίας έργα, θα 

περιλαµβάνονται οπωσδήποτε στην επόµενη αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α.  

6. Για τα απόβλητα άλλων κατηγοριών π.χ. γεωργικά απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα, ιλύες 

από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λ.π., η ευθύνη για την διάθεση ή/και την 

επεξεργασία τους ανήκει στον παραγωγό και στον κάτοχο. 
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Μπορεί να υπάρξει συνεπεξεργασία µε ΑΣΑ εφόσον ο Φο∆ΣΑ στα γεωγραφικά όρια του 

οποίου παράγονται συµφωνήσει και εφόσον η διαστασιολόγηση των έργων επεξεργασίας της ∆ 

Ε το επιτρέπει.  

Ειδικά σε ό,τι αφορά τη στρατηγική διαχείρισης των αποσυρόµενων φρούτων, που 

απασχολεί πολλές περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας - αν και η ποσότητά τους θα 

µειώνεται συνεχώς, καθώς σύµφωνα µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δεν θα µπορεί να 

υπερβαίνει το 10% της διατιθέµενης στο εµπόριο ποσότητας προτείνεται η πρόληψη για την 

ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων τους και σε δεύτερο βαθµό η αερόβια (κοµποστοποίηση)ή 

αναερόβια επεξεργασία ή η συνεπεξεργασία τους µε βιοαποδοµήσιµα αστικά (στερεά) απόβλητα, 

ΒΑΑ, που προέρχονται κατά προτίµηση από διαλογή στην πηγή (∆σΠ) και όχι από µηχανική 

διαλογή και, τέλος, η συνεπεξεργασία τους µε κτηνοτροφικά απόβλητα για την rαραγωγή 

κοµπόστ υψηλής αξίας (σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη οικονοµικά και τεχνικά 

κριτήρια σχεδιασµού τέτοιων δράσεων). 

 

 

4.5.2 Υφιστάµενη Κατάσταση: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(Παραγωγή Α.Σ.Α. κατά το έτος 2010, προσαρµοσµένη σύµφωνα µε σχετικά καταγεγραµµένα 

στοιχεία) 

Παραγωγή Α.Σ.Α. 
(*) α/α Π.Ε. ∆ιαχ. Ενότ. Εξυπηρετούµενοι ∆ήµοι 

(Εκτίµηση) Tn/y 

1.1 1η 
Αντίρριο, Αποδοτία, Θέρµο, Μακρυνεία, Ναύπακτος, 
Πλάτανος, Πυλλήνη, Χάλκεια 

25.425 

1.2 2η 
Αγγελόκαστρο, Αγρίνιο, Αράκυνθος, Θεστιέων, 
Νεάπολη, Παναιτωλικό, Παραβόλα, Παρακαµπυλίων, 
Στράτου 

55.200 

1.3 3η+Λευκάδα 

Αλυζία, Αµφιλοχία, Ανακτόριο, Αστακός, Ινάχου, 
Κεκροπία, Μεδεών, Μενίδι, Φυτείες, Λευκάδα, 
Απολλωνίου, Ελλοµένου, Καρυά, Μεγανήσι, 
Σφακιωτών, Κάλαµος, Καστός 

38.150 

1.4 

Αιτωλοακαρνανίας 

4η Οινιάδες, Μεσολόγγι, Αιτωλικό 20.950 
    Σύνολο Αιτωλοακαρνανίας+Λευκάδας 139.725 

2.1 1η Πάτρα, Ρίο 125.000 

2.2 2η 
Βραχνέϊκα, ∆ύµη, Λαρίσσος,  Μεσσάτιδα, Μόβρη, 
Παραλία, Τριταία, Φαρρές, Ωλενία, Καλέντζι, Λεόντιο 

41.350 

2.3 3η 
Αίγιο, Αροάνια, Ν. Ερινεός, Καλάβρυτα, Λευκάσιο, 
Παΐων, Συµπολιτείας 

36.750 

2.4 

Αχαΐας 

4η Αιγείρα, Ακράτα, ∆ιακοπτό 9.850 
      Σύνολο Αχαΐας 212.950 

3.1 1ο Υποσύνολο 
Πύργος, Ολυµπία, Βώλακας, Ιαρδανός, Λάµπεια, 
Λασιών, Πηνεία, Φολόη, Ωλένη 

44.100 

3.2 2ο Υποσύνολο Αλιφείρα, Ανδρίτσαινα, Ζαχάρω, Σκιλουδία, Φιγαλεία 18.500 

3.3 

Ηλείας  

3ο Υποσύνολο 
Αµαλιάδα, Ανδραβίδα, Βαρθολοµιό, Βουπρασία, 
Γαστούνη, Κυλλήνη, Λεχαινά, Τραγανό 

39.000 

      Σύνολο Ηλείας 101.600 
    Εκτίµηση Συνόλου Περιφέρειας έτους 2010 454.275 

(*)   Συµπεριλαµβάνονται Βιοµηχανικά Απόβλητα Προσοµοιάζοντα  µε Αστικά και Απόβλητα Συσκευασιών. 

 

Στην Π.∆.Ε. εκτός των παραπάνω αναφερόµενων ποσοτήτων Α.Σ.Α., παράγονται επί πλέον : 
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���� Μη επικίνδυνες ιλύες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων, περίπου         45.000Tn/y 

���� Μεταχειρισµένα Ελαστικά, περίπου                                                                          4.000Tn/y 

���� Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, περίπου                                             7.000 Τεµ. 

���� Στερεά Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, περίπου                 13.000Tn/y 

���� Ιατρικά Απόβλητα, περίπου                                                                                      1.300Tn/y 

���� Προϊόντα Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων (γενικά Αδρανή Απόβλητα), περίπου 270.000Tn/y 

���� Γεωργικά Υπολείµµατα & Άχρηστα Γεωργικά Προϊόντα, περίπου                       45.000Tn/y 

���� Κτηνοτροφικά Απόβλητα, περίπου                                                                        230.000Tn/y 

 

Σε επίπεδο χώρας, η Π.∆.Ε. συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή στερεών αποβλήτων µε ποσοστό 

περίπου 6,50%, εκτός των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς των ιλύων από Ε.Ε.Λ., 

όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται περίπου σε 11-13% .  

Η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας διαιρείται σε τέσσερις (4) ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆Ε) και περιλαµβάνει και 

την Λευκάδα. Ειδικότερα: 

1η ∆.Ε: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.ΤΑ Ναυπάκτου, στην εγκεκριµένη µε χρηµατοδότηση θέση, για την 

εξυπηρέτηση των ∆ήµων Αντιρρίου, Αποδοτίας, Θέρµου, Μακρυνείας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, 

Πυλλήνης και Χαλκείας. Για την εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, κατασκευάζονται τρεις (3) 

Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στις εγκεκριµένες µε χρηµατοδότηση θέσεις των 

∆ήµων Αποδοτίας, Πλατάνου και Θέρµου. 

2η ∆.Ε: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.ΤΑ Στράτου, στην εγκεκριµένη µε χρηµατοδότηση θέση, για την 

εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αγγελάστρου, Αγρινίου, Αµφιλοχίας, Αρακύνθου, Θεστιέων, 

Ινάχου, Μενιδίου, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαµπυλίων Στράτου και Φυτειών. 

Για την εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, κατασκευάζενται ένας (1) Σταθµός Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην εγκεκριµένη θέση του ∆ήµου Αµφιλοχίας της ΠΕ Αιτ/νίας. 

3η ∆.Ε: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.ΤΑ Παλαίρου, στην εγκεκριµένη µε χρηµατοδότηση θέση, για την 

εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αλυζίας, Ανακτορίου, Αστακού, Κεκροπίας και Μεδεώνος. 

Επίσης από τον ίδιο Χ.Υ.ΤΑ έχει προταθεί να εξυπηρετείται και ο νοµός Λευκάδος. Για την 

εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, κατασκευάζεται ένας (1) Σταθµός Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην εγκεκριµένη θέση του ∆ήµου Αστακού ενώ προτείνεται και ένας (1) 

Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην νήσο Λευκάδας για την εξυπηρέτηση 

όλων των ∆ήµων του νησιού. 

4η ∆.Ε: Ολοκληρώνονται οι εργασίες του υπό κατασκευή Χ.Υ.ΤΑ Μεσολογγίου, για την εξυπηρέτηση 

των πρώην ∆ήµων Oιvιάδων, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 
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Η ΠΕ Αχαίας διαιρείται αρχικά σε τέσσερις (4) ∆ιαχειριστικές Ενότητες και εν συνεχεία σε τρεις (3) 

∆ιαχειριστικές Ενότητες. Ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη την ωρίµανση των έργων ∆.Σ.Α θα 

λειτουργήσουν αρχικά τέσσερις (4) Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α), και 

ενδεχοµένως ένας ή δύο Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). Στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν τα εξής: 

• 1η ∆.Ε: Εξακολουθεί να λειτουργεί ο Χ.Υ.ΤΑ Πατρέων για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων 

Πατρέων και Ρίου. 

• 2η ∆.Ε: ο Χ.Υ.ΤΑ ∆υτικής Αχαΐας, στην θέση «Φλόκα», για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων 

Βραχναίικων, ∆ύµης, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόρβης, Παραλίας, Τριταίας, Φαρρών, Ωλενίας, και 

τις Κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου. 

• 3η ∆.Ε.: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α Συµπολιτείας, στην εγκεκριµένη µε χρηµατοδότηση θέση, για 

την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αιγίου, Αροανίας, Ερινεού, Καραβρύτων, Λευκασίου, Παϊων και 

Συµπολιτείας. Για την εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, ενδεχοµένως απαιτείται και η κατασκευή ενός 

ή δύο (2) Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων 

Καλαβρύτων, Παίων, Αροανίας και Λευκασίου. 

• 4η ∆.Ε.: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α Αιγείρας, για την εξυπηρέτηση των πρώην ∆ήµων Αιγείρας, 

Ακράτας, και ∆ιακοπτού. 

ΠΕ Ηλείας: Αντιµετωπίζεται ως Ενιαία ∆ιαχειριστική Ενότητα. Ειδικότερα: 

Θα λειτουργήσει συνολικά ένας (1) Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α) και δύο 

(2) Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). Ο αριθµός των ΣΜΑ µπορεί να διαφοροποιηθεί, 

ανάλογα µε την θέση του Χ.Υ.Τ.Α ή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας. 

 

Γενικότερα, είναι δυνατή και η ίδρυση τυχόν επιπλέον απαιτούµενου/ων Σταθµoύlών 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, και γενικότερα ο αριθµός των ΣΜΑ µπορεί να διαφοροποιηθεί µετά 

από αποφάσεις του Φο∆ΣΑ. 

 

 
4.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

  

Ο τοµέας της ενέργειας έχει θεµελιώδη σηµασία για την Οικονοµία διότι η ενέργεια είναι βασικός 

συντελεστής παραγωγής για όλες τις επιχειρήσεις και αγαθό ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία των 

καταναλωτών. Η ενέργεια δεν είναι µόνο ένα οικονοµικό αγαθό αλλά αποτελεί επίσης υπηρεσία 

κοινωνικής ωφέλειας. Συνδέεται άµεσα µε τοµείς που επιφέρουν εξωτερικά κόστη στην οικονοµία, 

όπως το περιβάλλον σε τοπική (ποιότητα αέρα) και παγκόσµια (φαινόµενο του θερµοκηπίου) κλίµακα 
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και η γεωπολιτική ασφάλεια κάθε χώρας. Γι' αυτούς τους λόγους, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και 

η ελληνική νοµοθεσία θέτουν ως πρωταρχικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής: 

 

� Την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας. 

� Την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. 

� Την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας. 

� Την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και την επίτευξη υγιούς 

ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και 

καταναλωτών. 

 

Επιπλέον, ο τοµέας της ενέργειας είναι υψηλής εντάσεως κεφαλαίου και µάλιστα οι απαραίτητες 

υποδοµές απαιτούν µακρύ χρόνο προγραµµατισµού και κατασκευής.  Μάλιστα, µέρος των 

υποδοµών της ενέργειας, κυρίως τα δίκτυα και οι αγωγοί, για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους, 

αποτελούν ουσιώδεις υποδοµές και επιβάλλεται να διατίθενται σε κοινή χρήση για όλους τους 

συµµετέχοντες στην αγορά ενέργειας, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Από την επάρκεια των 

επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας εξαρτάται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο βαθµός 

προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και µακροχρόνια, η διαµόρφωση των τιµών της ενέργειας. 

Σήµερα, έχει πλήρως κατανοηθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης µιας συνεκτικής εθνικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής και, ακόµη περισσότερο, της εφαρµογής της για την επίτευξη στόχων 

αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως έχει, παράλληλα, κατανοηθεί και ο σηµαντικός 

ρόλος της ποιότητας των επιλογών και των κατευθύνσεων πάνω στους οποίους αυτή θεµελιώνεται.  

 

Ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση µιας ενεργειακής πολιτικής προϋποθέτει ασφαλώς την ύπαρξη 

περισσοτέρων της µιας επιλογών. Το µείγµα των ενεργειακών πόρων, η διαχρονική διασφάλιση και η 

αξιοποίηση αυτών, οι τρόποι χρήσης της ενέργειας, η επιλογή των ενεργειακών τεχνολογιών, η 

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συνιστούν ένα δείγµα µόνο των ζητηµάτων που 

τίθενται. Επειδή δε, όπως είναι γνωστό, στον τοµέα της ενέργειας η απόκριση της  κάθε επιλογής, ως 

προς τις συνέπειές της, εµφανίζεται µε µεγάλη χρονική καθυστέρηση, η δε ορθότητα ή µη της κάθε 

µιας από αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσει σοβαρά, όχι µόνο την αναπτυξιακή προσπάθεια της 

Χώρας αλλά και το βαθµό της ανεξαρτησίας της, ο σχετικός προβληµατισµός πρέπει να είναι πολύ 

σοβαρός ταυτόχρονα όµως  και πολυσύνθετος.  

 

Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα βρίσκεται, την τελευταία δεκαπενταετία, σε φάση σηµαντικών 

αλλαγών. Η διείσδυση του φυσικού αερίου, η κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων, η προώθηση 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας αποτελούν τα νέα 

δεδοµένα του. Είναι προφανές ότι στις αρχές του 21ου αιώνα δηµιουργείται η κατάλληλη συγκυρία για 

την ανάπτυξη του ενεργειακού τοµέα στην χώρα µας µέσω του εξορθολογισµού της κατανάλωσης 

ενέργειας και της προώθησης των ΑΠΕ, η οποία θα ωφελήσει την εθνική οικονοµία, την απασχόληση 

και το περιβάλλον, για τα οποία έχουν αναληφθεί συγκεκριµένες δεσµεύσεις.  
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Είναι γνωστό ότι το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα στηρίζεται κατά το 1/3 

περίπου στη χρήση στερεών καυσίµων. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο µεταξύ των χωρών-

µελών της Ε.Ε. Η συστηµατική εκµετάλλευση του λιγνίτη στην Βόρεια Ελλάδα (Πτολεµαΐδα, Αµύνταιο) 

και στην Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη)  συνιστά για την Ελλάδα έναν από τους κύριους άξονες 

ενεργειακής πολιτικής ενώ χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Αντίθετα, η συµµετοχή του τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή 

ενέργεια, γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια από βιοµάζα και ενέργεια από µικρά υδροηλεκτρικά έργα) 

αντιπροσωπεύει µικρό µόνο µέρος της συνολικής ζήτησης. Αυτό, εποµένως, σηµαίνει πως υπάρχει 

σηµαντικό πεδίο ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.  

 

Εκτός από τη συµβολή τους στην επίτευξη των γενικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων – 

όπως π.χ. περιορισµός της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας, αποκέντρωση της παραγωγής και 

ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού - η  προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας µπορεί  να έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της απασχόλησης, ιδίως στις 

πολυάριθµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα. Η ανάπτυξη των πηγών 

αυτών προσφέρει επίσης µεγάλες ευκαιρίες για εξαγωγές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πολλές από 

τις οποίες είναι παγκοσµίως κορυφαίες στον τοµέα της τεχνολογίας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Ακόµη, η προαγωγή του τοµέα αυτού έχει ευρεία υποστήριξη από την κοινωνία, κυρίως για λόγους 

περιβαλλοντικούς. 

 

Εξάλλου, ο αναβαθµισµένος ρόλος των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης 

αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της έκθεσης για τον µακροχρόνιο σχεδιασµό, την οποία έχει ήδη, 

εδώ και µερικούς µήνες, ολοκληρώσει το Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Ιδιαίτερη, 

επίσης, βαρύτητα προσδίδει η έκθεση ΣΕΕΣ στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη Βελτίωση της 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας και στον ρόλο των κρατικών υποστηρικτικών µέτρων για την εφαρµογή 

τους. Για την ασφάλεια του εφοδιασµού, τη µείωση των εκποµπών και τη διασφάλιση της 

διαθεσιµότητας ικανών µέσων παραγωγής από ΑΠΕ, η έκθεση προτείνει να αξιοποιηθεί όλο το εύρος 

των τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών, να επιδοτηθούν µε κεφάλαια που προορίζονται για την 

έρευνα και τεχνολογία, ΑΠΕ, οι οποίες έχουν µεγάλη ελληνική προστιθέµενη αξία και εγχώρια 

βιοµηχανική υποδοµή επίτευξης εξαγωγών. 

 

Η συσσωρευµένη εµπειρία της τελευταίας εικοσαετίας, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, 

δείχνει καθαρά και πέρα από κάθε αµφιβολία ότι η ίδρυση και λειτουργία έργων ΑΠΕ εµπορικής 

κλίµακας δηµιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής  ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθµισης και 

προσπορίζει πολλαπλά, µετρήσιµα και ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των 

οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά. Πιο συγκεκριµένα, και µε βάση τα καταγεγραµµένα απολογιστικά 

στοιχεία των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ στη Ελλάδα: 
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α) Συµβάλλουν σηµαντικά στην τοπική απασχόληση. Η συµβολή τους αυτή στην απασχόληση, τόσο 

σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, γίνεται πραγµατικά εντυπωσιακή εάν συµπεριληφθούν οι 

προοπτικές εγχώριας κατασκευής/συναρµολόγησης µεγάλων τµηµάτων του ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού των έργων αυτών, όπως είναι οι πυλώνες των ανεµογεννητριών, οι µετασχηµατιστές κλπ.  

 

β) Η λειτουργία των ΑΠΕ προσφέρει ένα µόνιµο και σηµαντικό ετήσιο έσοδο στους τοπικούς ∆ήµους 

αλλά και στην τοπική οικονοµία γενικότερα. Το έσοδο αυτό εισφέρεται δια νόµου για όλη την διάρκεια 

ζωής των αιολικών πάρκων, δηλ. για τουλάχιστον 20 χρόνια. 

 

γ) Η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε µια περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη υλοποίηση σειράς 

αντισταθµιστικών οφελών, πέραν των άµεσων και µετρήσιµων οικονοµικών εισροών και των 

δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης. Έτσι, κατασκευάζονται ή/και βελτιώνονται χωρίς κόστος για 

τους τοπικούς ∆ήµους και τους δηµότες σηµαντικά έργα υποδοµής (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, 

ηλεκτρικό δίκτυο), διάφορα κοινωφελή έργα (σχολεία, παιδικοί σταθµοί κ.α.) ενώ προσφέρονται από 

τους επενδυτές και ανάλογες χορηγίες, Ακόµη, προωθούνται νέες, εναλλακτικές  και ιδιαίτερα 

κερδοφόρες µορφές τουρισµού στην περιοχή, όπως π.χ. ο οικοτουρισµός (επισκέψεις σε 

εγκαταστάσεις οικολογικών µορφών ενέργειας, όπως τα αιολικά πάρκα). 

 

Γίνεται, εποµένως, εύκολα κατανοητό πως η στροφή στις ήπιες µορφές ενέργειας δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη καθώς διασφαλίζεται η εναρµόνιση 

της χρήσης εναλλακτικών συστηµάτων µε τις απαιτήσεις για νέες µορφές τουριστικής ανάπτυξης και 

ενίσχυσης της απασχόλησης σε ενεργειακά έργα και υπηρεσίες καθώς και την βιοµηχανία 

ενεργειακού εξοπλισµού.     

 

Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι η υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου προϋποθέτει την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση εµποδίων που σχετίζονται µε παγιωµένες αντιλήψεις, πρακτικές και 

πολιτικές διαχείρισης της ενέργειας. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι σηµαντικά εµπόδια για 

την διάδοση των ΑΠΕ, έως σήµερα, έχουν υπάρξει: 

 

• Η έλλειψη συνολικού ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού και µίας στρατηγικής για τις 

ΑΠΕ. 

 

• Η έλλειψη συνδυασµένων δράσεων (έρευνας και ανάπτυξης, εφαρµογής, αξιολόγησης, 

διάδοσης). 

 

• Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και επαρκούς γνώσης των παραµέτρων σχετικών µε την 

αξιοποίηση των ΑΠΕ τόσο των αρµοδίων φορέων, όσο και των πολιτών και η έλλειψη ενεργειακής 

συνείδησης σε όλα τα επίπεδα. 
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• Οι αναστολές δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων να αναλάβουν ένα πιθανό ρίσκο – τεχνικό και 

οικονοµικό – επενδύοντας σε ανανεώσιµες τεχνολογίες 

• Το θεωρούµενο ως υψηλό κόστος της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

 

• Η έλλειψη ανταγωνισµού στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

• Τα διαδικαστικά και χρονοβόρα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επενδυτές ΑΠΕ από την 

έκδοση άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας λόγω των πολλαπλών διοικητικών 

και γραφειοκρατικών εµποδίων που οφείλονται σε µια συνολικότερη δυσκαµψία του ελληνικού 

δηµοσίου. 

 

Το νέο σύστηµα αξιών βασίζεται απόλυτα στην εξοικονόµηση των πόρων, σαν µόνη διέξοδο για την 

ανάσχεση και αναστροφής της περιβαλλοντικής κρίσης. Στο πλαίσιο, αυτό η στροφή της ενεργειακής 

πολιτικής προς την εξοικονόµηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας φαίνεται 

πλέον ως αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της αειφορίας. Η παραδοχή αυτή ενισχύει ιδιαίτερα την 

αποκέντρωση και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, λόγω του χαρακτήρα των ΑΠΕ, γεγονός που 

επηρεάζει καθοριστικά τα κυρίαρχα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας αλλά και τις 

συµπεριφορές και στάσεις ζωής. Οι ΑΠΕ και εν γένει οι καθαρές τεχνολογίες είναι ο µοχλός της 

αειφόρου ανάπτυξης, αυτός που θα καθορίσει την αγορά η οποία θα προσαρµοστεί στις 

προτεραιότητες και αξίες που θα προκύψουν. Για την επιθυµητή αλλά και ρεαλιστική διείσδυση 

ανανεώσιµων τεχνολογιών στη χώρα µας για την επίτευξη διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών 

ενεργειακών στόχων πρέπει να υπάρξει ένα πλήρες θεσµικό πλαίσιο αλλά και πολιτική βούληση για 

την εφαρµογή του. Το σύνολο των αναγκαίων µέτρων και ρυθµίσεων συναρτώνται απόλυτα µε 

παράλληλες ενέργειες, όπως µια µακρόπνοη φορολογική µεταρρύθµιση που θα επανεκτιµήσει το 

σύστηµα των οικονοµικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων και θα θέσει προτεραιότητες σε νέα ποιοτικά 

κριτήρια που συνηγορούν στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι τοµείς των 

τεχνολογιών καθαρής παραγωγής, διανοµής και χρήσης ενέργειας µπορούν όχι µόνο να παίξουν 

καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και να συµβάλλουν αποφασιστικά στη µείωση 

των τιµών κόστους των βασικών αγαθών τροφής και υπηρεσιών, στην διεθνή ανταγωνιστικότητα, 

στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην εθνική ασφάλεια και την ειρήνη. Η ενθάρρυνση της 

χρήσης ΑΠΕ και σε άλλους οικονοµικούς τοµείς, κύρια σε τοπικό επίπεδο, όπως στην ανάπτυξη 

µορφών οικολογικής γεωργίας, τεχνολογιών καθαρής παραγωγής και δόµησης, διαχείρισης του 

περιβάλλοντος, οικοβιοτεχνίας, οικοτουρισµού κλπ. θα µπορούσε να πολλαπλασιάσει θεαµατικά τα 

αναµενόµενα οφέλη και να θέσει τις βάσεις για µια άλλου τύπου ανάπτυξη και για ένα ‘πράσινο’ – 

αειφόρο µέλλον.   

 

4.6.1 Κοστολόγηση ενεργειακών πηγών – εξωτερικό κόστος 

 

Για την ορθολογική κοστολόγηση και τιµολόγηση των ενεργειακών πηγών,  συµβατικών και 

ανανεώσιµων, είναι εκ των πραγµάτων αναγκαίο να συνυπολογίζεται και το λεγόµενο εξωτερικό 
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κόστος. Εξωτερικό κόστος είναι το κόστος εκείνο το οποίο αναφέρεται στο κόστος από την 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος, το κόστος από την εξάντληση των φυσικών πόρων και από άλλα 

στοιχεία κόστους που ξεφεύγουν από το παραδοσιακό οικονοµικό κόστος που εκτιµούσε µέχρι 

σήµερα ο ιδιωτικός τοµέας. Συγκεκριµένα για τις ΑΠΕ, σαν στοιχεία εξωτερικού κόστους µπορούν να 

αναφερθούν τα εξής: 

1. Ασφάλεια τροφοδοσίας 

2. Περιβαλλοντική ωφέλεια λόγω µηδενικής εκλύσεως οποιονδήποτε ρύπων. 

3. Εθνική φυσική πηγή ενέργειας. 

4. Αειφορία – ανεξαρτησία από αποθέµατα. 

5. Μη κατανάλωση καυσίµου. 

6. Αποκεντρωµένη παραγωγή. 

7. Οι δαπάνες στρατιωτικής ασφάλειας συµβατικών πηγών ενέργειας.   

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι χαµηλές τιµές του ρεύµατος στην Ελλάδα οφείλονται στο ότι στο 

ηλεκτρικό ισοζύγιο της χώρας ο λιγνίτης, σαν καύσιµο, συνεισφέρει κατά 70%. Κι αυτό έχει µια ευνοϊκή 

κοστολογική επίδραση, µε την στενή έννοια, διότι συνεχίζοντας τη χρήση του λιγνίτη µε τους ρυθµούς 

αυτούς, εκτός από τις δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έχουµε και εξάντληση µιας εθνικής 

φυσικής πηγής. Μετά δε την εξάντληση αυτής της εθνικής φυσικής πηγής είναι ορατός ο εφιαλτικός 

κίνδυνος να εξαρτάται το ηλεκτρικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας αποκλειστικά από εισαγόµενα 

καύσιµα. Εποµένως, κανονικά, σύµφωνα µε την παραπάνω πολιτική κοστολόγησης οι συµβατικές 

πηγές πρέπει να επιβαρύνονται µε έναν ‘Πράσινο Φόρο’ και όπου αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί για 

λόγους εθνικής ή/και παγκόσµιας οικονοµίας, είναι απαραίτητη η στήριξη των ΑΠΕ και άλλων πηγών 

µε ‘Επιδότηση’, η οποία δεν είναι, στην ουσία, επιδότηση αλλά δίκαιο αντιστάθµισµα του µη 

εφαρµοζόµενου εξωτερικού κόστους.    

 

Αναφορικά µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Π∆Ε αναµενόµενη είναι η µεγαλύτερη 

κατανάλωση που παρατηρείται στη ΠΕ Αχαΐας. Ακολουθεί η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και ύστερα η ΠΕ 

Ηλείας, και αντιστρόφως κάποιες φορές, ανάλογα µε τη χρήση της εν λόγω ενέργειας. 

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρατίθενται σε τιµές του 2008, µε την ηλεκτρική ενέργεια να 

χρησιµοποιείται στην Π∆Ε - συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ελλάδα - κυρίως για γεωργική χρήση. Εντός 

της Π∆Ε η συγκεκριµένη ενέργεια διοχετεύεται προς την οικιακή χρήση - ακολουθεί η εµπορική, η 

βιοµηχανική και ύστερα η γεωργική χρήση, κ.λπ. 

 

 

Μεγάλη 
γεωγραφική 
περιοχή, 

περιφέρεια και Π.Ε. 

Σύνολο 
Οικιακή 
χρήση  

Εµπορική 
χρήση  

Βιοµηχανική 
χρήση  

Γεωργική 
χρήση  

∆ηµόσιες 
& 

∆ηµοτικές 
Αρχές 

Φωτισµός 
οδών  

Σύνολο Ελλάδος 55,901,757 18,125,546 16,729,602 14,980,844 3,105,373 2,090,677 869,715 
∆υτική Ελλάδα 2,742,879 1,016,757 779,420 484,539 264,745 125,850 71,569 
Αιτωλοακαρνανία 713,532 287,253 190,066 77,402 104,233 39,162 15,415 
Αχαΐας 1,487,766 515,983 441,491 374,801 60,640 64,273 30,579 
Ηλείας 541,581 213,521 147,863 32,336 99,872 22,415 25,574 
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Ποσοστό 
ενδοπεριφερειακά 

Οικιακή 
χρήση 

Εµπορική 
χρήση  

Βιοµηχανική 
χρήση  

Γεωργική 
χρήση  

∆ηµόσιες 
& 

∆ηµοτικές 
Αρχές  

Φωτισµός 
οδών  

∆υτική Ελλάδα 37,1% 28,4% 17,7% 9,7% 4,6% 2,6% 

 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ∆υτ.Ελλάδας 

2008

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Χ
ρ
ή
σ
ει
ς

Φωτ ισµός οδών 

∆ηµόσιες & ∆ηµοτ ικές Αρχές 

Γεωργική χρήση 

Βιοµηχανική χρήση 

Εµπορική χρήση 

Οικιακή χρήση

 

Εναλλακτικά,  

Ποσοστό σε εθνικό 
επίπεδο 

Σύνολο 
Οικιακή 
χρήση 

Εµπορική 
χρήση  

Βιοµηχανική 
χρήση  

Γεωργική 
χρήση  

∆ηµόσιες & 
∆ηµοτικές 
Αρχές  

Φωτισµός 
οδών  

∆υτική Ελλάδα 4.9% 5.6% 4.7% 3.2% 8.5% 6.0% 8.2% 
Αιτωλοακαρνανία 26.0% 28.3% 24.4% 16.0% 39.4% 31.1% 21.5% 
Αχαΐας 54.2% 50.7% 56.6% 77.4% 22.9% 51.1% 42.7% 
Ηλείας 19.7% 21.0% 19.0% 6.7% 37.7% 17.8% 35.7% 
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∆υτική Ελλάδα

4,9%

5,6%

4,7%

3,2%8,5%

6,0%

8,2%

Σύνολο, Total

Οικιακή χρήση Domestic use

Εµπορική χρήση Commercial
use

Βιοµηχανική χρήση Industrial
use (1)

Γεωργική χρήση Agricultural
use

∆ηµόσιες & ∆ηµοτικές Αρχές
Public and Municipal
Authorities

Φωτισµός οδών Streeet
Lighting

 

 

 

 

 

 

Ενδοπεριφερειακή κατανάλωση 2008

0% 10% 20% 30% 40%

Χ
ρ
ή
σ
ει
ς

Φωτισµός οδών 

∆ηµόσιες & ∆ηµοτικές
Αρχές 

Γεωργική χρήση 

Βιοµηχανική χρήση 

Εµπορική χρήση 

Οικιακή χρήση
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Κατανάλωση νοµών Περιφέρειας

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Αιτωλοακαρνανία

Αχαίας

Ηλείας

Ν
ο
µ
ο
ί

Φωτισµός οδών 

∆ηµόσιες & ∆ηµοτικές Αρχές 

Γεωργική χρήση 

Βιοµηχανική χρήση 

Εµπορική χρήση 

Οικιακή χρήση

Σύνολο

 

 

Ο ∆υτικός άξονας περιλαµβάνει τις περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, των Ιονίων Νήσων 

και της ΠΕ Μεσσηνίας, µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας να προηγείται στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

∆ΥΤΙΚΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ 

Σύνολο  
Οικιακή 
χρήση  

Εµπορική 
χρήση  

Βιοµηχανική 
χρήση  

Γεωργική 
χρήση  

∆ηµόσιες 
& 

∆ηµοτικές 
Αρχές  

Φωτισµός 
οδών  

∆υτική Ελλάδα 4.9% 5.6% 4.7% 3.2% 8.5% 6.0% 8.2% 

Ήπειρος 2.3% 2.5% 2.7% 1.2% 4.3% 2.1% 3.8% 

Ιόνια Νησιά 1.8% 2.1% 2.9% 0.4% 0.7% 3.0% 3.0% 

Μεσσηνία 1.0% 1.4% 1.1% 0.3% 0.9% 1.1% 1.7% 
Σύνολο ∆υτικού 
Άξονα 

10.0% 11.5% 11.3% 5.1% 14.4% 12.2% 16.6% 
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Σύνολο ηλεκτρ.ενέργειας ∆υτικού άξονα

49%

23%

18%

10%

∆υτική Ελλάς

Ήπειρος

Ιόνια Νησιά

Μεσσηνία

 

 

 

4.6.2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

4.6.2.1 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Η χώρα µας απολαµβάνει υψηλή ηλιακή ακτινοβολία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, και στο 

µεγαλύτερο τµήµα της χώρας η ηλιοφάνεια διαρκεί περισσότερο 

από 2.700 ώρες το χρόνο. Η ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο κυµαίνεται από 5.000 έως 

6.100 MJ/m2 ανά έτος. Λόγω της µορφολογίας του εδάφους σε πολλά σηµεία της ενδοχώρας, 

κυρίως στη ∆υτική Ελλάδα και Νότια Ελλάδα  υπάρχουν κατάλληλες εκτάσεις που ευνοούν τη 

δηµιουργία µικρών αλλά και µεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων που επιτρέπουν την παραγωγή 

ηλεκτρισµού µέσω της ηλιοφάνειας.  

Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιµη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται 

από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, 

προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 

 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αξιοποιήσει κανείς την ηλιακή ενέργεια. 

 

• Παράγοντας ηλιακό ηλεκτρισµό µέσω των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 

• Αξιοποιώντας την ακτινοβολία του ήλιου για θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό µε τα 

ηλιοθερµικά συστήµατα. 

 

Έτσι, τα ηλιακά συστήµατα παράγουν θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό ενώ τα φωτοβολταϊκά 

συστήµατα παράγουν ηλεκτρισµό από το φως του ήλιου µε έναν ιδιαιτέρως φιλικό για το περιβάλλον 

τρόπο. Η λειτουργία τους δεν µολύνει ούτε τον αέρα ούτε το νερό και είναι εντελώς αθόρυβη. Η 
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ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο µπορεί να τροφοδοτήσει αυτόνοµες µονάδες σε 

αγροτικές περιοχές ή µπορεί ακόµη και να συνδεθεί µε το ηλεκτρικό δίκτυο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµειώνεται ότι τα Φ/Β είναι ο µόνος τοµέας που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα 

συµµετοχής πολλών µικρών επενδυτών και όχι µόνο των µεγάλων εταιρειών, σε αντίθεση π.χ. µε τα 

αιολικά, όπου συνήθως µόνο ισχυροί όµιλοι µπορούν να έχουν παρουσία. Η σπουδαιότητα αυτού 

του γεγονότος είναι ακρογωνιαία. ∆ίνει την ευκαιρία πραγµατοποίησης επενδύσεων από πολλούς 

ενδιαφερόµενους, διαχέοντας, έτσι, το παραγόµενο εισόδηµα στους πολλούς, καταµερίζοντας τις 

αναλήψεις των έργων σε περισσότερους (κυρίως Έλληνες) κατασκευαστές, ανοίγοντας υγιείς θέσεις 

εργασίας και διαπαιδαγωγώντας στην πράξη τους πολίτες στον τοµέα των ΑΠΕ, καθιστώντας τους 

κοινωνούς του εγχειρήµατος αυτού. Τέλος, γεγονός εξαιρετικά σηµαντικό, θωρακίζει τον χώρο από 

τον κίνδυνο της µονοπώλησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σηµειώνεται ότι η Γερµανία, προ 

µερικών ετών, εφάρµοσε νόµο για την στήριξη των Φ/Β, δηµιουργώντας εσωτερική ζήτηση στην 

χώρα. Ως συνέπεια, αναπτύχθηκε πληθώρα γερµανικών επιχειρήσεων, δηµιουργήθηκαν θέσεις 

εργασίας, τεχνογνωσία, ανάπτυξη. Σήµερα η Γερµανία είναι ο µεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσµο σε 

φωτοβολταϊκή τεχνολογία, έχοντας δηµιουργήσει περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας.   

 

Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) είναι συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. 

Αποτελούνται από ηλιακούς συλλέκτες (modules) οι οποίοι συγκεντρώνουν την προσπίπτουσα 

ηλιακή ακτινοβολία και τη µετατρέπουν σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα. Οι ηλιακοί συλλέκτες, 
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διατεταγµένοι σε συστοιχίες, συνδέονται ανά οµάδες µε αντιστροφείς οι οποίοι µετατρέπουν το 

συνεχές σε εναλλασσόµενο ρεύµα και το διοχετεύουν στο δίκτυο της ∆ΕΗ (διασυνδεδεµένα 

συστήµατα) ή µε τη χρήση πρόσθετου εξοπλισµού το χρησιµοποιούν για αυτοκατανάλωση 

(αυτόνοµα συστήµατα). Τα πιο διαδεδοµένα είναι τα διασυνδεδεµένα (grid connected) συστήµατα 

επειδή προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικές οικονοµικές αποδόσεις λόγω της υπερπολλαπλάσιας τιµής 

αγοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος από τον αρµόδιο φορέα της ∆ΕΗ µε εικοσαετές συµβόλαιο. Τα 

φωτοβολταϊκά εγκαθίστανται µε χαρακτηριστική ευελιξία σε οικόπεδα, ταράτσες κτιρίων, προσόψεις, 

κεραµοσκεπές ή άλλες επικλινείς στέγες καθώς και σε ειδικές εφαρµογές όπως σκάφη αναψυχής, 

φωτεινές επιγραφές, φάροι κ.λ.π. Επίσης χρησιµοποιούνται για την ηλεκτροδότηση αποµακρυσµένων 

περιοχών, εξοχικών ή τουριστικών ακινήτων στα οποία είναι δύσκολη η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 

από τη ∆ΕΗ.  

 

4.6.2.2 Πλεονεκτήµατα Φωτοβολταϊκών  Συστηµάτων 

• Ανανεώσιµη ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και είναι 

συµβατή µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σπουδαιότερων περιβαλλοντικών 

οργανώσεων. 

• Τα Φ/Β συνεισφέρουν στη µερική απεξάρτηση του πλανήτη από τα στερεά καύσιµα και τις 

πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. 

• ∆εν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και δεν υπάγονται στο χρηµατιστήριο ρύπων 

(πρωτόκολλο ΚΙΟΤΟ). 

• Τα Φ/Β προσφέρουν στους επιχειρηµατίες - επενδυτές εξαιρετικές οικονοµικές αποδόσεις µε 

χαµηλό κίνδυνο. 

• Η απόσβεση της επένδυσης είναι σύντοµη και τα έσοδα εξασφαλισµένα για 20 χρόνια. 

• Είναι εύκολη τεχνολογία στην εφαρµογή της και κατανοητή από τους επιχειρηµατίες και το 

τραπεζικό σύστηµα. 

• Η εµφάνιση των Φ/Β πανέλων δεν είναι αποτρεπτική αισθητικά µε αποτέλεσµα να µην τελούν 

"υπό διωγµό" σε τουριστικές η κατοικήσιµες περιοχές. 

• Συνεισφέρουν στην κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ηλεκτρικού ρεύµατος ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς µήνες αιχµής. 

• Ειδικότερα στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας, η αποδοτικότητα των Φωτοβολταϊκών 

συλλεκτών όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε τις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τρεις µεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αχαΐα. Αφορούν την παραγωγή 

φωτοβολταϊκών στοιχείων και αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού είναι από τις λίγες µονάδες 

που λειτουργούν στην Ευρώπη. Πρόκειται για 4 συνολικά βιοµηχανίες κατασκευής φωτοβολταϊκών (3 

στην Αχαΐα, 1 στην Τρίπολη) συνολικής επένδυσης 300 εκ. ευρώ, µάλιστα στην Αχαΐα κάνει άνοιγµα µε 

δύο επενδύσεις ο Όµιλος Κοπελούζου που θα παρέχει στην αγορά τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται 

για τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Με την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), κατασκευάστηκε από την εταιρεία Solar Cells Hellas SA η πρώτη ελληνική 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 186 - 

καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής Φωτοβολταϊκών Στοιχείων πολυκρυσταλλικού πυριτίου, στη 

ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας. Η Solar Cells Hellas SA, υλοποιεί επένδυση συνολικού ύψους 100 εκ. ευρώ, η οποία έχει 

ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο και θα δηµιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας. Η λειτουργία της 

µονάδας, είναι µια από τις λίγες που υπάρχουν στην Ευρώπη καθώς θα δώσει ώθηση στη χρήση των 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων στη χώρα µας. Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου το 

εργοστάσιο τίθεται σε πλήρη λειτουργία, ενώ η δεύτερη φάση αφορά αποκλειστικά στην προµήθεια 

συµπληρωµατικού εξοπλισµού για την αύξηση της δυναµικότητας του εργοστασίου.  

Επίσης, στη ΒΙΠΕ Πάτρας σχεδιάζει τη δηµιουργία δύο µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών 

στοιχείων και ο ενεργειακός όµιλος Κοπελούζου. Η πρώτη είναι συνολικού προϋπολογισµού 40 εκ. €, 

θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Piriton SA και η δεύτερη συνολικού προϋπολογισµού 20 εκ. € από την 

εταιρεία Silsio SA.  

Ακόµη, έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος ονοµαστικής ισχύος 99,90 

kWp στα Σαγέϊκα Αχαΐας από την εταιρεία HELIOSRES. Το νέο φωτοβολταϊκό σύστηµα αναµένεται να 

παράγει σε ετήσια βάση περίπου 135.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας µε αυτόν τον 

τρόπο την εκποµπή περίπου 113 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.  

 

Οι επενδύσεις σε µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών συστηµάτων δεν συγκεντρώνονται τυχαία στη 

Ν∆ Ελλάδα. Η στροφή που εκδηλώνεται συναρτάται µε την ζωηρή ζήτηση γύρω από τη δηµιουργία 

φωτοβολταϊκών Πάρκων. Κι αυτό γιατί προβλέπεται ευνοϊκή κινητροδότηση σε περιοχές µε επενδυτικό 

ενδιαφέρον όπως η ∆υτική Ελλάδα και η Νότια Πελοπόννησος, δεδοµένου ότι ενισχύονται έως και µε 

60% επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

 

Πίνακας 6.6.2.3.1 : Τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα σε MW (Κατανοµή ανά Περιφέρεια) 

 

Περιφέρεια Σύνολο MW 20 kW 20 ~150 kW 150 ~2 MW 2 MW+ 

Αττική 40 MW 4 MW 12 MW 12 MW 12 MW 

Πελοπόννησος 122 MW 12,2 MW 36,6 MW 36,6 MW 36,6 MW 

∆υτική Ελλάδα 60 MW 6 MW 18 MW 18 MW 18 MW 

Ήπειρος 18 MW 1,8 MW 5,4 MW 5,4 MW 5,4 MW 

Ιόνια Νησιά 15 MW 1,5 MW 4,5 MW 4,5 MW 4,5 MW 

Στερεά Ελλάδα 60 MW 6 MW 18 MW 18 MW 18 MW 

Θεσσαλία 55 MW 5,5 MW 16,5 MW 16,5 MW 16,5 MW 

Ν. 
Θεσσαλονίκης 

15 MW 1,5 MW 4,5 MW 4,5 MW 4,5 MW 

∆. Μακεδονία 10 MW 1 MW 3 MW 3 MW 3 MW 

Κ. Μακεδονία 60 MW 6 MW 24 MW 15 MW 15 MW 

Α. Μακεδονία -
Θράκη 

45MW 4,5 MW 15 MW 13 MW 12,5 MW 

Σύνολο 500 MW 50 MW 157,5 MW 146,5 MW 146 MW 
Πηγή : ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ EPΓΩΝ  - 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 
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4.6.2.3 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Η διασφάλιση µιας βιώσιµης ανάπτυξης για τον πλανήτη µας αποτελεί πλέον κυρίαρχο ζήτηµα καθώς 

ο τοµέας της ενέργειας βρίσκεται µπροστά σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Γι' αυτό το λόγο και η 

στροφή της Ε.Ε. - η οποία και εξαρτάται πολύ απ' τον εξωτερικό εφοδιασµό -  στις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας προκειµένου για την προστασία του περιβάλλοντος και την ελάττωση της ενεργειακής 

εξάρτησης από εισαγόµενες ύλες.  

 

Αιολική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκµετάλλευση του πνέοντος ανέµου. Η 

ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως "ήπια µορφή ενέργειας" και περιλαµβάνεται στις "καθαρές" πηγές 

όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέµπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η 

αιολική ενέργεια αποτελεί σήµερα µια ελκυστική λύση στο πρόβληµα της ηλεκτροπαραγωγής. Το 

«καύσιµο» είναι άφθονο, αποκεντρωµένο και δωρεάν. ∆εν εκλύονται αέρια θερµοκηπίου και άλλοι 

ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι µικρές σε σύγκριση µε τα εργοστάσια 

ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα. Επίσης, τα οικονοµικά οφέλη µιας περιοχής από την 

ανάπτυξη της αιολικής βιοµηχανίας είναι αξιοσηµείωτα. 

 

Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας συµβάλλει στην αξιοποίηση φυσικών πόρων, στη µείωση της 

εξάρτησης από εισαγόµενα καύσιµα καθώς και στη δηµιουργία οικονοµικών αξιών και 

δηµοσιονοµικών ωφεληµάτων αφού: 

 

1) Οι αιολικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής δεν χρησιµοποιούν καύσιµο αλλά εθνική φυσική πηγή 

ενέργειας (άνεµος) µε πολλαπλά οφέλη: 

 

o Καθαρό περιβάλλον λόγω µηδενικής εκλύσεως οποιονδήποτε ρύπων. 

o Απεξάρτηση από την εισαγόµενη ενέργεια  

o Ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας σε εθνικό επίπεδο. 

o Μηδενικό κόστος καυσίµου.    

  

2) Οι µονάδες παραγωγής (αιολικά πάρκα) είναι µικρότερες (1-50 MW) έναντι των συµβατικών, µε 

καύσιµα, (100-1000 MW) και ορθολογικότερα κατανεµηµένες στον ελλαδικό χώρο έναντι του 

υπερσυγκεντρωτισµού των συµβατικών µονάδων (Πτολεµαΐδα, Μεγαλόπολη κ.ά) µε αποτέλεσµα να 

δίνεται σηµαντική ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πρόκειται λοιπόν για αποκεντρωµένη 

ενεργειακή πηγή όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στην πηγή, δηλ. σε αποκεντρωµένες 

εγκαταστάσεις.  

 

3) Οι αιολικοί σταθµοί εγκαθίστανται, ως επί τω πλείστον, σε άγονα, ορεινά, ανεµόπληκτα εδάφη, 

παντελώς άχρηστα για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Όπου δε τα εδάφη εγκατάστασης 

προσφέρονται για γεωργικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες, η εγκατάσταση των ανεµογεννητριών 
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στον χώρο επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση αυτών των   δραστηριοτήτων, ταυτόχρονα µε την 

λειτουργία τους για παραγωγή ενέργειας. 

4) Προσφέρουν, λόγω του µικροµεσαίου µεγέθους τους και της εξειδικευµένης τεχνολογίας τους, 

πολύ περισσότερες θέσεις έµµεσης και άµεσης εργασίας ανά MW απ’ ότι οι συµβατικοί µονάδες. 

 

5) Από µελέτες φαίνεται ότι το κράτος, µε τις επιδοτήσεις σε επενδύσεις αιολικής ενέργειας µπορεί να 

ωφεληθεί τουλάχιστον τα πενταπλάσια από την εξοικονόµηση καυσίµων ενώ θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί ότι το εθνικό όφελος αυξάνεται διότι µέρος της επιδοτήσεως θα επιστραφεί στο 

µέλλον µέσω της φορολόγησης στην οποία υπόκεινται οι επενδυτές. Επίσης, πέραν των οικονοµικών 

ωφελειών, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη από την 

λειτουργία των αιολικών πάρκων διότι, εξαιτίας της µειώσεως της συνολικής καταναλισκόµενης 

ποσότητας καυσίµων στους συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, µειώνονται σηµαντικά και 

οι εκποµπές ρύπων προς το περιβάλλον. 

 

Εδώ πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι αιολικές ενεργειακές επενδύσεις, παρ’ ότι είναι εξαιρετικά 

ωφέλιµες για την εθνική οικονοµία και το κοινωνικό σύνολο εντούτοις δεν θεωρούνται εξαιρετικά 

ελκυστικές για τον κοινό επενδυτή για δύο κυρίως λόγους: 

 

i. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα (καθαρή και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας) αποτελεί στοιχείο 

εξωτερικού κόστους, το οποίο θα πρέπει να συνυπολογίζεται  στα οικονοµικά οφέλη της αιολικής 

ενέργειας αποδεικνύοντας, έτσι, το ότι µια σηµαντική υπηρεσία στην εθνική οικονοµία και το κοινωνικό 

σύνολο συνεκτιµάται και συνεπώς αµείβεται. 

 

ii. Οι αιολικές ενεργειακές επενδύσεις αποτελούν επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, µε µικρές 

σχετικά αποδόσεις έτσι ώστε δεν αποτελούν ελκυστική επιλογή για τους συνήθεις επενδυτές και 

χρηµατοδότες αφού υπάρχει πλήθος άλλων κατηγοριών επενδύσεων πολύ συµφερότερων και πιο 

αποδοτικών γι’ αυτούς.   

 

Για τους λόγους αυτούς παρατηρούµε ότι δεν προσελκύονται εύκολα στις επενδύσεις αυτές οι 

κανονικοί επενδυτές, οι οποίοι θα επένδυαν τα κεφάλαιά τους βρίσκοντας την επένδυση ιδιαίτερα 

ελκυστική οικονοµικά αλλά µόνο λίγοι εξειδικευµένοι στην αιολική ενέργεια κατασκευαστές και 

εργολάβοι, οι οποίοι ωθούνται από άλλα κίνητρα τρόπος διάθεσης του ηλεκτροµηχανολογικού τους 

εξοπλισµού, εκτέλεση του έργου από τους ίδιους και προσωπικό ενδιαφέρον για τον τοµέα αυτόν της 

ενέργειας. 

 

Αναφερόµενοι, τώρα, στην αιολική ενέργεια θα πρέπει να σταθούµε στο γεγονός ότι είναι, επίσης, 

µορφή της ηλιακής ενέργειας επειδή το δυναµικό της πηγάζει από τον ήλιο. Η αιολική ενέργεια 

εξαρτάται από την ταχύτητα και την πυκνότητα του ανέµου. Οι δυνατότητες αξιοποίησης της 

εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα ανεµολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, στα οποία εκτός από τη 

διεύθυνση, την ταχύτητα και την πυκνότητα ενδιαφέρουν τόσο οι ακραίες τιµές όσο και οι 
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στροβιλισµοί. Γενικά, περιοχές µε µέση ετήσια ταχύτητα µεγαλύτερη από 10m/s θεωρούνται περιοχές 

µε υψηλό αιολικό δυναµικό. Για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων επιλέγονται περιοχές µε µέση 

ετήσια ταχύτητα µεγαλύτερη από 6m/s. Τα παραπάνω όρια είναι ενδεικτικά και µεταβάλλονται µε την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις συνθήκες της αγοράς. ∆εδοµένου ότι ο κύριος όγκος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αφορά στην αιολική ενέργεια, αξίζει να επισηµάνουµε ότι πρόκειται 

για µια τεχνολογικά ώριµη, οικονοµικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή 

επιλογή. Είναι µία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που προστατεύει τον πλανήτη, καθώς συµβάλει στο να 

αποφεύγονται οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου που αποσταθεροποιούν το παγκόσµιο 

κλίµα. Η λειτουργία ενός τυπικού αιολικού πάρκου ισχύος 10 MW, προσφέρει ετησίως την ηλεκτρική 

ενέργεια που χρειάζονται 7.250 νοικοκυριά και εξοικονοµεί περίπου 2.580 τόνους ισοδύναµου 

πετρελαίου. Μία συνηθισµένη ανεµογεννήτρια των 750 kW στην Ελλάδα παράγει κατά µέσο όρο 2,25 

εκατοµµύρια κιλοβατώρες το χρόνο και έτσι, αποτρέπεται η έκλυση 2.250 τόνων διοξειδίου του 

άνθρακα. ∆ηλαδή κάθε χρόνο συνεισφέρει στο περιβάλλον όσο 3.000 στρέµµατα δάσους ή αλλιώς 

150.000 δέντρα. 

 

 

4.6.2.4  ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

 

Τα υδροηλεκτρικά έργα χρησιµοποιούν σαν κινητήρια δύναµη το νερό. Ένα µικρό υδροηλεκτρικό έργο 

µπορεί να συνδέεται µε µία ορεινή υδροληψία χωρίς ανάντη ταµιευτήρα ή να διαθέτει µικρό 

ταµιευτήρα για περιορισµένη ρύθµιση της ροής. 

Στην πρόσφατη έκθεση για τον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό του Συµβουλίου Εθνικής 

Ενεργειακής Στρατηγικής επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερα ο τοµέας των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων 

(ΜΥΗΕ) παρουσιάζεται υπερβολικά µικρός παρόλο που οι δυνατότητες στον υπόψη τοµέα είναι 

τουλάχιστον τεράστιες καθώς:  

• Συνδυάζονται απόλυτα µε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά καθ' όσον ως έργα run on the river 

καλύπτουν την υγρή περίοδο για τη χώρα µας (Οκτώβριος - Μάιος), ενώ η λειτουργία των µεγάλων 

(τεχνητές λίµνες) µπορεί να περιοριστεί στη θερινή περίοδο και τις σχετικές αιχµές ζήτησης 

αποκλειστικά (Κρεµαστά, Αώος, Μεσοχώρα κ.λπ.) ή σε συνδυασµό µε τις αρδεύσεις (Πηνειός Ηλείας, 

Πουρνάρι Άρτας κ.ά.). 

• Έχουν µεγάλη αποδοτικότητα (παραγωγή ανά µονάδα ισχύος) κυµαινόµενη στα 3 Gwh/ΜW 

τον χρόνο, ενώ τα µεγάλα και οι άλλες ΑΠΕ δεν υπερβαίνουν τα 2, µικρή σχετικά δαπάνη υλοποίησης 

(<1,8 εκατ. ευρώ /ΜW) και επίσης µικρό κόστος παραγωγής (<0,05 ευρώ/KWh). 

• Είναι τα περισσότερο οικολογικά καθ' όσον συνίστανται στις µεν κοίτες των ποταµών σε 

µικρού ύψους αναβαθµούς, αναγκαίους άλλωστε για την οµαλοποίηση της ροής κατά τους κανόνες 

της υδρονοµίας (όλοι σχεδόν οι ποταµοί της χώρας είναι ουσιαστικά χείµαρροι που χρειάζονται 

κάποια απόσβεση) στα δε υδατορεύµατα σε εκτροπές της ροής του τύπου των παλαιών υδρόµυλων 

µε πρόβλεψη της αναγκαίας για την πανίδα και χλωρίδα οικολογικής παροχής, υπόγειων 

προσβάσεων (σήραγγες) και των σταθµών παραγωγής προσαρµοσµένων 

• στην τοπική λαϊκή αρχιτεκτονική. 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 190 - 

• Είναι κυριολεκτικά αειφόρου ανάπτυξης (αιώνια), ενώ η απόδοση των µεγάλων µειώνεται 

συνεχώς µέχρι την επίχωση των αντίστοιχων τεχνητών λιµνών οπότε µετατρέπονται και αυτά σε run on 

the river, αφού όµως έχουν πραγµατοποιηθεί βαριές και µη ανατάξιµες κατασκευές.  

• Ως έργα διάσπαρτα σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές έχουν µεγάλη αναπτυξιακή 

(οικονοµική, δηµογραφική κ.λπ.) σηµασία λόγω της οικονοµικής ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας (3% 

των ακαθαρίστων) και των θέσεων εργασίας κυρίως κατά τη χειµερινή περίοδο που οι περιοχές αυτές 

σχεδόν ερηµώνονται. 

 

 

4.6.2.4.1 Υπερβολική καθυστέρηση και αίτια 

 

Παρ' όλο που για τα µικρά υδροηλεκτρικά υπήρξε κατά την προηγούµενη 15ετία επαρκής σχετική 

χρηµατοδότηση µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ), καθώς και σηµαντικό επενδυτικό 

ενδιαφέρον (µέχρι 11/2/2009:265 άδειες για 561ΜW) η πρόοδος υλοποίησής τους υπήρξε µέχρι 

σήµερα πολύ µικρή (σε λειτουργία λιγότερα από 100ΜW). 

. 

Αναφέρονται παρακάτω µερικά από τα κύρια αίτια της δυσάρεστης αυτής κατάστασης: 

 

� Αντιδράσεις απόν τις τοπικές κοινωνίες 

 

� Άστοχοι περιορισµοί 

 

� Μεγάλος αριθµός συναρµόδιων υπηρεσιών και λοιπών φορέων. 

 

� Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ευκολία υποβολής ενστάσεων και η χαρακτηριστική βραδύτητα στην 

έκδοση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων (π.χ. του Συµβουλίου της Επικρατείας). 

 

 

4.7 Εκπαίδευση 

Στην Π∆Ε το 36,8% του πληθυσµού ανήκει στην ηλικιακή οµάδα από 0 έως 29 ετών, που αποτελεί και 

την κρίσιµη ηλικιακή οµάδα για την εκπαίδευση. Η συνολική κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού της 

Περιφέρειας ανά βαθµίδα εκπαίδευσης δεν διαφέρει από την αντίστοιχη κατανοµή της χώρας 

(Πίνακας 1.8). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 9,7% των σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

αναφέρονται στην Π∆Ε. Η επίδοση αυτή είναι η τρίτη µεγαλύτερη, αναδεικνύοντας την σηµαντικότητα 

της Περιφέρειας ως πόλου παροχής εξειδικευµένης γνώσης µέσω των Πανεπιστηµίων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτή. 
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Πίνακας 4.7-1: Μαθητές ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, 2004 

Ελλάδα ∆υτική Ελλάδα 
Βαθµίδα Εκπαίδευσης 

Σύνολο % Σύνολο % 

Σύνολο (ISCED 1997) 2.123.181 100 163.741 100 

ISCED 0:Προσχολική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο) 140.290 6,6 9.905 6 

ISCED 1:Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (∆ηµοτικό) 657.492 31 45.100 27,5 

ISCED 2:Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 

(Γυµνάσιο) 
328.870 15,5 23.513 14,4 

ISCED 3:Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (ΤΕΕ, 

Λύκεια) 
366.968 17,3 25.666 15,7 

ISCED 4: Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση 32.554 1,5 1.630 1 

ISCED 5_6: Ανώτατη Εκπαίδευση 597.007 28,1 57.927 35,4 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 

 
Ειδικότερα, αναφορικά µε τους µαθητές σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, η ∆υτική Ελλάδα κατέχει τη 

δεύτερη θέση µετά τη ∆υτική Μακεδονία. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (2007) 
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 15.41 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 16.23 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 17.03 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 17.79 

ΑΤΤΙΚΗ 18.81 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19.07 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 19.15 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗ 19.44 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 21.54 

ΚΡΗΤΗ 21.84 

ΗΠΕΙΡΟΣ 22.65 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 24.23 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 24.60 
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ 2007

 
 
Στους µαθητές δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η θέση της Π∆Ε 

βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

(2007) 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝ.-ΘΡΑΚΗ 33.34 

ΑΤΤΙΚΗ 29.48 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 27.25 

∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 31.14 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 28.28 
ΗΠΕΙΡΟΣ 28.87 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 32.19 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 27.99 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 31.99 

ΚΡΗΤΗ 29.59 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 31.37 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 30.59 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 30.34 
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ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΜΣΟΥ ΗΛΙΚΑΣ 15-24 ΤΟ  ΕΤΟΣ 2007

 
 
 
Αναφορικά µε τους τελειοφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Π∆Ε, οι τελευταίοι είναι 

περίπου λίγο πάνω από το µέσο όρο αλλά σε υψηλά επίπεδα και πολύ κοντά σε αριθµό µε 

τους αντίστοιχους των περιφερειών µε υψηλές επιδόσεις. 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 25-64 ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡ.ΕΚΠΑΙ∆ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 12.1 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 12.2 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 13.9 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 15.8 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 16.8 

∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 16.9 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗ 17.1 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 19.4 

ΗΠΕΙΡΟΣ 19.5 

ΚΡΗΤΗ 20.9 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 21.3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 22.7 

ΑΤΤΙΚΗ 26.9 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  25-64 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 
 
 
Αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές υποδοµές σχολικών µονάδων, διαπιστώνονται ικανοποιητικά 

ποσοστά συµµετοχής ανά είδος σχολικών µονάδων σε σχέση µε τις συνολικές υποδοµές της χώρας.  

 

Ο µέσος όρος µαθητών κατά τµήµα, συγκρινόµενος µε τον εθνικό µέσο όρο ανά είδος σχολικής 

µονάδας επιβεβαιώνει την ικανοποιητική κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφέρειας, µε 

εξαίρεση τα ΤΕΕ όπου η συγκέντρωση ανά τµήµα είναι µεγαλύτερη από τον µέσο αριθµό που 

εµφανίζει η χώρα (17,6 µαθητές ανά τµήµα στην Περιφέρεια έναντι 16,1 στη χώρα). Εξίσου σηµαντικό 

στοιχείο αποτελεί η λειτουργία 53 ολοήµερων νηπιαγωγείων και 189 ολοήµερων δηµοτικών σχολείων 

στην Π∆Ε. Το ποσοστό κάλυψης των συνολικών νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων είναι το 

µικρότερο σε σχέση µε όλες τις Περιφέρειες τις χώρας, καταδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση του 

θεσµού στην Περιφέρεια.  

 

Στην Π∆Ε εδρεύουν δύο Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι), δύο Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

(Α.Τ.Ε.Ι) και έχει την έδρα του το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ). Για την ανάπτυξη της 

Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη 

αναβάθµισης, βελτίωσης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Επίσης απαιτείται 

ενίσχυση της υποδοµής για την ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και 

Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 195 - 

 

 

4.8 Υγεία – Πρόνοια 

 

4.8.1 Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας στην ∆υτική Ελλάδα 

 

Όσον αφορά στην υγεία στην Π∆Ε λειτουργούν 11 Νοσοκοµεία και 20 Κέντρα Υγείας, που 

καλύπτουν την υγειονοµική περίθαλψη των κατοίκων όχι µόνο της Περιφέρειας αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής. Από τα 11 δηµόσια νοσοκοµεία που καταγράφονται στην Περιφέρεια τα εννέα 

είναι Γενικά, ένα είναι Παιδιατρικό και ένα Νοσηµάτων Θώρακα. Από τα εννέα Γενικά νοσοκοµεία, το 

ένα είναι Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό και βρίσκεται στην ΠΕ  Αχαΐας.  

 

Αναλυτικότερα στον τοµέα της υγείας σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από την 6η ΥΠΕ 

(Νοέµβριος 2010) είναι : 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

1. ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 120  86  

2. ΓΝ ΠΥΡΓΟΣ 280  162  

11. ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 50  43  

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 450  291  

4. ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 120  130  

5. ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 150  165  

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 270  295  

6. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 550  211  

7. ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 40  30  

8. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ 120  89  

9. ΕΝΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 60  50  

10. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 800  722  

3. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" 100  90  

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 1.670  1.192  

ΣΥΝΟΛΟ 2.390  1.778  

 

 Οι ανεπτυγµένες κλίνες στο σύνολο της Περιφέρειας είναι 2.390, δηλαδή έχουµε αντιστοιχία 312 

κατοίκων ανά κλίνη. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον µέσο όρο της χώρας είναι 213 κάτοικοι ανά κλίνη  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΑ ΑΠΕ 

Οργανική Κλίνη ανά 

κατοίκους 

Ανεπτυγμένη Κλίνη ανά  

κατοίκους 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 178.817  397,37  614,49  

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 217.391  805,15  736,92  

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 349.189  209,10  292,94  

ΣΥΝΟΛΟ 745.397  313,00  419,23  

 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει  ότι στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας αντιστοιχούν 805 κάτοικοι ανά µία 

οργανική κλίνη στοιχείο που είναι το χειρότερο στην ∆υτική Ελλάδα. Το ίδιο χειρότερο ποσοστό 
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καταγράφεται και στην Ηλεία ανά ανεπτυγµένη κλίνη. Η Αχαία έχει ιδιαίτερα ικανοποιητικά ποσοστά 

που ξεπερνούν και το µέσο όρο της Π∆Ε. 

 

Η εξέλιξη πάντως των διαθέσιµων κλινών στην Π∆Ε στην περίοδο 1997-2005 (διαθέσιµα στοιχεία από 

την Eurostat) είναι αυξητική, µε ρυθµούς ανάπτυξης που κινούνται κοντά στο 1% όταν ο εθνικός 

αντίστοιχος ρυθµός είναι αρνητικός.  

 

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει την διαθεσιµότητα κλινών ανά περιφέρεια 

της χώρας µας από το 1997-2005 (στοιχεία της Eurostat) καθώς και o επόµενος πίνακας που 

παρουσιάζει τους ρυθµούς εξέλιξης ανά περιφέρεια της χώρας για την αντίστοιχη περίοδο.  

 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆-ΘΡΑΚΗ 338,20  337,80  336,20  354,70  373,60  354,70  335,30  327,10  322,60  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 533,20  532,70  527,70  556,20  526,20  518,50  522,50  515,10  534,80  
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 385,50  387,90  380,20  384,60  435,00  418,40  419,20  385,30  383,90  
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 348,30  360,50  368,80  393,80  444,20  458,50  438,30  414,80  405,70  
ΗΠΕΙΡΟΣ 386,30  383,90  387,50  382,40  490,90  450,30  419,50  418,40  450,00  
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 478,70  469,80  467,20  456,50  446,00  451,50  452,70  463,20  462,00  
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 290,10  295,50  302,60  300,00  303,40  288,30  301,10  306,50  313,00  
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 156,50  159,80  150,40  154,60  178,50  184,10  176,90  175,60  182,70  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 258,00  259,90  256,20  253,00  305,10  287,40  284,50  276,20  281,00  
ΑΤΤΙΚΗ 727,40  720,80  690,20  665,80  581,70  588,50  591,40  605,20  608,80  
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 326,10  327,20  330,10  335,80  308,30  313,00  314,10  303,50  306,10  
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 518,50  513,50  509,30  509,30  434,50  361,90  397,10  435,30  469,60  
ΚΡΗΤΗ 529,40  529,80  530,30  531,60  476,70  485,40  505,90  512,20  503,20  
ΕΛΛΑ∆Α 385,50 383,90 380,20 384,60 435,00 418,40 419,20 414,80 405,70 
 

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 ΜΟ 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆-ΘΡΑΚΗ -0,12% -0,47% 5,50% 5,33% -5,06% -5,47% -2,45% -1,38% -0,51% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

-0,09% -0,94% 5,40% -5,39% -1,46% 0,77% -1,42% 3,82% 0,09% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 0,62% -1,99% 1,16% 13,10% -3,82% 0,19% -8,09% -0,36% 0,10% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3,50% 2,30% 6,78% 12,80% 3,22% -4,41% -5,36% -2,19% 2,08% 
ΗΠΕΙΡΟΣ -0,62% 0,94% -1,32% 28,37% -8,27% -6,84% -0,26% 7,55% 2,44% 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ -1,86% -0,55% -2,29% -2,30% 1,23% 0,27% 2,32% -0,26% -0,43% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 1,86% 2,40% -0,86% 1,13% -4,98% 4,44% 1,79% 2,12% 0,99% 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 2,11% -5,88% 2,79% 15,46% 3,14% -3,91% -0,73% 4,04% 2,13% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0,74% -1,42% -1,25% 20,59% -5,80% -1,01% -2,92% 1,74% 1,33% 
ΑΤΤΙΚΗ -0,91% -4,25% -3,54% -12,63% 1,17% 0,49% 2,33% 0,59% -2,09% 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,34% 0,89% 1,73% -8,19% 1,52% 0,35% -3,37% 0,86% -0,74% 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -0,96% -0,82% 0,00% -14,69% -16,71% 9,73% 9,62% 7,88% -0,74% 
ΚΡΗΤΗ 0,08% 0,09% 0,25% -10,33% 1,83% 4,22% 1,25% -1,76% -0,55% 
ΕΛΛΑ∆Α 0,05% -0,80% 0,79% 0,49% -2,71% -0,04% -0,39% 1,65% -0,12% 

 

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον παρακάτω διάγραµµα όπου παρουσιάζονται τα στοιχεία 

αυτά σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσο όρο και τις περιφέρειες του ∆υτικού άξονα.  
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Στις παραπάνω µονάδες υγείας απασχολούνται περίπου 4600 εργαζόµενοι (ιατρικό παραϊατρικό – 

νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

κατανοµή του προσωπικού ανά νοσοκοµείο και κέντρο υγείας για την ∆υτική Ελλάδα, για το 

Νοέµβριο του 2010 σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της 6ης ΥΠΕ. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΜΟΝΙΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΩΣ 
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 

ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ - 
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΩΣ 30 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010)) 

ΜΟΝΙΜΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΩΣ 30 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010) 

Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 34  126  79  
Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ 
"ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ" 

63  267  100  

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 16  42  29  
Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
"ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 

68  205  106  

Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 184  399  191  
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο 
ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ" 

173  655  304  

Γ.Ν. Κ.Υ. 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

14  31  31  

Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ 46  143  90  
Ε.Ν.Ν.Θ. ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 8  56  51  
Π.Γ.Ν.Π. 254  974  419  
Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
"ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ" 

31  120  53  

ΣΥΝΟΛΑ 778  2.583  1.245  
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Με βάση τα στοιχεία αυτά µπορούµε να διαµορφώσουµε ένα πίνακα µε την διαθεσιµότητα ιατρικού, 

παραιατρικού – νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού ανά οργανική και ανεπτυγµένη κλίνη για 

το 2010 για την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Ο πίνακας αυτός θα µας βοηθήσει να δούµε την 

αναλογία του προσωπικού ανά κλίνη για κάθε νοσοκοµειακή µονάδα της ∆υτικής Ελλάδας. 
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∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΛΙΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Μόνιμο Ιατρικό Προσωπικό ανά  
Μόνιμο Νοσηλευτικό Παραιατρικό 

Προσωπικό ανά 

Μόνιμο Διοικητικό και Λοιπό Προσωπικό 

Ανά  
Νοέμβριος 2010 (Στοιχεία 6

ης
 ΥΠΕ) 

Οργανική Κλίνη  Ανεπτυγμένη Κλίνη Οργανική Κλίνη 
 Ανεπτυγμένη 

Κλίνη 
Οργανική Κλίνη 

 Ανεπτυγμένη 

Κλίνη 

Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 3,5  2,5  1,3  0,7  1,5  1,1  

Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ" 4,4  2,6  1,0  0,6  2,8  1,6  

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 3,1  2,7  1,0  1,0  1,7  1,5  

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 3,7  2,6  1,1  0,8  2,0  1,4  

Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 1,8  1,9  0,7  0,6  1,1  1,2  

Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0,8  0,9  0,4  0,4  0,8  0,9  

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,3  1,4  0,5  0,5  1,0  1,0  

Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ" 3,2  1,2  0,9  0,3  1,8  0,7  

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2,9  2,1  1,4  1,0  1,3  1,0  

Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ 2,6  1,9  0,8  0,6  1,3  1,0  

Ε.Ν.Ν.Θ. ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 7,5  6,3  1,0  0,9  1,2  1,0  

Π.Γ.Ν.Π. 3,1  2,8  0,8  0,7  1,9  1,7  

Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ" 3,2  2,9  0,9  0,8  1,9  1,7  

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 3,8  2,9  1,0  0,7  1,6  1,2  
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Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι η Αιτωλοακαρνανία, όπως προέκυψε και παραπάνω έχει τους 

χειρότερους δείκτες από την Ηλεία και την Αχαία στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Στον παραπάνω 

πίνακα η Ηλεία παρόλο έχει χειρότερα ποσοστά από την Αχαία σε διαθεσιµότητα κλινών (οργανικών 

και ανπετυγµένων) ανά κατοίκους εντούτοις έχει σχεδόν τα ίδια ποσοστά διαθεσιµότητας 

προσωπικού ανά κλίνη µε την Αχαία.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε τον αριθµό εξετασθέντων και νοσηλευθέντων ανά 

µονάδα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας για τα έτη 2009 και 2010 (στοιχεία της 6ης ΥΠΕ).  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 2009 ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 2010 

1. ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 37.881  40.249  

2. ΓΝ ΠΥΡΓΟΣ 92.851  83.365  

11. ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 42.412  56.005  

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 173.144  179.619  

4. ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 63.171  39.492  

5. ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 112.062  106.043  

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 175.233  145.535  

6. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 154.595  156.219  

7. ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 18.672  31.082  

8. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ 51.390  9.400  

9. ΕΝΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 10.751  7.874  

10. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 168.878  310.590  

3. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" 41.985  47.319  

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 446.271  562.484  

ΣΥΝΟΛΟ 794.648  887.638  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 2010 

1. ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4.957  4.964  

2. ΓΝ ΠΥΡΓΟΣ 9.914  6.381  

11. ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 574  280  

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 15.445  11.625  

4. ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.659  5.561  

5. ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.024  10.639  

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17.683  16.200  

6. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 31.820  31.655  

7. ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 729  619  

8. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ 6.004  5.158  

9. ΕΝΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 1.677  1.544  

10. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 38.552  31.122  

3. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" 4.150  5.462  

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 82.932  75.560  

ΣΥΝΟΛΟ 116.060  103.385  

 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν σαφώς την παραπάνω εικόνα (αριθµός οργανικών και ανεπτυγµένων 

κλινών) εποµένως στην ΠΕ Αχαίας συγκεντρώνεται µεγάλος αριθµός εξεταζόµενων και 
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νοσηλευόµενων από την Περιφέρεια. Ο αριθµός των εξεταζόµενων είναι σχεδόν 4 πλάσιος στην ΠΕ 

Αχαίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες ενότητες ενώ ο αριθµός των νοσηλευθέντων είναι τουλάχιστον 

πενταπλάσιος.  

 

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στα παρακάτω δύο διαγράµµατα : 

 

Εξετασθέντες στην Π∆Ε 2009 - 2010
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4. ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

5. ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ"

7. ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

8. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ

9. ΕΝΝ ΘΩΡΑΚΟΣ

10. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

3. ΓΝ ΠΑΙ∆ΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ"

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 2010

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 2009

 

 

Και νοσηλευθέντες: 
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Αριθµός Νοσηλευθέντων στην Π∆Ε 2009-2010
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6. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ"

7. ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

8. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ

9. ΕΝΝ ΘΩΡΑΚΟΣ

10. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

3. ΓΝ ΠΑΙ∆ΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 2009

 

 

Η παραπάνω εικόνα δεν αλλάζει και στον αριθµό των χειρουργικών επεµβάσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν τα έτη 2009 και 2010 όπου ο µεγάλος όγκος επεµβάσεων συγκεντρώνεται στις 

µονάδες της ΠΕ Αχαίας και ειδικότερα στο ΠΓΝΠ και στον ΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» που µαζί 

αυτές οι δύο µονάδες πραγµατοποιούν το 85% των χειρουγρικών επεµβάσεων στην ∆υτική Ελλάδα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2009 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2010 

1. ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1.328  1.451  

2. ΓΝ ΠΥΡΓΟΣ 2.002  1.991  

11. ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 42  315  

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 3.372  3.757  

4. ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1.807  2.505  

5. ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.500  1.642  

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.307  4.147  

6. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 8.157  7.817  

7. ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 0  0  

8. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ 1.223  1.343  

9. ΕΝΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 0  0  

10. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.990  9.024  

3. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" 1.591  1.563  

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 20.961  19.747  

ΣΥΝΟΛΟ 28.640  27.651  
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Και διαγραµµατικά  

 

Χειρουργικές Επεµβάσεις στην Π∆Ε 2009-2010
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6. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ"

7. ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

8. ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ

9. ΕΝΝ ΘΩΡΑΚΟΣ

10. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

3. ΓΝ ΠΑΙ∆ΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ"

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2010

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2009

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, ανακεφαλαιώντοντας την ενότητα αυτή παρουσιάζουµε συγκεντρωτικα 

στοιχεία για το 2009 και 2010 για την Περιφερειακές ενότητες της 6ης ΥΠΕ. Η Περιφέρεια Ηπείρου και 

κυρίως η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι τα δύο µεγάλα µητροπολιτικά νοσηλευτικά και 

θεραπευτικά κέντρα της ∆υτικής πλευράς της Ελλάδας.  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

2009 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

2010 

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

2009 

ΜΕΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

2010 

ΗΠΕΙΡΟΥ 22.575  23.541  3,43  3,37  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6.059  5.994  4,49  3,98  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 17.447  17.916  4,05  3,24  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 28.640  27.651  4,00  3,75  

ΣΥΝΟΛΟ 74.721  75.102  3,99  3,59  
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Ο αριθµός των ιατρών όλων των ειδικοτητών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και στις άλλες 

περιφέρειες της χώρας από το 1997 έως και το 2005 δίνεται από τον παρακάτω πίνακα  Η 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας να κατέχει αριθµητικά την πέµπτη θέση σε αριθµό ιτρών όλων των 

ειδικοτήτων στην χώρα: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ΕΤΟΣ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

260,7  279,7  293,7  307,9  309,7  341,7  337,0  372,3  396,1  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 439,0  448,1  452,9  462,7  452,6  475,3  480,9  498,6  514,8  
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 215,2  231,3  230,7  242,9  235,6  258,5  265,6  264,2  289,6  
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 251,3  264,9  275,0  269,7  306,3  358,5  347,5  376,9  382,0  
ΗΠΕΙΡΟΣ 365,3  390,3  411,9  429,5  445,6  476,9  495,8  501,7  514,6  
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 241,2  292,9  303,3  327,4  308,3  315,8  323,0  330,8  329,4  
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 289,3  316,5  328,3  348,0  351,1  360,4  374,5  383,7  394,3  
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 213,6  236,9  236,8  241,6  251,0  245,4  254,0  277,2  266,6  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 248,4  256,8  282,4  291,0  297,5  301,5  316,6  332,5  336,7  
ΑΤΤΙΚΗ 549,5  557,5  567,5  574,5  579,0  597,2  612,9  627,3  645,0  
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 46,5  49,4  52,7  53,7  58,1  61,1  63,9  69,1  69,8  
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 294,3  318,6  345,8  339,7  353,9  431,2  511,9  531,1  535,9  
ΚΡΗΤΗ 769,2  799,0  837,2  876,8  899,3  921,0  1.095,0  1.000,9  996,8  
ΕΛΛΑ∆Α 4.183,5  4.441,9  4.618,2  4.765,4  4.848,0  5.144,5  5.478,6  5.566,3  5.671,6  
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 6,9% 7,1% 7,1% 7,3% 7,2% 7,0% 6,8% 6,9% 7,0% 
 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ειδικότητες των ιατρών που λειτουργούν στην ∆υτική 

Ελλάδα και το ποσοστό συγκέντρωσης τους σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα (Πηγή : Ελληνική 

Στατιστική Αρχή έτος 2007) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
∆ΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑ∆Α(%) 
ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 76.636  3.849  5,02% 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2.145  101  4,71% 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ 1.670  71  4,25% 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ 611  26  4,26% 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.692  124  7,33% 
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-
ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΙ 

976  48  4,92% 

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ 485  23  4,74% 
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΕΣ 58  3  5,17% 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ 2.663  135  5,07% 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ 2.644  119  4,50% 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 3.745  197  5,26% 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ 2.350  91  3,87% 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

592  23  3,89% 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ 423  27  6,38% 
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ 1.959  104  5,31% 
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ 873  44  5,04% 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ 1.802  83  4,61% 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΝΟΜΟΙ- 788  48  6,09% 
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ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 4.233  220  5,20% 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ 3.131  187  5,97% 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 229  19  8,30% 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 276  14  5,07% 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΙ-
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 

1.213  63  5,19% 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 2.113  74  3,50% 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΘΩΡΑΚΑ 313  8  2,56% 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙ∆ΩΝ 174  6  3,45% 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ 1.127  66  5,86% 
ΧΩΡΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 23.182  1.249  5,39% 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 740  28  3,78% 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 14.429  648  4,49% 

 

 

Τέλος στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας λειτουργούν οι παρακάτω  Ιδιωτικές Κλινικές:  

1. Γενική Κλινική Πατρών « ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» δυναµικότητας εξήντα κλινών (60) και µε τµήµατα, 

χειρουργικό-παθολογικό-γυναικολογικό-ουρολογικό  

2. Ορθοπαιδική Κλινική «ΓΡ.ΣΟΛΩΜΟΣ Ε.Π.Ε.» Πάτρα δυναµικότητας πενήντα ( 59 ) κλινών.  

3. «Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» Πάτρα  δυναµικότητας είκοσι ( 20 ) κλινών  

4. Μαιευτική –Γυν/κή Κλινική «ΗΩ Α.Ε.» Πάτρα δυναµικότητας δέκα πέντε (15) κλινών  

5. Γενική Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε»  δυναµικότητας εκατόν είκοσι (120) κλινών, 

µε τµήµατα παθολογικό, καρδιολογικό, ορθοπαιδικό, ουρολογικό. Οφθαλµολογικό, Μαιευτικό-

Γυναικολογικό και χειρουργικό 

6. Γενική Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» Πύργος-δυναµικότητας τριάντα (30) κλινών, µε τµήµατα, 

καρδιολογικό, χειρουργικό, παθολογικό. 

7. Γενική Κλινική Πατρών«ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» Πάτρα δυναµικότητας 

διακοσίων (200) κλινών , µε τµήµατα, Παθολογικό , Καρδιολογικό, Αιµατολογικό, Χειρουργικό, 

Ουρολογικό, Μαιευτικό-Γυναικολογικό, Ορθοπεδικό, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλµολογικό και 

Νευροχειρουργικό. 

 

Τέλος στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, λειτουργούν οι κάτωθι Μονάδες Αιµοκάθαρσης εκτός 

Νοσοκοµείων και Κλινικών: 

 

1. «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», Πάτρα, δυναµικότητας είκοσι τεσσάρων (24) µηχανηµάτων 

αιµοκάθαρσης  

2. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε», Ροδοδάφνη – Αιγιαλείας, δυναµικότητας τριάντα (30) µηχανηµάτων 

αιµοκάθαρσης  

3. «ΙΑΤΡΟΣ –ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», Τραγάνι Αµαλιάδος- 

δυναµικότητας είκοσι πέντε (25) µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης 
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4.8.2 Τροχαία Ατυχήµατα στην ∆υτική Ελλάδα  

 

Ο δείκτης θνησιµότητας λόγω τροχαίων δυστυχηµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατέχει τις 

πρώτες θέσεις. Εντός της Περιφέρειας ο συγκεκριµένος δείκτης βρίσκεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα 

από το 2001 έως το 2006. Χαρακτηριστικές είναι οι µετρήσεις του πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΤΡΟΧΑΙΑ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ   ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3 ΕΤΩΝ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1994/1996 1997/1999 1998/2000 1999/2001 2000/2002 2001/2003 2002/2004 2003/2005 2004/2006 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆-
ΘΡΑΚΗ 

30.60  11.40  18.20  24.40  21.40  20.50  18.70  18.60  17.70  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

21.60  8.20  14.10  18.20  16.70  15.60  15.10  15.10  14.40  

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

19.70  7.70  12.60  18.00  16.20  15.30  13.50  13.30  14.50  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 23.90  9.00  16.00  20.70  19.80  18.30  18.90  17.90  17.10  
ΗΠΕΙΡΟΣ 21.30  8.00  14.10  20.30  21.10  18.70  16.90  12.70  14.60  
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 16.70  6.10  11.10  15.50  16.90  16.40  17.50  13.90  12.10  
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 24.90  9.30  15.60  20.10  19.00  17.60  18.00  17.80  17.30  
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 21.50  9.30  16.40  23.10  20.70  19.00  18.10  20.40  21.10  
ΠΕΛ/ΣΟΣ 22.20  8.30  15.10  18.30  16.70  14.70  15.90  16.20  16.70  
ΑΤΤΙΚΗ 19.60  7.10  12.40  16.50  15.60  14.40  14.60  14.50  14.40  
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11.50  4.10  11.50  14.70  14.10  9.50  8.10  10.60  10.90  
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 15.00  5.50  10.70  14.00  14.40  13.50  14.10  15.60  16.20  
ΚΡΗΤΗ 18.70  7.30  12.70  17.30  16.20  14.40  14.20  13.80  15.20  
ΕΛΛΑ∆Α 267.20  101.30  180.50  241.10  228.80  207.90  203.60  200.40  202.20  
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 9.3% 9.2% 8.6% 8.3% 8.3% 8.5% 8.8% 8.9% 8.6% 

 

ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ( ΑΝΑ 100.000 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ                  ΤΡΙΕΤΙΑΣ)
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Τα θύµατα των τροχαίων ατυχηµάτων στη ∆υτική Ελλάδα έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια.* 

 

ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ΕΤΟΣ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

303 211 319 291 238 226 183 208 180 166 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

229 214 214 203 197 165 137 140 141 134 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 184 184 238 180 207 200 132 139 153 132 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 222 282 255 230 194 184 177 194 170 152 

ΗΠΕΙΡΟΣ 242 230 271 261 217 220 273 157 176 135 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 162 175 232 154 220 210 235 157 151 113 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 252 258 240 241 222 193 214 181 233 228 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 297 342 345 370 342 381 245 280 324 308 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 326 343 259 271 302 217 252 258 225 232 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 137 112 141 146 137 141 117 123 118 183 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 191 220 255 201 172 208 187 202 192 175 

ΚΡΗΤΗ 210 197 202 221 206 197 144 134 162 156 

ΕΛΛΑ∆Α 2,755  2,768  2,971  2,769  2,654  2,542  2,296  2,173  2,225  2,114  

 

ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΝΑ 1.000.000 
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Επιπρόσθετα, οι δείκτες θνησιµότητας από οποιαδήποτε αιτία στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

µεταβάλλονται στο χρόνο, σε γενικές γραµµές πάντως µειώνονται. Η µέγιστη τιµή τους παρατηρείται 

στα έτη 1994 έως 1996 και η ελάχιστη µεταξύ των ετών 2004 και 2006. 

 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ   (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3 ΕΤΩΝ)  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1994/1996 1997/1999 1998/2000 1999/2001 2000/2001 2001/2003 2002/2004 2003/2005 2004/2006 

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆-

ΘΡΑΚΗ 
822.5  809.0  797.6  778.2  768.3  764.7  755.8  751.3  733.7  
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
752.6  728.5  734.4  718.6  704.6  691.4  684.0  674.7  656.4  

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
709.5  691.6  689.9  676.8  668.0  667.8  669.3  664.3  642.7  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 719.9  715.6  713.5  707.8  706.8  694.3  693.9  670.3  651.3  

ΗΠΕΙΡΟΣ 637.1  625.2  627.9  625.2  620.3  607.0  600.7  585.9  569.0  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 682.0  644.9  673.9  657.6  666.7  661.0  673.2  649.7  627.2  

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 709.6  695.2  696.6  683.8  671.8  662.7  656.4  658.5  644.4  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 687.0  670.4  679.8  686.0  684.0  679.6  679.3  665.0  647.6  

ΠΕΛ/ΣΟΣ 641.4  640.2  653.3  656.4  648.8  635.5  630.3  619.6  611.2  

ΑΤΤΙΚΗ 733.2  722.1  721.4  707.7  693.4  679.4  671.8  655.5  630.6  

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 697.8  652.8  678.3  668.3  664.4  657.8  662.0  656.6  641.0  

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 666.3  633.7  633.6  636.8  635.2  642.0  640.3  632.1  607.8  

ΚΡΗΤΗ 632.8  621.7  623.8  622.3  622.5  619.3  613.6  606.2  598.3  

 

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
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4.8.3 Φαρµακεία στην ∆υτική Ελλάδα  

 

Στο χώρο της υγείας επίσης και εντός της ∆υτικής Ελλάδας, η ΠΕ.Αχαϊας καταλαµβάνει την πρώτη θέση σε 

αριθµό φαρµακείων  και ακολουθεί η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία, κ.λπ. 

 

 

Φαρµακεία, κατά γεωγραφικό διαµέρισµα και νοµό, και σύνολο φαρµακαποθηκών: 2004-2006 
 

∆ΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΝΟΜΟΙ 2004 2005 2006 

ΑΧΑΪΑΣ 265 281 262 

ΗΛΕΙΑΣ 100 104 109 
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 149 154 163 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  152 157 158 

ΗΠΕΙΡΟΣ 235 232 259 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 121 121 130 
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4.8.4 Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και ανά περιφερειακή ενότητα λειτουργούν τα ακόλουθα ιδρύµατα 

κοινωνικής πρόνοιας : 

 

4.8.4.1 Ιδρύµατα Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Αχαίας  

Στην ΠΕ Αχαίας λειτουργούν τα παρακάτω ιδρύµατα: 

Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ: 

1. Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών ΜΕΡΙΜΝΑ : Μονάδα για την φιλοξενεία ειδικών 

παιδιών. Η δυναµικότητά του είναι 120 άτοµα και απασχολούνται 40 µόνιµα άτοµα.  

2. ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: ∆έχεται εσωτερικά παιδιά µε νοηξτική ή 

κινησιακή αναπηρία ηλικίας 1-18 ετών (δυναµικότητα 36 παιδιά) και άνω των 18 ετών. 

∆υναµικότητα 54 παιδιά 

3. ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ τεως ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ « Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» : Μπορεί να φιλοξενήσει 

έως 80 οικονοµικά αδύναµους υπερηλικες (άνω των 65 ετών) αυτοεξυπηρετούµενους. Επίσης 

µπορεί να φιλοξενήσει 23 υπερήλικες µη αυτοεξυπηρετούµενους . 

4. ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ : Έχει δυναµικότητα 120 κλίνες και αφορά µη ατοεξυπηρετούµενους 

ενήλικες µε ανίατες ασθένειες 

5. ΕΚΑΜΕ /ΑµΕΑ ΑΙΓΙΟΥ «ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»: Ειδικό κέντρο αποκατάσταση και µέριµνας ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες 
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Β) Μη επιχορηγούµενα Ιδρύµατα 

1. Μονάδα φροντίδας ηλικιωµένων «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» Αίγιο. Παροχή στέγης τροφής και 

περίθαλψης σε αυτοεξυπηρετούµενα άτοµα ή µη ηλικιωµένα άτοµα. ∆υναµικότητας 52 κλινών 

2. ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» Πάτρα. Μονάδα φροντίδας ηλικιωµένων 

µε δυναµικότητα 45 κλίνες. 

3. ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ Καλάβρυτα. Μονάδα φροντίδας 

ηλικιωµένων µε δυναµικότητα 58 κλίνες. 

4. ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» ΑΦΟΙ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Νίφοραίικα ∆ύµης. 

Μονάδα φροντίδας ηλικιωµένων µε δυναµικότητα 94 κλίνες 

 

4.8.4.2 Ιδρύµατα Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  

Στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  λειτουργούν τα παρακάτω ιδρύµατα: 

Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ: 

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»: ∆έχεται 

άτοµα µε νοητική υστέρηση και σύνοδες αναπηρίες από 15 ετών και άνω. Περιλαµβάνει δύο 

δοµές στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.  

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) 

Παράρτηµα Αγρινίου. ∆έχεται παιδιά από την γέννησή τους και µέχρι και 16 ετών µε κινητικά 

προβλήµατα και λογοπεδικά από όλη την περιφερειακή ενότητα.  

3. ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΜΕΑ «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α»: ∆έχεται ενήλικες µε νοητική υστέρηση 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ». ∆έχεται άτοµα µε αναπηρίες, κυρίως 

αυτισµό και νοητική υστέρηση από 18 και άνω. Περιλαµβάνει δύο δοµές α) Κέντρο ηµέρας και 

β)ΣΥ∆ στέγη υποστηριζόµενης διαβίωσης. 

5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Μονάδα φροντίδας ηλικιωµένων µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

6. ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ:Μονάδα φροντίδας ηλικιωµένων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

4.8.4.3 Ιδρύµατα Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Ηλείας  

Στην ΠΕ Ηλείας  λειτουργούν τα παρακάτω ιδρύµατα: 

Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ: 

1. Ι∆ΡΥΜΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ : Ίδρυµα χρονίως πασχόντων και κατάκοιτων 

γερόντων. Φιλοξενεί 90 τρόφιµους ενώ απασχολεί περί τους 34 εργαζόµενους 

2. Ι∆ΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡ∆ΑΣ: Φιλοξενεί περίπου 80 γέροντες και 

γερόντισσες. 

3. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ: Φιλοξενεί γέροντες και γερόντισσες και 

απασχολεί περίπου 34 εργαζόµενους 

4. ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ «Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ». Κέντρο που φιλοξενεί 

πάσχοντες από ανίατες ασθένειες και γέροντες. Εργάζονται περίπου 40 εργαζόµενοι. 
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5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ & ΙΟΥΣΤΙΝΗ». Φιλοξενούνται 36 τρόφιµοι και εργάζονται 13 

υπάλληλοι. Πλησίον του υπάρχοντος κτιρ΄΄ιου ανεγείρεται νέα διώροφη πτέρυγα δυναµικότητας 

πλέον 35 τροφίµων. Βρίσκεται στο ∆ήµο της Αρχαίας Ολυµπίας. 

 

 

 

 

 

 

4.9 Μεταφορικές Υποδοµές  

 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας την Πελοπόννησο 

µε την Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο. Αποτελεί µία εκ των κυριότερων πυλών της χώρας, 

θεωρούµενη ως η ∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική και την ∆υτική Ευρώπη γενικότερα. 

Όσον αφορά στις υποδοµές µεταφορών της Περιφέρειας, διαπιστώνει κανείς πως η στρατηγική 

ανάπτυξης των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων έχει οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση 

του συνόλου των µεταφορικών υποδοµών της Περιφέρειας. 

 

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο και βελτιώνεται συνεχώς. Η κεντρική οδική 

αρτηρία που συνδέει την πόλη των Πατρών µε την Αθήνα αποτελεί µέρος του βασικού εθνικού 

άξονα Π.Α.Θ.Ε (Οδικός Άξονας Πατρών -Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων) και ανήκει στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε 895.χλµ, ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτείνεται 

σε µήκος 3.520 χλµ. περίπου. Στα παράλια και στα πεδινά είναι ανεπτυγµένο, ενώ είναι σχετικά 

ανεπαρκές, ποσοτικά και ποιοτικά, στις µειονεκτικές ορεινές περιοχές. Μεταξύ των µεγάλων τεχνικών 

έργων που ολοκληρώθηκαν στην Περιφέρεια πρωτοστατεί το έργο της σύνδεσης του Ρίου-

Αντίρριου µέσω της οµώνυµης κρεµαστής γέφυρας µήκους 2,5 χιλιοµέτρων που συνδέει την 

Πελοπόννησο µε την κυρίως ηπειρωτική χώρα. Με το έργο αυτό αναβαθµίστηκε ολόκληρο το 

σύστηµα µεταφορών στην δυτική περιοχή της χώρας.  

 

Το σιδηροδροµικό δίκτυο της Περιφέρειας έχει µήκος άνω των 300 χιλιοµέτρων και διασχίζει την 

παραλιακή ζώνη των Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας µε την σύνδεση Αθήνας-Πάτρας-Πύργου-Καλαµάτας. 

Υπάρχει επίσης και οδοντωτός σιδηρόδροµος µε την διαδροµή ∆ιακοπτού-Καλαβρύτων.  

 

Αναφορικά µε τις λιµενικές υποδοµές, το λιµάνι των Πατρών δεσπόζει στην Περιφέρεια εξ αιτίας της 

στρατηγικής θέσης του, αποτελώντας την ∆υτική Πύλη της χώρας προς την Αδριατική και την 

∆υτική Ευρώπη. Η λιµενική υποδοµή µπορεί να εξυπηρετήσει φορτηγά πλοία χωρητικότητας µέχρι 

25.000 τόνων και επιβατικά πλοία έως 16.000 κόρων και µήκος 220µ. Παρέχει σύγχρονη 

εξυπηρέτηση, ενώ στις ευρύτερες λιµενικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνεται η µαρίνα των Πατρών και 

η ιχθυόσκαλα. Άλλα σηµαντικά λιµάνια της Περιφέρειας είναι το λιµάνι του Αιγίου, της Κυλλήνης, του 

Κατακόλου, Μεσολογγίου, Αστακού, Αµφιλοχίας. 
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Τα αεροδρόµια που εξυπηρετούν την Περιφέρεια είναι στρατιωτικά και βρίσκονται στην Άραξο, στο 

Άκτιο και στην Ανδραβίδα, ενώ έχουν δυνατότητες εξυπηρέτησης εµπορικών πτήσεων και charter. 

Οι δυνατότητες των υφιστάµενων αεροδροµίων θεωρούνται ξεπερασµένες ως προς τα 

επιχειρησιακά δεδοµένα των χώρων κίνησης αεροσκαφών (διάδροµοι, τροχόδροµοι, πίστες 

στάθµευσης αεροσκαφών) και ως προς τις διατιθέµενες κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές 

διευκολύνσεις. 

 

4.9.1 Μεγάλα έργα που γίνονται στην ∆υτική Ελλάδα: 

 

4.9.2 Σιδηροδροµικό έργο, τµήµα Κιάτο- Πάτρα 

Το έργο αυτό κατασκευάζεται εδώ και µερικά χρόνια και συγκεκριµένα κατασκευάζεται το τµήµα 

Κιάτο- Ροδοδάφνη (Αίγιο). ∆υστυχώς η περιοχή από τη Ροδοδάφνη (Αίγιο) µέχρι την Πάτρα δεν 

φαίνεται να προχωρά, αντίθετα ώριµο προς δηµοπράτηση είναι το τµήµα από την Ροδοδάφνη 

µέχρι το Ρίο.  

 

Ο πιο ρεαλιστικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί το τµήµα Κιάτο -Ροδοδάφνη µέχρι το 2016 µε την 

ηλεκτροκίνηση και την λειτουργία των νέων σταθµών ενώ προσπάθεια γίνεται µέχρι το 2016 να 

έχουν δηµοπρατηθεί και κατασκευαστεί και τα τµήµατα µέχρι το Ρίο. 

 

Η µέγιστη ταχύτητα της νέας γραµµής είναι 200 χλµ./ώρα στο µεγαλύτερο µήκος της (Αθήνα - 

Κόρινθος - Λυγιά), 150 χλµ./ώρα στο τµήµα Λυγιά - Αίγιο και 100 -150 χλµ./ώρα στο τµήµα Αίγιο - 

Πάτρα. 

 

Τα έργα στο τµήµα ΚΙΑΤΟ- ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ είναι κόστους 578.000.000 ευρώ. Η νέα γραµµή αρχίζει 

από την έξοδο του νέου σιδηροδροµικού σταθµού Κιάτου και τελειώνει στην περιοχή Ροδοδάφνης, 

µετά το σιδηροδροµικό σταθµό Αιγίου. 

 

Κατά µήκος του τµήµατος αυτού της γραµµής κατασκευάζονται :  

• Σήραγγες µήκους 12 χλµ. 

• Cut & Cover µήκους 3,6 χλµ  

• 18 Σιδηροδροµικές Γέφυρες  

• 65 Άνω και Κάτω ∆ιαβάσεις Οδών 

• 3 Σιδηροδροµικοί Σταθµοί (Ξυλόκαστρο, Ακράτα, Αίγιο)  

• 6 Σιδηροδροµικές Στάσεις (∆ιµηνιό, Λυκοποριά, Λυγιά (περιοχή ∆ερβενίου), Πλάτανος, 

∆ιακοπτό, Ελίκη) 

 

Στο τµήµα Κιάτο -Ροδοδάφνη βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε εργολαβίες υποδοµής :  
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Εργολαβία 1:Η κατασκευή υποδοµής της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Κιάτο 

Ροδοδάφνη από Χ.Θ. 21+200 έως Χ.Θ. 28+000, συµπεριλαµβανοµένης της σήραγγας Μελισσίου » 

µε προϋπολογισµό: 55.800.000 ευρώ. Το έργο υπογράφηκε στις 5/6/2006 µε ανάδοχο την « 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» µε αρχικό χρόνο υλοποίησης τους 30 µήνες. 

Σε αυτό το τµήµα περιλαµβάνεται η κατασκευή: 

• Της διπλής σήραγγας Μελισσίου µήκους 1485,02m, µε 1 σήραγγα διαφυγής µήκους 300 m 

περίπου, συµπεριλαµβανοµένων των έργων εισόδου της σήραγγας διαφυγής ( Cut +Cover µήκους 

11m , έργα αντιστήριξης πρανών εισόδου,κλπ.). 

• 2 Cover & Cut στην είσοδο και έξοδο της κύριας σήραγγας , συνολικού µήκους 330,83m . 

• Την κατασκευή των χωµατουργικών έργων µήκους 7 χλµ. (εντός και εκτός της σήραγγας 

Μελισσίου) 

 

Εργολαβία 2: « Κατασκευή Σήραγγας Τράπεζας, Πλατάνου και γέφυρας Λαδοπόταµου στο τµήµα 

Κιάτο - Αίγιο της Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Αθηνών - Πατρών» µε 

προϋπολογισµό 100.500.000 ευρώ. Το έργο υπογράφηκε στις 28/9/2006 µε ανάδοχο την 

Κοινοπραξία J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και αρχικό χρόνος υλοποίησης τους 36 

µήνες. 

Σε αυτό το τµήµα περιλαµβάνεται η κατασκευή:  

• Της σήραγγας Πλατάνου για διπλή γραµµή µήκους 2292,9m µε 2 στοές διαφυγής συνολικού 

µήκους 645m και Cut &Cover εισόδου και εξόδου συνολικού µήκους 33m 

• Της γέφυρας του ποταµού Λαδοποτάµου µήκους 109,50m 

• Την σήραγγα Τράπεζας για διπλή γραµµή µήκους 2.748,12m µε 2 στοές διαφυγής συνολικού 

µήκους 398m και Cut &Cover εισόδου και εξόδου συνολικού µήκους 34.51m 

Η σήραγγα Πλατάνου ξεκινά από τον οικισµό Πλατάνου, διέρχεται κάτω από τη Νέα Εθνική Οδό 

Κορίνθου - Πατρών και καταλήγει στην περιοχή της Τράπεζας, πλησίον της οδού µε κατεύθυνση τα 

Καλάβρυτα και τη γέφυρα του ποταµού Λαδοπόταµου η οποία θα συνδέσει την έξοδο της 

σήραγγας Πλατάνου µε την είσοδο της σήραγγας Τράπεζας. Η σήραγγα Τράπεζας περνάει κάτω 

από τον οικισµό Τράπεζα και στην έξοδό της (πλευρά του ∆ιακοπτού) περνάει κάτω από τη Νέα 

Εθνική Οδό. 

 

Εργολαβία 3: «Κατασκευή Σήραγγας Αιγίου στο τµήµα Κιάτο - Αίγιο της Σιδηροδροµικής Γραµµής 

Υψηλών Ταχυτήτων Αθηνών - Πατρών» µε προϋπολογισµό 72.600.000 ευρώ. Το έργο υπογράφηκε 

στις 24/5/2006 µε ανάδοχο την Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και αρχικό 

χρόνο υλοποίησης τους 34 µήνες. 

 

Στο παραπάνω έργο περιλαµβάνεται η κατασκευή:  

• Της διπλής σήραγγας Αιγίου, µήκους 3252m, µε 3 στοές διαφυγής συνολικού µήκους 805m. 

• 3 Cover & Cut, συνολικού µήκους 265,85m, στην είσοδο και έξοδο της κύριας σήραγγας 

• 3 πασσαλότοιχους, συνολικού µήκους 368.05 (∆υτικό µέτωπο). 

• Άνω ∆ιάβαση (ΤΟ3), µήκους 32m (Ανατολικό µέτωπο). 
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Η υπόγεια χάραξη διέρχεται αρχικά κάτω από την περιοχή «Κουλούρα» και παρακάµπτοντας την 

πόλη του Αιγίου καταλήγει στην περιοχή του εργοστασίου «Κουνινιώτης». 

 

Εργολαβία 4: «Η υποδοµή της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής, σε µήκος περίπου 48 χλµ, 

από την περιοχή Μελισσίου µέχρι την περιοχή Ροδοδάφνης (εκτός της περιοχής ∆ιακοπτού και 

Ελαιώνα)» µε προϋπολογισµό 211.000.000 ευρώ και χρόνο υλοποίησης τους 36 µήνες. 

Στο παραπάνω έργο περιλαµβάνεται η κατασκευή 44 Κάτω ∆ιαβάσεων εκ των οποίων οι 40 θα είναι 

Κάτω ∆ιαβάσεις Οδών και οι 4 θα είναι Κάτω ∆ιαβάσεις πεζών. 

 

 

4.10 Έρευνα & Ανάπτυξη 

Η Π∆Ε χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µεγάλου δυναµικού φορέων ερευνητικής και τεχνολογικής 

δραστηριότητας και ερευνητών σε τοµείς έντασης γνώσης, και στην παρουσία αξιόλογων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο ο τοµέας δεν παρουσιάζει την αναµενόµενη 

αποτελεσµατικότητα, µε βάση τις ανεπτυγµένες υποδοµές και τις δαπάνες που γίνονται για Έρευνα 

και Καινοτοµία στην Περιφέρεια. Λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά τριών ∆εικτών18 που περιέχονται 

στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσµάτων για την Καινοτοµία (ΕΠΑΚ)19 του 2002 σχετικά µε την 

καινοτοµία στη Π∆Ε προκύπτει ότι και στις τρεις περιπτώσεις η Π∆Ε βρίσκεται κάτω από τους 

εθνικούς µέσους όρους. Πιο συγκεκριµένα: στο ∆είκτη ΠΕΣ∆Κ βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο της 

χώρας µε ποσοστό 72% (έκτη θέση), στο ∆είκτη ΠΕυρΣ∆Κ βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο ως 

Περιφέρεια προς το µέσο όρο της ΕΕ, µε ποσοστό 29% (έκτη θέση) και στο ∆είκτη ΦΠΣ∆Κ βρίσκεται 

κάτω από το µέσο όρο των δύο προαναφερόµενων δεικτών, µε ποσοστό 52% (5η θέση). Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει µεγάλο κενό στη συγκεκριµένη Περιφέρεια αναφορικά µε την 

υιοθέτηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών καινοτοµικού χαρακτήρα.  

 

Σύµφωνα, µε τα πλέον διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat η Π∆Ε εµφανίζει δαπάνες σε E&A 0,94% (1999) 

έναντι του εθνικού 0,65% του ΑΕΠ και του ευρωπαϊκού µέσου όρου 2% της ΕΕ (2001), 

χαρακτηριζόµενες από σχετικά µικρή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, και µικρή διαχρονική αύξηση. 

Παρατηρούνται επίσης χαµηλές επιδόσεις σε αριθµό διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δείκτης που αποτελεί 

µέτρο της απόδοσης της Ε&Α. Συγκεκριµένα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανά ένα εκατοµµύριο 

                                                 
18  Ο Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ)– Regional National Summary Innovation Index 

(RNSII) για την Π∆Ε είναι 72 (ο δείκτης ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το 

µέσο της χώρας. Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική επίδοση της συγκεκριµένης περιφέρειας 

βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της χώρας). Ο Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας, (ΠΕυρΣ∆Κ) - 

Regional European Summary Innovation Index (REUSII) για την Π∆Ε ανέρχεται σε 29 (ο δείκτης ορίζεται ως ο σχετικός µέσος 

όρος των δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της ΕΕ. Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η 

καινοτοµική επίδοση της συγκεκριµένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ). Ο Φανερός Περιφερειακός 

Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ) - Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII) για την Π∆Ε είναι 55 (ο δείκτης 

προκύπτει ως µέσος όρος των δύο προηγούµενων δεικτών). 

19  European Innovation Scoreboard,2003. 
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κατοίκους είναι 6,1 για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και 9,9 για την Ελλάδα, όταν ο µέσος 

ευρωπαϊκός όρος ξεπερνάει τα 100.  

 

Η κύρια κατεύθυνση των δαπανών της Περιφέρειας για Έρευνα και Καινοτοµία είναι τα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις.  

 

Οι υφιστάµενες επιχειρηµατικές υποδοµές της Περιφέρειας είναι η ΒΙΠΕ Πατρών και οι εγκαταστάσεις 

στο λιµάνι του Αστακού. Στην πρώτη λειτουργούν περί τις 30 βιοµηχανίες που απασχολούν περί τους 

1.500 εργαζόµενους. Στην δεύτερη, στο Πλατυγιάλι Αστακού ολοκληρώθηκαν τα σχεδιαζόµενα έργα, 

γεγονός που δηµιουργεί µία νέα αγορά και νέες απαιτήσεις στις µεταφορικές υποδοµές (υπηρεσίες 

logistics). Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται η δηµιουργία του Βιοµηχανικού Πάρκου Πατρών.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ύπαρξη έντονης ενδοπεριφερειακής ανισότητας στην ανάπτυξη 

υποδοµών έρευνας και τεχνολογίας, καθώς υπάρχει έντονη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων για 

έρευνα και καινοτοµία στην Αχαΐα, τα οφέλη των οποίων δεν φαίνεται να διαχέονται στην υπόλοιπη 

Περιφέρεια.  

 

 

4.11  Πολιτισµός 

 

Η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί αναµφισβήτητα µοναδική κοιτίδα πολιτισµού παγκόσµιας εµβέλειας, 

διαχρονικής αξίας,   τόσο από τους  αρχαίους χρόνους όσο και στα νεότερα χρόνια µέχρι σήµερα, 

καθώς κάθε εποχή αλλά  και γεωγραφική περιοχή της χώρας,  προσδιορίζεται µέσα από µοναδικές 

ιδιαιτερότητες  που τη χαρακτηρίζουν και αποτελούν  αντικείµενο µελέτης .  

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας παρουσιάζει µοναδικές ιδιαιτερότητες και πλεονεκτήµατα όπως επίσης 

και  αδύνατα  σηµεία  στην προοπτική της ανάπτυξης και του σχεδιασµού  των µοντέλων προώθησης 

και εξέλιξης  της πολιτιστικής παραγωγής και άνθησης, που είναι το ζητούµενο, έτι περαιτέρω σε 

περιόδους διοικητικής αναδιάρθρωσης, όπως είναι η πρόκληση της νέας αρχιτεκτονικής δοµή 

αυτοδιοίκησης  που καθιερώνεται µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης».  

 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται µια προσπάθεια  αφενός καταγραφής της υφιστάµενης 

κατάστασης και αφετέρου, µιας   προσέγγισης  των εργαλείων στρατηγικού σχεδιασµού της 

πολιτιστικής  ανάπτυξης  της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ως ενιαίας πλέον οντότητας και της 

σχέσης της, µε  τις  λοιπές   Περιφέρειες της Επικράτειας, µέσα σε ένα δυναµικό επικοινωνιακό και 

εξελικτικό σχήµα που εδράζεται στη φιλοσοφία της Νέας Αρχιτεκτονικής ∆οµής.  

 

Η υφιστάµενη κατάσταση στην Περιφέρεια  ∆υτικής  Ελλάδας   µπορεί να περιγραφεί µε µια πρώτη 

µατιά σε δύο επίπεδα:  
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1) Στο επίπεδο των  πάσης φύσεως  πολιτιστικών  υποδοµών (Αρχαιολογικοί Χώροι, 

Παραδοσιακοί Οικισµοί,  Μουσεία, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία, Ιστορικά διατηρητέα µνηµεία 

και έργα τέχνης,  

 

2) Στο επίπεδο του άξονα της ιδιαίτερης κουλτούρας και παράδοσης  των τριών γεωγραφικών 

περιοχών (τοπικές παραδοσιακές εορτές - τοπικά έθιµα  - τοπικές εκδηλώσεις – φεστιβάλ) καθώς  και 

στα πλαίσια   αδελφοποιήσεις µε εκτός της χώρας περιοχές. 

 

4.11.1  Πολιτιστικές Υποδοµές 

Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας παρουσιάζει ιδιαίτερα σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και  

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

 

Ανά περιοχή υποδοµές βρίσκονται : 

• Στην Αρχαία Ολυµπία, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυµπίας  

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

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

Βιβλιοθήκη της Μονής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου.  

• Στο Μεσολόγγι, το Μουσείο Τρικούπι και η Πινακοθήκη 

• Στο Αγρίνιο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και η Παπαστράτειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη.  

• Στη Βόνιτσα, το Αρχαιολογικό Μουσείο στο χωριό Θύριο 

• Στο Θέρµο, η Βιβλιοθήκη Απόκουρου και το Αρχαιολογικό Μουσείο 

• Στη Ναύπακτο, η Παπαχαραλάµπειος Βιβλιοθήκη  

• Στο Αίγιο, το Αρχαιολογικό Μουσείο  

• Στην Κλειτορία, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης   

• Στον Πύργο, η Βιβλιοθήκη και η Πινακοθήκη  

• Στην Ανδρίτσενα,  Βιβλιοθήκη µε σπάνιες εκδόσεις και προσθήκες σε Αρχαιολογικά 

Ευρύµατα.  

 

Οι προστατευόµενοι από την αρχαιολογική Νοµοθεσία χώροι και µνηµεία της περιφέρειας είναι: 

 

• Αρχαιολογικοί Χώροι: Θέρµου Τριχωνίδας, Στράτου Αγρινίου, Πλευρώνας Μεσολογγίου, 

Οινειαδών Κατοχής στην Αιτωλοακαρνανία, Κλείτορος, Ψωφίδος, Ελίκης στην Αχαΐας καθώς και 

Αρχαίας Ολυµπίας, Ήλιδας, Φυγαλείας στην Ηλεία.  

• Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κάστρα: Ναυπάκτου, Βόνιτσας, Αγγελόκαστρου, Αντιρρίου 

στην Αιτωλοακαρνανία, Ρίου και Πατρών στην Αχαΐα και Χλεµούτσι Κυλλήνης στην Ηλεία.  

• Τόποι Ιστορικής Σηµασίας: Ηρώο Μεσολογγίου στην Αιτωλοακαρνανία, Μονή Αγίας 

Λαύρας, Μονή Ταξιαρχών και Μέγα Σπήλαιο στην Αχαΐα.  

 

Σηµαντική είναι επίσης και η παρουσία των τοπικών παραδοσιακών οικισµών. Οι χαρακτηρισµένοι 

παραδοσιακοί οικισµοί της Περιφέρειας είναι: Ναύπακτος, Αιτωλικό και τµήµατα του Μεσολογγίου 
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στην Αιτωλοακαρνανία, Βεσίνι Καλαβρύτων και Αλεποχώρι Πατρών στην Αχαΐα και τέλος Ταξιάρχης 

Ολυµπίας και Ανδρίτσαινας στην Ηλεία.  

 

Ειδικότερα, αναφορικά µε την Ηλεία , αξίζει να αναφερθούν αρχαιολογικοί χώροι όπως το Κάστρο 

Κυλλήνης αλλά και η Αρχαία Ήλιδα, η οργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων και πρωτεύουσα 

των Ηλείων, στην οποία τα κτήρια που έχουν ανασκαφεί χρονολογούνται από τους ύστερους 

ελληνιστικούς ως τους ρωµαϊκούς χρόνους. 

Στην Αρχαία Ολυµπία, το Ιερό της Ολυµπίας απλώνεται στους πρόποδες του λόφου του Κρονίου, 

ανάµεσα στον Αλφειό και τον παραπόταµό του Κλαδέο. Η Αρχαία Φιγαλεία υπήρξε κατά την 

αρχαιότητα µία από τις ισχυρότερες αρκαδικές πόλεις στην πολιτική χώρα. Την πόλη περιέβαλε ισχυρό 

τείχος µήκους περίπου 4 χλµ., µε πύργους ορθογώνιους και κυκλικούς, το οποίο σώζεται ακόµη και 

σήµερα σε πολύ καλή κατάσταση και σε αρκετό ύψος. 

Ο Επικούρειος Απόλλωνας είναι ο πρώτος σχεδόν άρτια διατηρηµένος ναός, στον οποίο 

αντιπροσωπεύονται για πρώτη φορά και οι τρεις αρχιτεκτονικοί ρυθµοί της αρχαιότητας: ιωνικός, 

δωρικός, κορινθιακός. Η θέση που είναι κτισµένος ο ναός, σε υψόµετρο 1.131 µ., έχει το αρχαίο 

όνοµα «Βάσσαι», που σηµαίνει µικρή κοιλάδα µέσα στα βράχια. 

Το Αρχαίο Λέπρεο είναι αρχαία ισχυρή πόλη, κτισµένη σε στρατηγικό σηµείο, αφού έλεγχε τα 

περάσµατα για Ηλεία, Μεσσηνία και Αρκαδία. Η πόλη βρισκόταν σε διαρκείς αγώνες κατά των Ηλείων, 

των οποίων υπήρξαν οι σκληρότεροι αντίπαλοι. Η διεκδίκηση του Λεπρέου από τους Ηλείους , τους 

οδήγησε στην ανοικτή σύγκρουση µε τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι εισέβαλαν και ερήµωσαν την Ηλεία, 

στα τέλη του 5ου αι.π.Χ . 

Επίσης, το Κάστρο Χλεµούτσι ιδρύθηκε στα έτη 1220-1223 από τον ηγεµόνα Γοδεφρείδο Α' 

Βιλλεαρδουίνο και αποτέλεσε το ισχυρότερο φρούριο του φράγκικου πριγκηπάτου της Αχαΐας. 

Αναφορικά µε τα µουσεία της ΠΕΗλείας, γνωστά είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ήλιδας, το 

Μουσείο Μπελογιάννη, το Λαογραφικό Μουσείο  και το Μουσείο Τατάνη στην Αµαλιάδα.. 

Επιπρόσθετα,  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας  έχουν εκτεθεί τα πιο σηµαντικά ευρήµατα των 

ανασκαφών. Σπουδαία είναι και το Μουσείο Ιστορίας Αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων αλλά και το 

Μουσείο Ιστορίας Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. Επίσης, το Λαογραφικό Μουσείο της 

Ανδρίτσαινας, το οποίο ιδρύθηκε το 1981 ύστερα από πρωτοβουλία του εξωραϊστικού Συλλόγου 

Γυναικών - στην αρµοδιότητα του οποίου και υπάγεται. -δηµιουργήθηκε µε σκοπό να διασωθεί και 

παράλληλα να προβληθεί το παραδοσιακό υλικό της Ανδρίτσαινας. 

Αναφορικά µε την Αιτωλοακαρνανία, υπάρχουν περίπου 150 αξιοσηµείωτα µνηµεία Αρχαίας, 

Ρωµαϊκής, Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής, και Νεώτερης εποχής (αρχαίες πόλεις, οχυρά, θέατρα, ιερά, 

µοναστικά κέντρα, ναοί, σπηλαιώδεις εκκλησίες, βυζαντινά κάστρα, ενετικά και τούρκικα οχυρά, κτλ.). 

Αρκετές ανασκαφές βρίσκονται σήµερα σε εξέλιξη. ∆ιενεργούνται οι περισσότερες (Ναυπάκτου, 

Παλιόκαστρο Αγρινίου, Αγγελόκαστρο, Στράτος, Οινιάδες, Λουτράκι, κ.λπ) από την ΣΤ΄ Εφορεία 

Αρχαιοτήτων.  

 

Η ΠΕ Αχαΐας έχει να επιδείξει ένα πλήθος από κτίρια µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική καθώς είχε επιρροές από 

διάφορα ρεύµατα των εποχών. Χαρακτηριστικά είναι τα κτίρια που ανεγέρθηκαν τον 19ο και 20ο 
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αιώνα, ενώ υπάρχει και ένα σύνολο από βιοµηχανικά κτίρια που µαρτυρούν την οικονοµική και 

εµπορική ανάπτυξη της περιοχής κατά την διάρκεια του  20ου αιώνα.  

 

Η αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της Πάτρας αλλά και γενικότερα της Αχαΐας είναι σαφώς επηρεασµένη  

από όλους τους κατακτητές της (Φράγκοι, Βενετοί, Ρωµαίοι, Βυζαντινοί) από την αρχαιότητα έως 

σήµερα. Το Ρωµαϊκό Ωδείο της «το πιο αξιόλογο σ΄ όλη την Ελλάδα µετά το Ηρώδειο» κατά τον 

Παυσανία, το Κάστρο της, ο παλιός Ναός του Αγίου Ανδρέα (1836 - 1843) µαρτυρούν το πέρασµα 

των αιώνων από την πρωτεύουσα της Αχαΐας, αποτελώντας κτίρια - αναγνώσµατα οικιστικών µέσων 

και νοοτροπιών. Αυτά όµως που προκαλούν το ενδιαφέρον στο κέντρο της σύγχρονης Πάτρας είναι 

τα νεοκλασικά κτίρια και οι στοές µε τα οποία κοσµήθηκε η πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα και τα 

οποία µαρτυρούν την τότε ευµάρεια της. Ο Ερνέστος Τσίλερ σχεδίασε τα νεοκλασικά κτίρια που 

συναντά κανείς στην πλατεία Γεωργίου (την κεντρική της πόλης), όπως το ∆ηµοτικό Θέατρο 

«Απόλλων» (1871) και το κτίριο του Εµπορικού Συλλόγου. Όλες σχεδόν οι κεντρικές οδοί της Πάτρας, 

αλλά και η Άνω Πόλη είναι γεµάτες από διώροφα διατηρητέα κτίρια (µε οροφογραφίες, τοιχογραφίες 

και ακροκέραµα) αλλά και στοές και σκάλες. Ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος είναι και ο 

καθολικός ναός του Αγίου Ανδρέα καθώς και ο αγγλικανικός ναός της Πάτρας.  

 Ανάλογης αρχιτεκτονικής αξίας είναι και τα κτίρια του Αιγίου µε τα αστικά της µέγαρα, ιδιωτικά και 

δηµόσια και τους περικαλλείς ναούς της να έχει ιδιαίτερη θέση στην νεοελληνική αρχιτεκτονική. 

Σηµαντική είναι και η λαϊκή αρχιτεκτονική των ορεινών παραδοσιακών οικισµών της Αχαΐας που 

οικοδοµήθηκαν από Κλουκινιώτες-Βαραβαρήτες µαστόρους και αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της 

νεοελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής.   

 

Επιπρόσθετα, στις δραστηριότητες της περιοχής συγκαταλέγεται το Πατρινό Καρναβάλι, που είναι η 

µεγαλύτερη εκδήλωση της χώρας στο είδος της, µία από τις µεγαλύτερες - σε ορισµένες 

παραµέτρους της - στον κόσµο και από τα σηµαντικότερα καρναβάλια της Ευρώπης. Ξεκίνησε κάπου 

στα1829 µε τον πρώτο αποκριάτικο χορό του εµπόρου Μωρέτη και συνεχίζει ακάθεκτο έως και 

σήµερα. Το Καρναβάλι ωστόσο άρχισε ν' αποκτά τα πρώτα στοιχεία οργάνωσης από το 1860 και 

µετά, µε επιρροές από το δυτικό και επτανησιακό στοιχείο, λόγω της ένωσης των Ιονίων νησιών µε την 

Ελλάδα.  Όπως ήταν φυσικό δέχθηκε πολλαπλές επιρροές, κυρίως Μεσογειακές, τις οποίες όµως 

κατόρθωσε σε µεγάλο βαθµό να αφοµοιώσει, µε αποτέλεσµα το ελληνικό στοιχείο και η τοπική 

κουλτούρα να κυριαρχούν. Το καρναβάλι πέρασε από διάφορα στάδια και µορφές. Ως αφετηρία της 

σηµερινής του µορφής θεωρείται το 1966, όπου καθιερώθηκε το Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού, 

που σηµειώνει µέχρι σήµερα µεγάλη επιτυχία και στο οποίο συµµετέχουν πάνω από 50.000 νέοι της 

Πάτρας. Το κυνήγι είναι ένα απλό παιχνίδι πλοήγησης, που µε τη φαντασία και την ευρηµατικότητα 

των Πατρινών, έγινε σήµερα ένα καρναβαλικό γεγονός που διαρκεί πάνω από 10 µέρες και αποτελεί 

τον κορµό του καρναβαλιού και της παρέλασης.   

Επίσης, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας είναι πλέον ένας θεσµός ο οποίος µετράει αρκετά χρόνια 

ζωής έχοντας συµβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του πολιτιστικού προσώπου της Πάτρας και 

γενικότερα της Αχαΐας. Κάθε χρόνο το διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας φιλοξενεί σηµαντικές µουσικές και 

θεατρικές παραστάσεις από καταξιωµένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.  
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Οι προστατευόµενοι από την αρχαιολογική Νοµοθεσία χώροι και µνηµεία της περιφέρειας είναι: 

 

• Αρχαιολογικοί Χώροι: Θέρµου Τριχωνίδας, Στράτου Αγρινίου, Πλευρώνας Μεσολογγίου, 

Οινειαδών Κατοχής στην Αιτωλοακαρνανία, Κλείτορος, Ψωφίδος, Ελίκης στην Αχαΐας καθώς και 

Αρχαίας Ολυµπίας, Ήλιδας, Φυγαλείας στην Ηλεία.  

• Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κάστρα: Ναυπάκτου, Βόνιτσας, Αγγελόκαστρου, Αντιρρίου 

στην Αιτωλοακαρνανία, Ρίου και Πατρών στην Αχαΐα και Χλεµούτσι Κυλλήνης στην Ηλεία.  

• Τόποι Ιστορικής Σηµασίας: Ηρώο Μεσολογγίου στην Αιτωλοακαρνανία, Μονή Αγίας 

Λαύρας, Μονή Ταξιαρχών και Μέγα Σπήλαιο στην Αχαΐα.  

 

Σηµαντική είναι επίσης και η παρουσία των τοπικών παραδοσιακών οικισµών. Οι χαρακτηρισµένοι 

παραδοσιακοί οικισµοί της Περιφέρειας είναι: Ναύπακτος, Αιτωλικό και τµήµατα του Μεσολογγίου 

στην Αιτωλοακαρνανία, Βεσίνι Καλαβρύτων και Αλεποχώρι Πατρών στην Αχαΐα και τέλος Ταξιάρχης 

Ολυµπίας και Ανδρίτσαινας στην Ηλεία.  

 

 

4.12 Τουρισµός  

Το γεωγραφικό διαµέρισµα ∆υτικής Ελλάδας (Περιφέρειες Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων) 

χαρακτηρίζεται γενικά στο µεν ηπειρωτικό τµήµα από ορεινότητα (Πίνδος), σχετική αποµόνωση από 

την υπόλοιπη χώρα, δυσχερή προσπέλαση, µεγάλη χρονοαπόσταση, στο δε νησιωτικό από 

κατακερµατισµό σε µια γραµµική ανάπτυξη νησιών κατά µήκος των δυτικών ακτών. Στο εσωτερικό του 

το διαµέρισµα παρουσιάζει έντονες κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες, όπως π.χ. στο ηπειρωτικό 

τµήµα υψηλότερους δείκτες γήρανσης πληθυσµού, ανεργίας, και χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα, όχι 

µόνο σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ελλάδας αλλά και της Ε.Ε. των 15 κρατών-µελών (π.χ. Ήπειρος).  

 

Οι σηµαντικές διαπεριφερειακές ανισότητες που διαπιστώνονται οφείλονται κυρίως στην 

κοινωνικοοικονοµική δοµή των Περιφερειών. Λιγότερο ανεπτυγµένες εµφανίζονται οι Περιφέρειες που 

η οικονοµία τους βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα ( Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα), ενώ τα Ιόνια 

Νησιά παρουσιάζουν υψηλότερο σχετικά επίπεδο ανάπτυξης λόγω του τουρισµού (Κέρκυρα). Κύριες 

προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή αυτή διαφοροποίηση, εκτός από την ύπαρξη αξιόλογων φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων, αποτέλεσαν η τουριστική παράδοση που προϋπήρχε στην Κέρκυρα, η 

υποδοµή και οι υπηρεσίες στήριξης του τουρισµού που αναπτύχθηκαν καθώς και η φήµη που 

καλλιεργήθηκε σταδιακά.  

 

Συγκριτικά στοιχεία της σχέσης τουρισµού /πληθυσµού για τις τρεις Περιφέρειες παρουσιάζονται στον 

Πίνακα  που ακολουθεί.  

Πίνακας 4-12-1 Ποσοστιαία κατανοµή πληθυσµού και ξενοδοχειακών κλινών ανά Περιφέρεια  
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Περιφέρεια  Πληθυσµός % Ξενοδ.κλίνες  % 
Ξενοδ.κλίνες/ 1000 

κατοίκους 

Ηπείρου  3,22 1,56 28 

Ιονίων Νήσων  1,96 10,16 301,5 

∆υτικής Ελλάδας  6,79 2,47 20 

Σύνολο χώρας  100 100 56 

 

 

Παρόλα αυτά, η τουριστική ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά δεν ήταν άµοιρη δυσµενών επιπτώσεων 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών. Η Κέρκυρα, ένας από τους παλαιότερους 

καθιερωµένους τουριστικούς προορισµούς του ευρωπαϊκού µαζικού τουρισµού, δεν απέφυγε ούτε τις 

χωρικές υπερσυγκεντρώσεις τουριστικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εις βάρος της 

γεωργικής γης, ούτε την αισθητική και ποιοτική υποβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, του τοπίου και του δοµηµένου χώρου, ούτε την εποχικότητα και τους συγκυριακούς 

κινδύνους από την µονοκαλλιέργεια του τουριστικού κλάδου. Αντίστοιχα προβλήµατα, σε µικρότερη 

όµως κλίµακα, εµφανίζονται και στα άλλα νησιά (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Λευκάδα) αλλά και στις 

απέναντι ακτές της Ηπείρου (Πάργα, Σύβοτα).  

 

Τα µεγάλα έργα υποδοµής µεταφορών που κατασκευάζονται σήµερα στην ευρύτερη περιοχή της 

∆υτικής Ελλάδας προβλέπεται να χαράξουν νέες προοπτικές. Οι διεθνείς λιµένες Πάτρας και 

Ηγουµενίτσας, κύριες δυτικές πύλες της χώρας, οι ζεύξεις Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας καθώς 

και οι διευρωπαϊκοί άξονες Εγνατία, Ιόνια Οδός, ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη), αναµένεται να 

προσδώσουν στην περιοχή κοµβικότητα, καθώς το αναπτυξιακό κέντρο βάρους της χώρας 

µετατοπίζεται βαθµιαία προς δυσµάς. Οι ευνοϊκές προοπτικές σχετίζονται µεσοπρόθεσµα και µε την 

ανάπτυξη του θαλάσσιου διαδρόµου Αδριατικής-Ιονίου καθώς και την αναµενόµενη σιδηροδροµική 

σύνδεση της ∆υτικής Ελλάδας µε την υπόλοιπη χώρα.  

 

Με δεδοµένη την ύπαρξη µεγάλου πλούτου και υψηλής ποιότητας φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

τόσο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Εθνικός ∆ρυµός Αίνου, Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου) όσο και 

στις Περιφέρειες Ηπείρου (Ζαγοροχώρια, Εθνικοί ∆ρυµοί Πίνδου-Αώου) και ∆υτικής Ελλάδας (Αρχαία 

Ολυµπία, υγροβιότοποι Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Ιαµατικές Πηγές Κυλλήνης και Καϊάφα), οι 

προοπτικές ανάπτυξης που προσδίδουν τα µεγάλα έργα υποδοµής µεταφορών στο δυτικό 

γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας, δηµιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις και για την τουριστική 

ανάπτυξη. 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία διάρθρωσης επιχειρήσεων στον Τοµέα 

Τουρισµού κατά περιφέρεια δίνοντας έµφαση στην σύγκριση της ∆υτικής Ελλάδας µε τις περιφέρειες 

του ∆υτικού Άξονα (Ήπειρος, Ιόνια Νησιά.). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12-2 : Ετήσια στατιστικά στοιχεία διάρθρωσης επιχειρήσεων στον Τοµέα του Τουρισµού κατά 
Περιφέρεια, 2002-2007  
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑ∆ΟΥ 55 - 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
11 21 0 Αριθµός 
τοπικών µονάδων 97.399 102.152 100.838 102.215 109.015 111.786 
12 11 0  Κύκλος 
Εργασιών 7.148.255.132 7.233.031.291 8.186.196.786 8.742.569.271 9.474.540.475 9.931.459.662 
13 32 0 Μισθοί και 
Ηµεροµίσθια 1.332.134.635 1.369.036.161 1.597.341.820 1.544.235.747 1.749.855.955 1.852.898.838 
15 11 0 
Ακαθάριστες 
Επενδύσεις σε υλικά 
αγαθά 545.116.808 684.336.360 731.751.108 821.553.906 1.322.496.014 1.670.808.399 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΑΣ 

16 11 0 Αριθµός 
απασχολούµενων 
ατόµων 250.738 254.920 277.885 280.175 303.723 298.118 
11 21 0 Αριθµός 
τοπικών µονάδων 3.694 4.116 4.007 4.082 4.213 4.480 
12 11 0  Κύκλος 
Εργασιών 206.063.612 206.825.072 231.136.846 223.991.564 222.290.729 243.540.800 
13 32 0 Μισθοί και 
Ηµεροµίσθια 33.523.731 36.884.549 33.948.477 27.821.844 29.435.062 30.626.681 
15 11 0 
Ακαθάριστες 
Επενδύσεις σε υλικά 
αγαθά 5.018.938 13.203.296 8.765.119 80.662.407 14.838.850 42.931.797 

GR21_Η
ΠΕΙΡΟΣ 

16 11 0 Αριθµός 
απασχολούµενων 
ατόµων 7.634 8.685 8.599 8.477 8.970 9.492 
11 21 0 Αριθµός 
τοπικών µονάδων 6.790 7.066 6.882 7.426 8.251 8.273 
12 11 0  Κύκλος 
Εργασιών 520.840.647 547.741.064 509.405.293 562.333.291 572.252.592 600.951.668 
13 32 0 Μισθοί και 
Ηµεροµίσθια 89.486.451 91.395.786 100.228.957 107.909.255 90.802.012 106.107.869 
15 11 0 
Ακαθάριστες 
Επενδύσεις σε υλικά 
αγαθά 76.176.682 63.896.208 61.049.117 41.534.379 65.607.014 201.401.415 

GR22_Ι
ΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

16 11 0 Αριθµός 
απασχολούµενων 
ατόµων 14.350 14.321 14.527 15.684 17.776 15.019 
11 21 0 Αριθµός 
τοπικών µονάδων 5.165 5.593 5.659 5.375 6.126 6.317 
12 11 0  Κύκλος 
Εργασιών 316.428.275 305.707.071 360.368.715 347.810.113 381.826.294 391.924.073 
13 32 0 Μισθοί και 
Ηµεροµίσθια 41.781.958 41.724.214 45.484.018 49.758.107 43.305.330 57.047.043 
15 11 0 
Ακαθάριστες 
Επενδύσεις σε υλικά 
αγαθά 8.024.465 7.608.822 22.130.509 47.340.862 46.093.011 28.684.966 

GR23_∆
ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆

Α 

16 11 0 Αριθµός 
απασχολούµενων 
ατόµων 13.727 14.911 13.421 14.055 14.833 15.990 
11 21 0 Αριθµός 
τοπικών µονάδων 15.649 16.775 16.548 16.883 18.590 19.070 
12 11 0  Κύκλος 
Εργασιών 1.043.332.534 1.060.273.207 1.100.910.854 1.134.134.968 1.176.369.615 1.236.416.541 
13 32 0 Μισθοί και 
Ηµεροµίσθια 164.792.140 170.004.549 179.661.452 185.489.206 163.542.404 193.781.593 
15 11 0 
Ακαθάριστες 
Επενδύσεις σε υλικά 
αγαθά 89.220.085 84.708.326 91.944.745 169.537.648 126.538.875 273.018.178 

∆υτικός 
Άξονας 

16 11 0 Αριθµός 
απασχολούµενων 
ατόµων 35.711 37.917 36.547 38.216 41.579 40.501 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Στοιχείων ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

Πληρέστερη εικόνα µας δίνει ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει τα ίδια στοιχεία αλλά ως 

ποσοστά στο αντίστοιχο µέγεθος σε εθνικό επίπεδο.  

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 222 - 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑ∆ΟΥ 55 - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

11 21 0 Αριθµός τοπικών µονάδων 3,79% 4,03% 3,97% 3,99% 3,86% 4,01% 
12 11 0  Κύκλος Εργασιών 2,88% 2,86% 2,82% 2,56% 2,35% 2,45% 
13 32 0 Μισθοί και Ηµεροµίσθια 2,52% 2,69% 2,13% 1,80% 1,68% 1,65% 
15 11 0 Ακαθάριστες Επενδύσεις σε υλικά αγαθά 0,92% 1,93% 1,20% 9,82% 1,12% 2,57% 

GR21_ΗΠΕΙΡΟΣ 

16 11 0 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων 3,04% 3,41% 3,09% 3,03% 2,95% 3,18% 
11 21 0 Αριθµός τοπικών µονάδων 6,97% 6,92% 6,82% 7,27% 7,57% 7,40% 
12 11 0  Κύκλος Εργασιών 7,29% 7,57% 6,22% 6,43% 6,04% 6,05% 
13 32 0 Μισθοί και Ηµεροµίσθια 6,72% 6,68% 6,27% 6,99% 5,19% 5,73% 
15 11 0 Ακαθάριστες Επενδύσεις σε υλικά αγαθά 13,97% 9,34% 8,34% 5,06% 4,96% 12,05% 

GR22_ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

16 11 0 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων 5,72% 5,62% 5,23% 5,60% 5,85% 5,04% 
11 21 0 Αριθµός τοπικών µονάδων 5,30% 5,48% 5,61% 5,26% 5,62% 5,65% 
12 11 0  Κύκλος Εργασιών 4,43% 4,23% 4,40% 3,98% 4,03% 3,95% 
13 32 0 Μισθοί και Ηµεροµίσθια 3,14% 3,05% 2,85% 3,22% 2,47% 3,08% 
15 11 0 Ακαθάριστες Επενδύσεις σε υλικά αγαθά 1,47% 1,11% 3,02% 5,76% 3,49% 1,72% 

GR23_∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

16 11 0 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων 5,47% 5,85% 4,83% 5,02% 4,88% 5,36% 
11 21 0 Αριθµός τοπικών µονάδων 16,07% 16,42% 16,41% 16,52% 17,05% 17,06% 
12 11 0  Κύκλος Εργασιών 14,60% 14,66% 13,45% 12,97% 12,42% 12,45% 
13 32 0 Μισθοί και Ηµεροµίσθια 12,37% 12,42% 11,25% 12,01% 9,35% 10,46% 
15 11 0 Ακαθάριστες Επενδύσεις σε υλικά αγαθά 16,37% 12,38% 12,57% 20,64% 9,57% 16,34% 

∆υτικός Άξονας 

16 11 0 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων 14,24% 14,87% 13,15% 13,64% 13,69% 13,59% 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Στοιχείων ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 

 

 

4.12.1  Βιώσιµη ανάπτυξη επιλεγµένων τουριστικών περιοχών  

 

Η βιωσιµότητα για τον τουρισµό, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, προσεγγίζεται σαν µια 

προσπάθεια ολοκληρωµένης αντιµετώπισης και διαρκούς εξισορρόπησης όλων των επιµέρους 

στοιχείων που συνιστούν το αναπτυξιακό της σύστηµα στο χώρο. Η σηµασία του χώρου για τον 

τουρισµό έγκειται στο γεγονός ότι στον ίδιο χώρο πραγµατοποιούνται αδιαχώριστα οι διαδικασίες 

παραγωγής και κατανάλωσής του τουριστικού προϊόντος και ότι οι τουριστικοί πόροι και η τουριστική 

προσφορά και ζήτηση χαρακτηρίζονται από αλληλεξαρτηµένες επιπτώσεις στο χώρο. Ο επιθυµητός 

βαθµός τουριστικής ανάπτυξης σχετίζεται άµεσα µε την φέρουσα ικανότητα του χώρου, η κρίσιµη 

χωρητικότητα του οποίου όταν ξεπεραστεί δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα.  

 

Η φέρουσα ικανότητα αφορά περισσότερο το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήµατα του, η 

ευαισθησία των οποίων διέπεται από εσωτερικούς µηχανισµούς µε µη αναστρέψιµες αντιδράσεις σε 

εξωτερικές ανθρώπινες ή άλλες δράσεις επ’ αυτών. Η τουριστική χωρητικότητα αποτελεί ένα εργαλείο 

προσδιορισµού της ικανότητας µιας συγκεκριµένης περιοχής να δεχθεί και να αφοµοιώσει 

συγκεκριµένα µεγέθη τουριστικών ροών και δραστηριοτήτων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό, 

κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον της. Σύµφωνα µε προτάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Τουρισµού (WTO 1983) η τουριστική χωρητικότητα θα πρέπει να διαφοροποιείται κατά περιοχή, µε 

βάση τον βαθµό προστασίας του περιβάλλοντος και τον τύπο της τουριστικής δραστηριότητας.  

 

Η τουριστική χωρητικότητα εκτός από την φυσική – περιβαλλοντική έχει και κοινωνική και οικονοµική 

διάσταση και διαφοροποιείται ανάλογα µε τον χώρο, την περιβαλλοντική του σηµασία και τον τύπο 

της τουριστικής δραστηριότητας.  
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Η κρίσιµη χωρητικότητα αναφέρεται στον προσδιορισµό ορίων ως προς τα χωρικά ή οικονοµικά 

µεγέθη των τουριστικών ροών και δραστηριοτήτων, µε την υπέρβαση των οποίων το συνολικό 

κόστος (οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό) της τουριστικής ανάπτυξης δεν αντισταθµίζεται ή είναι 

µεγαλύτερο από το όφελος.  

 

Στην τρέχουσα τουριστική ορολογία οι γνωστοί όροι «φέρουσα ικανότητα» και «κρίσιµη χωρητικότητα» 

έχουν να κάνουν µε εδαφικές ενότητες µέσα στις οποίες είναι δυνατή η αξιολόγηση τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Η µέτρηση της φέρουσα ικανότητας συνήθως επικεντρώνεται στον τουρίστα ως 

µονάδα, σε προσδιορισµένο τόπο διαµονής αµιγώς τουριστικής χρήσης, γεγονός που παραπέµπει 

κυρίως στις χώρες-δέκτριες µαζικού τουρισµού. Αντίθετα η εκτίµηση των κρίσιµων χωρητικοτήτων 

αφορά κυρίως στις οµάδες ενδηµικού ή περιηγητικού τουρισµού σε περιοχές πολυλειτουργικές, όπου 

η µίξη των χρήσεων και των µορφών τουρισµού θεωρείται δεδοµένη και αποδεκτή. Σύµφωνα µε την 

έκταση, τις γεωγραφικές ιδιοµορφίες και το σύνθετο τουριστικό προϊόν της ∆υτικής Ελλάδας σκόπιµο 

είναι οι σχετικές αναπτυξιακές προτάσεις να γίνουν ύστερα από ποιοτική εκτίµηση των κρίσιµων 

χωρητικοτήτων, κατά ευρύτερη περιοχή. 

 

4.12.2 Κρίσιµες χωρητικότητες τουριστικών περιοχών  

 

Όπως αναφέρθηκε, οι Περιφέρειες Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας διαθέτουν σηµαντικά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα από πλευράς πρωτογενούς τουριστικής προσφοράς τα οποία µέχρι σήµερα µένουν 

σχεδόν αναξιοποίητα, σε αντίθεση µε τα Ιόνια Νησιά, όπου η ανάπτυξη του τουρισµού είναι σηµαντική 

και συνεχώς ανερχόµενη. Στον Πίνακα 2. φαίνεται η έντονη διαφορά µεταξύ του ξενοδοχειακού 

δυναµικού των Ιόνιων Νησιών και των άλλων δύο Περιφερειών, καθώς και η διαφορά µεταξύ των Π.Ε. 

σε κάθε περιφέρεια.  

 

Πίνακας 6-12-3. Ξενοδοχειακό δυναµικό ∆υτικής Ελλάδας κατά περιφέρεια και νοµό, 2004 

Ήπειρος ∆υτική Ελλάδα Ιόνια Νησιά 

ΠΕ Κλίνες ΠΕ Κλίνες ΠΕ Κλίνες 

Ιωαννίνων  3.906  Αχαΐας  6.268 Κερκύρας  42.353 

Πρεβέζης  3.787  Ηλείας  6.095 Ζακύνθου  22.201 

Θεσπρωτίας  2.245  Αιτωλ/νίας  3.374 Κεφαλληνίας  7.619 

Άρτας 481   Λευκάδας  3.798 

Σύνολο  10.419  Σύνολο  15.737 Σύνολο  75.971 

 

Έτσι, γίνεται έµµεσα φανερός ο βαθµός τουριστικής ανάπτυξης και συνεπώς χωρικής φόρτισης, σε 

µια πρώτη προσέγγιση σε επίπεδο Π.Ε.. Από µια αναλυτικότερη επεξεργασία των διαθέσιµων 

στοιχείων προκύπτει η εικόνα της χωρικής διασποράς και των σηµειακών συγκεντρώσεων των κλινών 

αυτών κατά τόπο, µέσα στα όρια του κάθε Π.Ε. και έτσι είναι δυνατή µια αδροµερής προσέγγιση του 

βαθµού χωρικής φόρτισης σε τοπικό επίπεδο. Υπενθυµίζεται ότι στους ίδιους τόπους 

συγκεντρώνονται πέραν των ξενοδοχειακών και κλίνες βοηθητικών καταλυµάτων, οπότε η τοπική 
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φόρτιση πολλαπλασιάζεται. Επίσης τονίζεται ότι η φόρτιση σχετίζεται άµεσα µε την έκταση, µε την 

ευαισθησία του περιβάλλοντος αλλά και µε την αντοχή των πόρων και της υφιστάµενης υποδοµής 

κάθε τόπου.  

 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει την κατά τόπους διασπορά και τον βαθµό φόρτισης από 

συγκεντρώσεις κλινών, σε κάθε νοµό των τριών Περιφερειών. Η διασπορά προσδιορίζεται από τον 

συνολικό αριθµό των τόπων στους οποίους εντοπίζονται κλίνες σε ξενοδοχειακές µονάδες ενώ οι 

συγκεντρώσεις προσδιορίζονται από τον συνολικό αριθµό ξενοδοχειακών κλινών κάθε τόπου, µε την 

παραδοχή µιας κλιµάκωσης που σχετίζεται µε τον βαθµό χωρικής φόρτισης του τόπου. 

 

Αριθµός τόπων µε ξενοδοχειακές κλίνες 
Περιφέρεια/ Π.Ε. Σύνολο 

τόπων 
< 350 κλ. 

(α) 
350-1000 
κλ.(β) 

1000-3000 
κλ.(γ) 

3000-5000 κλ. 
(δ) 

Ιόνια Νησιά           

Κερκύρας 80 49 16 13 2 

Ζακύνθου 19 11 2 3 3 

Κεφαλονιάς 31 25 5 1   

Λευκάδας 17 11 6     

∆υτ. Ελλάδα           
Αχαΐας 34 29 4 1   

Ηλείας 24 18 5 1   

Αιτωλ/νίας 21 17 4     

Ήπειρος           

Ιωαννίνων 28 26 1 1   

Πρεβέζης 12 9 2 1   

Θεσπρωτίας 8 5 2 1   

Άρτας 4 4       
Κλιµάκωση χωρικής φόρτισης: (α) κάτω των 350 ξενοδ. κλινών κατά τόπο, µέτρια φόρτιση  
(β) 350-1000 κλινών, µεγάλη φόρτιση, κρίσιµη κατάσταση  
(γ) 1000-3000 κλινών, πολύ µεγάλη φόρτιση, εµφάνιση προβληµάτων  
(δ) 3000-5000 κλινών, υπερβολική φόρτιση, εµφάνιση θυλάκων ώριµης ανάπτυξης.  

 
 

Η χωρική φόρτιση εξετάζεται διαχρονικά: σε σχέση µε την εξέλιξη του πληθυσµού, του 

ξενοδοχειακού δυναµικού και της τουριστικής κίνησης, κατά περιοχή. Ο συσχετισµός µε το 

υπάρχον δυναµικό σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και η αξιολόγηση των 

αλληλεπιδράσεων και των παρεπόµενων επιπτώσεων από τις τουριστικές δραστηριότητες στις 

περιοχές αυτές, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ακριβέστερα συµπεράσµατα. Με βάση τα 

παραπάνω επιχειρείται µια γενική κατάταξη των Π.Ε. σε τουριστικά ανεπτυγµένους, δυναµικά 

αναπτυσσόµενους και τουριστικά αναξιοποίητους µε δυνατότητες ανάπτυξης.  

 

α. Τουριστικά ανεπτυγµένοι Π.Ε.:  

Κερκύρας, Ζακύνθου  

Χωρικές συγκεντρώσεις στις ακτές:  

Κέρκυρα: ανατολικές ακτές (Νησάκι-Μεσογγή), βόρειες (Ρόδα), νότιες (Κάβος)  

Ζάκυνθος: νότιες ακτές (Λαγανάς-Βασιλικός), βορειοανατολικές ακτές (Πλάνος-Καλαµάκι)  
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β. ∆υναµικά αναπτυσσόµενοι Π.Ε.:  

Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας.  

Χωρικές συγκεντρώσεις στις ακτές:  

Κεφαλονιά: νότιες ακτές (Σκάλα, περιοχή Αργοστολίου)  

Ν. Αχαΐας: Πάτρα-Ρίο, νοτιοδυτικές ακτές (Καλογριά)  

Ν. Ηλείας: Αρχαία Ολυµπία, βορειοδυτικές ακτές (Σκαφιδιά, Κυλλήνη)  

Ν. Ιωαννίνων: Ιωάννινα, Μέτσοβο, ∆υτικό Ζαγόρι (Πάπιγγο, Μονοδένδρι)  

Ν. Πρεβέζης: Πάργα  

Ν.Θεσπρωτίας: Σύβοτα  

 

γ. Π.Ε. τουριστικά αναξιοποίητοι, µε δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης:  

Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας. 

 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρουσιάζονται ανισότητες και µέσα σε κάθε νοµό ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, δεδοµένου ότι η τουριστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό 

(90%) στην παράκτια ζώνη, ενώ οι ορεινές περιοχές- εκτός από τα Καλάβρυτα, το Μέτσοβο και τα 

Ζαγόρια- παραµένουν αναξιοποίητες παρόλο που διαθέτουν δυνατότητες. Για τις δύο πρώτες 

κατηγορίες περιοχών οι επιλογές έχουν ήδη γίνει επειδή αυτές είτε έχουν ήδη αναπτυχθεί είτε 

βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη πορεία, οι δε ενδεικνυόµενες πολιτικές περιορίζονται σε 

παρεµβάσεις ελέγχου, ρυθµίσεων και αναβαθµίσεων. ∆υνατότητες βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης αποµένει να έχει µόνο η τρίτη κατηγορία, αυτή των αναξιοποίητων περιοχών, στην 

οποία θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και η ορεινή ενδοχώρα των άλλων δύο κατηγοριών. 

 

 

5 Οργανωτικά χαρακτηριστικά  και  τα  οικονοµικά  της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

5.1 Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε εφαρµογή του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης διαρθρώνονται 

σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της 

οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική µονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

 

Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας διαρθρώνεται ως κατωτέρω: 

 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη. 

2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. 

3. Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,Περιβάλλοντος και Υποδοµών. 
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4. Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας. 

5. Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

6. Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης. 

7. Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

8. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. 

 

Επίσης στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας λειτουργούν επίσης και οι 

παρακάτω Υπηρεσίες: 

• α. Νοµική Υπηρεσία. 

• β. Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

• γ. Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

• δ. Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 

(ΠΑΜ−ΠΣΕΑ). 

• ε. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

 

Το Γραφείο του Περιφερειάρχη και τα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών συγκεντρώνουν τα αναγκαία 

στοιχεία για την ενηµέρωση των οργάνων αυτών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 

επιµελούνται για την αλληλογραφία τους και οργανώνουν την επικοινωνία αυτών µε τις υπηρεσίες 

και το κοινό. 

 

5.2 ∆ιάρθρωση οργανικών µονάδων − Αρµοδιότητες 

 

5.2.1 Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών 

 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών συγκροτείται 

από τις εξής οργανικές µονάδες: 

 

1. ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,  µε  αρµοδιότητες της στον περιφερειακό 

αναπτυξιακό σχεδιασµό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό 

προγραµµατισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την 

παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας µε έδρα την Πάτρα και τοπική 

αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Τη ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού απαρτίζουν τα εξής τµήµατα: 

• Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής. 

• Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων. 

• Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

• Τµήµα Τεκµηρίωσης 

 

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε Περιφερειακά Τµήµατα στις Ενότητες 

και αρµοδιότητες σε θέµατα τήρησης των περιβαλλοντικών όρων  δραστηριοτήτων και έργων, 
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προστασίας  περιβάλλοντος, περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, 

υλοποίησης σχετικών προγραµµάτων και δράσεων και  µελέτης και ανάπτυξης της χωροταξικής 

κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο.  

3. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, συντονισµό 

των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση 

των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της µίας περιφερειακές ενότητες.  

4. ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε αρµοδιότητες τη µελέτη, 

εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται 

στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας. 

 

5.2.2 Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας στην οποία υπάγονται οι υπηρεσίες: 

 

1. ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε αρµοδιότητες την διαφάνεια των 

πράξεων των περιφερειακών οργάνων, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της 

λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών 

υπηρεσιών του, τη τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των συστηµάτων της Περιφέρειας µε 

αντίστοιχα συστήµατα εθνικής εµβέλειας κεντρικών φορέων της ∆ιοίκησης  

2. ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη,  µε αρµοδιότητες το σχεδιασµό και το συντονισµό 

δράσεων σε επίπεδο  υπηρεσιών µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,  και στην 

εισήγηση οργανωτικών µέτρων για θέµατα βελτίωσης της απόδοσης των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας.  

3. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, µε αρµοδιότητες τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας, την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών των υπηρεσιών σε 

προσωπικό, τη διαχείριση όλων των θεµάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέµατα 

σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθµη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

της Περιφέρειας.  

4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, µε αρµοδιότητες την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας, τον απολογισµό και κάθε οικονοµική κατάσταση, 

την καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η 

έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων, 

την πληρωµή κάθε είδους δαπάνης τη λογιστική και ταµειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της 

µισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιµισθίας των αιρετών 

εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών και την τήρηση των 

απαιτούµενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.  

5. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού−Οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων µε σχετικές διοικητικές 

(Θέµατα προσωπικού, διενέργεια εκλογών) και οικονοµικές δραστηριότητες (θέµατα περιουσίας, 

πληρωµή δαπανών, λογιστική –ταµειακή διαχείριση, µισθοδοσία, προµήθειες, τήρηση αρχείων, 

βιβλίων και στοιχείων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 
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5.2.3 Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

 

1. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, µε αρµοδιότητες την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών 

αναπτυξιακών προγραµµάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, την εκπόνηση και 

αξιολόγηση σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής, καθώς και στη µέριµνα για την ανάπτυξη και 

την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τοµέα της φυτικής και της ζωικής 

παραγωγής, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την επικοινωνία µε τις  υπηρεσίες των  αρµόδιων Υπουργείων και την 

εφαρµογή των εθνικών πολιτικών και τη συνεργασία και παροχή πληροφοριών στους ∆ήµους της 

Περιφέρειας.  

2. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας µε  αρµοδιότητες τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την 

Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που 

µπορεί να έχουν επιδηµικό χαρακτήρα, καθώς και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας 

υγείας.  

3. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων µε  

αρµοδιότητες τη µέριµνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τοµέων της φυτικής και 

της ζωικής παραγωγής στην περιοχή των περιφερειακών ενοτήτων, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων 

για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την 

εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας σε 

κάθε περιφερειακή ενότητα, καθώς και σε αρµοδιότητες τοπογραφίας, εποικισµού και αναδασµού,  

 

5.2.4  Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης  

 

συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 

 
1. ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, µε αρµοδιότητες  τη χορήγηση 

αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών και τον καθορισµό και 

αποχαρακτηρισµό λατοµικών περιοχών.  

2. ∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, µε έδρα την Πάτρα 

και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε  αρµοδιότητες σε θέµατα 

υποστήριξης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, σε θέµατα της πέραν του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος διά βίου µάθησης και της σύνδεσης αυτών µε την απασχόληση, σε 

θέµατα εµπορίου και ανωνύµων εταιρειών, στην κατάρτιση προγραµµάτων για τον τουριστικό 

σχεδιασµό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία µε 

τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ) και τους ΟΤΑ α΄ βαθµού της περιφέρειας.  

3. ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων µε αρµοδιότητες ιδίως στο τοµέα φυσικών 

πόρων, ενέργειας και βιοµηχανίας, στο τοµέα απασχόλησης, εµπορίου και τουρισµού, καθώς και 
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αρµοδιότητες παιδείας και δια βίου µάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σε επίπεδο 

Ενότητας 

 

5.2.5 Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών,  

 

Στην οποία υπάγονται οι : 

1. ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών  των Περιφερειακών Ενοτήτων  

Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αχαΐας, Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, µε  

αρµοδιότητες του τοµέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

 

5.2.6 Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

  

 συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 

1. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε  αρµοδιότητες  ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της 

ευεξίας του πληθυσµού, τον εκσυγχρονισµό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελµάτων και 

των υπηρεσιών υγείας, µε σαφή προσανατολισµό την ποιότητα ζωής ασθενών και µη και µε βάση 

τις ανάγκες ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, καθώς και στην προστασία και προαγωγή της 

υγείας µε την ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

2. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας,  µε αρµοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την 

οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωµένους, άτοµα µε αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες, 

καθώς και αρµοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονοµική στήριξη ευπαθών οµάδων 

του πληθυσµού, και τέλος σε θέµατα που αφορούν την ενίσχυση και την προαγωγή του 

αθλητισµού και του πολιτισµού.  

3. ∆ιευθύνσεις  ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακών Ενοτήτων  1. 

Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αχαΐας, Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας µε  

αρµοδιότητες   ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσµού, την 

εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας µε τον υγειονοµικό έλεγχο, την εφαρµογή της υγειονοµικής 

νοµοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων, τη λήψη µέτρων σε θέµατα δηµόσιας 

υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωµατεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των 

επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του 

περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 
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5.2.7 Αυτοτελής ∆ιεύθυνση, Αυτοτελή τµήµατα και γραφεία  

 

•  Η Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι αρµόδια ιδίως για τη νοµική 

υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε µορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη 

νοµική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής µε γνωµοδοτήσεις και συµβουλές.  

• Γραφεία   Νοµικής Υπηρεσίας Περιφερειακών Ενοτήτων, πλην της έδρας προκειµένου να 

εκπροσωπούνται οι αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών 

αρχών. 

• Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας µε αρµοδιότητες το συντονισµό και την 

επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και 

αποκατάσταση των καταστροφών, την εφαρµογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού  σε επίπεδο 

περιφέρειας, την  διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, 

καθώς και αποφασιστικές  αρµοδιότητες στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών µικρής έντασης 

και  επίταξης προσωπικού, κινητών και ακινήτων. Το συντονισµό και την οργάνωση σε θέµατα 

πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης σχετικών καταστάσεων καθώς και το συντονισµό όλων 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού σε θέµατα ετοιµότητας 

και αποκατάστασης. Επιπλέον  συµµετέχει στην εκπόνηση προγραµµάτων αντιπυρικής 

προστασίας, δασικών εκτάσεων και στο σχεδιασµό µεθόδων και µέσων για την πρόληψη και 

καταστολή τους. 

 

Την Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τµήµατα: 

• Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

• Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. 

• Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 

  

• Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, µε αρµοδιότητες ελέγχου της διοικητικής δράσης 

όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας  

• Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ – 

ΠΣΕΑ) Με αρµοδιότητες τη  σχεδίαση και τον προγραµµατισµό οργάνωσης, προπαρασκευής και 

την κινητοποίηση των Πολιτικών ∆υνάµεων, προς επιβίωση στον πόλεµο ή την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συµβολή αυτών στην Εθνική Άµυνα, καθώς και τον  συντονισµό 

κατεύθυνση όλων γενικώς των υπηρεσιών της Περιφέρειας, τη συγκρότηση µικτών επιτροπών και 

οµάδων εργασίας µε συµµετοχή αξιωµατικών των σωµάτων ασφαλείας και την  έκδοση ατοµικών 

προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης. 

• Γραφεία Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών ΠΑΜ – ΠΣΕΑ σε 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εκτός της έδρας, όπου ασκούνται σε τοπικό επίπεδο οι αρµοδιότητες  

• Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, µε αρµοδιότητες την πληροφόρηση των 

µέσων ενηµέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των µέσων ενηµέρωσης 
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εθνικής εµβέλειας, την  τέλεση εκδηλώσεων που αφορούν σε εθνικές εορτές πανελλήνιας και 

τοπικής σηµασίας και η κατάρτιση σχετικού προγράµµατος. 

 

 

5.2.8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικός Κωδικός Αριθµός : 12131242 

∆ιακριτικος Τίτλος : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ. Ε. Κ. ∆. Β. Μ. Π. Ε. ΑΧΑΙΑΣ 

Νόµιµος Εκπρόσωπος : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Περιφέρειες : ∆υτικής Ελλάδας 

Εξειδίκευση στα θεµατικά Πεδία: 

1. Περιβάλλοντος 

2. Υγείας και Πρόνοιας 

3. Πολιτισµού &Αθλητισµού 

4. Παιδαγωγικά 

5. Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

6. Πληροφορικής 

7. Τουριστικά &Παροχής Υπηρεσιών 

8. Αγροτικά 

9. Τεχνικά και Μεταφορών 

Αριθµός πιστοποιηµένων ∆οµών : 3 

 

Το  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  Κ.Ε.Κ. ∆. Β. Μ.  Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ είναι  φορέας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης ενηλίκων, πιστοποιηµένος από Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). 

∆ραστηριοποιείται και έχει υλοποιήσει έργα, δράσεις και προγράµµατα εκπαίδευσης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα παρακάτω:    

• ∆ράσεις Συµβουλευτικής ή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.  

• Προγράµµατα Κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην Αγορά εργασίας οµάδων και 

περιοχών µε υψηλά ποσοστά Αναλφαβητισµού και ανεργίας,  

• Προγράµµατα για την  εκµάθηση των Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας 

(Ελληνοµάθεια),  

• Τµήµατα Αλφαβητισµού, Επαγγελµατικής κατάρτισης και ενέργειες κοινωνικού και 

πολιτιστικού περιεχοµένου,  

• Συνεδρία, σεµινάρια, Μεµονωµένες εκδηλώσεις, Ηµερίδες,   

• Προγράµµατα  Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) 

• Έργα Καταπολέµησης του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας  

• Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 

• Προγράµµατα ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης και κατάρτισης εργαζοµένων 
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• Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά, διακρατικά και άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα και 

δίκτυα. 

• ∆ράσεις Προώθησης  στην Απασχόληση των καταρτιζοµένων από τα  

προγράµµατα κατάρτισης  

• Έρευνες και Μελέτες των τάσεων της Αγοράς Εργασίας κ.α. 

• Προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων Leonardo Da Vinci 

 

Το ΚΕΚ είναι εξειδικευµένο στα παρακάτω θεµατικά πεδία: 

� Περιβάλλοντος 

� Υγείας και Πρόνοιας 

� Πολιτισµού και Αθλητισµού 

� Παιδαγωγικά 

� Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

� Πληροφορικής 

� Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών 

� Αγροτικά 

� Τεχνικά και Μεταφορών 

 

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  Κ.Ε.Κ. ∆. Β. Μ.  Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ διαθέτει τρεις δοµές:  

 

1. Στην Πάτρα (Κεντρική δοµή µε εµβαδόν 500τ.µ., διαθέτει  δύο αίθουσες πληροφορικής, δύο 

αίθουσες διδασκαλίας, χώρο παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, βιβλιοθήκη, 

χώρος φύλαξης παιδιών)  

2. Στο Αίγιο µε εµβαδόν 152τ.µ., που διαθέτει  µία αίθουσες πληροφορικής, µια αίθουσες 

διδασκαλίας, χώρο παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, βιβλιοθήκη. 

3. Στα  Αγιοβλασίτικα µε εµβαδόν 157τ.µ., που διαθέτει  µία αίθουσες πληροφορικής, µια 

αίθουσες διδασκαλίας, χώρο παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, βιβλιοθήκη. 

 

Όλες οι δοµές  είναι προσπελάσιµες σε Άτοµα µε Αναπηρία και παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο για  όλους τους πολίτες. 

 

Στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  Κ.Ε.Κ. ∆. Β. Μ.  Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ λειτουργεί Γραφείο Στήριξης Αλλοδαπών. 

 

Το γραφείο δηµιουργήθηκε  στα πλαίσια του ∆ικτύου «ΙΩ» και εντάσσεται στη Κοινοτική 

πρωτοβουλία EQUAL. 

 

 

5.3 Το ανθρώπινο δυναµικό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Το προσωπικό της Π∆Ε σε κάθε Π.Ε. κατανέµεται ανά κλάδο- ειδικότητα ως ακολούθως: 
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ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓ. 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
Ι∆ΑΧ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1      1  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 7  1    8  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 36      36  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 4      4  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 9      9  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 1      1  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

46      46  

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3      3  
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 
∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

1      1  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  87      87  
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3      3  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5      5  
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2      2  
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1      1  
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 2      2  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   3    3  
TE ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14      14  
TE ∆/ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 

2      2  

TE ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1      1  

TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠ.ΥΓΕΙΑΣ 

19      19  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20  1    21  
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΈΡΓΩΝ 

6      6  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜ 

6      6  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

6      6  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝ.ΟΧΗΜΑΤ 

2      2  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

7      7  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

1      1  

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1      1  

TE ΤΕΧΝΟΛ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ  2      2  
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 9  1    10  
ΤΕ ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ 1      1  
TE ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 5  8    13  
∆Ε ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘ. 
ΝΟΣΟΚΟΜ 

1      1  

∆Ε ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

1      1  

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

90  4    94  

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 10    1  11  
∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 

6      6  

∆Ε ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 1      1  
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∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ 95  2    97  
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ 8      8  
ΥΕ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 6      6  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6    1  7  
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 6      6  
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 10  2    12  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2      2  
ΥΕ Ο∆ΗΓΩΝ 2      2  
ΣΥΝΟΛΟ 554  22  2  578  
 
 
 
ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓ. 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
Ι∆ΑΧ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2      2  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 33  2  1  36  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 4      4  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 23      23  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ       0  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

24    3  27  

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1      1  
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1      1  
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 
∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

      0  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  29      29  
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       0  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1      1  
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1      1  
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ       0  
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ       0  
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ       0  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       0  
TE ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6      6  
TE ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 

      0  

TE ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

      0  

TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠ.ΥΓΕΙΑΣ 

7      7  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12    1  13  
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΈΡΓΩΝ 

      0  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜ 

      0  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

      0  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝ.ΟΧΗΜΑΤ 

      0  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

      0  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

      0  

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1      1  

TE ΤΕΧΝΟΛ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ  2      2  

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 235 - 

TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 8  1  5  14  
TE ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ   11    11  
∆Ε ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘ. 
ΝΟΣΟΚΟΜ 

      0  

∆Ε ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

  2    2  

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

36    9  45  

∆Ε ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡ- ΣΤΕΝ   2    2  
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ   1  2  3  
∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 

2      2  

∆Ε ΑΓΡΟΦ/ΚΩΝ   1    1  
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   1    1  
∆Ε ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ   1    1  
∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ 37  20  1  58  
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ 3      3  
ΥΕ ΑΓΡΟΦ/ΚΩΝ       0  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8    11  19  
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠ ΚΑΘΑΡ.   1    1  
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 6  1    7  
ΣΥΝΟΛΟ 247  44  33  324  
 
 
 
ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓ. 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
Ι∆ΑΧ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1      1  
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ       0  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2      2  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 22      22  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ       0  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 11      11  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ       0  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

21    1  22  

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1      1  
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ       0  
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ       0  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  19    1  20  
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3      3  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       0  
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ       0  
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ       0  
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ       0  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       0  
TE ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9      9  
TE ∆/ΚΟΥ-Λ/ΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ       0  
TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠ.ΥΓΕΙΑΣ 

10      10  

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16      16  
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ       0  
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜ       0  
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ       0  
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΟΧΗΜΑΤ       0  
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ       0  
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TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

      0  

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       0  
0  TE ΤΕΧΝΟΛ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
      

0  
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 9    1  10  
TE ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΠΤΥΧΙΟ 10      10  
∆Ε ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘ. 
ΝΟΣΟΚΟΜ 

      0  

∆Ε ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 3  1    4  
∆Ε ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2      2  
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 48  3  6  57  
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 12      12  
∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η/Υ 

5  1    6  

∆Ε ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 3  1    4  
∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ 17  2  1  20  
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ 3      3  
ΥΕ ΑΓΡΟΦ/ΚΩΝ       0  
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   1  2  3  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ   2    2  
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ   2    2  
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 8    2  10  
ΣΥΝΟΛΟ 235  13  14  262  
 
 
ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΑΧ   
ΠΕ 208  4  0  212  
ΤΕ 102  10  0  112  
∆Ε 212  6  1  219  
ΥΕ 32  2  1  35  
ΣΥΝΟΛΟ 554  22  2  578  
     
     
ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΑΧ   
ΠΕ 119  2  4  125  
ΤΕ 36  12  6  54  
∆Ε 78  28  12  118  
ΥΕ 14  2  11  27  
ΣΥΝΟΛΟ 247  44  33  324  
     
     
ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΑΧ   
ΠΕ 80  0  2  82  
ΤΕ 54  0  1  55  
∆Ε 93  8  7  108  
ΥΕ 8  5  4  17  
ΣΥΝΟΛΟ 235  13  14  262  
     
     
Π∆Ε ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΑΧ   
ΠΕ 407  6  6  419  
ΤΕ 192  22  7  221  
∆Ε 383  42  20  445  
ΥΕ 54  9  16  79  
ΣΥΝΟΛΟ 1.036  79  49  1.164  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓ. ΘΕΣΕΙΣ
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ι∆ΑΧ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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5.4 Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 
Oι οικονοµικοί πόροι της αιρετής Περιφέρειας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε γενικές γραµµές 

σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

1. πόροι που προέρχονται από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους (ΚΑΠ) 

2. ίδιοι πόροι και συγκεκριµένα ίδια έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης 

αυτοκινήτων οχηµάτων καθώς και ίδια έσοδα από είσπραξη προστίµων και παραβόλων κατά την 

ισχύουσα νοµοθεσία (παράβολα βιοµηχανίας, πρόστιµα κλιµακίων, πρόστιµα ΚΕΠΥΟ) 

3. επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών και την εφαρµογή 

συγκεκριµένων πολιτικών και προγραµµάτων (επιχορηγήσεις ΤΕΟ για συντήρηση εθνικού οδικού 

δικτύου, δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυµάτων, εκτέλεση προγραµµάτων αγροτικής 

ανάπτυξης, έκτακτες χρηµατοδοτήσεις για κάλυψη διαφόρων αναγκών κλπ) 

4. πόροι προερχόµενοι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), είτε εθνικό είτε – κυρίως – 

συγχρηµατοδοτούµενο (ΕΣΠΑ). 

5. πόροι από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα εκτός ΕΣΠΑ 

 

Μια επιµέρους ανάλυση και αξιολόγηση  των παραπάνω κατηγοριών έχει ως εξής: 

•••• Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς  Πόροι (ΚΑΠ) συνιστούν τον βασικό οικονοµικό τροφοδότη  της αιρετής 

Περιφέρειας καθώς είναι τακτικοί πόροι και µπορούν να προβλεφθούν.  Οι πόροι των ΚΑΠ 

προορίζονται  

� για την κάλυψη  της µισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού,  την κάλυψη των λειτουργικών  

δαπανών και την καταβολή επιδοµάτων (επιδόµατα νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων) 

� για το επενδυτικό πρόγραµµα της Περιφέρειας  

Όπως γίνεται φανερό οι πόροι των ΚΑΠ κατευθύνονται εν µέρει για την κάλυψη ανελαστικών 

δαπανών (µισθοδοσία, λειτουργικά, επιδόµατα) και εν µέρει για την υλοποίηση του αναπτυξιακού 

σχεδιασµού της Περιφέρειας. Είναι επίσης φανερό πως η µείωση του λειτουργικού κόστους ως του 

µόνου δυνάµενου να συµπιεσθεί µπορεί να αυξήσει ισόποσα τις αναπτυξιακές δυνατότητες των 

ΚΑΠ. 

 

Στα πλαίσια αυτά τα οικονοµικά στοιχεία του επενδυτικού προγράµµατος των ΚΑΠ για την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας για το τρέχον έτος 2011 έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  19.872.758,00 EUR 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  7.486.668,00 EUR 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ  6.276.462,00 EUR 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ  6.109.628,00 EUR 
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Σηµειωτέον πως στο παραπάνω όριο πληρωµών περιλαµβάνονται έκτακτες ενισχύσεις που 

δόθηκαν στις ΝΑ για ανάγκες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου  πριν την εφαρµογή του 

«Καλλικράτη» 

 

•••• Η πρόβλεψη για τους ίδιους πόρους από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης 

αυτοκινήτων οχηµάτων καθώς και ίδια έσοδα από είσπραξη προστίµων και παραβόλων κατά την 

ισχύουσα νοµοθεσία (παράβολα βιοµηχανίας, πρόστιµα κλιµακίων, πρόστιµα ΚΕΠΥΟ) για το 2011 

έχουν ως εξής: 

 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  1.995.000 (EUR) 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ  2.612.000(EUR) 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ  592.000(EUR) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 5.199.000 (EUR) 

 

Είναι φανερό πως η πρόβλεψη για τα ίδια έσοδα ιδιαιτέρα στην παρούσα άκρως δυσµενή 

οικονοµική συγκυρία είναι αδύνατο να προβλεφθούν επακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό πως τα τέλη 

αδείας και µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων αποτελούσαν ιδιαίτερα σηµαντικό πόρο για τις 

πρώην Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όµως η καθοδική τάση στις πωλήσεις και µεταβιβάσεις νέων 

οχηµάτων έχει οδηγήσει στην απώλεια σηµαντικών πόρων για την αιρετή Περιφέρεια. 

 

Μία συνοπτική περιγραφή του προϋπολογισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας όσο αφορά τα 

έσοδα και έξοδα για το 2011 έχει ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟ∆Α (EUR) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟ∆Α (EUR) 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.315.000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 62.649.000 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 

ΝΠ∆∆ 
83.898.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ 
3.220.000 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠ∆∆ 
1.059.000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 6.931.000 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 766.000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΕΣΟ∆Α 
2.103.000 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 78.000 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

2.441.000 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
53.336.000 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
80.151.000 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 16.371.000 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.328.000 

ΣΥΝΟΛΟ 158.823.000  158.823.000 
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•••• Οι πόροι προερχόµενοι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), είτε εθνικό είτε – 

κυρίως – συγχρηµατοδοτούµενο δεν αποτελούν τακτική χρηµατοδοτική ροή καθώς είναι ευθέως 

ανάλογοι των δαπανών των υλοποιούµενων έργων. Η ένταξη των έργων αυτών γίνεται στο Π∆Ε σε 

ανάλογη συλλογική απόφαση και για την υλοποίησή τους δεσµεύονται οι αντίστοιχες πιστώσεις. Το 

κύριο µέρος των πιστώσεων αυτών εκτελείται µέσω του προϋπολογισµού του Περιφερειακού 

Ταµείου Ανάπτυξης και µέρος αυτού που αφορά τις Συλλογικές αποφάσεις ΣΑΝΑ και κάποιων 

άλλων περιπτώσεων (όπως έργα Ταµείου Συνοχής ), εκτελούνται µέσω του τακτικού 

προϋπολογισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται όλες οι Συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδοτούµενου 

σκέλους του Π∆Ε , µέρος των οποίων έχει εγκριθεί µε τα αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία και κάποιες 

είναι προς έγκριση. Τα προβλεπόµενα έσοδα /όριο πληρωµών ανέρχονται στο ποσό των 84 εκ. € 

για το τρέχον έτος  ενώ το υπόλοιπο του πρ/σµού που προκύπτει (136 εκ. € ) θα  κατανεµηθεί τα 

επόµενα έτη ως ελάχιστο ποσό µε αυξητικές προοπτικές  εφόσον υπάρχουν νέες εντάξεις. 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011 

ΣΑΕΠ 001/3 271.393.626,45 44.335.250,46 24.297.035,93 

ΣΑΜΠ 001/3 23.063.485,41 13.083.544,01 3.013.758,47 

ΣΑΕΠ 301/3 7.811.703,83 1.537.604,72 1.512.229,59 

ΣΑΜΠ 001/8 100.000,00 100.000,00 70.000,00 

ΣΑΕΠ 301/8 119.077,73 69.663,00 69.663,00 

ΣΑΕΠ 001/8 85.754.355,54 83.364.507,91 24.842.225,46 

ΣΑΕΠ 301/2 183.236,82 183.236,82 176.485,20 

ΣΑΕΠ 301/2 (ΝΕΑ) 75.520,55 36.769,55 24.541,07 

ΣΑΕΠ 001/2 2.848.126,35 2.848.126,35 2.848.126,35 

ΣΑΕΠ 001/2 (ΝΕΑ) 6.269.923,06 6.269.923,06 5.981.779,08 

ΣΑΝΑ 001-3 

(Αιτωλοακαρνανία) 
39.697.106,34 1.958.690,18 1.951.550,19 

ΣΑΝΑ 006-3 (Αχαΐα) 45.771.033,25 3.678.291,25 3.179.895,57 

ΣΑΝΑ 

001/3 

ΣΑΝΑ 014-3 (Ηλεία) 35.686.229,38 1.424.583,52 1.399.644,99 

ΣΑΝΑ 001-8 

(Αιτωλοακαρνανία) 
45.712.341,13 44.817.236,15 7.793.448,57 ΣΑΝΑ 

001/8 
ΣΑΝΑ 006-8 (Αχαΐα) 17.244.541,13 17.029.992,13 6.839.616,52 

ΣΥΝΟΛΑ  581.730.306,97 220.737.419,11 84.000.000,00 
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Στον ανωτέρω πίνακα αναφέρονται και Συλλογικές αποφάσεις ΣΑΝΑ που εκτελούνται µέσω του 

τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Τα στοιχεία για το αντίστοιχο εθνικό Π∆Ε έχουν ως ο κατωτέρω πίνακας 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

2011 

ΣΑΕΠ 001 81.724.746,66 29.433.025,10 2.913.061,69 

ΣΑΜΠ 001 2.931.861,40 1.558.011,09 927.980,43 

ΣΑΕΠ 101 29.015.172,71 11.305.423,03 602.172,86 

ΣΑΕΠ 401 40.101.468,52 16.259.305,81 3.100.099,57 

ΣΑΕΠ 201 1.015.472,85 267.864,49 267.864,49 

ΣΑΕΠ 001 (ΝΕΑ) 7.095.000,00 7.095.000,00 285.649,66 

ΣΑΜΠ 001 (ΝΕΑ) 2.501.945,50 2.501.945,50 903.171,30 

ΣΥΝΟΛΑ 164.385.667,64 68.420.575,02 9.000.000,00 

 

 

Και σε αυτή την περίπτωση του εθνικού σκέλους του Π∆Ε το κύριο µέρος των πιστώσεων αυτών 

εκτελείται µέσω του προϋπολογισµού του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης και µέρος αυτού 

εκτελούνται µέσω του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

 

5.5 Νοµικά Πρόσωπα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

5.5.1 Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (ΠΤΑ - Π∆Ε) συνεστήθη στην έδρα 

της κρατικής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του Ν.2218 / 1994. Από 

1.7.2011 το ΠΤΑ - Π∆Ε υπάγεται στην αιρετή Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας δυνάµει του άρθρου 190 του 

Ν.3852 / 2010. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

 

Το ταµείο διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται µε 

απόφαση του περιφερειάρχη για πενταετή θητεία και αποτελείται από: 

• τον περιφερειάρχη ως πρόεδρο,  

• ένα µέλος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας,  

• ένα µέλος της οικονοµικής επιτροπής της περιφέρειας,  

• έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασµού που υποδεικνύεται από αυτόν,  

• δύο εκπροσώπους προερχόµενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιµελητήρια,  
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• έναν εκπρόσωπο προερχόµενο από τις εργατικές ενώσεις,  

• δύο προϊσταµένους υπηρεσιών της περιφέρειας οριζόµενους από τον περιφερειάρχη, κατά προτίµηση 

από την οικεία ∆ιεύθυνση.  

Το διοικητικό συµβούλιο επιµελείται των υποθέσεων και των συµφερόντων του ταµείου και το διοικεί. 

Αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του ταµείου, εκτός από τα θέµατα που ανήκουν στην 

αρµοδιότητα του προέδρου. 

Οι πόροι του ΠΤΑ-Π∆Ε προέρχονται από: 

• Ποσοστό από τις χρηµατοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται µε 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

• Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

• Έσοδα από τη συµµετοχή σε Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Έσοδα από τη σύναψη δανείων. 

• Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών και τη διεξαγωγή ερευνών και την 

εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων. 

• Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις. 

• Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήµατα, κληρονοµιές. 

• Έσοδα από την περιουσία του Ταµείου. 

• Έσοδα από κάθε άλλη πηγή. 

 

Η λειτουργία του ΠΤΑ Π∆Ε πραγµατοποιείται µέσα από την λειτουργία των παρακάτω τµηµάτων του: 

 

Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Επενδυτικών Προγραµµάτων 

• Συµµετοχή στην κατάρτιση του Ετήσιου Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ) και 

στην κατάρτιση του προϋπολογισµού άλλων αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

• Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων της ΣΑΕΠ και συνολικά των προγραµµάτων απο 

οικονοµικής άποψης και σύνταξης περιοδικών χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων προόδου της πορείας 

υλοποίησής τους καθώς και ετήσιου οικονοµικού απολογισµού.  

• Συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές για τη µεταφορά στο Ταµείο των αναγκαίων πιστώσεων για τις 

χρηµατοδοτήσεις του ετήσιου Π.∆.Ε. 

 

Τµήµα Επιστηµονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραµµάτων 

• Επιστηµονική και Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τοµέα της εκπόνησης µελετών - 

ερευνών και προγραµµάτων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.  

• Συµµετοχή σε Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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• Ενηµέρωση - πληροφόρηση και παροχή τεχνικής βοήθειας για τη δυνατότητα συµµετοχής σε 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

• ∆ιενέργεια ερευνών - εκπόνηση µελετών.  

• Τεκµηρίωση - Στατιστική - Τήρηση αρχείου µελετών που αφορούν στην Περιφέρεια.  

• Μηχανοργάνωση και γενικότερα αξιοποίηση της πληροφορικής προς όφελος των υπηρεσιών του 

Ταµείου και της Περιφέρειας. 

 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων, εξόδων, έργων και 

επενδύσεων του Ταµείου. Σύνταξη ισολογισµού, απολογισµού και λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης.  

• Έλεγχος των δαπανών  

• Σύναψη δανείων  

• Παρακολούθηση εσόδων / δαπανών, διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών.  

• Ταµειακή ∆ιαχείριση (εισπράξεις - πληρωµές) του ταµείου. 

Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

• Γραµµατειακή Υποστήριξη του Προέδρου του Π.Τ.Α. και του ∆.Σ  

• ∆ηµόσιες Σχέσεις - ∆ηµοσιότητα  

• Εργασιακά Θέµατα κ.λ.π. 

 
Επίσης η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα που η υφιστάµενη κατάστασή 

τους καθώς και η οικονοµική τους κατάσταση παρουσιάζεται παρακάτω. Η ανάλυσή τους γίνεται ανά 

περιφερειακή ενότητα : 

 

 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  

5.5.2 ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.) 

Η «ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» µε το διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.», διέπεται από τις 

διατάξεις του νόµου 2190/1920, όπως αυτές οι διατάξεις κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς 

και από τις διατάξεις του άρθρου 252 παρ. 3.β και των άρθρων 265 και 268 τουΝόµου 3463/2006 (∆.Κ.Κ).. 

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 309.027,10 €, κατανέµονται σε 105.470 µετοχές, 

αξίας 2.93€ η κάθε µία.  

Συνοπτικά στοιχεία της παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα : 

 

• · ΤΥΠΟΣ:....................................... Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

• · Αριθµός Μ.Α.Ε.:......................... 35715/023/Β/96/0001 

• · ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.............. 105.470 

• · ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:....................... 2,93 € 
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• · ΚΕΦΑΛΑΙΟ:................................ 309.027,10 € 

• · ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:.... 11µελές µε 4ετή θητεία 

• · ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

• Συµµετέχει µε 10% στην Υ∆ΡΗΛ Α.Ε. 

• Έχει ιδρύσει και διαθέτει εδαφολογικό εργαστήριο ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 

• Έχει τεράστια εµπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων  

 

Μέτοχοι της εταιρείας είναι:  

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας 

• ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας 

• ∆ήµος Αµαλιάδας 

• ∆ήµος Ανδραβίδας 

• ∆ήµος Βαρθολοµιού  

• ∆ήµος Βώλακος  

• ∆ήµος Γαστούνης  

• ∆ήµος Ζαχάρως  

• ∆ήµος Ιαρδάνου  

• ∆ήµος Κάστρου Κυλλήνης  

• ∆ήµος Λεχαινών  

• ∆ήµος Λασιώνος  

• ∆ήµος Λαµπείας  

• ∆ήµος Πύργου  

• ∆ήµος Πηνείας 

• ∆ήµος Σκιλλούντος  

• ∆ήµος Τραγανού  

• ∆ήµος Φολόης  

• ∆ήµος Φιγαλίας  

• ∆ήµος Ωλένης  

 

Στο διάγραµµα που ακολουθει παρουσιάζεται η σύνθεση του µετοχικού της κεφαλαίου : 
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289.724,26 €; 93,75%

5.074,76 €; 1,64%

3.762,12 €; 1,22%

3.047,20 €; 0,99%

2.382,09 €; 0,77%

2.326,42 €; 0,75%

1.746,28 €; 0,57%
963,97 €; 0,31%

19.302,84 €; 6,25%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

 

 

Την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατέχει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (µέσα από την διαδοχή και 

αποδοχή της  Ν.Α. Ηλείας). 

Η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε., διοικείται από 11µελές Συµβούλιο τα µέλη του οποίου είναι αιρετοί εκπρόσωποι των φορέων 

µετόχων. Έδρα της αναπτυξιακής εταιρείας είναι η πρωτεύουσα του Π.Ε., δηλαδή ο Πύργος . Επίσης η έδρα 

του κάθε ∆ήµου του Π.Ε. λειτουργεί σαν κέντρο των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (δίκτυο 

µόνιµων εξωτερικών συνεργατών µε δραστηριότητα στα όρια του κάθε ∆ήµου). 

Σύµφωνα µε το καταστατικό σκοπός της εταιρείας είναι : (απόσπασµα από το άρθρο 3 του καταστατικού). 

� Η προαγωγή, υποβοήθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δηµοσίου, κοινωνικού 

και ιδιωτικού τοµέα στη µορφή επενδυτικών έργων, επιχειρηµατικών εκµεταλλεύσεων, ενεργειών 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη καινοτοµιών στο 

Νοµό Ηλείας, εφόσον αυτό είναι σύµφωνο προς τους σκοπούς της Επιχείρησης και είναι προς 

όφελος των κατοίκων του Π.Ε..  

� Η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη σύµµετρη ανάπτυξη του Π.Ε. από οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτιστική άποψη, µε βάση τις τοπικές δυνάµεις και πόρους ιδιωτικούς και δηµόσιους καθώς και µε 

πόρους και µέσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

� Συντονισµός των δραστηριοτήτων του αναπτυξιακού σχεδιασµού από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

και τα Συµβούλια Περιοχής.  

� Η εφαρµογή και αξιοποίηση κάθε προγράµµατος της πολιτείας που αφορά την τοπική ανάπτυξη, την 

προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, φορείς του 

∆ηµοσίου και µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

� ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων ηµερίδων.  

� Ο σχεδιασµός, η κατάρτιση προγραµµάτων και η µελέτη για την ανάπτυξη του Π.Ε..  

� Αξιοποίηση - εκµετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων του Π.Ε. µε την ανάπτυξη 
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επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 

Το πλαίσιο λειτουργίας της ΗΛΕΙΑΚΗΣ, έχει ως στόχο από το ένα µέρος να διατηρήσει βιώσιµη την επιχείρηση 

και από το άλλο να δηµιουργήσει µια δυναµική εταιρεία, αξιοποιώντας τις νέες τάσεις της τοπικής ανάπτυξης, 

που θα συµβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια του Π.Ε..  

Η ΗΛΕΙΑΚΗ, ως επιχείρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν στοχεύει αποκλειστικά στην µεγιστοποίηση των 

κερδών της. Είναι επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες και υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και την 

κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας, χωρίς απαραίτητα ορισµένες δράσεις της να είναι 

κερδοφόρες. Ισορροπεί δηλαδή ανάµεσα στους δύο στόχους, της παροχής δηλαδή υπηρεσιών ανεξαρτήτως 

του κέρδους, αλλά και ταυτόχρονα της εξασφάλισης εσόδων, ώστε να είναι βιώσιµη. 

Μέληµά της είναι η σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων άµεσα εφαρµόσιµων και προσαρµοσµένων εξ' αρχής 

στις ανάγκες και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό διότι η εταιρεία, µε την ενασχόλησή της µε 

την τοπική ανάπτυξη, είναι γνώστης, βιώνει και καταγράφει καθηµερινά, τα προβλήµατα των τοπικών 

κοινωνιών.  

 

• · Σήµερα υλοποιεί: 

- Υπάρχουν Προγραµµατικές Συµβάσεις (κάποιες σε εξέλιξη και κάποιες που δεν έχουν εργοποιηθεί 

ακόµα) µε την πρώην Ν.Α. Ηλείας 

- Έχει ευρωπαϊκά συγχρηµατοδοτούµενα έργα σε εξέλιξη (ΧΜ-ΕΟΧ). 

- Έχει καταθέσει προτάσεις σε προγράµµατα της Ε.Ε. (LIFE, INTERREG) που αναµένει αποτελέσµατα. 

Σε αρκετές από αυτές συµµετέχει και η ΝΕΑ Αχαΐας. 

• ·ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

- 9 άτοµα Ι∆ΑΧ 

- 2 Συµβάσεις Έργου (σε προγράµµατα) 

- 2 Συµβάσεις ανεξάρτητων Υπηρεσιών 

·Έως 31/12/2010 οι υποχρεώσεις της Ν.Α. Ηλείας προς την επιχείρηση ήταν 400.251,12 € 

 

5.5.3 ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.) 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.  

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΣ : (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) άρθρου 291 παρ. 1β Π.∆. 410/95(∆ΚΚ)  

Ε∆ΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Περιφερειακή Ενότητα : ΗΛΕΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ : ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ  
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΑΝ.ΟΛ.) Α.Ε είναι Ανώνυµη εταιρεία φορέων σύµφωνα µε το άρθρο 291 

παρ.1(β) του Π∆ 410/95 (∆ΚΚ). Η εταιρία συστάθηκε το 1997 µε την Απόφαση 1140/1-4-97 του Νοµάρχη 

Ηλείας και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5465/28-7-1997. Εδρα της εταιρίας είναι τα Κρέστενα του δήµου Σκιλλούντος. 

 

Κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι η προώθηση της ανάπτυξης των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και 

γενικότερα του Π.Ε. και η τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των φορέων του Π.Ε. για την αξιοποίηση των 

τοπικών πόρων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία από την επιχείρηση: 

• ΤΥΠΟΣ:................................. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

• Αριθµός Μ.Α.Ε.: ................ 37873/023/Β/97/0003 

• ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ........ 6.700 

• ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:.................. 30,00 € 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ........................ 201.000,00 € 

• ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 11µελές µε 3ετή θητεία (Η θητεία του λήγει την 30-6-2011). 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 

Ονοµατ/µο ή Επωνυµία Αριθµός Μετοχών Αξία Μετοχών Ποσοστό 

ΤΕ∆Κ Ν. Ηλείας 851 25530 12,70 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας 693 20790 10,34 

∆ήµος Σκιλλούντος 788 23640 11,76 

∆ήµος Ζαχάρως 597 17910 8,91 

∆ήµος Ανδρίτσαινας 202 6060 3,01 

∆ήµος Αλιφείρας 288 8640 4,30 

∆ήµος Φιγαλείας 333 9990 4,97 

∆ήµος Βώλακος 324 9720 4,84 

∆ήµος Ωλένης 426 12780 6,36 

∆ήµος Φολόης 312 9360 4,66 

∆ήµος Αρχ. Ολυµπίας 196 5880 2,93 

ΕΑΣ Ηλείας-Ολυµπίας 137 4110 2,04 

Αγροτικός Συνεταιρισµός Σχίνων 49 1470 0,73 

Σύλλογος Καστρουγκαιναίων 10 300 0,15 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περιοχής Ωλένης 10 300 0,15 

Αγροτικός Συνεταιρισµός Σιµόπουλου 3 90 0,04 

∆ήµος Ιάρδανου 100 3000 1,49 

∆ήµος Βαρθολοµιού 300 9000 4,48 

∆ήµος Πηνείας 200 6000 2,99 

∆ήµος Λασιώνος 100 3000 1,49 

∆ήµος Γαστούνης 312 9360 4,66 

Σύλλογος Σχιναίων 59 1770 0,88 

∆ήµος Λαµπείας 100 3000 1,49 

Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ηλείας 10 300 0,15 
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∆ήµος Τραγανού  100 3000 1,49 

∆ήµος Αµαλιάδας  200 6000 2,99 

ΣΥΝΟΛΟ 6.700,00 201.000,00 100,00 
 
Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραπάνω µετοχική σύνθεση: 
 

20.790,00 €; 10,34%

38.340,00 €; 19,07%

27.900,00 €; 13,88%

25.530,00 €; 12,70%

25.500,00 €; 12,69%

21.360,00 €; 10,63%

21.240,00 €; 10,57%

12.000,00 €; 5,97%

4.110,00 €; 2,04%

1.770,00 €; 0,88%

1.470,00 €; 0,73%

300,00 €; 0,15%

300,00 €; 0,15%

300,00 €; 0,15%

90,00 €; 0,04%

180.210,00 €; 89,66%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΤΕ∆Κ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙ∆ΑΣ ΕΑΣ Ηλείας-Ολυµπίας

Σύλλογος Σχιναίων Αγροτικός Συνεταιρισµός Σχίνων Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ηλείας

Σύλλογος Καστρουγκαιναίων Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περιοχής Ωλένης Αγροτικός Συνεταιρισµός Σιµόπουλου

 
 

• ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Σηµαντικότερα έργα που έχει υλοποιήσει: 

− LEADER ΙΙ 1997-2001 

− LEADER+ 2002-2009 

− INTERREG 

− Βοήθεια στο Σπίτι 

• Σήµερα υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραµµα για τον Ν. Ηλείας του νέου LEADER (2010-2015), το οποίο 

ανέρχεται σε συνολικό προϋπολογισµό 10.364.333,33 ευρώ και ποσού δηµόσιας δαπάνης 

7.000.000,00 ευρώ. 

 

 
5.5.4 Υ∆ΡΗΛ Α.Ε. (Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
77.000,00 €

70,00%

ΓΟΕΒ ΑΛΦΕΙΟΥ-ΠΗΝΕΙΟΥ
22.000,00 €

20,00%

ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.
11.000,00 €

10,00%

 
 

• ΤΥΠΟΣ:................................. Ειδικού Σκοπού (Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος) 

• Αριθµός Μ.Α.Ε.: ................ 37873/023/Β/97/0003 

• ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ........ 11.000 

• ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:.................. 10,00 € 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ........................ 110.000,00 € 

• ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 9µελές µε 4ετή θητεία. 

• Λειτουργεί µικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 6,56 kWp, στο φράγµα Φλόκα στον Αχελώο 

• Έχει 10ετη σύµβαση µε ∆ΕΣΜΗΕ από 02.11.2010 

• Εκτός της Π∆Ε συµµετέχει και η ΗΛΕΙΑΚΗ µε 10% 

• Έχει 1 άτοµο Ι∆ΑΧ 

 

 
5.5.5 Ν.Ε.∆.Υ. (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) 

• ΤΥΠΟΣ:.................................. Αµιγής Νοµαρχιακή 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ......................... 60.000,00 € (οφείλονται 40.000 € στο κεφάλαιο) 

• ∆ηµιουργήθηκε το 2010 

• Υπάρχει απόφαση για µετατροπή σε ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο 

 

 

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

5.5.6 ΑΝ.ΑΙΤ. Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.) 

Η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ. Α.Ε.) είναι η πρώτη Αναπτυξιακή Εταιρεία που συστήθηκε 

στον Νοµό. 

Ιδρύθηκε το 1994, µε κύριους µετόχους τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, την Τ.Ε.∆.Κ. και 

τους δέκα µεγαλύτερους ∆ήµους του Π.Ε., καθώς και τις τρεις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών. 

 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της επιχείρησης. 

• ΤΥΠΟΣ: Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

• Αριθµός Μ.Α.Ε.: 32357/010/Β/94/0019 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 252 - 

• ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: 49.282 

• ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: 8,80 € 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 433.681,60 € 

 

Στόχος της ίδρυσης της ΑΝΑΙΤ ήταν η κάλυψη του κενού που υπήρχε στον Νοµό όσον αφορά την 

ύπαρξη ενός φορέα προγραµµατισµού και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων και Πρωτοβουλιών. 

Στην συνέχεια το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας διευρύνθηκε και µε αλλά αντικείµενα, τα οποία 

υπήρξαν απόρροια των νέων δεδοµένων που δηµιουργούσαν οι τοπικές και εθνικές αναπτυξιακές 

πολιτικές. 

Οι σκοποί και οι στόχοι της επιχείρησης  µπορούν να αποτυπωθούν ως εξής: 

• Η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη του Π.Ε. η επιµέρους 

περιοχών αυτού. 

• Η προώθηση και η τεχνική υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 

• Στην επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη όλων των οικονοµικών και κοινωνικών φορέων του 

Π.Ε.. 

• Η αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραµµάτων 

• Η δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής και σχεδιασµού για τη σύσταση νέων θέσεων εργασίας 

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών 

πόρων όλων των περιοχών του Π.Ε.. 

• Η υλοποίηση και η διάχυση δράσεων και Προγραµµάτων τοπικού και εθνικού χαρακτήρα 

• Η ενηµέρωση – πληροφόρηση όλων των παραγωγικών τάξεων του Π.Ε.. 

• Ο προγραµµατισµός και η ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρηµατικών δράσεων και σχεδίων. 

 

Σε σχέση µε τα παραπάνω η εταιρεία σήµερα υλοποιεί µια σειρά Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

προγραµµάτων µε την βοήθεια ενός αξιόλογου ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Μετοχική σύνθεση  

 

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 19.212 38,98 
2 ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 666 1,35 
3 ∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΟΥ 1.655 3,35 

4 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

2.600 5,27 
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5 ΤΕ∆Κ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.564 5,2 
6 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.854 7,82 
7 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1.345 2,73 
8 Ε.Α.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ  100 0,2 
9 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6.600 13,39 
10 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 1.454 2,95 
11 Ε.Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4.288 8,7 
12 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2.311 4,69 
13 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2.633 5,34 

  ΣΥΝΟΛΟ 49.282 100 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της : 

169.065,60 €; 38,98%

58.080,00 €; 13,39%

37.734,40 €; 8,70%

33.915,20 €; 7,82%

23.170,40 €; 5,34%

22.880,00 €; 5,28%

22.563,20 €; 5,20%

20.336,80 €; 4,69%

14.564,00 €; 3,36%

12.795,20 €; 2,95%

11.836,00 €; 2,73%

5.860,80 €; 1,35%

880,00 €; 0,20%

264.616,00 €; 61,02%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ήµος Άκτιου-Βόνιτσας ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

∆ήµος Αγρινίου ∆ήµος Ναυπακτίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕ∆Κ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ∆ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου ∆ήµος Ξηροµέρου

∆ήµος Θέρµου ∆ήµος Αµφιλοχίας ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

• ·Σήµερα υλοποιεί: 

Έχει καταθέσει προτάσεις σε προγράµµατα της Ε.Ε. (LIFE, INTERREG) που αναµένει αποτελέσµατα. 

• ·ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

Έχει 4 άτοµα προσωπικό Ι∆ΑΧ. 

 

Συµµετέχει στην ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. κατά 0,05% 

Έχει οφειλές εκτιµούµενες σε 700.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΙΚΑ και φόρων). 
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5.5.7 Ν.Α.Ε. (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) 

• ΤΥΠΟΣ: ............................................... Αµιγής Νοµαρχιακή Αναπτυξιακή  

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ....................................... 102.764,60 € 

• Παρουσιάζεται ζηµιογόνα (έχει σχεδόν αναλωθεί το µετοχικό κεφάλαιο) 

• Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αδράνεια 

• ∆εν υλοποιεί κάποιο έργο 

 

 

5.5.8 ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.) 

Η Εταιρία Ανάπτυξης Νοτίου Ηπείρου - Αµβρακικού - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ 

Α.Ε. Ο.Τ.Α.), ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1988, όπως προβλεπόταν από την Προγραµµατική Σύµβαση 

Αµβρακικού, µια σύµβαση για την ανάπτυξη του Αµβρακικού Κόλπου και της γύρω περιοχής, µε 

κύριο στόχο την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων ολόκληρης της περιοχής Αµβρακικού, 

η οποία παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς και την ορθολογική διαχείριση και 

προστασία του κόλπου που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους βιοτόπους στην Ελλάδα και 

προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar. 

 

Η Προγραµµατική Σύµβαση που υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 1985 από 28 φορείς (Υπουργεία, 

Τράπεζες, Συνεταιρισµούς, Επιµελητήρια, Ο.Τ.Α.), αποτέλεσε και το σπουδαιότερο δείγµα εφαρµογής 

του θεσµού των Προγραµµατικών Συµβάσεων στην χώρα µας, όπου ένας µεγάλος αριθµός 

φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο συναποφασίζουν την συνδυασµένη ανάπτυξη µε την 

ταυτόχρονη κατοχύρωση της περιβαλλοντικής προστασίας µιας διανοµαρχιακής περιοχής σε όλους 

τους τοµείς, και δεσµεύονται για την υλοποίησή της µε µια σειρά έργων.   

 

 

Ετσι περιοχή δράσης της ορίζεται το σύνολο των Π.Ε. Πρέβεζας και Αρτας (Νοτια Ηπειρος) και το 

τµήµα της Αιτ/νίας που εφάπτεται του Αµβρακικού.  

 

Ο νέος τίτλος είναι Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπειρου - Αµβρακικού - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α. 

και ο διακριτικός τίτλος ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Συνοπτικά : 

• ΤΥΠΟΣ:................................. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

• Αριθµός Μ.Α.Ε.: ................ 17519/043/Β/88/0004 

• ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ........ 5.720 

• ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:.................. 100,00 € 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ........................ 572.000 € 

• ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 10µελές µε 4ετή θητεία. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο :  

Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στα 463.500,00 Ευρώ. Μέτοχοι της ΕΤΑΝΑΜ 

είναι τα Νοµαρχιακά Ταµεία των τριών Π.Ε. Πρέβεζας, Αρτας και Αιτωλοακαρνανίας, οι ΤΕ∆Κ των 

τριών Π.Ε., οι Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών, τα Εµποροβιοµηχανικά Επιµελητήρια, καθώς και 

ένας µεγάλος αριθµός ∆ήµων της περιοχής. Σύµφωνα µε τη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της 

ΕΤΑΝΑΜ, εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς των Π.Ε. Πρέβεζας και Αρτας και εποµένως η Εταιρία 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής για την οποία υλοποιούνται τα προγράµµατα 

Leader και ΟΠΑΑΧ. Εξ άλλου στην τελευταία Γ.Σ. του 2005 τροποποιήθηκε το καταστατικό, ο τίτλος 

της Εταιρίας και η περιοχή δράσης της.  

 

∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου :  

Οι µέτοχοι της ΕΤΑΝΑΜ είναι όλοι οι κοινωνικοοικονοµικοί φορείς των Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας, 

καθώς και κάποιο µέτοχοι από το τµήµα της Αιτ/νίας, που γειτονεύει µε τον Αµβρακικό Κόλπο. Πιο 

αναλυτικά η σηµερινή διάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου είναι η ακόλουθη : 

 

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ 
Αρ. Μετοχών Κοινές 

Ονοµαστικές) 

Αξία Μετοχών  

(σε €) 

1 ∆.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9.200 27.600,00

2 ∆.ΑΡΤΑΣ 7.070 21.210,00

3 ∆.AΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 4.134 12.402,00

4 ∆.ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 2.000  6.000,00

5 ∆.ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 538 1.614,00

6 ∆.ΠΕΤΑ 945 2.835,00

7 ∆.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 769 2.307,00

8 ∆.ΛΟΥΡΟΥ 769 2.307,00

9 ∆. ΖΑΛΟΓΓΟΥ 1.503 4.509,00

10 ∆.ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 978 2.934,00

11 ∆.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 3.006 9.018,00

12 ∆.ΑΡΑΧΘΟΥ 7.516 22.548,00

13 ∆.Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1.503 4.509,00

14 ∆.ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 300 900,00

15 ΚΟΙΝ.ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΩΝ 769 2.307,00

16 ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12.885 38.655,00

17 ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗ ΑΡΤΑΣ 13.715 41.145,00

18 ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2.349 7.047,00

19 Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10.457 31.371,00

20 Ε.Α.Σ. ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 3.000 9.000,00

21 Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 769 2.307,00
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22 Ε.Α.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 300 900,00

23 ΕΝ.ΑΛ. & ΙΧΘ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 450 1.350,00

24 Ε.Β.Ε. ΑΡΤΑΣ 5.168 15.504,00

25 Ε.Β.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.000 3.000,00

26 ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2.333 6.999,00

27 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΑΝΕΙΩΝ 
16.930 50.790,00

28 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.525 10.575,00

29 ΤΕ∆Κ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11.537 34.611,00

30 ΤΕ∆Κ Ν.ΑΡΤΑΣ 10.000 30.000,00

31 ΤΕ∆Κ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 18.082 54.246,00

32 ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.000 3.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 154.500 463.500,00

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραπάνω µετοχική σύνθεση  
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22.100,00 €; 3,86%

114.400,00 €; 20,00%

10.000,00 €; 1,75%
54.200,00 €; 9,48%

50.800,00 €; 8,88%

44.600,00 €; 7,80%

42.900,00 €; 7,50%

37.300,00 €; 6,52%

36.200,00 €; 6,33%

34.600,00 €; 6,05%

31.400,00 €; 5,49%

22.200,00 €; 3,88%

12.400,00 €; 2,17%

11.900,00 €; 2,08%

10.600,00 €; 1,85%

9.000,00 €; 1,57%

7.500,00 €; 1,31%

6.400,00 €; 1,12%

4.300,00 €; 0,75%

3.000,00 €; 0,52%

2.300,00 €; 0,40%

1.600,00 €; 0,28%

1.400,00 €; 0,24%

900,00 €; 0,16%

425.500,00 €; 74,39%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕ∆Κ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ήµος Άρτας

ΤΕ∆Κ Ν. ΑΡΤΑΣ ∆ήµος Πρέβεζας ∆ήµος Νικολάου Σκουφά

ΤΕ∆Κ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

∆ήµος Άκτιου-Βόνιτσας ∆ήµος Ζήρου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΑΣ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ∆ήµος Γ. Καραϊσκάκη
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

∆ήµος Αµφιλοχίας ΕΝΩΣΗ ΑΛ. ΣΥΝ/ΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

• Μέχρι 20.06.2011 η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πρέπει να καταβάλει 15.000 € στο 

µετοχικό κεφάλαιο (λόγω αύξησης). 

• ΕΜΠΕΙΡΙΑ:............................ Έχει σηµαντικότατη εµπειρία λόγω της 20ετους της λειτουργίας 

(LEADER, ΟΠΑΑΧ, INTERREG, EQUAL, κλπ.) 

 

 

ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ  
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5.5.9 Ν.Ε.Α. (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ) 

Η Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και 

αποτελεί αµιγή επιχείρηση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις 26-5-1997 µε την υπ' αριθ. 

41/'97 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Αχαΐας, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 418/26.5.'97. 

Μια συνοπτική εικόνα για την ΝΕΑ παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

• ΤΥΠΟΣ:....................................... Αµιγής Νοµαρχιακή Αναπτυξιακή  

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ:................................ 293.470,29 € 

• ΕΜΠΕΙΡΙΑ:.................................. Έχει τεράστια εµπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. 

 

Η υπηρεσιακή δοµή της επιχείρησης είναι ευέλικτη, ώστε να προσαρµόζεται στις εκάστοτε 

προτεραιότητες και να προσανατολίζεται σε συγκεκριµένους κάθε φορά επιχειρησιακούς στόχους, 

σε συνδυασµό δε µε την υψηλή ποιότητα ενός δραστήριου επιστηµονικού πυρήνα στελεχών από τα 

οποία απαρτίζεται, ανταποκρίνονται θετικά στην ποικιλία και στον δυναµικό χαρακτήρα των 

αντικειµένων της επιχείρησης. 

Η οργανωτική δοµή της ΝΕΑ όπως αυτή προκύπτει από την βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας 

τύπου Β που έχει και την πιστοποίησή της κατά ISO 9001-2000 περιλαµβάνει τέσσερις τοµείς: 

Τοµέας Προγραµµάτων: 

Ο τοµέας αυτός είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό έργων µελετών προµηθειών και 

υπηρεσιών και στον σχεδιασµό και την ωρίµανση, παρακολούθηση και έλεγχο έργων χωρίς τεχνικό 

χαρακτήρα (προµήθειες και υπηρεσίες). 

Τοµέας Τεχνικών Έργων: 

Ο τοµέας αυτός είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασµό ωρίµανση, παρακολούθηση και έλεγχο έργων 

τεχνικού χαρακτήρα (έργα και µελέτες). 

Τοµέας Ειδικής Υποστήριξης: 

Ο τοµέας αυτός είναι υπεύθυνος για την διενέργεια ελέγχων ποιότητας, την διαχείριση κινδύνων την 

νοµική και τεχνική κάλυψη των έργων, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών καθώς και την διαχείριση 

του συστήµατος ποιότητας (π.χ. εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις, διοικητικές ανασκοπήσεις 

κλπ). 

Τοµέας Οικονοµικής ∆ιαχείρισης: 

Ο τοµέας αυτός είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση πληρωµών, τήρηση λογιστικού συστήµατος 

και τήρηση υποχρεώσεων συγχρηµατοδοτούµενου έργου. 

Οι θεµατικοί άξονες δράσης της ΝΕΑ είναι : 

iii. Επιχειρηµατικότητα µε έµφαση, την πληροφόρηση σε ευκαιρίες και χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα, την καινοτοµία, καθώς και την πρώτου βαθµού συµβουλευτική στήριξη.  
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iv. Απασχόληση  

v. Τουρισµός µε έµφαση την συστηµατική προβολή τόσο του Π.Ε. όσο και της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας και την συµµετοχή τους σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις  

vi. Περιβάλλον  

vii. Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες  

Η ΝΕΑ διοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκ των οποίων 5 µέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και τα υπόλοιπα 4 είναι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. 

 

• ·Σήµερα υλοποιεί: 

- Υπάρχουν Προγραµµατικές Συµβάσεις σε εξέλιξη 

-Έχει ευρωπαϊκά συγχρηµατοδοτούµενα έργα σε εξέλιξη (LIFE, INTERREG). 

-Έχει καταθέσει προτάσεις σε προγράµµατα της Ε.Ε. που αναµένει αποτελέσµατα. Σε αρκετές 

από αυτές συµµετέχει και η ΗΛΕΙΑΚΗ. 

 

• ·ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

Έχει προσωπικό 3 άτοµα Ι∆ΑΧ και 8 άτοµα µε σύµβαση έργου (στα προγράµµατα)  

 

5.5.10 Οργανισµός Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών  «η ΕΛΠΙ∆Α» 

Ο Ογκολογικός Ξενώνας ΕΛΠΙ∆Α Νοµαρχιακό Ϊδρυµα ξεκίνησε την λειτουργία του πριν δύο χρόνια. Είναι µια 

πρότυπη µονάδα αφού µπορεί να φιλοξενεί ογκολογικούς ασθενείς και σε ειδικές περιπτώσεις και τους 

συνοδούς ατόµων – ασθενών µε νεοπλασµατικές ή λοιπές ασθένειες όγκων που δεν διαθέτουν κατοικία στην 

Αχαία και αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα. ∆ιαθέτει 48 κλίνες ασθενών, αντίστοιχα 

δωµάτια ασθενών µε εσωτερικά WC και δυνατότητα φιλοξενίας ενός συνοδού, κοινόχρηστα WC, χώρο 

εστίασης, χώρο προετοιµασίας φαγητού, κυλικείο, γραφεία, χώρους στάσης νοσοκόµας, αποθήκες για κάθε 

χρήση, θέρµανση και κλιµατισµό, ανελκυστήρες προσώπων και φορείων, σύστηµα κλίσης νοσοκόµας, 

σύστηµα αναγγελιών και µουσικής,  πλήρη εξοπλισµό (κρεβάτια, πολυθρόνες,  καθίσµατα, τραπέζια, 

γραφεία, ντουλάπες, πάγκους εργασίας, υλικά εστίασης, τηλεοράσεις, κλπ) καθώς και  διευθετηµένο αύλειο 

χώρο, 

 

Το έργο κατασκευής του Ξενώνα του Νοµαρχιακού Ιδρύµατος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “ΕΛΠΙ∆Α”, 

µελετήθηκε, εντάχθηκε στο ΠΕΠ (Γ’ ΚΠΣ) ∆υτικής Ελλάδας, δηµοπρατήθηκε, επιβλέφθηκε και περαιώθηκε 

εµπρόθεσµα από το Τµήµα Εκτέλεσης Έργων Οικοδοµικών, Η/Μ & Πρασίνου της Ν. Α. Αχαΐας, σύµφωνα µε 

την απόφαση ένταξής του. Το κόστος κατασκευής και προµηθειών ανήλθε στο ποσόν των 2.325.350€, εκ των 

οποίων τα 680.200€ διατέθηκαν από την Ν. Α. Αχαΐας και τα υπόλοιπα 1.395.142,97€ (κατασκευή) και 250.000€ 

(εξοπλισµός) 
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Προβλέπονται 31 οργανικές θέσεις (ΦΕΚ 627/2005) και γίνονται προσπάθειες από την Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας να ξεπεραστεί το πρόβληµα µε τον Ν. 3870/2010 που σταµάτησε την διαδικασία πρόσληψης των 14 

ατόµωµ που ήδη είχε δροµολογηθεί η πρόσληψή τους.  

 

Ειδικότερα για την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος ζητήθηκε το 2008 από την τέως Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκησης Αχαίας και εγκρίθηκε από την τριµελή εξ υπουργών επιτροπή (αριθµός απόφασης 29133/27-

10-2008) η πρόσληψη 14 ατόµων. Ακολούθησε η προκήρυξη για την πρόσληψη αυτού του προσωπικού (ΦΕΚ 

257/τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ/16-6-2009). Εν συνεχεία σηµειώθηκε η δηµοσίευση του πίνακα διοριστέων 

της παραπάνω προκήρυξης (ΦΕΚ356/2010) γεγονός που οδηγήθηκε σε αναστολή µε την δηµοσίευση του Ν. 

3870/2010. 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ως καθολικός διάδοχος των τέως Ν.Α., επανήλθε στο θέµα για να λάβει από 

το Υπουργείο Εσωτερικών την οδηγία να µην προχωρήσει στην έκδοση και δηµοσίευση αποφάσεων 

διορισµού ή πρόσληψης προσωπικού έως ότου εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  

Ακολούθησαν επανειληµµένα ερωτήµατα της Περιφέρειας προς τα συναρµόδια Υπουργεία για τη δυνατότητα 

εξαίρεσης των συγκεκριµένων προσλήψεων από τη γενική αναστολή προσλήψεων.  

Πρόσφατα µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας αναδείχθηκαν τα µέλη του ∆.Σ. του 

Ογκολογικού Ξενώνα. 

 

5.5.11 Ν.Ε.Π.Α. (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ) 

• ΤΥΠΟΣ: ............................................... Αµιγής Νοµαρχιακή Αναπτυξιακή  

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ....................................... 250.000 € 

• ΕΜΠΕΙΡΙΑ: .......................................... Έχει υλοποιήσει σηµαντικά προγράµµατα LEADER, INTERREG 

και Προγραµµατικές Συµβάσεις. 

• Σήµερα υλοποιεί: .............................. ∆εν έχει έργα σε εξέλιξη 

• ∆εν έχει προσωπικό. 
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5.5.12 ΚΤΑ∆Α-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. (ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.) 

29.304,00 €; 9%

37.576,00 €; 12%

40.040,00 €; 13%

78.848,00 €; 25%

124.784,00 €; 41%

281.248,00 €; 95%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΕ∆ ∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 
 
• ΤΥΠΟΣ:................................. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

• Αριθµός Μ.Α.Ε.: ................ 33911/022/Β/95/0029 

• ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ........ 3.529 

• ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:.................. 88,00 € 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ........................ 310.552,00 € 

• ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 15µελές µε 4ετή θητεία. 

 

 

5.5.13 ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο.Τ.Α.) 

 
 
• ΤΥΠΟΣ:................................. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

• Αριθµός Μ.Α.Ε.: ................ 69106/022/Β/09/0025 

• ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ........ 268.200 

• ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:.................. 10,00 € 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ........................ 2.682.000,00 € 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας διατηρεί το 1,54% των µετοχών της επιχείρησης ποσοστό που µειώθηκε από το 

2% που είχε µέχρι το 2010 λόγω µη συµµετοχής της ΝΑ Αχαίας στην τότε προγραµµατισµένη αύξηση 

κεφαλαίου. 

 

 

5.6 Οι Περιφερειακές Ενότητες  της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

5.6.1 OTA Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  
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Η Αιτωλοακαρνανία, στο επίπεδο άσκησης της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εντάσσεται στις περιοχές του Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

συµπεριλήφθηκε στη Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. 

 

Σε γεωπολιτικούς όρους, η Αιτωλοακαρνανία αποτελεί τµήµα της ∆υτικής Πύλης της χώρας µε άµεση 

γειτνίαση µε την Ε.Ε. και τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και αποτελούν επιλέξιµες περιοχές για τα 

Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ που αφορούν τόσο στις χώρες της Ε.Ε. όσο και στις 

χώρες της Μεσογείου.  

 

Για τους αξιόλογους φυσικούς πόρους που διαθέτουν οι ΟΤΑ της Αιτωλοακαρνανίας, καταλαµβάνει 

σηµαντική θέση τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Περιοχή περιλαµβάνει δύο (2) από 

τους έντεκα (11) υγροτόπους της Ελλάδας που προστατεύονται από τη Συνθήκη Ramsar, µε αυτόν 

της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου -Αιτωλικού να αποτελεί σπάνιο οικοσύστηµα για ολόκληρη της 

Ευρώπη. Επίσης, εµπερικλείει 13 περιοχές Natura 2000 σε σύνολο 371 σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, η 

περιοχή διασχίζεται από τον ποταµό Αχελώο, που είναι ο δεύτερος σε µήκος και ο πλουσιότερος σε 

νερά γηγενής ποταµός της Ελλάδας. 

 

Στα πλαίσια του ευρύτερου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού η Αιτωλοακαρνανία δεν 

καταλαµβάνει ανάλογη θέση µε περιοχές που διαθέτουν παρόµοια χαρακτηριστικά δεδοµένου, ότι 

καταλαµβάνει σηµαντική έκταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ όσο και του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, που είναι και 

σηµαντικότερα έγγραφα αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, δεν συµπεριλαµβάνεται στους 

βασικούς πόλους ανάπτυξης.  

 

Στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ δεν έγινε αποδέκτης σηµαντικών παρεµβάσεων µε δεδοµένο ότι από τους 

123 ΟΤΑ της χώρας που είχαν ενταγµένα έργα ύψους πάνω από 10 εκ. ευρώ  έως τις 31/12/2006 σε 

όλα τα Ε.Π., τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής ο µοναδικός ∆ήµος της 

Αιτωλοακαρνανίας  που συµπεριλαµβάνονταν στην σχετική λίστα, στην 83η θέση, ήταν ο ∆ήµος 

Αγρινίου µε σύνολο 47 ενταγµένων έργων, προϋπολογισµό 13.971.722 ευρώ,  Νοµικές ∆εσµεύσεις 

9.310.663 ευρώ και δαπάνες 6.203.667 ευρώ. 

Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο ότι οι ∆ήµοι της Αιτωλοακαρνανίας υστερούν αναπτυξιακά και 

αποκλίνουν σηµαντικά στους βασικούς δείκτες ευηµερίας σε σχέση µε άλλες περιοχές της χώρας.  

Σύµφωνα µε τον συνθετικό δείκτης ευηµερίας και ανάπτυξης (Σ∆ΕΑ) το έτος 2000 η Αιτωλοακαρνανία 

κατατάχθηκε στην 45η θέση, ενώ το 2004 κατατάχθηκε στην 48η θέση. Αν και η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου 

έφερε την περιοχή πιο κοντά στο βασικό-κεντρικό δίκτυο µεταφορών (της ΠΑΘΕ  και των 

διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών) δεν µπόρεσε να τον καταστήσει βασικό κόµβο σύνδεσης µε την 

∆υτική Ελλάδα δεδοµένης τόσο της καθυστέρησης της υλοποίησης του οδικού έργου του ∆υτικού 

Άξονα και της σύνδεσης  µε την Ιόνια Οδό όσο και των ελλείψεων σε άλλα βασικά έργα υποδοµής 

µεταφορών (αεροδρόµιο-σιδηροδροµικό δίκτυο κ.α. Παρόλα αυτά, µε τα προγραµµατισµένα έργα 

προσπελασιµότητας του ΕΣΠΑ και την λειτουργία της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού, η περιοχή 
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αναµένεται να αποτελέσει σηµαντικό κόµβο µεταφορών αγαθών - προσώπων και διαµετακοµιστικό 

κέντρο εθνικής εµβέλειας.   

Παράλληλα, αν και γειτνιάζει µε έναν σηµαντικό πόλο ανάπτυξης εθνικής εµβέλειας, την Πάτρα, δεν 

έχει επωφεληθεί τόσο από τα από τα αποτελέσµατα της καινοτοµίας και Ε&ΤΑ που παράγονται από 

τα Ερευνητικά Ιδρύµατα όσο και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που δηµιουργούνται από την ύπαρξη 

σηµαντικών υποδοµών προσπελασιµότητας (Λιµάνι Πάτρας, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.ά.).  

Η ανάπτυξη των ΤΠΕ ακολουθεί την δυναµικά αυξητική πορεία της χώρας µε αξιόλογη ανάπτυξη της 

ευρυζωνικότητας και των έργων υποδοµής. Παρόλα αυτά, όµως, η αξιοποίησή τους προς όφελος 

της παραγωγικής διαδικασίας και της εξυπηρέτησής τους δεν είναι ακόµα τα αναµενόµενα.     

 

Οι ΟΤΑ της Αιτωλοακαρνανίας ακολουθούν το εθνικό µοντέλο ανάπτυξης του χώρου µε 

πληθυσµιακή αποψίλωση της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών προς όφελος της ανάπτυξης των 

αστικών κέντρων, τα οποία όµως έρχονται εκ των υστέρων να αντιµετωπίσουν τις ελλείψεις σε 

βασικές υποδοµές, συγκρούσεις χρήσεων γης αλλά και τα κοινωνικά προβλήµατα που ανακύπτουν. 

Στο πλαίσιο της τρίτης προγραµµατικής περιόδου (επιχειρησιακά προγράµµατα, κοινοτικές 

πρωτοβουλίες) υλοποιήθηκαν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και 

ανάπτυξης του αγροτικού και ορεινού χώρου.  

 

Συµπερασµατικά, η Αιτωλοακαρνανία δεν έχει αποκτήσει σηµαντική θέση ή/και να έχει διαδραµατίσει 

έναν ξεχωριστό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της Π∆Ε και της χώρας γενικότερα, αν και διαθέτει 

πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους καθώς επίσης και δυναµικούς οικονοµικούς 

κλάδους.  

Ο καθορισµός στρατηγικής στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας µπορεί να κινητοποιήσει τις 

παραγωγικές δυνάµεις – πόρους που το σύνολο της  περιοχής αναφοράς διαθέτει.  

 

Στα πλαίσια κατάρτισης του Ε.Π. της Π∆Ε και προκειµένου να εξασφαλιστεί ο συντονισµός των 

δράσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, οι ∆ήµοι της ΠΕ Αιτωλ/νιας, ανταποκρινόµενοι στο 

κάλεσµα της Περιφέρειας, περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους και 

επισήµαναν τα σηµαντικότερα γι’ αυτούς έργα, ώστε να διαµορφωθεί µια ενιαία φωνή για τη 

διεκδίκηση και υλοποίησή τους. 

Αναλυτικά, ύστερα από την αποδελτίωση των συµπληρωµένων από τους ∆ήµους ερωτηµατολογίων 

προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 

5.6.1.1 ∆ήµος ΙΠ Μεσολογγίου 

Ο ∆ήµος θεωρεί ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµότες του είναι 

ζητήµατα καθαριότητας και πρόσβασης σε αρκετές περιοχές της χωρικής αρµοδιότητάς του. 

Πιστεύει επίσης, ότι δεν έχει γίνει εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του τόπου (περιβάλλον, 

πολιτισµός, ιστορία) που θα έδιναν µια σοβαρή αναπτυξιακή ώθηση.  

 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 264 - 

5.6.1.2 ∆ήµος Αγρινίου 

Το Αγρίνιο είναι το κέντρο µιας µεγάλης ενδοχώρας που ξεκινά από το Ξηρόµερο και τον ορεινό 

Βάλτο µέχρι τη Μακρυνεία και από την ορεινή Τριχωνίδα µέχρι το Πλατυγιάλι, µια περιοχή που 

συγκεντρώνει τα 2/3 του συνολικού πληθυσµού της Αιτωλοακαρνανίας, µε σπουδαία συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα: προστατευόµενες οικολογικές περιοχές από ∆ιεθνείς Συνθήκες, µε ποτάµια, λιµναία 

συστήµατα και πλούσιους ορεινούς όγκους,  µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά και θρησκευτικά 

µνηµεία.  

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει, ο ∆ήµος επικεντρώνει τις δράσεις του στη 

βελτίωση της προσβασιµότητας των πολιτών, στη διατήρηση και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη ανάδειξη και ορθολογική αξιοποίησή του, την ενδυνάµωση του 

αγροτικού τοµέα και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. 

 

5.6.1.3 ∆ήµος Αµφιλοχίας 

Για το ∆ήµο Αµφιλοχίας τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν την επάρκεια του οδικού δικτύου 

πρόσβασης στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και την επάρκεια πόσιµου ύδατος σε µεγάλο µέρος των 

οικισµών. Ως κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης θεωρούνται: α) η Χωροταξική Τακτοποίηση και ο 

Καθορισµός Χρήσεων Γης, β) η Τουριστική ανάπτυξη  (θρησκευτικός, αγροτικός, περιπατικός 

τουρισµός) γ) η προστασία του περιβάλλοντος και δ) η ανάπτυξη της τυποποίησης αγροτικών 

προϊόντων. 

 

Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Αµφιλοχίας αναφέρονται το πλούσιο ζωικό κεφάλαιο και το 

παρθένο φυσικό περιβάλλον. Αντίθετα, στα µειονεκτήµατα περιλαµβάνονται η κυκλοφοριακή 

επιβάρυνση του αστικού ιστού Αµφιλοχίας.   

 

5.6.1.4 ∆ήµος Ακτίου- Βόνιτσας 

Ο νέος ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας απαρτίζεται από τους πρώην ∆ήµους Ανακτορίου, Μεδεώνος και 

Παλαίρου. Το βασικό πρόβληµα στο σύνολο του νέου ∆ήµου εντοπίζεται στο θέµα της  οικονοµικής 

ανάπτυξης, της ανεργίας και του χαµηλού κατά κεφαλή εισοδήµατος. Το πρόβληµα είναι 

περισσότερο οξυµένο στη περιοχή του ορεινού Ξηροµέρου (πρώην ∆ήµος Μεδεώνος). 

Κατά συνέπεια, πρέπει κατά προτεραιότητα να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για υποδοµές (οδικό δίκτυο 

επαρχιακό και αγροτικό, άρδευση, διευθέτηση χειµερίων υδάτων), ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα 

της αγροτικής παραγωγής. Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, αν στελεχωθεί, θα 

βοηθήσει την οργάνωση της γεωργοκτηνοτροφίας και τη εµπορία της παραγωγής. 

Ο τοµέας του ήπιου και ειδικού τουρισµού µπορεί να αναπτυχθεί στηριγµένος στην ανάδειξη του 

Αµβρακικού κόλπου και των Ακαρνανικών Ορέων (κάµπος της Νήσσας), την ανάδειξη των µνηµείων 

της περιοχής (Κάστρα Βόνιτσας και Ακτίου, Κεκροπούλα, Βυζαντινοί ναοί, νερόµυλοι), την ανάπλαση 

των ιστορικών κέντρων των αστικών κέντρων του ∆ήµου (Βόνιτσα, Κατούνα, Πάλαιρος)τη 

δηµιουργία µικρής µαρίνας στη Πλαγιά και την επέκταση και λειτουργία του πολιτικού αεροδροµίου 

στο Άκτιο.   
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Στο επίπεδο των βασικών αναγκών, υπάρχει πρόβληµα µε τη διάθεση των απορριµµάτων, την 

ύδρευση και την αποχέτευση και τη κατάσταση µερικών σχολείων της περιοχής (το Γενικό Λύκειο της 

Βόνιτσας στεγάζεται σε containers). 

Στα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης που πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα είναι: 

 

1. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήµατος µέσα από την ενίσχυση της 

γεωργοκτηνοτροφίας και του ήπιου τουρισµού 

2. «Εκούσιος» αναδασµός και εκσυγχρονισµός του δικτύου άρδευσης 

3. Εξασφάλιση ύδρευσης και αποχέτευσης σ’ όλους τους οικισµούς του ∆ήµου. 

4. Εκσυγχρονισµός του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου. 

5. Ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των αστικών κέντρων, των µνηµείων της περιοχής και του 

φυσικού περιβάλλοντος του Αµβρακικού κόλπου και των Ακαρνανικών ορέων. 

6. Οργάνωση του θαλάσσιου µετώπου για υποδοχή µικρών σκαφών. 

7. Οργάνωση του ∆ήµου και επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών 

 

Στις ευκαιρίες ανάπτυξης αναφέρονται: 

1. Υδροβιότοπος Αµβρακικού κόλπου και Ακαρνανικά όρη. 

2. Σηµαντικά οικολογική αγροτική παραγωγή µε «όνοµα» 

3. Άκτιο και σηµαντικά µνηµεία (π.χ. Κάστρο Βόνιτσας) 

4. Γειτνίαση µε το τουριστικό προϊόν της Λευκάδας 

 

Ενώ οι περιορισµοί ανάπτυξης συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Έλλειψη υποδοµών (ύδρευση- αποχέτευση στους οικισµούς, διάθεση απορριµµάτων, 

εγκαταλειµµένο ορεινό επαρχιακό ορεινό δίκτυο και δίκτυο άρδευσης) 

2. Φυγή των νέων λόγω ανεργίας, ιδιαίτερα στους ηµιορεινούς και ορεινούς οικισµούς) 

3. ‘Έλλειψη υποδοµών πολιτισµού για προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και για εκµετάλλευση του 

ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και διαµόρφωση νέων οριζόντων. 

4. Αδυναµία ανάδειξης του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής στην αναπτυξιακή 

διαδικασία. 

 

5.6.1.5 ∆ήµος Ξηροµέρου 

Τα προβλήµατα που εντοπίζει ο ∆ήµος αφορούν: 

α. Την Έλλειψη βιολογικού  καθαρισµού στα σφαγεία  Αστακού,  

β. Την Έλλειψη Βιολογικού  καθαρισµού στη πόλη του Μύτικα 

γ. Τις Παλαιές κτιριακές εγκαταστάσεις σχολείων 

 

5.6.1.6 ∆ήµος Ναυπακτίας 

Ο ∆ήµος Ναυπακτίας διαθέτει τα απαιτούµενα συγκριτικά πλεονεκτήµατα (φυσικό περιβάλλον, 

ορεινοί όγκοι, λίµνες, ποτάµια, αρχιτεκτονική κληρονοµιά, µονοπάτια κλπ) για την ανάπτυξη του 

τουρισµού της υπαίθρου και ιδιαίτερα του οικοτουρισµού. Σε αυτήν τη στρατηγική κατεύθυνση 
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κινείται τόσο ο ∆ήµος Ναυπακτίας όσο και οι προηγούµενοι ∆ήµοι, οι οποίοι αποτελούν τον 

σηµερινό ∆ήµο Ναυπακτίας. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στον τοµέα της 

ανάπτυξης του τουρισµού της υπαίθρου και ιδιαίτερα του οικοτουρισµού είναι η έλλειψη των 

απαιτούµενων ασφαλών οδικών συνδέσεων για την προσέλκυση και την µετακίνηση των 

επισκεπτών. 

Το πρόβληµα είναι εντονότερο στις περιπτώσεις των ακολούθων οδικών συνδέσεων: 

1. µεταξύ των τριών ορεινών δηµοτικών ενοτήτων (Πυλλήνη – Πλάτανος – Αποδοτία) 

2. η οδική σύνδεση Ναύπακτος – Χάνι Μπανιά – Θέρµο 

3. η οδική σύνδεση Γέφυρα Χ. Τρικούπης – Ναύπακτο – Πλάτανος – Καρπενήσι 

4. η οδική σύνδεση της ορεινής Ναυπακτίας µε την Φθιώτιδα 

Επιπλέον, η τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Ναυπάκτου, η οποία είναι από τις πιο γνωστές 

περιοχές της χώρας στο εξωτερικό (εξαιτίας της Ναυµαχίας της Ναυπάκτου) εµποδίζεται τόσο από τα 

προβλήµατα της καθηµερινότητας στον τοµέα του κυκλοφοριακό (µποτιλιάρισµα, χώροι 

στάθµευσης, συγκοινωνίες) όσο και από την υποβάθµιση της Καστρόπολης της Ναυπάκτου, η 

οποία στερεί ένα σηµείο αναφοράς στο χάρτης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.   

Σύµφωνα µε την στρατηγική κατεύθυνση της περιοχής στον τοµέα της ανάπτυξης, τα κρίσιµα 

ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν στην επόµενη µεσοπρόθεσµη περίοδο είναι τα ακόλουθα: 

1. η ανάδειξη της Καστρόπολης της Ναυπάκτου ως σηµείο αναφοράς και τουριστικό πόλο της 

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 

2. η ενίσχυση της δικτύωσης του Ορεινού Όγκου και µεταξύ αυτών και µε γειτονικές 

Περιφέρειες/∆ήµοι (Ευρυτανία, ∆ωρίδα, Σπερχιάδα) και συνδέσεις µε το πεδινό και παράκτιο µέτωπο 

3. η ενίσχυση των υφιστάµενων και ανάπτυξη νέων υποδοµών εναλλακτικού 

αθλητισµού/τουρισµού σε όλη την Ναυπακτία 

4. η οργάνωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης της Ναυπάκτου µε κεντρικό άξονα 

την προστασία της Καστρόπολης και του Παράκτιο µετώπου από κυκλοφοριακή όχληση, την 

δηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης και οργάνωση υφιστάµενων, την αξιοποίηση της 

Παρακαµπτήρια οδού µε σύνδεση µε την Καστρόπολη και µε την µελέτη δηµιουργίας νέας 

συλλεκτήριας  οδού, στα όρια του Σχεδίου Πόλεως και Τούνελ κάτω από τον λόφο του Κάστρου  

Ευκαιρίες 

• η αυξανόµενη τάση «απόδρασης» των αστικών πληθυσµών προς την ύπαιθρο και η ζήτηση 

για δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού και ειδικών µορφών τουρισµού 

• η αύξηση της ζήτησης για οικολογικά προϊόντα 

• η βελτίωση των Εθνικών Οδικών ∆ικτύων (Ιονία οδός, Ολυµπία οδός) 

• η Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης 

• η αξιοποίηση και συνέργεια προγραµµάτων ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 

• η διεθνείς αναγνωρισιµότητα της Ναυµαχίας Ναυπάκτου και της ονοµασίας LEPANTO 

• η Καστρόπολη της Ναυπάκτου 

• η αναγνωρισιµότητα του οικοτουριστικού προϊόντος της ορεινής Ναυπακτίας 

• η ύπαρξη τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων στην ευρύτερη περιοχή 
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• η αξιοποίηση της εµπορικής ετικέτας «PROAGRITOUR» 

• η στρατηγική της ολιστικής προσέγγισης του τουριστικού προϊόντος, που ακολουθεί η 

περιοχή την τελευταία δεκαετία 

Απειλές 

• η οικονοµική κατάσταση της χώρας και των πολιτών της 

• η υποβάθµιση φυσικών πόρων και οι διαταραχές σε οικοσυστήµατα υψηλής οικολογικής αξίας 

• η άναρχη οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές µε υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον 

• η υποβάθµιση πολιτιστικών πόρων 

• οι κλιµατικές αλλαγές και ο αυξηµένος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών 

• ο κίνδυνος αδυναµίας ανταπόκρισης στον ανταγωνισµό περιοχών, κυρίως λόγω των 

προβληµάτων στις οδικές συνδέσεις 

• η σεισµικότητα της περιοχής 

 

5.6.1.7 ∆ήµος Θέρµου 

Για τον ∆ήµο Θέρµου το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της περιοχής είναι 

η  προσπελασιµότητα : 

α. προς τα γειτονικά αστικά κέντρα και το εθνικό οδικό δίκτυο  

β. µεταξύ των οικισµών που  αποτελούν  τον ∆ήµο µας 

Οι σοβαρές δυσκολίες λόγω του ανεπαρκούς (στενότητα , ελιγµοί, κλίσεις , έλλειψη τεχνικών οδού και 

οδοστρωσίας) οδικού δικτύου αποτρέπει τους πολίτες να παραµείνουν και να δραστηριοποιηθούν 

στην περιοχή, µε αποτέλεσµα την συνεχή δηµογραφική αιµορραγία και την υπανάπτυξη. Προκύπτει 

έτσι η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση του δρόµου που συνδέει την πόλη του Θέρµου µε το Αγρίνιο 

και την Ναύπακτο, αλλά και των δρόµων που συνδέουν την έδρα Θέρµο µε τις Τοπικές Κοινότητες.  

Ακόµη σηµαντικό πρόβληµα των πολιτών είναι η έλλειψη σύγχρονων σχολικών µονάδων (Γυµνασίου 

– Λυκείου) ,µετά το καταστρεπτικό σεισµό του Απρίλιου 2007. Σήµερα οι λειτουργίες της β’θµιας 

εκπαίδευσης φιλοξενούνται  σε λυόµενες κατασκευές. Η ανάγκη για κατασκευή του Νέου Λυκείου και 

την επισκευή του κτιρίου του Γυµνασίου είναι επείγουσα. 

Ως πρόβληµα καταγράφεται και η µη λειτουργική ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θέρµου (υπολείπεται η µουσειολογική µελέτη και η τοποθέτηση του εκθεσιακού εξοπλισµού), 

δεδοµένου ότι θα αποτελέσει σηµαντικό πόλο τουριστικής έλξης , µε θετικές συνέπειες στην τοπική 

ανάπτυξη και στα εισοδήµατα των πολιτών. 

Στην ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα που αποτελεί βασικό τµήµα της τοπικής οικονοµίας επιδίωξη 

είναι η συντήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών µνηµείων καθώς και της παραλίµνιας ζώνης της 

Τριχωνίδας.  

Τα βασικότερα ζητήµατα ανάπτυξης που θα κληθεί   να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος είναι : 
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• Η υποστήριξη  της παραµονής  και της δραστηριοποίησής των νέων κατοίκων  ή και της 

προσέλκυσης κάποιων που µετοίκησαν , µε δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών µέσω της  βελτίωσης 

των υποδοµών της οδοποιίας. 

• Η ανάδειξη και προβολή  του τουριστικού προϊόντος  µε έµφαση στα  στοιχεία που το 

διαφοροποιούν  και το κάνουν ελκυστικό για την περιοχή µας. (παραλίµνια περιοχή µε ήπιες 

δραστηριότητες , θρησκευτικά µνηµεία , παραδοσιακοί οικισµοί, αρχαιότητες)  

• η βελτίωση της κτηνοτροφικής παραγωγής µε εφαρµογή  σύγχρονων µεθόδων, η ποσοτική 

αύξηση της παραγωγής , η ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων ως τοπικής προέλευσης και η 

επαναλειτουργία των Σφαγείων Θέρµου.  

 

Ο ∆ήµος Θέρµου διαθέτει σηµαντικότατα αποθέµατα σε φυσικούς πόρους, αφού εκτείνεται σε µια 

επιφάνεια 333,7 τ. χµ. και περιλαµβάνει σηµαντικό τµήµα της παραλίµνιας περιοχής της Τριχωνίδας, 

και µάλιστα το πιο αξιόλογο από πλευράς δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και του 

Ανατολικού Παναιτωλικού, που διασχίζεται από τον Εύηνο και τους παραποτάµους του, Φειδάκια και 

Γιδοµανδρίτη, µε αποτέλεσµα να αποτελεί µια περιοχή µε µεγάλη ποικιλία οικοσυστηµάτων και µε 

δυνατότητες ανάπτυξης πολλών µορφών εναλλακτικού τουρισµού.  

Επιπλέον, διαθέτει ασυνήθιστα πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά. Το Θέρµο αποτέλεσε την έδρα του 

Κοινού των Αιτωλών, όπου εφαρµόστηκε ένα πρώιµο µοντέλο δηµοκρατίας µε ανταπόκριση ακόµα 

και σε σύγχρονα πολιτικά µορφώµατα. Ακόµα, το Θέρµο είναι η γενέτειρα του Αγίου των σκλάβων, 

του Κοσµά του Αιτωλού. Επίσης, η περιοχή του ∆ήµου διαθέτει ένα πλήθος βυζαντινών µοναστηριών 

και αξιόλογων νεότερων ναών.  

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε ένα πλήθος µνηµείων της αγροτικής κληρονοµιάς που συναντάµε 

στην περιοχή, όπως νερόµυλους, µεσαιωνικά και νεώτερα πέτρινα γεφύρια, µονοπάτια, 

παραδοσιακά κτίρια και άλλα, δηµιουργούν  το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του 

αρχαιολογικού, του πολιτιστικού και του θρησκευτικού τουρισµού και του οικοτουρισµού, καθώς και 

των άλλων µορφών εναλλακτικού τουρισµού.  

Η προοπτική αυτή ενισχύεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι το Θέρµο, επιτελεί σηµαντικές 

αστικές λειτουργίες, οι οποίες αναφέρονται σε µια ευρεία περιοχή πέραν του ∆ήµου Θέρµου, στις 

περιοχές της Β/Α Τριχωνίδας, της Ναυπακτίας και της Ν/Α Ευρυτανίας.  

Ακόµη, στο Θέρµο λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και έχει ανεγερθεί σύγχρονο 

Αρχαιολογικό Μουσείο, έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή ∆ασικού Χωριού στην Αµβρακιά και 

υπάρχει η δυνατότητα για την κατασκευή υδροθεραπευτηρίου στις ιαµατικές πηγές Μυρτιάς, στην 

παραλίµνια περιοχή.   

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για την υλοποίηση πολλών ακόµη παρεµβάσεων, όπως είναι η 

ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο του Θέρµου και η υλοποίηση δράσεων που 

σχετίζονται µε την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων, µε πρωταρχική αναφορά στο µοντέλο της 

δηµοκρατίας που πρωτοεφαρµόστηκε από την Αιτωλική Συµπολιτεία και στην αξιοποίηση του 
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πολιτιστικού κεφαλαίου που σηµατοδοτεί το γεγονός ότι το Θέρµο αποτελεί τη γενέτειρα του Κοσµά 

του Αιτωλού. Τέλος, είναι δυνατό να υλοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται µε τη δηµιουργία 

Ολοκληρωµένων Οικοτουριστικών Πάρκων τόσο στο παραλίµνιο οικοσύστηµα όσο και στα ορεινά 

και παραποτάµια οικοσυστήµατα. Επισηµαίνουµε εδώ την αναγκαιότητα για την εκπόνηση 

«Ολοκληρωµένης Αναπτυξιακής Μελέτης της λίµνης Τριχωνίδας»  

Οι σηµαντικές αυτές προοπτικές της περιοχής του ∆ήµου , όµως, συναρτώνται απόλυτα µε µια σειρά 

έργων υποδοµής  και κυρίως της οδοποιίας 

Όσον αφορά τους εξωγενείς παράγοντες , το   ισχύον θεσµικό πλαίσιο και  κυρίως οι διαδικασίες 

εφαρµογής του, κατά την  υλοποίηση  αναπτυξιακών πολιτικών είναι  κατά τον ∆ήµο πολύπλοκο , 

ασαφές και χρονοβόρο,  ιδιαίτερα  στο τµήµα του που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Ο κυριότερος περιορισµός στην υλοποίηση  παραµένει  η εύρεση και η ενεργοποίηση  του 

κατάλληλου χρηµατοδοτικού εργαλείου κατά περίπτωση. 

 

5.6.2 OTA Π.Ε. Αχαϊας  

 

5.6.2.1 ∆ήµος Πατρέων 

 

Τα µεσαίου µεγέθους ευρωπαϊκά αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της µείωσης των αναπτυξιακών 

προοπτικών τους εξαιτίας των διαρθρωτικών αλλαγών που συντελούνται στην Ευρώπη. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, στις ανεπτυγµένες χώρες, συντελείται µία σειρά οικονοµικών αναδιαρθρώσεων 

µε κυρίαρχη την ανάδειξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών ως τη βασική οικονοµική δραστηριότητα. Η 

διαδικασία αυτή, προφανώς, έχει επιπτώσεις στο κτισµένο χώρο, στις χρήσεις γης και στην εν γένει δοµή του 

αστικού χώρου. Κατά συνέπεια, η διαδικασία αυτή, επιδρά σ’ όλη την πορεία εξέλιξης των πόλεων, ως 

σύνθετοι και πολύπλοκοι οργανισµοί, και βεβαίως στον τρόπο ανάγνωσης, ανάλυσης και σχεδιασµού του 

χώρου.  

Η Πάτρα ακολουθώντας το παράδειγµα των περισσότερων µεγάλων πόλεων, και αφού πέρασε τη φάση της 

λεγόµενης αποβιοµηχάνισης, παρουσιάζει έντονους ρυθµούς αλλαγής της οικονοµίας της, και κατά συνέπεια 

της λειτουργίας της ως πόλης και της δοµής του χώρου της, προσανατολιζόµενη στον τριτογενή τοµέα 

διαθέτοντας χαρακτηριστικά ενός µικρού µεγέθους µητροπολιτικού κέντρου. Σε συνδυασµό δε µε τη 

γεωγραφική της θέση, τα υφιστάµενα, συντελούµενα και προγραµµατισµένα έργα στη περιοχή (νέος λιµένας, 

ΠΑΘΕ, Ιόνια οδός, κλπ.), οι αλλαγές αυτές είναι ταχύτατες και επηρεάζουν έντονα την εξέλιξη του οικιστικού 

ιστού της, τη σχέση της µε τις όµορες περιοχές, την ποιότητα του περιβάλλοντος (φυσικού – κτισµένου) και την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων της. 

Αυτές οι τάσεις είναι αναστρέψιµες και πόλεις αντίστοιχες όπως το Πόρτο, η Βαλέντσια, η Ρεν, η Σεβίλη, το 

Εδιµβούργο έχουν αναπτύξει καινοτόµες αναπτυξιακές στρατηγικές αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατός ο 

περιορισµός των επιπτώσεων από τις διαρθρωτικές αλλαγές. Οι οικονοµικές επιδόσεις των πόλεων σε 

περιφερειακό επίπεδο εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το αν θα έχουν γενικά ικανοποιητικό αναπτυξιακό 
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δυναµικό, ιδίως στους τοµείς των υπηρεσιών, αν θα µπορούν να ωφεληθούν από το φυσικό τους 

περιβάλλον, καθώς συνειδητοποιούνται ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να αποφέρει 

ένα ποιοτικά αναβαθµισµένο αστικό περιβάλλον και αν θα µπορέσουν να επωφεληθούν από τη γεωγραφική 

τους θέση (πχ πάνω σε έναν αναπτυξιακό διάδροµο ή από τη θελκτική ενδοχώρα τους. Τουλούζη, Γκρενόµπλ, 

Σάλτσµπουργκ). 

Για να µπει η πόλη στον ευρωπαϊκό χάρτη πρέπει να αποκτήσει συγκεκριµένη ταυτότητα και αναπτύσσοντας 

την να γίνει αναγνωρίσιµη. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα αντίστοιχων περιφερειακών πόλεων µεσαίου 

µεγέθους στην Ευρώπη, όπως η Πάτρα που, αναπτύσσοντας καινοτόµες αναπτυξιακές στρατηγικές, 

προωθώντας ή και αυξάνοντας το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα και οπωσδήποτε επιδιώκοντας ένα ποιοτικά 

αναβαθµισµένο αστικό περιβάλλον, βελτίωσαν σηµαντικά τη θέση τους στην κλίµακα της ιεράρχησης των 

πόλεων. 

Η Πάτρα ευρισκόµενη στην µεταβατική εποχή προσαρµογής της σε Μητροπολιτικό κέντρο καλείται να 

ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες, να γίνει ανταγωνιστική, να αναδείξει 

τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, να ενδυναµώσει την κοινωνική της συνοχή. Ο νέος ρόλος της πόλης 

δεν προκύπτει αυτόµατα, απαιτεί συστηµατική δράση σύµφωνα µε συγκεκριµένους και εφικτούς στόχους που 

θα ενεργοποιήσουν τις ενδογενείς δυνάµεις της πόλης και θα εξασφαλίσουν την αποδοχή των κοινωνικών 

φορέων και τη συναίνεση των πολιτών. 

Σε όλες τις µελέτες που έχουν γίνει και αφορούν την Πάτρα, ή αναφέρονται σε αυτήν (Ρυθµιστικό Σχέδιο, Γενικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο, αλλά και τα γενικότερα Ειδικό Χωροταξικό τουρισµού, Εθνικό Χωροταξικό) οι 

αναπτυξιακοί άξονες για την πόλη, αφορούν τις υπηρεσίες και πιο συγκεκριµένα µπορεί να γίνει: 

1. πόλος αστικού τουρισµού σε όλες τις µορφές του (αστικός, θρησκευτικός, συνεδριακό, εκθεσιακός, 

πολιτιστικός, αθλητικός, κλπ), 

2. πόλος έρευνας,  τεχνολογίας, επιχειρηµατικής και µεταποιητικής δραστηριότητας µε επίκεντρο την 

εξειδίκευση της παραγωγής σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και αύξηση της 

παραγωγικότητας και της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς έντασης γνώσης (πληροφορική, media, 

χρηµατοοικονοµικά υπηρεσίες συµβούλων, ιατρικές υπηρεσίες κ.α.) και τεχνικές ανάπτυξης 

καινοτοµίας κυρίως µε την προώθηση εφαρµογών και παραγωγικών δραστηριοτήτων καινοτοµίας 

Οι συγκεκριµένες επιλογές των αξόνων ανάπτυξης έχουν ως βασική προϋπόθεση, η περιοχή να πληροί τρεις 

συνθήκες:  

� Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην περιοχή (δηλ. σύγχρονες υποδοµές µεταφορών µε αιχµές 

το σύγχρονο σιδηρόδροµο και το αεροδρόµιο του Αράξου).  

� Να παρέχει  «εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης» στο φυσικό και στο κτισµένο περιβάλλον.  

� Να είναι «πλήρης» στον τοµέα της προσφοράς υπηρεσιών. 

Μόνο µε αυτές τις προϋποθέσεις η περιοχή γίνεται «ελκυστική» είτε ως τουριστικός, είτε ως επιχειρηµατικός 

πόλος. Εποµένως, στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή της πόλης είναι το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Πάτρας να αποκτήσει 
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ένα ποιοτικά αναβαθµισµένο αστικό περιβάλλον δηλ. συνθήκες που αυξάνουν την ελκυστικότητα της περιοχής µας 

ως χώρο διαβίωσης, κατανάλωσης υπηρεσιών, επένδυσης, ανάπτυξης. 

Οι αστικές αναπλάσεις και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής στα αστικά κέντρα αποτελούν εξαιρετικά υψηλή 

προτεραιότητα, γιατί µε τις σηµερινές συνθήκες συνεχούς υποβάθµισης οδηγούµαστε στην πλήρη απαξίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, το οποίο είναι και ο υποδοχέας των τουριστών, των επενδυτών, και στο οποίο έχει αναφορά το σύνολο των 

κατοίκων της περιφέρειας.  

∆εν υπάρχει ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος υποδοχέας να την φιλοξενήσει και γι’ αυτό είναι προτεραιότητα του 

∆ήµου.  

Με βάση την παραπάνω συλλογιστική βασικά κρίσιµα ζητήµατα/επιλογές για την πόλη: 

1. Ανεργία 

2. ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 

3. Θαλάσσιο Μέτωπο (υλοποίηση της παραχώρησης, σχεδιασµός και υλοποίηση της ανάπλασής του) 

4. Για τον αστικό χώρο: 

a. Χρηµατοδότηση για την εξασφάλιση των προβλεπόµενων από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων 

b. Ολοκλήρωση βασικών οδικών αξόνων (Κανακάρη, Μικρή Περιµετρική, Παραγλαύκιες οδοί) οι οποίες θα 

αλλάξουν την κυκλοφοριακή δοµή της πόλης και θα δώσουν την δυνατότητα εφαρµογής εκτεταµένων επεµβάσεων για την 

βιώσιµη κινητικότητα. 

c. Εφαρµογή δράσεων για την βιώσιµη κινητικότητα: 

∆ηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων 

∆ηµιουργία δικτύου πεζόδροµων 

Απόκτηση ενός σύγχρονου αστικού µέσου σταθερής τροχιάς 

Αναβάθµιση – ενίσχυση ΜΜΜ 

d. Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 

Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων 

∆ηµιουργία Πολιτιστικής – Τουριστικής ∆ιαδροµής 

e. Σχεδιασµός και ανάπλαση του (προβλεπόµενου από το Ρυθµιστικό και το ΓΠΣ) Επιχειρησιακού Κέντρου, που 

βρίσκεται ανάντι και κατά µήκος του νέου λιµένος της Πάτρας (ακτή ∆υµαίων, Λαδόπουλος, Πειραϊκή - Πατραϊκή). Σηµειωτέον 

ότι η περιοχή λόγω του χαρακτήρα της θέσης και των χρήσεων γης, αποτελεί ιδανικό χώρο υποδοχής επενδύσεων και 

εποµένως αποτελεί ιδανικό χώρο για αξιοποίηση του χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA  

f. Ανάπλαση – αναζωογόνηση υποβαθµισµένων συνοικιών της πόλης και των νέων περιοχών που εντάχθηκαν 

στο ∆ήµο µε τον Καλλικράτη. 

5. Περιβαλλοντική προστασία και αξιοποίηση του Παναχαϊκού όρους 
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6. Υλοποίηση πόλων ψυχαγωγίας και ανάπτυξης 

a. Οικολογικό Πάρκο και χώροι ψυχαγωγίας στην περιοχή Έλους Αγυιάς, πλαζ, camping. 

b. ∆ηµιουργία Καρναβαλικού Θεµατικού Πάρκου. 

c. ∆ηµιουργία Ενυδρείου 

d. ∆ηµιουργία Εκθεσιακού χώρου 

 

5.6.2.2 ∆ήµος Αιγιαλείας 

Για τον ∆ήµο Αιγιαλείας τα προβλήµατα και κατ’ επέκταση οι ανάγκες που προκύπτουν αναφέρονται:  

1. Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  

2. Στη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος  

3. Στην επέκταση και λειτουργική αναβάθµιση υποδοµών και δικτύων  

4. Στην υποστήριξη τουριστικής ανάπτυξης, γεωργικής παραγωγής και µεταποίησης  

5. Στην αναβάθµιση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προβλήµατα και ανάγκες οριοθετούνται οι στόχοι του ∆ήµου που είναι οι 

εξής: 

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης των απορριµµάτων (πρόγραµµα ανακύκλωσης, 

βελτίωση µηχανισµών αποκοµιδής) 

• Ολοκλήρωση της αναβάθµισης του εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισµού, µε παράλληλη 

ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης και της σύνδεσής τους µε το βιολογικό. 

• Αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης 

• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µε την επίλυση των πολεοδοµικών προβληµάτων του 

∆ήµου. 

• Οριοθέτηση του αιγιαλού και άµεση αντιµετώπιση της διάβρωσης των ακτών. 

• Συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου 

• Βελτίωση της εικόνας των οικιστικών περιοχών µε την εφαρµογή αναπλάσεων, πεζοδροµίων, 

κ.λπ. 

• Προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου του ∆ήµου (περιοχές NATURA, υγροβιότοποι, 

δάση, παραλίες, µνηµεία, κ.λπ.) 

• Αντιµετώπισης της ρύπανσης (ατµασφαιρική, υδάτων, ηχορύπανσης) 

• Αντιµετώπιση των ελλείψεων σε σχολικές υποδοµές 

• Επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόµου (από Πάτρα και Αθήνα) µέχρι το Αίγιο. 

• Ολοκλήρωση του νέου λιµένα Αιγίου και της σύνδεσής του µε την Ολυµπία οδό. 

• ∆ηµιουργία µαρίνας και αξιοποίηση της παραθαλάσσιας ζώνης του ∆ήµου 

• Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων 

• Βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

• Στήριξη της παραγωγής των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής και της προώθησής 

τους στις αγορές (ελληνικές και ξένες) 
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• Υποβολή ώριµων προτάσεων στα προγράµµατα ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΕΛΛΑ∆Α, ΠΑΑ, κ.λπ. για την ένταξη 

και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων υποδοµής  

• Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας µε την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ   

 

5.6.2.3 ∆ήµος Καλαβρύτων 

Για τον ∆ήµο Καλαβρύτων τα προβλήµατα και κατ’ επέκταση οι ανάγκες που προκύπτουν 

αναφέρονται σε: 

- Προβληµατικές υποδοµές οδικού δικτύου (µεταξύ των τοπικών κοινοτήτων αλλά και 

πρόσβασης προς Πάτρα - Αίγιο) 

- Υστέρηση υποδοµών προστασίας περιβάλλοντος (αποχέτευση & επεξεργασία λυµάτων 

οικισµών, διαχείριση απορριµµάτων) 

- ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων (παλαίωση δικτύων ύδρευσης, εκτεταµένα δίκτυα µεταφοράς, µη 

ενοποιηµένες υποδοµές µεταξύ γειτονικών οικισµών) 

- Έλλειψη υποδοµών πολιτισµού, πολυδύναµων χώρων συνάθροισης και δηµιουργίας  των 

µόνιµων κατοίκων, υστέρηση ευρυζωνικών δικτύων  

- Υστέρηση σε έργα αναπλάσεων παραδοσιακών οικισµών, ανάδειξης  και ενοποίησης 

τουριστικών και ιστορικών χώρων 

Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης που πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά την επόµενη 

µεσοπρόθεσµη περίοδο είναι: 

- Αναβάθµιση βασικών υποδοµών εξυπηρέτησης των κατοίκων (έργα οδοποιίας πρόσβασης 

στα κέντρα του Ν. Αχαΐας και  µεταξύ οικισµών - έργα βελτίωσης υδρευτικών συνθηκών - έργα 

αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού αρδευτικών δικτύων) 

- Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (έργα αποχέτευσης & επεξεργασίας λυµάτων 

µεγάλων οικισµών - σχεδιασµός και υλοποίηση συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων µε µείωση 

του παραγόµενου όγκου τους - οριοθετήσεις ποταµών και ρεµάτων) 

- Προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος (µελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου για το 

σύνολο του ∆ήµου Καλαβρύτων, καθορισµός χρήσεων γης – αναπλάσεις παραδοσιακών οικισµών) 

- Χρονική επιµήκυνση τουριστικής περιόδου ευρύτερης περιοχής, µε δράσεις αναβάθµισης των 

υποδοµών ιστορικού, θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισµού (ενοποίηση και ανάδειξη χώρων 

ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος - περιπατητικά µονοπάτια) 

- Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των υποδοµών εξυπηρέτησης κοινού του Χιονοδροµικού 

Κέντρου Καλαβρύτων 

- ∆ράσεις ανάδειξης, προβολής και τυποποίησης  τοπικών παραδοσιακών 

αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων  

- Ενίσχυση δηµόσιων και συνεταιριστικών µεταποιητικών µονάδων της περιοχής - δηµιουργία 

δοµών συνεργασίας και καθετοποίησης στην επεξεργασία του πρωτογενούς προϊόντος  

- Ανάδειξη, προστασία και προβολή οδοντωτού σιδηροδρόµου Καλαβρύτων - ∆ιακοπτού 
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Οι ευκαιρίες και περιορισµοί ανάπτυξης σε σχέση µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα της περιοχής του ∆ήµου έχουν ως εξής: 

Κίνδυνοι και περιορισµοί προκύπτουν από πιθανή ανέλεγκτη επιχειρηµατική δράση, ιδίως στον τοµέα 

του τουρισµού, λόγω της απουσίας καθορισµού χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή, όπως και 

εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής λόγω ελλιπών ελεγκτικών µηχανισµών. 

Η ανάδειξη µιας ενιαίας τουριστικής διαδροµής µεταξύ Φαραγγιού του Βουραϊκού (Οδοντωτός 

Σιδηρόδροµος) - Καλαβρύτων - Χιονοδροµικού Κέντρου - Σπηλαίου Καστριών - Πηγών Αροανίου - 

Λάδωνα, µε στοχευµένες δηµόσιες παρεµβάσεις και ιδιωτικές δράσεις που σέβονται το φυσικό 

περιβάλλον, αποτελεί την µεγαλύτερη ευκαιρία στον τοµέα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

Η κατεύθυνση ανάπτυξης του ∆ήµου µας σαφώς δεν είναι µονόπλευρα στοχευµένη στην τουριστική 

δραστηριότητα : η τάση αντιστροφής της εγκατάλειψης της περιοχής από τους µόνιµους κατοίκους 

που παρατηρείται στο κέντρο του ∆ήµου Καλαβρύτων κατά την τελευταία δεκαετία, πρέπει να 

βοηθηθεί και να συνεχιστεί µε τον εκσυγχρονισµό κάθε είδους υποδοµών εξυπηρέτησης των µονίµων 

κατοίκων (µετακίνησης, βασικών υποδοµών κοινής ωφέλειας, εκπαίδευσης, υγείας) και την ενίσχυση 

των υποδοµών και των δράσεων στον τοµέα της µεταποίησης του τοπικού αγροτοκτηνοτροφικού 

προϊόντος.  

Ο σοβαρότερος περιορισµός στον συγκεκριµένο τοµέα προκύπτει από την οικονοµική αδυναµία του 

∆ήµου να ενισχύσει παρόµοιες υποδοµές και δράσεις, µέσα στην ευρύτερη οικονοµική συγκυρία για 

τη χώρα µας αλλά και στα προβλήµατα που προέκυψαν από τις αυξηµένες αρµοδιότητες και τις 

παρεληφθείσες υποχρεώσεις λόγω συνένωσης των πρώην Ο.Τ.Α. βάσει του Ν. 3852/2010 

«Καλλικράτης». 

Για τον ∆ήµο Καλαβρύτων οι  περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες έχουν ως εξής: 

• Η αδυναµία του ∆ήµου να οργανώσει στο αµέσως επόµενο διάστηµα τις προβλεπόµενες 

από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο υπηρεσίες (Τεχνική Υπηρεσία, Πολεοδοµία κλπ.), λόγω των  

περιορισµών προσλήψεων και µετατάξεων και των οικονοµικών του δεδοµένων, και η συνεπαγόµενη 

αδυναµία απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας για τα κοινοτικά συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα και δράσεις, αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την δυνατότητα του 

∆ήµου µας να χρησιµοποιήσει το σύνολο των χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

 

• Οι συχνές µεταβολές του θεσµικού πλαισίου (όπως η συζητούµενη αυτήν την περίοδο, τρίτη 

σε περίοδο επτά ετών) στον τοµέα ανάθεσης έργων και µελετών αδρανοποιούν για µεγάλο διάστηµα 

τον µηχανισµό παραγωγής δηµοσίων έργων και µελετών. 

 

• Η αβεβαιότητα που επικρατεί σε σχέση µε το µέλλον των χρηµατοδοτικών εργαλείων 

(αναθεώρηση ΕΣΠΑ, πρόγραµµα ΕΛΛΑ∆Α, συνέχιση χρηµατοδότησης προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ) 

προκαλεί αδυναµία ρεαλιστικού και συγκεκριµένου προγραµµατισµού από πλευράς του ∆ήµου.  
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5.6.2.4 ∆ήµος ∆υτικής Αχαϊας 

Για τον ∆ήµο ∆υτικής Αχαίας τα προβλήµατα και κατ’ επέκταση οι ανάγκες που προκύπτουν 

έχουν ως εξής: 

Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

1 

Υψηλό ποσοστό ανεργίας και περιστασιακής 

απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες µε 

ανεπαρκή εισοδήµατα. 

Αναβάθµιση των γεωργικών υποδοµών, 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση, κατάρτιση των 

νέων αγροτών, µε στόχο την αξιοποίηση του 

δυναµικού της περιοχής και την παραγωγή 

προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

2 

Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και υψηλά 

ποσοστά σχολικής δ 

αρροής. 

Αναβάθµιση και επέκταση των σχολικών 

υποδοµών όπου παρουσιάζονται ελλείψεις σε 

συνδυασµό µε δράσεις ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης γονέων και µαθητών.  

3 

Αποµείωση φυσικών πόρων λόγω 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και 

ανεπαρκής προστασία ευαίσθητων 

περιβαλλοντικά περιοχών. 

Υποδοµές και θεσµοί περιβαλλοντικού ελέγχου, 

σε συνδυασµό µε δράσεις ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των κατοίκων ως προς τη 

σηµασία των φυσικών πόρων για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη του ∆ήµου. 

4 Προβλήµατα άρδευσης. 

Επιτακτική ανάγκη εξ 

σφάλιση επαρκών  

οσοτήτων νερού, τόσο µέσω της κατασκευής 

υποδοµών, όσο και µέσω ευαισθητοποίησης 

των αγροτών σε θέµατα εξοικονόµησης. 

5 Προβλήµατα ύδρευσης. 

Ολοκλήρωση φράγµατος Πείρου-Παραπείρου, 

αξιοποίηση φράγµατος Πηνειού, 

αντικατάσταση και συντήρησ 

 δικτύων. 

6 Ελλιπείς υποδοµές αποχέτευσης. 

Ολοκλήρωση και σύνδεση της αποχέτευσης της 

Ωλενίας. 

Αποχετευτικό δίκτυο και σύνδεση µε το βιολογικό 

καθαρισµό Κάτω Αχαϊας ολόκληρης της 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 276 - 

παραλιακής περιοχής. 

7 

Ανεπαρκής µέχρις τώρα αξιοποίηση των 

φυσικών και πο 

ιτιστικών πόρων για την ενίσχυση του 

τουρισµού. 

Βελτίωση προσβασιµότητας, ενίσχυση της 

προστασίας και κατασκευή υποδοµών για την 

ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού 

αποθέµατος του ∆ήµου (π.χ. Τείχος ∆υµαίων).  

8 

Ανεπάρκεια των υφιστάµενων µεταφορικών 

υποδ 

µών. 

Άµεση αναβάθµιση του εθνικού και του 

εσωτερικού οδικού δικτύου. 

Αναβάθµιση και αξιοποίηση της γραµµής του 

ΟΣΕ. 

Αναβάθµιση και αξιοποίηση του Αεροδροµίου 

Αράξου. 

9 Εικόνα πόλεων και οικισµών – Ποιότητα ζωής. 

Ανάγκη αναβάθµισης της εικόνας και της 

καθηµερινής λειτουργίας των οικιστικών 

κέντρων και οικισµών του ∆ήµου µε δηµιουργία 

υποδοµών, πάρκινγκ, διαδροµών περιπάτου 

(π.χ. µεταξύ Ι.Μ. Μαρίτσης – Αγίου ∆ηµητρίου 

Μπάδα – Μονής Φιλοκάλη στο όρος Μόβρη), 

αναψυχής κλπ. 

Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κάτω Αχαΐας. 

Καθορισµός χρήσεων γης. 

Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων. 

10 ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

∆ηµιουργία υποδοµών για τη διαχείριση του 

στόλου απορριµµατοφόρων του ∆ήµου. 

Εργοστάσιο επεξεργασίας απορριµµάτων του 

Π.Ε. µε αντίστοιχα αντισταθµιστικά οφέλη στην 

περιοχή. 

Αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στον 

καταργηθέντα  Χ.Α.∆.Α. Πετροχωρίου. 

11 Ενοποίηση υπηρεσιών του νέου ∆ήµου. 
Ηλεκτρονική ∆ιασύνδεση, ανάπτυξη 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

12 Ελλείψεις σε κοινωνικές υποδοµές 
Ενίσχυση και στήριξη του υφισταµένου δικτύου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών και δυναµικού 
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Κοινωνικών λειτουργών. 

Αναβάθµιση  και ουσιαστική στήριξη της 

λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας. 

Αναβάθµιση των πρωτοβαθµίων υπηρεσιών 

υγείας µε αξιοποίηση και ενίσχυση των 

υφισταµένων δηµοτικών αγροτικών ιατρείων 

στον τοµέα της πρόληψης κ.λπ. 

∆ηµιουργία τραπέζης αίµατος. 

Ίδρυση µονάδας αιµοκάθαρσης. 

 

Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης που καλείται ο ∆ήµος να αντιµετωπίσει κατά κατά την επόµενη 

µεσοπρόθεσµη περίοδο είναι: 

• Ικανοποιητική προσβασιµότητα σε δίκτυα υποδοµών, τόσο συγκοινωνιακά όσο και 

τηλεπικοινωνιακά, η οποία ολοένα και βελτιώνεται µέσω σηµαντικών έργων παρέµβασης. 

Ωστόσο τα περιθώρια βελτίωσης, υπό µία κοινή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο είναι σαφή και 

ιδιαίτερα µεγάλα. Οι υπερτοπικές οδικές συνδέσεις (Ν.Ε.Ο. και Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου) και η 

άµεση γειτνίαση µε το αστικό κέντρο των Πατρών αποτελούν τα βασικότερα πλεονεκτήµατα 

θέσης του νέου ΟΤΑ. Ωστόσο, στο τοπικό επίπεδο, η διοίκηση του νέου ΟΤΑ θα κληθεί να 

αντιµετωπίσει την βελτίωση των δικτύων σε ένα διευρυµένο ∆ήµο µε διαφορετικές κατά τόπους 

απαιτήσεις αλλά µε µία ισχυρή έδρα, αυτή της Κάτω Αχαΐας. 

• Αξιοποίηση της τουριστικής και εµπορευµατικής κίνησης του Λιµένα Πατρών και του 

Αεροδροµίου Αράξου.  

• Παραδοσιακά αγροτική (και δευτερευόντως κτηνοτροφική) φυσιογνωµία η οποία αναπτύχθηκε 

λόγω της διαθεσιµότητας των πόρων, των εύφορων εδαφών, των φυσικών διεργασιών και των 

καλών κλιµατολογικών συνθηκών, προϋποθέσεις που ισχύουν στο ακέραιο έως και σήµερα. Σε 

µια διαφορετική κατεύθυνση, η ύπαρξη περιοχών τουριστικού και οικολογικού ενδιαφέροντος 

εντός των ορίων του νέου ΟΤΑ, συνιστούν εστίες διαφοροποίησης της οικονοµικής - 

παραγωγικής δραστηριότητας και συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της. Με άλλα λόγια, το 

διευρυµένο σύνολο των τέως ∆ήµων που συνθέτουν το νέο ΟΤΑ εµφανίζει µία αντιστοίχως πιο 

διευρυµένη και ανταγωνιστική παραγωγική βάση µε προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης. Άλλωστε, 

είναι κοινά αποδεκτό πως ανταγωνιστική οικονοµία δεν υπάρχει χωρίς οικονοµική 

διαφοροποίηση. Ο εξαρτηµένος ∆ήµος από έναν και µόνο κλάδο ή τοµέα είναι «ευάλωτος».  

• Αξιοποίηση της θέσης του ∆ήµου σε µία ευρύτερη περιοχή πλούσια σε πολιτιστικές και 

περιβαλλοντικές αναφορές διεθνούς εµβέλειας.  

• Καλό επίπεδο ποιότητας ζωής, το οποίο µεταφράζεται σε αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναδεχθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή του 

διευρυµένου ΟΤΑ 
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• Αναπτυσσόµενο επίπεδο δεξιοτήτων και µόρφωσης αναφορικά µε τον τοπικό πληθυσµό, µε 

σαφή περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, Η παρατηρούµενη υστέρηση στο εκπαιδευτικό επίπεδο 

του τοπικού πληθυσµού θα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για την υλοποίηση περισσότερων 

δράσεων αφύπνισης και ενεργοποίησης του τοπικού πληθυσµού. Άλλωστε ο εκσυγχρονισµός 

της αγροτικής παραγωγής αποτελεί ήδη γεγονός και η διαχείριση του πρωτογενούς τοµέα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σηµείο που πρέπει να εξεταστεί µε µεγαλύτερη προσοχή 

(ανταγωνιστικότητα αγροτικού προϊόντος, εξαγωγική δραστηριότητα κλπ.)  

• Σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών απασχόλησης και ενθάρρυνσης της 

τοπικής επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα στους τοµείς του τουρισµού και των αγροτικών 

προϊόντων 

• ∆υνατότητες ανάπτυξης συνεργιών και συνεργασιών µεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των 

σηµαντικών κέντρων έρευνας, τεχνολογικής εκπαίδευσης αλλά και καινοτοµίας (εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα, τεχνολογικά πάρκα, κέντρα καινοτοµίας, στην ευρύτερη περιοχή του Π.Ε. και της 

Περιφέρειας). 

 

Οι ευκαιρίες και περιορισµοί ανάπτυξης έχουν ως εξής: 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Βελτίωση προσβασιµότητας 

και µεταφορικών δικτύων. 

• Καθυστερήσεις και κίνδυνος 

απώλειας έργων ανάπτυξης 

υποδοµών (π.χ. Ολυµπία Οδός). 

• Κατάργηση ∆ροµολογίων ΟΣΕ. 

Αξιοποίηση του γεωργικού 

δυναµικού της περιοχής. 

• Προβλήµατα άρδευσης. 

• Προβλήµατα αποτελεσµατικής 

οργάνωσης και στροφής της 

αγροτικής παραγωγής σε προϊόντα 

υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Αξιοποίηση του πολιτιστικού 

-ιστορικού αποθέµατος για 

την ανάπτυξη του 

τουρισµού. 

• Προβλήµατα προσβασιµότητας σε 

σηµαντικούς πολιτιστικούς-ιστορικού 

τόπους. 

• Ελλείψεις σε υποδοµές και στην 

προστασία και ανάδειξη σηµαντικών 

τόπων και µνηµείων. 

Αξιοποίηση του 

περιβαλλοντικού 

αποθέµατος για την 

ανάπτυξη του τουρισµού. 

• Υψηλή αναγκαιότητα προστασίας 

ευαίσθητων περιοχών, σε 

συνδυασµό µε τη δηµιουργία 

υποδοµών για την ανάπτυξη ήπιας 

µορφής δραστηριοτήτων. 
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Υψηλό ποσοστό νεανικού 

πληθυσµού που δίνει 

σηµαντική δυναµική στο 

∆ήµο. 

• Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του 

πληθυσµού 

• Υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής 

• Παραδοσιακή τάση φυγής των 

πτυχιούχων προς τα µεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας. 

Οι περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες για τον ∆ήµο ∆υτικής Αχαΐας είναι η έλλειψη πόρων 

(κρατική χρηµατοδότηση και ίδιοι πόροι), λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, σε 

συνδυασµό µε την ανάγκη εξαρχής σχεδιασµού, οργάνωσης και συντονισµού της λειτουργίας 

του νέου ∆ήµου (υποστελέχωση σε επιστηµονικό προσωπικό, έλλειψη της  απαραίτητης 

τεχνογνωσίας και των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδοµών) 

 

5.6.2.5 ∆ήµος Ερυµάνθου 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµότες του ∆ήµου Ερυµάνθου σχετίζονται µε 

την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ποιότητας ζωής  στη περιοχή καθώς και µε την  απουσία των 

απαραίτητων υποδοµών. Ειδικότερα υπάρχουν προβλήµατα  

• στον τοµέα της ύδρευσης , ιδίως στη ∆ηµοτική Ενότητα της Τριταίας , τόσο στην επάρκεια 

όσο στη ποιότητα του νερού . 

• µε την  απουσία αποχετευτικού δικτύου για ολόκληρο το ∆ήµο  

• στον τοµέα της οδοποιίας και κυρίως στους αγροτικούς δρόµους τα οποία έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στην επικοινωνία των κατοίκων , την ανάπτυξη της περιοχής και ειδικά της αγροτικής και 

κτηνοτροφικής οικονοµίας . 

• στον αγροτικό εξηλεκτρισµό , στοιχείο που λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη της 

Γεωργο-κτηνοτροφίας  και στον εκσυγχρονισµό των Αγροκτηνοτροφικών  µονάδων . 

• µε την απουσία σύγχρονων αρδευτικών υποδοµών (φράγµατα , δίκτυα κ.ά.) το οποίο 

λειτουργούν απαγορευτικά στην ανάπτυξη των αγροτοκτηνοτροφικών καλλιεργειών . 

• µε την απουσία , σύγχρονων σχολικών εγκαταστάσεων  , πλατειών  και παιδότοπων , 

αθλητικών και πολιτιστικών χώρων , προνοιακών  δοµών (παιδικοί σταθµοί κ.λ.π) , µηχανολογικού 

εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων , συγκοινωνιακών µέσων , έργων 

αντιπληµµυρικής και αντιπυρικής προστασίας , παρεµβάσεων  προστασίας και αξιοποίησης των 

φυσικών , αρχαιολογικών , αρχιτεκτονικών  και ιστορικών µνηµείων της περιοχής 

 

 Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης για τον ∆.Ερυµάνθου εντοπίζονται: 

• στην κατασκευή του φράγµατος Πείρου –Παραπείρος η οποία βρίσκεται  σε πολύ 

προχωρηµένο στάδιο 

• στην ισχυρή προοπτική κατασκευής του Αυτοκινητόδροµου στη Χαλανδρίτσα  

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 280 - 

• στην εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ και ενός Αναπτυξιακού Σχεδίου (MASTER PLAN) για την 

προγραµµατισµένη ανάπτυξη της περιοχής . 

• στην υλοποίηση της υπάρχουσας ολοκληρωµένης µελέτης υδροδότησης των οικισµών της 

περιοχής ( Χαλανδρίτσας κ.λ.π.) η οποία έχει κατατεθεί για έγκριση στο ΕΠΕΡΑΑ ,το αποχετευτικό 

δίκτυο της περιοχής το οποίο επίσης έχει προταθεί στο ίδιο πρόγραµµα . 

• στην κατασκευή των αναγκαίων οδικών αξόνων πρόσβασης όπως η περιµετρική 

Χαλανδρίτσας και στην υλοποίηση της υπάρχουσας µελέτης  οδικής σύνδεσης της Ε.Ο. Πατρών-

Πύργου µε την Ε.Ο. Πατρών –Τριπόλεως  

• στην βελτίωση των υφιστάµενων δρόµων προς τον Αυτοκινητόδροµο και το Φράγµα κ.λ.π. 

• στην ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου ‘’ΝΤΑΣΚΑ’’  και στην ένταξη της λιµνοδεξαµενής 

Κάλφα στο σχετικό πρόγραµµα , στη αξιοποίηση της µελέτης για την κατασκευή Λιµνοδεξαµενής στη 

Χαλανδρίτσα , στην ολοκλήρωση των µελετών για την δηµιουργία Λιµνοδεξαµενών στις Τ.Κ. ∆ροσιάς 

, Σκιαδά και Αγ.Μαρίνας. 

• στον εκσυγχρονισµό  του αρδευτικού χωµάτινου δικτύου του ∆ήµου . 

• στην βελτίωση των αγροτοκτηνοτροφικών δρόµων καθώς και η προώθηση προγραµµάτων 

για τον αγροτικό εξηλεκτρισµό και την αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής .  

• στη ανάγκη προστασίας ανάδειξης και αξιοποίησης των πολλών και αξιόλογων φυσικών , 

θρησκευτικών , αρχαιολογικών και άλλων µνηµείων που διαθέτει η περιοχή αποτελούν αιτήµατα και 

ζητήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν  

• στην βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου  και κατασκευή τµηµάτων ενός νέου δρόµου 

που θα συνδέει την Πατρών-Καλαβρύτων στο ύψος του οικισµού Μίχα µε την Πατρών Τριπόλεως 

(Κρυόβρυση) διασχίζοντας  τις Παρυφές του Ερυµάνθου , προκειµένου να αναπτυχθούν τα ορεινά 

χωριά , να αναδειχθούν οι φυσικές οµορφιές και άλλα στοιχεία της ορεινής περιοχής.   

 

Όσον αφορά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής του ∆ήµου πρόκειται για  µία περιοχή  η 

οποία έχει µεγάλη και πλούσια βλάστηση µε πολύµορφα φυσικά τοπία γραφικούς οικισµούς , 

αρχαιολογικούς χώρους , αξιόλογους ναούς και µοναστήρια κ.λ.π και πληροί πολλές από τις 

βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού. Σε ότι  αφορά τον 

αγροτοκτηνοτροφικό τοµέα ο ∆ήµος Ερυµάνθου παρουσιάζει µεγάλα και πολλά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα τα οποία µε την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών και την αναγκαία 

υποστήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και 

απαιτήσεις της αγοράς. Η γειτνίαση του ∆ήµου Ερυµάνθου µε την Πάτρα , το µεγαλύτερο αστικό 

κέντρο της Περιφέρειας δηµιουργεί συνθήκες οικιστικής και επιχειρηµατικής ανάπτυξης . Ήδη πολλές 

επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη περιοχή , ιδιαίτερα στο πεδινό τµήµα της , 

∆.Ε. Φαρρών  και πολλοί ετεροδηµότες την επιλέγουν για µόνιµη κατοικία. 

Η κατασκευή του φράγµατος (τεχνική λίµνη) , η σχεδιαζόµενη λειτουργία του Αυτοκινητοδροµίου 

όπως είναι φυσικό ανοίγουν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της περιοχής . Η σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ , 

η ύδρευση , η αποχέτευση , η αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων , η ύπαρξη προνοιακών δοµών 
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, οι καλές σχολικές εγκαταστάσεις , ο ηλεκτροφωτισµός , η οδοποιία , οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί 

χώροι κ.ά. είναι έργα ως προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής . 

 

Οι σηµαντικότεροι  ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι θέτουν περιορισµούς στην ανάπτυξη της 

περιοχής  είναι οι: 

• Απουσία των αναγκαίων και απαραίτητων υποδοµών  

• Έλλειψη ενδιαφέροντος και πόρων για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αξιόλογων µνηµείων 

της περιοχής (αγροτουρισµός) 

• Αδυναµία υποστήριξης και ενηµέρωσης των αγροτοκτηνοτρόφων για τους σύχρονους 

τρόπους καλλιέργειας παραγωγής και οργάνωσης . 

• Περιορισµένες δυνατότητες του ∆ήµου σε οικονοµικούς πόρους , εξειδικευµένο ανθρώπινο 

δυναµικό και υλικά µέσα για να συνδράµει προς αυτή τη κατεύθυνση  

• Απουσία οργανωµένων και δραστήριων φορέων για την υποστήριξη της όλης 

προσπάθειας.  

Ως εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν περιοριστικά στη χάραξη και την υλοποίηση  

αναπτυξιακών πολιτικών  καταγράφονται : 

• Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο το οποίο  ενώ θεωρητικά επιτρέπει στους  ∆ήµους να 

σχεδιάσουν αναπτυξιακές πολιτικές και   να αναλάβουν πρωτοβουλίες , δεν τους εξασφαλίζει τα 

µέσα για να τις εφαρµόσουν και να τις υλοποιήσουν . 

• ∆εν παρέχεται η δυνατότητα παρουσίας  εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού για την 

υποστήριξη και την εφαρµογή αυτών  των πολιτικών . 

• Το πληθυσµιακό ως µοναδικό κριτήριο που τίθεται  σε πολλά από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά  

Προγράµµατα  και   χρηµατοδοτήσεις  δεν επιτρέπει την αναπτυξιακή προσέγγιση  και σύγκλιση των 

διαφόρων περιοχών. 

• Επίσης µε το ίδιο κριτήριο παρατηρούνται αποκλεισµοί  πολλών υπανάπτυκτων  περιοχών , 

που δεν  καλύπτουν το πληθυσµιακό κριτήριο , από πολλά προγράµµατα . 

• Υπάρχουν πολλά προγράµµατα τα οποία απευθύνονται µόνο σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ( π.χ. 

∆ασικές ) οι οποίες δηλώνουν αδυναµία συµµετοχής στη προκήρυξη µε αποτέλεσµα να παραµένουν 

οι πόροι αδιάθετοι ή να απορροφούνται από άλλες Περιφέρειες  και  να µην υπάρχει ισοµερής 

κατανοµή για την ανάπτυξη 

 

 

5.6.3 OTA Π.Ε. Ηλείας  

 

5.6.3.1 ∆ήµος Ήλιδας 

Για τον ∆ήµο Ήλιδας τα προβλήµατα και κατ’ επέκταση οι ανάγκες που προκύπτουν αναφέρονται:  

6. Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  
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7. Στη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος  

8. Στην επέκταση και λειτουργική αναβάθµιση υποδοµών και δικτύων  

9. Στη συντήρηση, εµπλουτισµό και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής 

10. Στην υποστήριξη τουριστικής ανάπτυξης, γεωργικής παραγωγής και µεταποίησης  

11. Στην προώθηση της απασχόλησης και της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

 

Βάσει των παραπάνω τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης εστιάζονται στους εξής άξονες 

προτεραιότητας:  

1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

2. Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός 

3. Τοπική οικονοµία και απασχολίες  

4. Τουριστική ανάπτυξη  

 

Από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της περιοχής του ∆ήµου Ήλιδας προκύπτουν και 

οι ευκαιρίες και περιορισµοί  ανάπτυξης . Πιο συγκεκεριµένα: 

 Η ύπαρξη αξιοποιήσιµου χερσαίου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και η αξιοποίηση της 

χρήσης γης µε σύγχρονο σχεδιασµό ΣΧΟΟΑΠ-ΓΠΣ είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του άξονα 

προτεραιότητας «Φυσικό Περιβάλλον» µε ταυτόχρονους περιορισµούς την καταστροφή της 

χλωρίδας στην ευρύτερη περιοχή από τις πυρκαγιές του θέρους του έτους 2007, την απουσία 

σύγχρονων υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων, τους κινδύνους πληµµυρών.  

Στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός» τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα είναι η ύπαρξη του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας και των Περιφερειακών Κέντρων Υγείας, 

η ύπαρξη των ΤΕΙ, οι αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, η ύπαρξη του Μουσείου Αρχαίας 

Ήλιδας και η σηµαντική δράση για προώθηση πολιτιστικών δρώµενων (Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας) µε 

ταυτόχρονες αδυναµίες τις ελλείψεις σε κτιριακές υποδοµές των σχολικών µονάδων, το 

ανολοκλήρωτο ανασκαφικό έργο για ανάδειξη νέων πολιτιστικών τεκµηρίων και την καταστροφή 

των µνηµειακών αρχαιοτήτων από γεωργικές λειτουργίες και δραστηριότητες.  

Στα πλαίσια της Τουριστικής Οικονοµίας και της Απασχόλησης η ισχυρή παραγωγή εσπεριδοειδών 

και οπωροκηπευτικών, η ύπαρξη φυσικών, ιστορικών και θρησκευτικών σηµείων τουριστικά 

αξιοποιήσιµων, η στροφή του παγκόσµιου αγοραστικού ενδιαφέροντος σε βιολογικά προϊόντα 

διατροφής αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και η απουσία δευτερογενούς τοµέα για την 

ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, το υψηλό κόστος γεωργικής παραγωγής και η υψηλή ανεργία, 

κυρίως µεταξύ των νέων, αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης.  

Οι περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες κατά τον ∆ήµο Ήλιδας εντοπίζονται στις εγγενείς 

αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου αλλά και την έλλειψη κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που αποτελούν παράγοντες ανασταλτικούς της υλοποίησης της πολιτικής. 
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5.6.3.2 ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας 

 

Για τον ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της 

περιοχής και οι ανάγκες που προκύπτουν  έχουν να κάνουν µε την αποκατάσταση και 

ανασυγκρότηση της περιοχής από τις πυρκαγιές του 2007, την βελτίωση της λειτουργίας της ως νέου 

Καλλικρατικού ∆ήµου και βέβαια την αξιοποίηση του µεγάλου κεφαλαίου που ονοµάζεται Αρχαία 

Ολυµπία είναι. Ειδικότερα για τον ∆ήµο επείγει  

 

• Η Οικιστική, Παραγωγική και Χωροταξική ανασυγκρότηση του ∆ήµου στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ανασυγκρότησης. 

• Η προστασία-ανάδειξη και αξιοποίηση του Ολυµπιακού περιβάλλοντος που διαθέτει η 

περιοχή µε στόχο τις ειδικές µορφές τουρισµού. 

• Η ανάδειξη της Αρχαίας Ολυµπίας σε παγκόσµιο κέντρο για τον πολιτισµό και τον 

ολυµπισµό, αξιοποιώντας  για τον σκοπό αυτό και τους Ολυµπιακούς αγώνες του 2012 (Λονδίνο). 

• Η λειτουργία αποκεντρωµένων υπηρεσιών στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων για 

την εξυπηρέτηση των κατοίκων λόγω της µεγάλης έκτασης του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου της 

Ολυµπίας. 

• Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής 

 

 

Τα κρίσιµα Ζητήµατα Ανάπτυξης εντοπίζονται στην: 

 

• Προώθηση Τουριστικού Προϊόντος 

• Προώθηση των Τοπικών Γεωργικών Προϊόντων 

• Προστασία-Ανάδειξη του Φυσικού Πλούτου 

• ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 

• Ολοκλήρωση Χωροταξικού Σχεδιασµού 

• Αναβάθµιση Επιπέδου Εκπαίδευσης του Πληθυσµού 

• Αναβάθµιση Εσωτερικής Λειτουργίας του ∆ήµου 

• Αξιοποίηση Θεσµικού Πλαισίου των Σ.∆.Ι.Τ. 

• Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της περιοχής του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας 

καθορίζουν αντίστοιχες  ευκαιρίες και περιορισµούς ανάπτυξης ως εξής: 

 

 Ευκαιρίες 

 

• Η καταξίωση της Αρχαίας Ολυµπίας, ως ύψιστο ιδεολογικό λίκνο της ειρήνης και της 

συναδέλφωσης των λαών, ως ιστορικό µνηµείο, ως τόπος διεξαγωγής αγώνων άµιλλας και ως 

παγκόσµιο κέντρο της αθλητικής ιδέας, µε επίκεντρο την Τελετή Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. 
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• Η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες αναψυχής, για εναλλακτικές µορφές τουρισµού (π.χ 

οικοτουρισµός, περιπατητικός τουρισµός, συνεδριακός κλπ) και για πολιτιστικές δραστηριότητες 

στην ύπαιθρο που εµπλουτίζουν και διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν σε συνδυασµό µε το 

τεράστιο απόθεµα µνηµειακού πλούτου της περιοχής. 

• Οι παρεχόµενες δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών επεξεργασίας, τυποποίησης κα 

εµπορίας των αγροτικών κα κτηνοτροφικών προϊόντων µε το µοναδικό brand name της Ολυµπίας. 

• Οι σηµαντικές ευκαιρίες, για χρηµατοδότηση της περιοχής παρέµβασης, από τα Κοινοτικά 

Προγράµµατα της Νέας Προγραµµατικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ – ΕΠΑΑ) 

• Η αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου των Σ∆ΙΤ 

 

Περιορισµοί 

 

• Οι µεγάλες καθυστερήσεις στα έργα εθνικού σχεδιασµού (Ολυµπία Οδός, Λιµάνι Κατακόλου, 

Αεροδρόµιο, Ανάδειξη αρχαίας Ολυµπίας κ.λ.π.) 

• Οι µεγάλες καθυστερήσεις των απαραίτητων γενικών έργων υποδοµής (οδοποιία, αναπλάσεις, 

κλπ.), καθώς και των έργων τουριστικής υποδοµής, σε επίπεδο ∆ήµου. 

• Τα σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης του φυσικού χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος. ( 

διαχείριση των απορριµµάτων, απόβλητα ελαιοτριβείων, εργοστάσιο ∆ΕΗ Μεγαλόπολης)  

• Οι εκτεταµένες καταστροφές των δασών της Αρχαίας Ολυµπίας και της ευρύτερης περιοχής 

του ∆ήµου από τις πυρκαγιές και η συνεχιζόµενη έλλειψη προστασίας τους. 

• Η µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των ΣΧΟΑΠ. 

• Ο έντονος ανταγωνισµός από οργανωµένες τουριστικά περιοχές, ( Μεσσηνίας, Αργολίδας, 

Αρκαδίας  κ.λ.π.). 

• Η αδυναµία συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων στον τουρισµό του Π.Ε. και της 

Περιφέρειας γενικότερα. Σε αυτό συµβάλλει και το γεγονός ότι η Πελοπόννησος είναι διοικητικά δυο 

Περιφέρειες. 

• Η έλλειψη ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων για τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και η 

µη ύπαρξη ειδικών προγραµµάτων αξιοποίησής τους. 

 

5.6.3.3 ∆ήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων 

Για τον ∆ήµο Ανδρίτσαινας -Κρεστένων τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

πολίτες της περιοχής και οι ανάγκες που προκύπτουν  εστιάζονται στους ακόλουθους τοµείς: 

• εντονότατα πληµµυρικά φαινόµενα.  

• Οι πυρκαγιές του 2007. 

• διάβρωση –σαθρότητα του εδάφους στην τοπική κοινότητα Φρίξα 

• Η εκβολή ρύπων του ποταµού Αλφειού στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και από τα αρδευτικά 

κανάλια και τα αντλιοστάσια της αποξηραµένης λίµνης Αγουλινίτσα 

• Υποδοµές άρδευσης, αποχέτευσης 

• Οδοποιία  

• Ύδρευση  
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• Προβλήµατα Οικιστικού Περιβάλλοντος 

• Προβλήµατα Πρόνοιας- Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Αποδόµηση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 

• Προβλήµατα στην Εκπαίδευση 

• Προβλήµατα  στον Αθλητισµό 

• Προβλήµατα στον πολιτισµό και τον τουρισµό 

• Προβλήµατα στον καθαριότητα 

• ∆ηµογραφικά κοινωνικά προβλήµατα 

• Προβλήµατα που συνδέονται µε σχεδιασµό σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Ως εκ τούτου τα κρίσιµα Ζητήµατα Ανάπτυξης του ∆ήµου Ανδρίτσαινας Κρεστένων  εντοπίζονται 

στην επίλυση των αντίστοιχων  προβληµάτων.  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής του ∆ήµου είναι τα παρακάτω: 

1) Θαλάσσιο περιβάλλον – παραλίες 

2) Πλούσιο υδάτινο δυναµικό (Αλφειός ποταµός) 

3) Σηµαντικοί περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι από ∆ιεθνείς Συµβάσεις (ΚαΪάφας) 

4) Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι: Μνηµεία, Αρχαιολογικοί Χώροι, Εκκλησίες, Μονές 

5)  Πλούσιο φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

6) Ύπαρξη τοποθεσιών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας – ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους περιβάλλον (∆άσος Σεφερλή – Μακρισίων – Λοιπά ∆άση) 

7) Αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά και πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον 

8) Παραδοσιακοί οικισµοί (Ανδρίτσαινα) 

9) Εθνική βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας – Λαογραφικό Μουσείο 

10) Πέτρινα γεφύρια – παραδοσιακοί µύλοι 

11) Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο που παρέχουν σύγχρονες 

τουριστικές υπηρεσίες 

12) Εύφορη Γη – δυνατότητα παραγωγής αγροτικών προϊόντων όλο το έτος 

13) Κτηνοτροφικές εκτάσεις 

14) Οργανωµένοι σύλλογοι πολιτών – εθελοντών που συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνική – 

πολιτιστική – αθλητική ζωή 

15) Περιοχή πλησίον της Αρχαίας Ολυµπίας, του Επικούριου Απόλλωνα και της ορεινής 

Αρκαδίας 

16) Κρατικό κτήµα πρώην λίµνης Αγουλινίτσας 

17) Ανάγλυφο του ∆ήµου κατάλληλο για την αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα) 

18) Το µεγάλο αναπτυξιακού χαρακτήρα έργο που προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί (Ιονία Οδός) 

 

    Μειονεκτήµατα της περιοχής του ∆ήµου: 
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1) Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου από τις πυρκαγιές του 

2007 

2) Υψηλή ανεργία – χαµηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ 

3) Ελλιπές οδικό δίκτυο,  κυρίως το επαρχιακό 

4) Ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο χρήσεων Γης και ανάπλασης ευρύτερων περιοχών 

5) Πληθυσµιακή αποδυνάµωση της περιοχής 

6) Έλλειψη ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης 

7) Παντελή έλλειψη σύγχρονων υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων  

8) Ελλιπής στελέχωση σε ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό των κλινικών του Νοσοκοµείου 

Κρεστένων και η υποβάθµισή του 

9) Έλλειψη χώρων για κοινωνικές υποδοµές (Πρόνοια – Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός) 

10) Ανεπαρκής τουριστική προβολή της περιοχής παρά την µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά που 

διαθέτει 

11) Υστέρηση στην προβολή των εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

12) Απουσία νέων καλλιεργητικών µεθόδων και βιολογικών καλλιεργειών στην αγροτική 

παραγωγή 

13) Έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων για την αντιµετώπιση εκτάκτων κινδύνων – κρίσεων 

ιΠαρόµοια  οι ευκαιρίες και περιορισµοί ανάπτυξης έχουν ως εξής: 

Ευκαιρίες Ανάπτυξης: 

1) H Iόνια Οδός: το έργο του κλειστού αυτοκινητόδροµου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου – 

Τσακώνας που προβλέπεται να υλοποιηθεί, είναι ένα έργο που αλλάζει ριζικά το  οικονοµικό 

περιβάλλον της περιοχής και της δίνει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές 

2) ΕΣΠΑ (∆’ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης) – Κοινοτικές πρωτοβουλίες, ΠΕ∆ ∆υτικής Ελλάδας και 

λοιπά προγράµµατα χρηµατοδότησεις 

3) Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος µε τις ενισχυµένες επιχορηγήσεις απασχολεί ιδιαίτερα το ∆ήµο 

λαµβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν ( καταστροφικές πυρκαγιές, 

διαβρώσεις εδάφους, κατολισθήσεις, αλλοίωση φυσικής συνοχής) 

4) Οι διαδηµοτικές συνεργασίες 

5) Το θεσµικό πλαίσιο των ΟΤΑ: νέες αρµοδιότητες 

6) Το θεσµικό πλαίσιο για της ήπιες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

7) Η µεγάλη ζήτηση αγροτικών και βιολογικών προϊόντων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

8) Η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην Ηλεία 

 

 

   Περιορισµοί Ανάπτυξης 
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1) Ανασταλτικός ο ρόλος των ΖΟΕ: Ο µέχρι σήµερα σχεδιασµός των ΖΟΕ οδήγησε σε 

απαγόρευση της αξιοποίησης των περιοχών µε τεράστιες δυνατότητες στον τουριστικό τοµέα και 

στην αποθάρρυνση σύγχρονων τουριστικών επενδύσεων 

2) Η έλλειψη – απουσία κλειστού αυτοκινητόδροµου – η καθυστέρηση στην υλοποίηση της 

κατασκευής του έργου της Ιονίας Οδού: Το απαρχαιωµένο εθνικό δίκτυο αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα της τουριστικής ανάπτυξης και εκτινάσσει σε δυσθεώρητα ύψη τα τροχαία δυστυχήµατα. 

Κρίνεται ανεπαρκές µε κύρια προβλήµατα την έλλειψη ορατότητας, χωρίς λωρίδες κυκλοφορίας, µε 

ελλειπή φωτισµό και κακή σήµανση 

3) Ελλείψεις σε επαρχιακούς οδικούς άξονες: Το επαρχιακό δίκτυο κρίνεται ανεπαρκές χωρίς 

ορατότητα, µε αποσαθρωµένα τµήµατα οδοστρώµατος, χωρίς φωτισµό, µε στροφές, µε πλάτος 

δρόµων που δεν βοηθά στην ανάπτυξη ταχύτητας και στην διασταύρωση οχηµάτων 

4) Έλλειψη οργανωµένου σχεδίου προστασίας και αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών 

5) Απουσία εργοστασίου διαχείρισης απορριµµάτων: συνιστά απειλή για το φυσικό 

περιβάλλον. Πρόβληµα αποτελεί και ο συνεχής αυξανόµενος όγκος των οικιακών αποβλήτων και η 

απουσία ενηµέρωσης των νοικοκυριών για το πρόβληµα και την λύση της ανακύκλωσης 

6) Μη εφαρµογή του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

7) Μη καταβολή των χρηµάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ και της βοήθειας από την Ε.Ε 

8) Έλλειψη υποστηρικτικών µηχανισµών ( ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα) και υποστηρικτικών 

υποδοµών στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίας 

9) Η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στον αγροτικό τοµέα και ο κίνδυνος εγκατάλειψης του 

πρωτογενή τοµέα και της υπαίθρου (λόγω φυσικών καταστροφών, µη καταβολή ενισχύσεων, 

συνεχής µείωση του ενδιαφέροντος των νέων για απασχόληση στον αγροτικό τοµέα, έλλειψη 

οργάνωσης, υποστηρικτικών µηχανισµών, εξειδίκευσης και επιµόρφωσης των αγροτών). 

Παράλληλα επικρατεί ισχυρός ανταγωνισµός στα αγροτικά προϊόντα από άλλες Χώρες ( 

Ευρωπαϊκές ή µη) 

10) Έλλειψη προγράµµατος ανάδειξης και αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 

περιοχής 

11) Αρνητική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα υπολείµµατα των αρδεύσεων 

12) Το τέλος των Κοινοτικών πλαισίων στήριξης και η δηµοσιονοµική στενότητα λόγω της 

υπάρχουσας – υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης 

13) Το θεσµικό πλαίσιο όσο αναφορά την κυριότητα ∆ηµοσίων εκτάσεων (παραλίες – ποταµοί), 

η πολυνοµία, η γραφειοκρατία 

Οι περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες για τον ∆ήµο Ανδρίτσαινας Κρεστένων έχουν ως εξής: 

1) To θεσµικό καθεστώς που διέπει τους ποταµούς στον τρόπο διαχείρισης και οριοθέτησής 

τους 

2) Οι συναρµοδιότητες Υπουργείων σε ότι αφορά αναπτυξιακά προγράµµατα καθυστερεί 

αποφάσεις ιδιαίτερα σηµαντικές (επιδοτήσεις, κατασκευή δρόµων) 

3) Η λογική των οικιστικών ζωνών εµποδίζει την ανάπτυξη και τη δηµιουργία κτηρίων και 

συγκροτηµάτων  ικανά να διευκολύνουν και να εξυπηρετήσουν τη ζωή των πολιτών 
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4) ∆ιάφορες εκτάσεις µέσα στα όρια του ∆ήµου ανήκουν στην κεντρική Εξουσία ( Κρατικό 

Κτήµα πρώην λίµνης Αγουλινίτσας, οι παραλίες Κάτω Σαµικού και Ραχών που ανήκουν στην ΚΕ∆, η 

λίµνη – οικοσύστηµα Καϊάφα που ανήκει στην ΕΤΑ)  και η προσπάθεια αξιοποίησή τους συναντά 

ανυπέρβλητα εµπόδια 

5) Η χαµηλή απορροφητικότητα των προγραµµάτων χρηµατοδότησης από την Ε.Ε εξαιτίας της 

αδυναµίας της Κεντρικής Κυβέρνησης να υποβάλλει έγκαιρα και εµπεριστατωµένα τις σχετικές µελέτες 

 

5.6.3.4 ∆ήµος Πηνειού 

Για τον ∆ήµο Πηνειού τα σηµαντικότερα προβλήµατα  που αντιµετωπίζουν οι  πολίτες  της περιοχής 

έχουν ως εξής: ποιες οι  αν  

Προβλήµατα: 

1. ∆ιαχείριση απορριµµάτων. 

2. Ασφαλείς µετακινήσεις στης απαρχαιωµένες τοπικές οδούς 

3. Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού στο ∆ήµο ώστε να καταργηθούν οι απορροφητικοί 

βόθροι. 

4. Ανεργία. 

5. Κατασκευή των εργατικών κατοικιών  

6. Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων (ο ΟΣΚ κατασκευάζει κλειστό σχολικό 

γυµναστήριο στο ∆ήµο µας αλλά οι εργασίες έχουν σταµατήσει λόγω της δηµοσιονοµικής 

κατάστασης της χώρας). 

 

Συνακόλουθα υπάρχει άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των ανωτέρω ώστε να αναβαθµιστεί η ποιότητα 

ζωής των πολιτών του ∆ήµου. 

 

Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης που  προκύπτουν είναι  

• Η εκπόνηση των  Γ.Π.Σ- ΣΧΟΟΑΠ 

• Επίλυση του θέµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων. 

• Η λειτουργία των βιολογικών καθαρισµών. 

• Κατασκευή έργων υποδοµής. 

• Εξασφάλιση πόρων 

Ως ευκαιρίες και περιορισµοί ανάπτυξης για τον ∆ήµο Πηνειού τίθενται: 

Ευκαιρίες: 

� Τεράστια παραγωγική δύναµη πρωτογενούς τοµέα (Αγροτική Οικονοµία). 

� Τουριστικές υποδοµές διεθνούς επιπέδου. 
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� Αποτελεί κοµβικό σηµείο πρόσβασης στην παραλιακή ζώνη προς τα Λουτρά 

Κυλλήνης, Θίνες, Γλύφα, Αρκούδι, Κλύβια Βαρθολοµιού, Μπούκα Γαστούνης και παραλία 

Παλαιοχωρίου. 

� Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου. 

Περιορισµοί: 

� Η καθυστέρηση εκπόνησης των  Γ.Π.Σ- ΣΧΟΟΑΠ 

� Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου. 

� Οι υπάρχουσες δηµοσιονοµικές συνθήκες  

� Ο αργός ρυθµός υλοποίησης πολιτικών αποφάσεων. 

� Το Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου (πάγιο αίτηµα των πολιτών του ∆ήµου αλλά και των 

όµορων ∆ήµων Ήλιδας και Ανδραβίδας Κυλλήνης είναι η άµεση αποµάκρυνσή του) 

Περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες ορίζονται  

• ∆αιδαλώδεις διαδικασίες υλοποίησης έργων 

• Ύπαρξη αλληλοσυγκρουόµενων νόµων και διατάξεων 

• Συνεχής αλλαγή της νοµοθεσίας   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
 

 

1.2 Εισαγωγή 

 
∆εν υποβαθµίζουµε και δεν παραβλέπουµε σε καµία περίπτωση τις διαρθρωτικές 

αδυναµίες του χώρου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας όπως αυτές αποτυπώνονται 

στους οικονοµικούς δείκτες τα τελευταία χρόνια. Είναι πάγια επιδίωξή µας η άρση των 

υστερήσεων αυτών των δεικτών . Στο νέο µοντέλο ανάπτυξης που προωθούµε όµως 

επίκεντρο είναι ο πολίτης και µέτρο αξιολόγησης ο βαθµός κάλυψης των αναγκών του 

και ο βαθµός συµµετοχής του στην συνδιαµόρφωση των αποφάσεων. 

 

Στον νέο ενιαίο αυτοδιοικητικό χώρο της Περιφέρειας κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

ποικιλοµορφία του χώρου που καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την τοµεακή διάρθρωση 

της οικονοµίας . Με αφορµή το έτος 2010- που είχε χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ ως 

έτος βιοποικιλότητας επιλέγουµε να αναδείξουµε και αξιοποιήσουµε το χαρακτηριστικό 

της ποικιλοµορφίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας . Μια ποικιλοµορφία που 

εκφράζεται από 

• Το πολυδιάστατο φυσικό περιβάλλον από το ορεινό ανάγλυφο ως το 

παραλιακό µέτωπο 

• Την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας και στους τρεις παραγωγικούς 

τοµείς παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) 

• Το ανθρώπινο δυναµικό  

 

Σε αυτό το πολυδιάστατο περιβάλλον στόχος µας είναι η ανάδειξη των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής κατά τρόπο που θα συντείνει στην διαµόρφωση της 

κοινής  µας ταυτότητας ως πολίτες του ενιαίου χώρου της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας.  Από την ίδρυση του θεσµού της Περιφέρειας είναι γεγονός πως σε ένα 

σηµαντικό βαθµό η κοινή αυτή ταυτότητα έχει εµπεδωθεί στους κατοίκους της ∆υτικής 

Ελλάδας. Η έλλειψη των συγκοινωνιακών υποδοµών  στον ∆υτικό άξονα έχουν 

οδηγήσει στο παράδοξο της εν µέρει «αποκοπής» των δύο Π.Ε. - Αχαΐας περισσότερο 

και Ηλείας λιγότερο – από την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Παράλληλα το µεγάλο έργο 

της ζεύξης Ρίου Αντιρρίου έχει φέρει ακόµα πιο κοντά την Αιτωλοακαρνανία στην Αχαΐα 

.  
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Η χωρική αυτή ενότητα µετά την ολοκλήρωση της ζεύξης βίωσε τα τελευταία χρόνια την 

εγκατάλειψη όσο αφορά τα µεγάλα έργα υποδοµής που θα της επέτρεπαν να εισέλθει 

σε µια νέα φάση ανάπτυξης. Παρακολουθήσαµε συγκεκριµένα  την δροµολόγηση και 

ολοκλήρωση µεγάλων οδικών αξόνων σε όλη την χώρα (ΠΑΘΕ τµήµα Κόρινθος 

Αθήνα Θεσσαλονίκη, Εγνατία οδός, Κόρινθος –Τρίπολη –Σπάρτη) µένοντας στο 

περιθώριο της οδικής  προσβασιµότητας. Παρακολουθήσαµε την ολοκλήρωση του 

σιδηροδροµικού προαστιακού δικτύου µέχρι τις παρυφές της Περιφέρειας. 

Παρακολουθήσαµε ως θεατές την έλευση  του φυσικού αερίου σχεδόν στο σύνολο 

της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας.  

 

Παράλληλα βιώνουµε την σταδιακή εγκατάλειψη και αποσάθρωση του αγροτικού 

τοµέα µε οδυνηρές συνέπειες για το σύνολο της οικονοµικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιµότητας της περιοχής µας µε τα µεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα να µένουν στο 

επίπεδο των ανακοινώσεων. Βιώνουµε χωρίς να βρούµε  λύση ακόµα τις  οδυνηρές 

συνέπειες της αποβιοµηχάνισης των αρχών της δεκαετίας του 90. Βιώνουµε την 

εγκατάλειψη του δηµόσιου τοµέα υγείας που πλήττει περισσότερο τα χαµηλά 

στρώµατα. Βιώνουµε ακόµα τις  οδυνηρές συνέπειες των πυρκαγιών του 2007 και του 

σεισµού του 2008 που αντιµετωπίστηκαν ευκαιριακά και αποσπασµατικά χωρίς 

ολοκληρωµένο σχέδιο αποκατάστασης.  

 

Βιώνουµε την ανυπαρξία ουσιαστικών παρεµβάσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων. 

 

 Σε αυτό το δυσµενές κλίµα που έχει διαµορφωθεί η ταυτότητά µας σαν Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας έχει δυστυχώς  εν µέρει διαµορφωθεί από το αναπτυξιακό µας 

υστέρηµα. Έχουµε όµως  την δυνατότητα σαν µια ενιαία χωρική ενότητα να 

αντιστρέψουµε την πορεία προτάσσοντας και διαφυλάσσοντας την ποικιλοµορφία 

µας. Αναγνωρίζοντας και εκµεταλλευόµενοι την ταυτότητά µας. Σε αυτή την 

κατεύθυνση  οφείλουµε να αξιοποιήσουµε το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο της 

περιοχής µας κατά τέτοιο τρόπο που να προάγεται η έννοια της εδαφικής συνοχής. Σε 

µια συγκυρία που η οικονοµική κρίση δοκιµάζει και θα δοκιµάσει τις αντοχές της 

κοινωνίας χρειάζεται µία νέα προσέγγιση για την βιώσιµη κοινωνία του αύριο που στο 

προσκήνιο θα είναι ο πολίτης και µετά οι δείκτες.  Στο νέο σχέδιο περιφερειακής 

ανάπτυξης για µια βιώσιµη και πράσινη περιφέρεια επιλέγουµε σαν κύριο άξονα τον 

όρο της εδαφικής συνοχής.   Σύµφωνα µε την πράσινη βίβλο20 η έννοια της εδαφικής 

συνοχής διασυνδέει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, την κοινωνική συνοχή και 

                                                 
20  Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή, Μετατροπή της εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα 
,Επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2008 
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την οικολογική ισορροπία, τοποθετώντας τη βιώσιµη ανάπτυξη στην καρδιά του 

πολιτικού σχεδιασµού. 

 

Στα πλαίσια αυτά στοχεύουµε σε µια Περιφέρεια που θα κινητοποιεί το ενδογενές 

δυναµικό της και θα συνεισφέρει σε µια πολυεπίπεδη και διατοµεακή χωρική 

διακυβέρνηση. Σε αυτό το µοντέλο ανάπτυξης δεν υπάρχουν αποκλεισµοί αλλά 

προβολή και ενσωµάτωση των τοπικών πόρων. Οι κατευθύνσεις δεν επιβάλλονται από 

την κεντρική εξουσία αλλά προκύπτουν από κάτω προς τα πάνω και στο πλαίσιο της 

αλληλεπίδρασης και σύνθεσης διαµορφώνεται η βιώσιµη κοινωνία .  

 

Κάθε περιοχή έτσι αποκτά τον διακριτό της ρόλο χωρίς όµως να περιορίζεται σε αυτόν 

οι αναπτυξιακή της προοπτική καθώς το σύνολο της χωρικής ενότητας οφείλει να έχει 

τις ίδιες ευκαιρίες. Η εδαφική συνοχή εξάλλου  σηµαίνει την  ισόρροπη κατανοµή των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην χωρική ενότητα , εκφράζει µε εδαφικούς όρους, 

τους στόχους της βιώσιµης και ισόρροπης ανάπτυξης και περιλαµβάνει την ίση 

πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος. 

 

 

1.3 Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων 

 
Η συνοχή που παρουσιάζει η Περιφέρεια τόσο µεταξύ των Π.Ε. της, όσο και µεταξύ των 

υπόλοιπων Περιφερειών της χώρας, δεν µπορεί να εξεταστεί µονοδιάστατα, στην βάση 

περιφερειακών δεικτών. Για αυτό είναι χρήσιµη η ανάλυση των βασικών 

γεωµορφολογικών, δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών διαφοροποιήσεων της 

Περιφέρειας. 

 

 

1.3.1 Γεωµορφολογικές ανισότητες 
 
Η Π∆Ε χαρακτηρίζεται από µεγάλο ποσοστό ορεινών και ηµιορεινών εκτάσεων. 

Περίπου το 45% της επιφάνειας της Π∆Ε είναι ορεινό. Συγκριτικά, µε τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες της χώρας το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας από ορεινές εκτάσεις είναι 

σχετικά περιορισµένο. Κατεξοχήν, ορεινός Π.Ε. της Περιφέρειας είναι η ΠΕ 

Αιτωλοακαρνανίας. Από το σύνολο των ∆ήµων και Κοινοτήτων (74) που υπάρχουν 

στην Π∆Ε, παραπάνω από τους µισούς (44) χαρακτηρίζονται ως ορεινές ή ηµιορεινές 

περιοχές. Το 45,3% του πληθυσµού κατοικεί σε πεδινές περιοχές, το 36,8% σε ηµιορεινές 

και το 17,9% σε ορεινές περιοχές. Οι ορεινές περιοχές της Π∆Ε µειονεκτούν σε σχέση µε 
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τις πεδινές, λόγω κλίµατος, γεωµορφολογίας και θέσης. Οι προοπτικές ανάπτυξης της 

γεωργίας είναι περιορισµένη και η οικονοµία τους βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία.  

 

Πίνακας 2-2: Κατανοµή των περιοχών (ΟΤΑ) κατά υψοµετρική βαθµίδα και κατά 
γεωγραφική ενότητα (2005). 

Π.Ε. / Περιφέρεια Ηµιορεινές Ορεινές Πεδινές Σύνολο Περιοχών (∆ήµων) 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας 12 7 10 29 

Ν. Αχαΐας 4 13 6 23 

Ν. Ηλείας 2 6 14 22 

∆υτική Ελλάδα 18 26 30 74 

Χώρα 336 288 410 1.034 

% ∆υτική Ελλάδα 24,3 35,1 40,5 

% Χώρα 32,5 27,9 39,7  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
 
 

1.3.2 ∆ηµογραφικές ανισότητες  
 
Οι ανισότητες που δηµιουργούνται στη βάση των τοπογραφικών χαρακτηριστικών 

διαπεριφερειακά, αλλά και ενδοπεριφερειακά, ενισχύονται και από τις άνισες 

δηµογραφικές εξελίξεις. Άλλωστε, στην Ελλάδα είναι έκδηλη η τάση υπερσυγκέντρωσης 

πληθυσµού στα αστικά κέντρα και η πληθυσµιακή ερήµωση ορεινών και αγροτικών 

περιοχών. Αναφορικά µε την Π∆Ε, την τελευταία δεκαετία (1991-2001), η συνολική 

αύξηση του πληθυσµού είναι αποτέλεσµα των Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας, καθώς για τον 

νοµό Αιτωλοακαρνανίας παρατηρείται µείωση του πληθυσµού του Π.Ε.. Συνολικά 

σηµαντική αύξηση του πληθυσµού παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι ∆ήµοι 

των Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας, ενώ αντίθετα, οι ορεινοί ∆ήµοι (κυρίως της 

Αιτωλοακαρνανίας) παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση, αναδεικνύοντας το έλλειµµα 

ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας. Ο χαρακτήρας δηµογραφικής 

εξέλιξης της Περιφέρειας προκαλεί ασυµµετρία στην χωρική κατανοµή των κατοίκων µε 

την υπερβολική για το µέγεθος της Περιφέρειας συγκέντρωση πληθυσµού στα αστικά 

κέντρα των Π.Ε. της.  

 

 

1.3.3 Εισοδηµατικές - Οικονοµικές Ανισότητες 
 
Αναφορικά µε τις εισοδηµατικές διαφορές, η Ελλάδα διαπεριφερειακά (όχι όµως και 

ενδοπεριφερειακά) εµφανίζει περιορισµένη και σε χαµηλότερα επίπεδα διαφοροποίηση 

σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, κυρίως λόγω της οµοιογένειας του ελλαδικού 
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χώρου. Η Π∆Ε είναι η δεύτερη φτωχότερη Περιφέρεια της χώρας (πρώτη είναι η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης). Ο λόγος που η ∆υτική Ελλάδα έχει το 

χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ότι παράγει από τα υψηλότερα ποσοστά 

γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία έχουν το χαµηλότερο ποσοστό στη 

σύνθεση του ΑΕΠ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Π∆Ε έχει έναν αρκετά υψηλό πληθυσµό σε 

σχέση µε το µέγεθός της κάτι το οποίο µπορεί να συµβάλει στο χαµηλό κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, λόγω δηλαδή της πυκνοκατοίκησης. Η Περιφέρεια παρουσιάζει 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες21 µικρότερες των ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών 

της χώρας, χωρίς αυτό να σηµαίνει µικρότερη ανάγκη περιορισµού των ανισοτήτων 

αυτών. Οι εισοδηµατικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των Π.Ε. δικαιολογούνται κυρίως 

από το υψηλότερο κ.κ. ΑΕΠ της ΠΕ Αχαΐας (12.439€) σε σχέση µε το νοµό 

Αιτωλοακαρνανίας και τον νοµό Ηλείας (10.405€ και 8.752€ αντίστοιχα). Η αστικότητα 

της ΠΕ Αχαΐας, καθώς και η διαµόρφωση του παραγωγικού ιστού ανά νοµό είναι οι 

κυριότερες αιτίες των εισοδηµατικών διαφοροποιήσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας. Οι ΠΕ της Περιφέρειας που εµφανίζουν µεγαλύτερη εξάρτηση από την 

γεωργία (Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), παρουσιάζουν υστέρηση στο κ.κ. ΑΕΠ σε σχέση µε 

το αντίστοιχο κ.κ. ΑΕΠ της ΠΕ Αχαΐας, που βασίζεται στον τοµέα των υπηρεσιών. 

 

Με βάση την διαπεριφερειακή σύγκριση των οικονοµικών επιδόσεων προκύπτει ότι η 

∆υτική Ελλάδα αποτελεί µια εκ των Περιφερειών, που µένουν συστηµατικά πίσω 

δηµιουργώντας ένα διαρθρωτικό χάσµα µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. 

Μάλιστα, το χάσµα αυτό ενισχύεται αν η διαπεριφερειακή σύγκριση επεκταθεί στο 

ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας.  

 

 

1.3.4 Ανισότητες Απασχόλησης – Ανεργίας 
 
Η χωρική διάσταση της ανεργίας σχετίζεται άµεσα µε την τοµεακή σύνθεση τόσο σε 

διαπεριφερειακό, όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Περιφέρειες-Π.Ε. µε εξειδίκευση σε 

τοµείς µε παραδοσιακά υψηλότερη ανεργία αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο 

ανεργίας. Η Π∆Ε και ιδιαίτερα η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας εµφανίζει υψηλά ποσοστά 

ανεργίας (12,5% και 15,4% αντίστοιχα) λόγω της υψηλής εξάρτησης από τον 

πρωτογενή τοµέα σε συνδυασµό µε ορεινό χαρακτήρα. Το πρόβληµα της ιδιαίτερα 

αυξηµένης ανεργίας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και κυρίως το γεγονός ότι οι 

κρίσιµες κοινωνικές οµάδες της περιοχής (γυναίκες και νέοι) πλήττονται σε µεγαλύτερο 

                                                 
21  Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες µετρώνται µε τυπικές αποκλίσεις από το µέσο κ.κ.ΑΕΠ της 

περιφέρειας και της Χώρας. 
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βαθµό από την ανεργία ενισχύει την ενδοπεριφερειακή ανισότητα στην αγορά 

εργασίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, καθώς στερούνται ευκαιριών ένταξης 

στην αγορά εργασίας µε αποτέλεσµα να εγκλωβίζονται στο κοινωνικό περιθώριο. 

 

1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

1.4.1 ∆ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις 
 
Οι αρνητικές συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης παραµένουν ισχυρές, παρά την 

συνεχή λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής σε επίπεδο διεθνών 

θεσµών, κρατών και κεντρικών τραπεζών. Το εκτεταµένο εύρος τους αποτυπώνεται στη 

σηµαντική αναθεώρηση, επί το δυσµενέστερο, των εκτιµήσεων των διεθνών 

οργανισµών για τους ρυθµούς ανάπτυξης στις µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου. 

Το τρέχον έτος, ο ρυθµός µεγέθυνσης της παγκόσµιας οικονοµίας εκτιµάται πως θα 

περιοριστεί στο -1,5%, έναντι 3,4% το 2008, σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε παρόµοια πρόβλεψη προχώρησε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (-1,3%). Ανάλογη πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας 

προέρχεται από αντίστοιχη µείωση του ΑΕΠ στις µεγαλύτερες οικονοµίες: στις Η.Π.Α. 

στο -2,9% φέτος από 1,1% πέρυσι, στην ΕΕ-27 στο -4,0% από 0,9% και στην Ιαπωνία στο 

-5,3% από -0,7% 

.  

Ακόµα όµως και αυτές οι δυσµενείς προβλέψεις δεν θεωρούνται ασφαλείς, εξαιτίας της 

έντονης ακόµα αβεβαιότητας σχετικά µε το µέγεθος των επιπτώσεων της αστάθειας 

στις χρηµατοπιστωτικές αγορές στην πραγµατική οικονοµία. Σε αυτές προστίθενται 

σταδιακά και τα επακόλουθα της µεταξύ τους ανατροφοδοτούµενης σχέσης. 

Εντούτοις, σε αντιδιαστολή µε το επικρατούν αρνητικό κλίµα, δεν αποκλείεται για την 

επόµενη χρονιά η µεταστροφή της φθίνουσας πορείας της διεθνούς οικονοµίας. Οι 

θετικές προσδοκίες στηρίζονται στο ότι ορισµένες σηµαντικές παρεµβάσεις δεν έχουν 

ακόµα υλοποιηθεί πλήρως, όπως πχ. το 2ο πρόγραµµα στήριξης της αµερικάνικης 

οικονοµίας, ενώ τα αποτελέσµατα  όσων ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί θεωρείται ότι δεν 

έχουν ακόµα εκδηλωθεί στο σύνολό τους.  

 

Στην τρέχουσα περίοδο, η οµαλή λειτουργία των πιστωτικών αγορών δεν έχει 

αποκατασταθεί, παρά τα µέτρα στήριξης του τραπεζικού συστήµατος. Αιτία για αυτό 

αποτελεί η συνεχιζόµενη έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων 

σχετικά µε το ανακοινωµένο επίπεδο των απωλειών από την αναταραχή στις 

χρηµαταγορές, γεγονός, που επιδρά περιοριστικά στην πιστωτική πολιτική τους. Η 

πιστωτική στενότητα µετακυλίεται, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες, στα 
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επιτόκια δανεισµού, που διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα δυσχεραίνοντας τη 

χρηµατοδότηση των λειτουργικών εξόδων και των επενδύσεων των επιχειρήσεων, µε 

άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγική διαδικασία. Σε ότι αφορά τις 

ανεπτυγµένες οικονοµίες, το βασικό πλέον σύµπτωµα της κρίσης είναι η εξασθένιση 

της κατανάλωσης, ως επακόλουθο  της υποχώρησης της καταναλωτικής πίστης, της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της επιφυλακτικότητας, λόγω της οξυµένης 

ανησυχίας για τις επιπτώσεις των διαταραχών στην παγκόσµια οικονοµία. Οι 

κλυδωνισµοί τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και σε αυτή της ζήτησης  

αντανακλώνται στην επιβράδυνση του διεθνούς εµπορίου, στη διατήρηση των τιµών 

του πετρελαίου και των βασικών κατηγοριών εµπορευµάτων σε χαµηλά επίπεδα και 

ευρύτερα, στην αποκλιµάκωση του πληθωρισµού. 

 

Αναλυτικότερα, οι παρεµβάσεις διακρατικών οργανισµών, κυβερνήσεων και κεντρικών 

τραπεζών, µε τη χρήση εργαλείων δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, 

περιόρισαν τις διακυµάνσεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και τα προβλήµατα 

βιωσιµότητας που εµφάνισαν ορισµένα από τα µεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύµατα 

διεθνώς. Η πτώση των βασικών επιτοκίων χαµήλωσε το κόστος δανεισµού και 

παράλληλα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση των δανείων, η παροχή κρατικών εγγυήσεων 

τόνωσε τη ρευστότητα, η εξαγορά σηµαντικών µεριδίων ή ακόµα και η εθνικοποίηση 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών αποσόβησε τις συνέπειες της κατάρρευσής τους.  

 

Ωστόσο, η αβεβαιότητα για την εξυγίανση του πιστωτικού συστήµατος δεν έχει 

υποχωρήσει ακόµα επαρκώς, καθώς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί ανακοίνωναν 

έως πρόσφατα µεγάλες απώλειες από επενδύσεις σε επενδυτικά προϊόντα αυτού του 

είδους (AIG). Πλέον, διατυπώνονται επιφυλάξεις για τη δυνατότητα επιβίωσης αρκετών 

πιστωτικών ιδρυµάτων µετά τη λήξη των προγραµµάτων στήριξής τους, τα οποία 

χρηµατοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τους εθνικούς προϋπολογισµούς, 

δυσχεραίνοντας τα δηµόσια οικονοµικά.  

 

Παράλληλα, η εξάπλωση της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία έχει κάνει τις τράπεζες 

περισσότερο διστακτικές στη χορήγηση δανείων, µε αποτέλεσµα την αυστηροποίηση 

των όρων τους και τη συγκράτηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσµα 

των παραπάνω, οι χορηγήσεις δανείων προς τα νοικοκυριά αυξάνονται µε ρυθµούς 

που υπολείπονται των προηγούµενων ετών, το κλίµα στην αγορά κατοικιών παραµένει 

υποτονικό, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων δεν αποκλείεται σε ορισµένες οικονοµικές 

περιφέρειες ακόµα και να µειωθούν. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεσή 

της εκτιµά πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, βασικού πυλώνα για το ΑΕΠ, τόσο στην 

ΕΕ-27 όσο και στην Ευρωζώνη το 2009, κατά 1,5% και 0,9% αντίστοιχα. Σηµαντική θα 
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είναι και η υποχώρηση των επενδύσεων σε κατοικίες και εξοπλισµό στην Ευρωζώνη, 

µεγαλύτερη του 10% σε αµφότερες τις οικονοµικές ζώνες.   

 

Hπιότερη αναµένεται να είναι η εξασθένιση της δηµόσιας κατανάλωσης και των 

δηµοσίων επενδύσεων, προσφέροντας στήριξη στη συνολική ζήτηση και το ΑΕΠ. Σε 

αυτήν άλλωστε την κατεύθυνση κινούνται οι αυξηµένες δηµοσιονοµικές δαπάνες σε ΕΕ 

και ΗΠΑ το 2009-2010, συνολικά κατά 5% και 5,5% του προϊόντος τους αντίστοιχα.  

Ωστόσο η εντονότερη υποχώρηση  των υπόλοιπων συνιστωσών της ζήτησης που 

προαναφέρθηκε θα είναι πιθανότατα εκείνη που θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό την 

πορεία της.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η οικονοµική πολιτική στις περισσότερες αναπτυγµένες οικονοµίες 

επικεντρώνεται στον περιορισµό των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και στην 

απρόσκοπτη αναχρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους. Σε πολλές χώρες της 

Ευρωζώνης και στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε το 2011 η εφαρµογή αυστηρών 

προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, κυρίως µέσω της περιστολής των 

δηµοσίων δαπανών. Στόχος είναι αφενός η σταθεροποίηση µακροπρόθεσµα του 

λόγου του δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ σε βιώσιµα επίπεδα, και αφετέρου, ο 

περιορισµός της εντεινόµενης αβεβαιότητας στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου και η 

βελτίωση των επενδυτικών προσδοκιών. 

  

Σε αντιδιαστολή προς την επεκτατική νοµισµατική πολιτική που εφαρµόστηκε το 2009 

για τον περιορισµό της οικονοµικής ύφεσης και την ενίσχυση της ρευστότητας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι νοµισµατικές αρχές αναµένεται να ακολουθήσουν 

µεσοπρόθεσµα περισσότερο αυστηρή νοµισµατική πολιτική για τη συγκράτηση των 

πληθωριστικών πιέσεων. ∆εδοµένης της ασύµµετρης οικονοµικής ανάκαµψης στις 

χώρες της Ευρωζώνης και παρά τις αντίρροπες πιέσεις που ασκούνται από την αγορά 

εργασίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε µέσα στο 2011 σε σταδιακή 

αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 1,5%.  Η πολιτική αυτή οδήγησε σε διεύρυνση του 

περιθωρίου των βασικών επιτοκίων µεταξύ ΗΠΑ και Ευρωζώνης, και σε αντίστοιχες 

πιέσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

  

Για το 2011, η αύξηση του παγκόσµιου ΑΕΠ εκτιµάται στο 4% το 2011 και στο 4% το 

2012 από 5,1% το 2010 (Έκθεση του ∆ΝΤ, Σεπτ. 2011).  Το πρώτο τρίµηνο του 2011, ο 

ρυθµός αύξησης του παγκόσµιου προϊόντος ήταν 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ το 

δεύτερο τρίµηνο του έτους παρατηρείται µικρή κάµψη της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Σύµφωνα µε την Ενδιάµεση Έκθεση της ΕΕ (Σεπτ.2011), για την 

Ευρωζώνη και την ΕΕ εκτιµάται αύξηση του ΑΕΠ του 2011 κατά 1,6% και 1,7% 
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αντίστοιχα, από 1,8% το 2010, προερχόµενη κυρίως από τη συνέχιση της ανάκαµψης 

της Γερµανικής οικονοµίας (3,5% το 2010 και 2,9% το 2011). 

 

Ο παγκόσµιος πληθωρισµός αυξήθηκε από 3,5% το τέταρτο τρίµηνο του 2010 στο 4% 

το πρώτο τρίµηνο του 2011, γεγονός που οφείλεται στις αυξήσεις των διεθνών τιµών 

των εµπορευµάτων. Ωστόσο, ο πυρήνας του πληθωρισµού παρέµεινε σε σχετικά 

χαµηλά επίπεδα στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, ενώ αυξήθηκε οριακά στην Ευρωζώνη. Με 

βάση τις τελευταίες εκτιµήσεις της ΕΕ, ο εναρµονισµένος ∆ΤΚ αναµένεται ότι θα αυξηθεί 

το 2011 κατά 2,5 ποσοστιαίες µονάδες στην Ευρωζώνη και κατά 2,9 ποσοστιαίες 

µονάδες στην ΕΕ-27. Η διεθνής τιµή του πετρελαίου σταθεροποιήθηκε στα 107 

δολάρια/βαρέλι, µετά τη σηµαντική αύξηση στα 120 δολάρια/βαρέλι τον Απρίλιο του 

2011. Η µέση τιµή του πετρελαίου εκτιµάται στα 111 δολάρια/βαρέλι για το 2011, ενώ 

προβλέπεται οριακή µείωση της τιµής το επόµενο έτος.   

 

 

Πίνακας 1.4-1.  Βασικά µεγέθη για τη παγκόσµια οικονοµία 

(% ετήσιες µεταβολές, σταθερές τιµές) 

 2010 2011 2012 

1. Παγκόσµιο ΑΕΠ 5,1 4,0 4,0 

 ΑΕΠ  Ευρωζώνης 1,8 1,6 1,1 

 ΑΕΠ  ΗΠΑ  3,0 1,5 1,8 

2. Όγκος Παγκόσµιου εµπορίου 

(αγαθά και υπηρεσίες) 

12,8 7,5 5,8 

3. Πληθωρισµός Ευρωζώνης 1,6 2,5 1,5 

4. Ποσοστό Ανεργίας Ευρωζώνης 10,1 9,9 9,9 

5. Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης (% 

ΑΕΠ) 

   

 Ευρωζώνη -6,0 -4,1 -3,1 

 ΗΠΑ -10,3 -9,6 -7,9 

6. Τιµή πετρελαίου / βαρέλι ($ ΗΠΑ) 79,03 103,2 100,0 

 Πηγή: IMF, World Economic Outlook, Sept.2011 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ σε παγκόσµιο επίπεδο 

που κυριαρχείται από τα εντυπωσιακά ποσοστά µεγέθυνσης του προϊόντος της Κίνας 

και της υπόλοιπης Ασίας την στιγµή που η παγκόσµια οικονοµία αυξάνει το παγκόσµιο 

προϊόν της κατά 1,9%. 

 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 299 - 

 

 

Πίνακας 1.4-2 ∆ιεθνές Περιβάλλον – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ετήσια % µεταβολή, σε 
πραγµατικές τιµές) 

 2008 2009 2010 

ΑΕΠ 

ΗΠΑ 1,1 -2,9 0,9 
Ιαπωνία -0,7 -5,3 0,1 
Ασία (εκτός Ιαπωνίας) 6,9 3,3 5,6 
 εκ των οποίων Κίνα 9,0 6,1 7,8 
 ASEAN4+Κορέα 4,2 -0,3 3,3 
Ευρωζώνη 0,8 -4,0 0,1 
ΕΕ-27 0,9 -4,0 0,1 
Υποψήφιες χώρες (στην ΕΕ) 1,3 -3,6 2,1 
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) 5,6 -3,8 1,4 
 εκ των οποίων Ρωσία 5,6 -3,8 1,5 
ΜΕΝΑ 5,9 1,5 1,6 
Λατινική Αµερική 4,2 -1,6 1,6 
Υποσαχάρια Αφρική 5,2 2,5 3,5 
Παγκόσµια οικονοµία 3,1 -1,4 1,9 

Παγκόσµιο Εµπόριο  

Παγκόσµιες εισαγωγές  2,6 -11,4 0,9 
Εξαγωγές εκτός ΕΕ-27 3,6 -10,7 2,1 
ASEAN4: Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη. 
ΜΕΝΑ (Middle East & North Africa): Αλγερία, Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Κουβέιτ, 
Λίβανος,  
Λιβύη, Μαρόκο, Οµάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Συρία, Τυνησία, Ην. Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη. 
Ασία: Όλες οι χώρες εκτός Ιαπωνίας και ασιατικών ΜΕΝΑ χωρών. 
Υποσαχάρια Αφρική: Όλες οι χώρες εκτός αφρικανικών ΜΕΝΑ χωρών. 
Πηγή: European Commission, Economic Spring Forecasts, May 2009. 

 

 

1.4.2 Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
 

Το 2010, πρώτο έτος εφαρµογής του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής, 

επιτεύχθηκε µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης κατά 5 ποσοστιαίες 

µονάδες του ΑΕΠ (από 15,4% το 2009 σε 10,5% το 2010).  Η κατά 5 ποσοστιαίες 

µονάδες διόρθωση του ελλείµµατος ήταν η µεγαλύτερη που έχει σηµειωθεί από χώρα 

της Ευρωζώνης. 

 

Αλλά το πρόβληµα της Ελληνικής Οικονοµίας δηµιουργήθηκε από την συσσώρευση 

ελλειµάτων που εκτόξευσαν το χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενδεικτική 

εικόνα της κατάστασης αυτής είναι τα δύο παράκατω διαγράµµατα που 

παρουσιάζουν το δηµοσιονοµικό έλλειµα ή πλεόνασµα στις χώρες της ΕΕ το 2009 και 

το 2010 

 

Και το δηµόσιο  χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ την ίδια χρονιά. 
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Βέβαια από το διάγγραµµα αυτό φαίνεται καθαρά ότι η χώρα µας έχει σηµαντικό 

πρόβληµα µε το έλλειµα της γενικής κυβέρνησης αλλά το 2010 το έλλειµµα της 

Ιρλανδίας ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτοξεύτηκε στο 31% την ίδια χρονιά που το έλλειµµα 
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στην χώρας µας σηµείωνε σηµαντική µείωση κατά πέντε ολόκληρες ποσοστιαίες 

µονάδες. 

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των ελλειµµάτων κυβέρνησης 

των χωρών που εντάχθηκαν στον µηχανισµό στήριξης του Ευρωπαικού Ταµείου 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility - EFSF) δηλαδή 

της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Ελλάδας καθώς και η εξέλιξη του αντίστοιχου 

ελλείµµατος στην ΕΕ (25 χώρες). 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΕ 
2000 - 2010
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Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται ποιο εµφανής στον παρακάτω πίνακα που 

παρουσιάζεται η εξέλιξη των δαπανών και εσόδων γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό 

του ΑΕΠ για τις τρεις χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία) από το 2001 έως και το 

2010.  

 

Συνολικά Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ελλάδα 34,0 33,1 33,6 34,9 35,4 37,2 36,7 35,5 34,7 35,5 
Ιρλανδία 40,9 40,3 39,0 38,1 39,0 39,2 40,8 40,7 38,0 39,5 
Πορτογαλία 38,2 39,4 40,7 41,3 39,9 40,5 41,1 41,1 39,7 41,6 
           
Συνολικές ∆απάνες Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ελλάδα 45,3 45,1 44,7 45,5 44,6 45,2 47,6 50,6 53,8 50,2 
Ιρλανδία 33,0 33,4 33,1 33,5 33,8 34,3 36,6 42,8 48,9 66,8 
Πορτογαλία 42,5 42,3 43,8 44,7 45,8 44,5 44,4 44,8 49,9 51,3 

Πηγή : Eurostat Επεξεργασία ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
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Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι στην περίοδο αυτή η εξέλιξη των δαπανών στην 

Ιρλανδία είναι δραµατική ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια σε σχέση µε την Ελλάδα και την 

Πορτογαλία που γίνεται ανάλογη προσπάθεια συγκράτησης του ελλείµµατος. 

 

Για το 2011, ο στόχος ήταν η περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής 

κυβέρνησης κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Παρά την προβλεπόµενη µικρότερη 

µείωση σε σχέση µε το 2010, όπως µετριέται σε εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, η 

απαιτούµενη δηµοσιονοµική προσπάθεια σε επίπεδο λήψης µέτρων είναι του ιδίου 

µεγέθους και έντασης µε το 2010, καθώς η επιδείνωση της ύφεσης, επηρεάζει αρνητικά 

την πλήρη αποδοτικότητα των ληφθέντων µέτρων.  

 

Η σχέση δηµοσιονοµικής πολιτικής και ανάπτυξης είναι αµφίδροµη. Από τη µία πλευρά 

λειτουργούν οι δηµοσιονοµικοί πολλαπλασιαστές (δηλαδή η ποσοστιαία επίδραση στο 

ΑΕΠ από την αύξηση ή µείωση κατά µία εκατοστιαία µονάδα του δηµόσιου 

ελλείµµατος), ενώ από την άλλη πλευρά λειτουργεί η επίδραση της αύξησης ή µείωσης 

του ΑΕΠ στο δηµόσιο έλλειµµα (µέσω της απόδοσης των φορολογικών συντελεστών 

και των έκτακτων δαπανών, όπως η αύξηση των επιδοµάτων ανεργίας). Το τελικό 

αποτέλεσµα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των δύο αυτών αντίρροπων 

παραγόντων είναι ότι η αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής στη 

µείωση του ελλείµµατος είναι περίπου 0,5 έως 0,7 του ΑΕΠ (δηλαδή δηµοσιονοµική 

προσαρµογή της τάξης του 1% του ΑΕΠ µειώνει το έλλειµµα κατά 0,5 -0,7% του ΑΕΠ). 

 

Το 2011 είναι το δεύτερο έτος εφαρµογής του προγράµµατος, σε ένα όµως 

δυσµενέστερο εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση µε το 2010. Επιπλέον, το 2011 είναι το 

έτος που αποκαλύφθηκε πλήρως η παγκόσµια έκταση του φαινοµένου της κρίσης 

χρέους των αναπτυγµένων χωρών, µε προεξάρχουσες τις Ηνωµένες Πολιτείες, την 

Ιαπωνία και τις χώρες του νότου της Ευρωζώνης. Το εύρος και βάθος αυτής της 

κρίσης έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη χρηµατοδότηση όσο και στην ανάπτυξη 

αυτών των οικονοµιών, όµως από την άλλη πλευρά ανέδειξε και την ανάγκη 

συλλογικής και συντονισµένης αντιµετώπισής της από όλες τις χώρες.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η βελτίωση των όρων του χρηµατοδοτικού 

προγράµµατος της ελληνικής οικονοµίας, µε την επιµήκυνση της περιόδου 

αποπληρωµής και τη µείωση κατά 100 µονάδες βάσης του επιτοκίου δανεισµού του 

δανείου των 110 δισ. ευρώ του Μηχανισµού Χρηµατοδοτικής Στήριξης από τις χώρες 

της Ευρωζώνης και το ∆ΝΤ (απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 

Ευρωζώνης της 11ης Μαρτίου 2011). 
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Την παραπάνω απόφαση, µέσα σε ένα συνεχώς επιδεινούµενο από τη διεθνή κρίση 

χρέους περιβάλλον, ακολούθησε η απόφαση της 21ης Ιουλίου των Αρχηγών Κρατών 

και Κυβερνήσεων για τη στήριξη ενός νέου προγράµµατος 109 δισ. ευρώ ενίσχυσης 

της Ελλάδας από κοινού µε το ∆ΝΤ και την εθελοντική συµβολή του ιδιωτικού τοµέα, για 

την πλήρη κάλυψη του χρηµατοδοτικού ελλείµµατος µέχρι το 2014.  H σύµβαση αυτή 

τροποποιήθηκε µε την συνόδο κορυφής της 27-10-2011. Η νέα ενίσχυση προβλέπει 

επιµήκυνση της προθεσµίας λήξεως των µελλοντικών δανείων του EFSF (Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Χρηµατοδοτικής Σταθερότητας) από τα ισχύοντα 7,5 έτη σε τουλάχιστον 15 έτη 

και σε 30 έτη κατ’ ανώτατο όριο µε περίοδο χάριτος 10 ετών και µε επιτόκια δανεισµού 

ισοδύναµα µε τα επιτόκια του Μηχανισµού για τη Στήριξη του Ισοζυγίου Πληρωµών 

(περίπου 3,5%). 

 

Η νέα συµφωνία στοχεύει στην διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους, καθώς 

αναφέρεται σε µακροχρόνιο ορίζοντα, µέχρι το 2020, ενώ το χρηµατοδοτικό ύψος και 

των δύο προγραµµάτων είναι 219 δισ. ευρώ από τη γενικότερη συµβολή των 

ευρωπαϊκών χωρών. Σηµειώνεται ότι στο ποσό, των 219 δισ. ευρώ, δεν 

συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 35 δισ. ευρώ, το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω του EFSF 

προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να διασφαλισθεί η ρευστότητα και η 

χρηµατοδότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Από τη νέα συµφωνία 

επέρχεται µείωση του καθαρού χρέους κατά 26,1 δισ. ευρώ ή 11,58% του ΑΕΠ. Η 

µείωση αυτή αφορά το καθαρό χρέος δηλαδή χωρίς τις εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν 

το ακαθάριστο συνολικό χρέος. 

 

Το 2011, είναι το δεύτερο έτος που η προσπάθεια συνεχίζεται για περαιτέρω µείωση των 

δαπανών, βελτίωση των δηµοσιονοµικών συνθηκών και συνέχιση των διαρθρωτικών 

αλλαγών. Η δηµοσιονοµική στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στους παρακάτω 

βασικούς πυλώνες: 

 

• εφαρµογή Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, 

• συνέχιση της εφαρµογής αναγκαίων διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών, 

• βελτίωση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήµατος, 

• επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράµµατος αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, 

• περαιτέρω αναδιάρθρωση των φορέων του δηµοσίου 

(συγχωνεύσεις/καταργήσεις). 
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Σύµφωνα µε το νόµο 3871/2010, το ΜΠ∆Σ, περιλαµβάνει, για το έτος προϋπολογισµού 

και τα τρία επόµενα έτη, κατά κύριο λόγο: 

• τους µεσοπρόθεσµους στόχους για τη γενική κυβέρνηση και τους επιµέρους 

φορείς της, 

• την περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών 

εξελίξεων και προβλέψεων για τα δύο προηγούµενα έτη, το τρέχον έτος, το έτος 

προϋπολογισµού και τα επόµενα τρία έτη,  

• όλες τις παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων 

(ελαστικότητες και ποσοστά συµµόρφωσης για τις κύριες πηγές των εσόδων, 

αριθµό εργαζόµενων, µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, 

δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων),  

• τις κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις,  

• το στόχο για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης,  

• τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη γενική κυβέρνηση καθώς και τα 

ανώτατα όρια του κρατικού προϋπολογισµού και των ΟΤΑ, και ΟΚΑ για την 

περίοδο,  

• τις δαπάνες και τα έσοδα σε κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική 

ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη,  

• τις προβλεπόµενες δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης ανά υπουργείο για τον 

προϋπολογισµό του επόµενου έτους, καθώς και τις συνολικές δαπάνες τους για 

την περίοδο,  

• τα έσοδα και τις δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και 

τις προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα και τις δαπάνες για την περίοδο, τις 

εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και 

ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του κοινωνικού προϋπολογισµού και των 

ενοποιηµένων προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µια κρίσιµη συγκυρία όσον αφορά τις προοπτικές 

ανάπτυξης: το εµπροσθοβαρή δηµοσιονοµικό πρόγραµµα, βραχυπρόθεσµα 

συµβάλλει ως ένα βαθµό στην κατάσταση ύφεσης της οικονοµίας, η οποία επιπλέον 

περιβάλλεται από κινδύνους και αβεβαιότητες που υπάρχουν για ανάκαµψη στην 

Ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία. 

 

Συνεπώς µεσοπρόθεσµα, πολλά θα εξαρτηθούν από τη σύνθεση, την ταχύτητα της 

εφαρµογής και τη γενικότερη πρόοδο του προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών. Οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών (όπως το άνοιγµα των 

αγορών, η ενίσχυση του ανταγωνισµού, η απλοποίηση των διαδικασιών 

αδειοδότησης, η απελευθέρωση των επαγγελµάτων και οι ιδιωτικοποιήσεις) µπορούν 
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να οδηγήσουν σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και συνεπώς σε αύξηση της 

παραγωγικότητας και τεχνολογικής αναδιάρθρωσης, παράγοντες που συνδέονται 

άµεσα µε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην 

αγορά εργασίας µπορούν να ενισχύσουν τη συµβολή του παράγοντα εργασίας στην 

ανάπτυξη από το 2012, ενώ ταυτόχρονα να βοηθήσουν στη συγκράτηση του κόστους 

εργασίας.  Συνολικά, οι διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν έναν καθοριστικό 

παράγοντα για εφαρµογή ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης βασισµένο στις επενδύσεις 

και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας.      

 

 

1.4.3 Οι εξελίξεις το 2011 
 

Όλοι οι δείκτες που αντανακλούν την οικονοµική δραστηριότητα σε µηνιαία βάση, είτε 

από την πλευρά της δαπάνης, είτε από την πλευρά της παραγωγής, µε εξαίρεση 

αυτούς για τις εξαγωγές22 (1ο εξάµηνο του 2011: αύξηση, σε τρέχουσες τιµές, 40,4%), 

δείχνουν σηµαντική µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας το 2011, ενώ οι δείκτες 

οικονοµικού κλίµατος και οι δείκτες προσδοκιών παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα µε 

παράλληλη σηµαντική µεταβλητότητα. Οι τάσεις αυτές δείχνουν συνέχιση της ύφεσης 

και στα επόµενα τρίµηνα του έτους, δεδοµένης και της εξαιρετικά χαµηλής πιστωτικής 

επέκτασης και της περιοριστικής δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής.  

 

Με βάση τα διαθέσιµα, µη εποχικά διορθωµένα τριµηνιαία στοιχεία, των Εθνικών 

Λογαριασµών της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές, κατά το 2ο τρίµηνο του 2011 

παρουσίασε µείωση κατά 7,3% σε ετήσια βάση σε σχέση µε το 2ο τρίµηνο του 2010. 

Αναφορικά µε τις συνιστώσες του ΑΕΠ, στο 2ο τρίµηνο του 2011, η ιδιωτική 

κατανάλωση σηµείωσε µείωση κατά 6,8%, οι συνολικές επενδύσεις µείωση κατά 17,9%, 

οι εξαγωγές αγαθών αύξηση κατά 2,2% και οι εξαγωγές υπηρεσιών µείωση κατά 3,8% 

ενώ οι εισαγωγές αγαθών µειώθηκαν κατά 7,1%  και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 

9,2%. 

 

∆εδοµένου ότι στο 2ο εξάµηνο του 2011 θα έχουµε και την επίπτωση στην πραγµατική 

οικονοµία από την εφαρµογή των µέτρων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής για το 2011, εκτιµάται ότι η ετήσια µείωση του 

πραγµατικού ΑΕΠ του 2011  θα είναι 5,5%. Από τα διαθέσιµα στοιχεία φαίνεται ότι η 
                                                 
22   Θετική εξέλιξη σηµείωσαν οι αεροπορικές αφίξεις ξένων τουριστών κατά 10,1% στο οκτάµηνο του 

έτους, ενώ αύξηση σηµείωσε και ο Γενικός ∆είκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία κατά 2,7% στο 

επτάµηνο του έτους, η οποία οφείλεται στους πολύ υψηλούς ρυθµούς αύξησης των εξαγωγικών 

παραγγελιών κατά 14,9%. Οι θετικές αυτές εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανάκαµψη του εξαγωγικού τοµέα. 
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µείωση του ΑΕΠ µέσα στο 2011 οφείλεται στη µείωση της εγχώριας ζήτησης 

(κατανάλωση και επενδύσεις), η οποία αντισταθµίζεται εν µέρει από τη βελτίωση του 

ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών και κυρίως του εµπορικού ισοζυγίου. 

 

Πληθωρισµός - Τιµές 

 

Οι πληθωριστικές πιέσεις µειώθηκαν σταθερά στο 1ο οκτάµηνο του 2011. Ο 

εναρµονισµένος ∆ΤΚ αυξήθηκε στην περίοδο Ιαν.-Αυγ. κατά 3,4%, από 4,4% την 

αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ τον Αύγουστο  επιβραδύνθηκε στο 1,4% (σε 12µηνη 

µεταβολή), µειώνοντας σηµαντικά τη διαφορά πληθωρισµού Ελλάδας-Ευρωζώνης.  Ο 

δοµικός πληθωρισµός συνεχίζει την πορεία αποκλιµάκωσής του, µε το µήνα Αύγουστο 

να αγγίζει µηδενικούς ρυθµούς αύξησης, ρυθµούς κατά πολύ µικρότερους για πρώτη 

φορά, από το µέσο όρο του δοµικού εναρµονισµένου ∆ΤΚ της Ευρωζώνης. Την ίδια 

περίοδο ο εναρµονισµένος ∆ΤΚ σε σταθερούς φόρους αυξήθηκε µόνο κατά 1,2%. 

 

Στο τελευταίο τρίµηνο του 2011 αναµένεται µια επιβάρυνση των τιµών από τα 

δηµοσιονοµικά µέτρα µε την αύξηση ορισµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και του 

ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων, µε τον ετήσιο πληθωρισµό να εκτιµάται να 

διαµορφωθεί γύρω στο 3%, µικρότερο από το 2010 (4,7%). 

 

Απασχόληση-Ανεργία 

 

Με βάση την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2ο τρίµηνο του 2011 το 

ποσοστό ανεργίας ήταν 16,3%, έναντι 11,8% του αντίστοιχου τριµήνου του 2010. Ο 

αριθµός των ανέργων έφθασε τα 811 χιλιάδες άτοµα, µε το ποσοστό ανεργίας των 

γυναικών (20,0%) να είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (16,3%) και το 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας να παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών 

(32,9%). Από τα χαρακτηριστικά της ανεργίας είναι και το γεγονός ότι το ποσοστό των 

νέων ανέργων ανέρχεται στο 24,6 % του συνόλου των ανέργων, ενώ οι µακροχρόνιοι 

άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 50,9%. Η µείωση της απασχόλησης και η αύξηση της 

ανεργίας αναµένεται να συνεχιστεί και στο 2ο εξάµηνο του έτους, λόγω της 

συνεχιζόµενης ύφεσης στην οικονοµία και της µείωσης της απασχόλησης στο 

δηµόσιο τοµέα, µε το µέσο ποσοστό ανεργίας του 2011 να εκτιµάται στο 15,2% (σε 

εθνικολογιστική βάση). 

 

Νοµισµατικές και πιστωτικές εξελίξεις  
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Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του µεγέθους που αποτελεί την ελληνική συµβολή στο 

Μ3 της ζώνης του ευρώ (εκτός του νοµίσµατος σε κυκλοφορία)23 υποχώρησε το 

επτάµηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2011 και διαµορφώθηκε σε -10,7% τον Ιούλιο (β΄ 

τρίµηνο 2011: -10,2%, δ΄ τρίµηνο 2010: -11,8%). Ο ρυθµός αυτός, ο οποίος από το 

Φεβρουάριο του προηγούµενου έτους διαµορφώνεται σε αρνητικό επίπεδο, παρέµεινε 

χαµηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό στη ζώνη του ευρώ και µάλιστα η διαφορά 

µεταξύ των δύο ρυθµών ήταν διψήφια σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου.  

 

Η µείωση του νοµισµατικού µεγέθους Μ3 στην Ελλάδα, το οποίο σχεδόν στο σύνολό 

του περιλαµβάνει καταθέσεις, συνδέεται κυρίως µε την έντονη υποχώρηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας, εξαιτίας της οποίας τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις 

κατέφυγαν στις καταθέσεις τους προκειµένου να καλύψουν καταναλωτικές ή 

λειτουργικές δαπάνες. Σε µικρότερο βαθµό, η πτώση του Μ3 ερµηνεύεται από την 

παρατηρούµενη µείωση των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών, όπως αυτή 

καταγράφεται στους αρνητικούς ρυθµούς µεταβολής της χρηµατοδότησής τους. 

Τέλος, η πτώση του νοµισµατικού µεγέθους Μ3 ενισχύθηκε σηµαντικά από την 

αυξηµένη αβεβαιότητα µερίδας των αποταµιευτών, η οποία οδήγησε στη µετακίνηση 

αποταµιευτικών κεφαλαίων από στοιχεία του Μ3 προς τοποθετήσεις εκτός του Μ3 

(όπως τοποθετήσεις στο εξωτερικό, τραπεζογραµµάτια ή χρυσές λίρες). Έτσι, καθώς 

µέρος της µείωσης του νοµισµατικού µεγέθους αποδίδεται σε υποκατάσταση των 

συνιστωσών του µε άλλα περιουσιακά στοιχεία που πραγµατοποιήθηκε µε κριτήριο όχι 

µόνο την απόδοσή τους, συµπεραίνεται ότι ο ρυθµός µείωσης του Μ3 ήταν 

µεγαλύτερος από ότι µπορεί να δικαιολογηθεί µε βάση την εξέλιξη των συνήθων 

προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης χρήµατος. 

 

Αναλυτικότερα, ο ρυθµός µεταβολής του συνόλου των καταθέσεων, οι οποίες κατά 

τον ορισµό της ΕΚΤ περιλαµβάνονται στο Μ3, υποχώρησε σταδιακά κατά το 2011 και 

διαµορφώθηκε σε -10,7% τον Ιούλιο (β΄ τρίµηνο 2011: -10,3%, δ΄ τρίµηνο 2010: -11,3%). 

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη σηµαντική υποχώρηση των καταθέσεων διάρκειας µίας 

ηµέρας, ο ετήσιος ρυθµός µείωσης των οποίων διαµορφώθηκε τον Ιούλιο σε -13,4% 

(β΄ τρίµηνο 2011: -12,6% δ΄ τρίµηνο 2010: -8,0%).  Πτώση σηµείωσαν και οι καταθέσεις 

                                                 
23 Το νοµισµατικό µέγεθος Μ3 της Ελλάδος, αλλά και κάθε χώρας της ζώνης του ευρώ, δεν µπορεί να 

υπολογιστεί µε ακρίβεια, καθώς τα κέρµατα και τραπεζογραµµάτια ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία 

σε κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ διακρατούνται και από κατοίκους άλλων χωρών της ζώνης του 

ευρώ (αλλά και από κατοίκους τρίτων χωρών). Εποµένως, εξαιτίας των τεχνικών προβληµάτων για τον 

υπολογισµό του νοµίσµατος σε κυκλοφορία σε κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ, δεν σχολιάζεται η 

εξέλιξη του ελληνικού Μ3, παρά µόνον η εξέλιξη των βασικών συνιστωσών του (εκτός του νοµίσµατος 

σε κυκλοφορία). 
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προθεσµίας έως 2 ετών, αλλά λιγότερο έντονη σε σύγκριση µε τις καταθέσεις 

διάρκειας µίας ηµέρας (Ιούλιος 2011: -8,4%, β΄ τρίµηνο 2016: -8,6%, δ΄ τρίµηνο 2010: -

13,8%). Τέλος, οι τοποθετήσεις σε repos, σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίµων 

και σε χρεόγραφα διάρκειας έως 2 έτη µειώθηκαν περαιτέρω.  

 

Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του υπολοίπου της συνολικής χρηµατοδότησης της 

οικονοµίας από τα εγχώρια Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ)24  

επιβραδύνθηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011 και µηδενίστηκε τον Ιούλιο 

του 2011 (∆εκέµβριος 2010: 5,7%, δ΄ τρίµηνο 2010: 6,8%). Η πτώση του εν λόγω ρυθµού 

οφείλεται αφενός στη σηµαντική επιβράδυνση του δωδεκάµηνου ρυθµού της 

πιστωτικής επέκτασης προς τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης σε 4,1% τον Ιούλιο του 

2011 (∆εκέµβριος 2010: 28,4%, δ΄ τρίµηνο 2010: 32,7%) και αφετέρου στη διαµόρφωση 

του δωδεκάµηνου ρυθµού µεταβολής της χρηµατοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό 

τοµέα (επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελµατίες-αγρότες-ατοµικές επιχειρήσεις και 

ιδιώτες-ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) σε αρνητικό επίπεδο (-1,2%) τον Ιούλιο του 

2011 (∆εκέµβριος 2010: 0,0%, δ΄ τρίµηνο 2010: 0,9%).  

 

Η πτώση την οποία εµφάνισε ο ετήσιος ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης προς τη 

γενική κυβέρνηση  αντανακλά την επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των 

τοποθετήσεων των εγχώριων ΝΧΙ σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Όσον αφορά τη 

χρηµατοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα, η συνεχιζόµενη αύξηση του αρνητικού 

ρυθµού µεταβολής οφείλεται στην εντονότερα δυσµενή επίδραση των παραγόντων 

που αφορούν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση δανείων. Η εξέλιξη αυτή 

αντανακλά τη χειροτέρευση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, καθώς η κάµψη 

της οικονοµικής δραστηριότητας είναι µεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, 

αλλά και το κλίµα της αρνητικής ψυχολογίας στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Από 

την πλευρά της προσφοράς δανείων, βασικοί παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά 

στην παροχή πιστώσεων ήταν οι ιδιαίτερα αυξηµένες πιέσεις στη ρευστότητα των 

τραπεζών, λόγω των δυσκολιών που οι τελευταίες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν 

                                                 
24 Το υπόλοιπο της τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση και τον εγχώριο ιδιωτικό τοµέα 

υπολογίζεται ως το άθροισµα των υπολοίπων των σχετικών δανείων, των χρεογράφων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου και των εταιρικών οµολόγων που διακρατούν οι τράπεζες συν το υπόλοιπο των 

τιτλοποιηµένων δανείων και των εταιρικών οµολόγων. Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής των υπολοίπων της 

χρηµατοδότησης προσαρµόζεται για τις διαγραφές δανείων, τις µεταβολές της αξίας των οµολόγων 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου (που ενσωµατώνονται στο υπόλοιπο της χρηµατοδότησης προς τη γενική 

κυβέρνηση), τις συναλλαγµατικές διαφορές που ενσωµατώνονται στα δάνεια σε ξένο νόµισµα 

εκφραζόµενα σε ευρώ καθώς και τις αναταξινοµήσεις δανείων. 
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ως προς την άντληση χρηµατοδοτικών πόρων από εξωτερικές πηγές, και η άνοδος 

του ποσοστού των επισφαλών δανείων και του πιστωτικού κινδύνου, λόγω της 

εξασθένησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Επίσης, αρνητική επίδραση στην 

προσφορά πιστώσεων ασκούν η αβεβαιότητα των τραπεζών σχετικά µε τη 

σταθερότητα του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος κατά τα επόµενα έτη και η αύξηση 

της «αποστροφής τους προς τον κίνδυνο». Από την πλευρά της ζήτησης, η διάθεση 

αλλά και η δυνατότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για περαιτέρω δανεισµό 

επηρεάστηκε αρνητικά από την ένταση της ύφεσης και την επιδείνωση της 

χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης.  

 

Το επτάµηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2011, τα επιτόκια των νέων τραπεζικών 

καταθέσεων και δανείων στην Ελλάδα ως επί το πλείστον αυξήθηκαν, εξέλιξη που ήταν 

συνεπής µε την πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και της αγοράς χρήµατος. 

Παράλληλα, στη διαµόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο συνέβαλαν ο υψηλότερος πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας που 

αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα επιτόκια των νέων τραπεζικών καταθέσεων και των repos, 

σηµαντική ήταν η αύξηση του επιτοκίου των καταθέσεων προθεσµίας (νέες καταθέσεις 

µε συµφωνηµένη διάρκεια έως ένα έτος) από τα νοικοκυριά, το οποίο εµφάνισε άνοδο 

κατά 61 µονάδες βάσης και τον Ιούλιο του 2011 διαµορφώθηκε σε 4,29%, ενώ το 

πραγµατικό επιτόκιο αυτής της κατηγορίας καταθέσεων διαµορφώθηκε σε θετικό 

επίπεδο από το Μάιο του τρέχοντος έτους. Γενικά, αυξητικά κινήθηκαν και τα επιτόκια 

των νέων τραπεζικών δανείων το ίδιο διάστηµα, αλλά οι αυξήσεις ήταν σαφώς 

µικρότερες σε σύγκριση µε εκείνες την ίδια περίοδο ένα έτος νωρίτερα. Μάλιστα, η 

άνοδος των µεσο-µακροπρόθεσµων επιτοκίων, δηλαδή των επιτοκίων µε 

συµφωνηµένη διάρκεια άνω του έτους, υπολειπόταν σηµαντικά της ανόδου των 

αποδόσεων των κρατικών οµολόγων, γεγονός που φανερώνει την ευνοϊκή επίδραση 

των µη συµβατικών µέτρων νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ στο κόστος δανεισµού του 

ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, το µέσο επιτόκιο των δανείων προς τις µη 

χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 68 µονάδες βάσης και διαµορφώθηκε 

σε 6,43% τον Ιούλιο του 2011, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων προς τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες αυξήθηκε κατά 70 µονάδες βάσης, σε 9,11%. Οµοίως, το 

µέσο επιτόκιο των δανείων προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά 

ιδρύµατα αυξήθηκε κατά 77 µονάδες βάσης σε 6,81% και η άνοδός του αφορούσε  

τόσο τα καταναλωτικά όσο και τα στεγαστικά δάνεια.  
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Το περιθώριο επιτοκίου, δηλ. η διαφορά µεταξύ του µέσου σταθµικού επιτοκίου των 

νέων τραπεζικών δανείων και του αντίστοιχου επιτοκίου των νέων καταθέσεων, 

αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 37 µονάδες βάσης το επτάµηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 

2011 και διαµορφώθηκε τον Ιούλιο σε 4,30%. Καθώς το περιθώριο επιτοκίου στη ζώνη 

του ευρώ (Ιούλιος 2011: 2,46%) αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι το ελληνικό, η διαφορά του 

από το υψηλότερο περιθώριο επιτοκίου στην Ελλάδα διευρύνθηκε κατά 36 µονάδες 

βάσης τον Ιούλιο σε σύγκριση µε το τέλος του προηγούµενου έτους, φθάνοντας τις 

184 µονάδες βάσης.  

 

1.4.4 Οι προοπτικές το 2012 
 
Το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον παρουσιάζεται το 2012 λιγότερο ευνοϊκό από ότι 

αρχικά αναµενόταν. Οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να είναι µεγάλες, για τις 

περισσότερες αναπτυγµένες οικονοµίες οι προοπτικές ανάπτυξης εµφανίζονται 

λιγότερο αισιόδοξες από ότι 6 µήνες πριν, ενώ η κρίση χρέους αφορά όλο και 

περισσότερες αναπτυγµένες οικονοµίες. 

 

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την Ελληνική οικονοµία, ο ρυθµός ανάπτυξης 

προβλέπεται να παραµείνει αρνητικός και το 2012 (-5%), λόγω της συνέχισης της 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της µεγαλύτερης ύφεσης του 2011. Εκτιµάται ότι η 

οικονοµία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης το 2014. Η µείωση και του 

ΑΕΠ του 2012 αναµένεται να προέλθει από την εγχώρια ζήτηση, η συµβολή της οποίας 

προβλέπεται στις -4,9 εκατ. µονάδες. Η µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, σε 

σταθερές τιµές, προβλέπεται να είναι µεγαλύτερη του 6%, λόγω της µείωσης του 

διαθέσιµου εισοδήµατος και της αύξησης της ανεργίας. Αντίθετα, η συµβολή του 

εξωτερικού τοµέα αναµένεται θετική (συµβολή 2,4 εκατ. µονάδες στη µεταβολή του 

ΑΕΠ), µε τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 

6,4% και τις εισαγωγές (σταθερές τιµές) να µειώνονται κατά 2,8%. 

 

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2012. Ειδικότερα η ανεργία 

τον Απρίλιο του 2012 ανήλθε σε 22,5%, έναντι 16,2% τον Απρίλιο του 2011 και 22,0% το 

Μάρτιο του 2012. Το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον Απρίλιο του 2012 

εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.813.601 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.109.658 άτοµα, ενώ 

ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.360.717 άτοµα. Οι απασχολούµενοι 

µειώθηκαν κατά 332.535 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2011 (µείωση 8,0%) και 

κατά 12.827 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (µείωση 0,3%). Οι άνεργοι 

αυξήθηκαν κατά 307.775 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2011 (αύξηση 38,4%) και 

κατά 27.493 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (αύξηση 2,5%). Οι οικονοµικά µη 
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ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν 

κατά 15.877 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2011 (αύξηση 0,5%) και µειώθηκαν 

κατά 2.373 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (µείωση 0,1%). 

 

Τέλος ο πληθωρισµός αυξήθηκε κατά 1,3% αφού από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη 

Τιµών Καταναλωτή (Γ..Τ.Κ) του µηνός Ιουνίου 2012, προς τον αντίστοιχο δείκτη του 

Ιουνίου 2011, προκύπτει αύξηση 1,3%, έναντι αύξησης 3,3%, που σηµειώθηκε κατά την 

ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Η µεταβολή αυτή οφείλεται σηµαντική στην 

µείωση της ενεργούς ζήτησης εξαιτίας της έντονης προσαρµογής της ελληνικής 

οικονοµίας µε την εφαρµογή της προγραµµάτων προσαρµογής (µνηµόνιο 1 και 2).  

 

Επίσης ο Γενικός δείκτης κατά το µήνα Ιούνιο 2012, σε σύγκριση µε τον Μάιο 2012, 

παρουσίασε µείωση 0,3%, έναντι µείωσης 0,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση του προηγούµενου έτους.  Έτσι ο  µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 

2011 – Ιουνίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2010 – 

Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 4,7%, που σηµειώθηκε κατά 

τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα. 

 

Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζονται οι προβλέψεις για τα βασικά µεγέθη του πραγµατικού 

τοµέα της οικονοµίας για το 2012. 

 

Πίνακας 1.2 Βασικά µεγέθη της Ελληνικής οικονοµίας 
(% ετήσιες µεταβολές, σταθερές τιµές) 

 2010 2011 2012 

1. ΑΕΠ  -4,5 -7,6 -6,3 
2. Ιδιωτική κατανάλωση -4,5 -6,2 -8,5 
3. ∆ηµόσια κατανάλωση -6,5 -8,0 -7,5 
4. Επενδύσεις -16,5 -12,9 -21,3 
5. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 3,8 3,9 1,4 
6. Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών 
-4,8 -6,3 -16,6 

7. Εναρµονισµένος ∆ΤΚ 4,7 3,3 1,3 
8. Απασχόληση -2,1 -5,3 -0,6 
9. Ποσοστό ανεργίας 11,9 15,2 22,6 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή : Οικονοµικά και Χρηµατοπιστωτικά δεδοµένα για την Ελλάδα 
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1.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της 

Περιφέρειας, µε σκοπό να αναδείξει τα πλεονεκτήµατα και τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες συγκεκριµένων περιοχών, καθώς και τα µειονεκτήµατα που 

παρουσιάζουν αυτές και τους κινδύνους που διατρέχουν. Με αυτό τον τρόπο δύναται 

να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί 

αλλά και των στόχων που θα τεθούν. 

 

1.5.1 Χρήση της Ανάλυσης SWOT ως εργαλείου λήψης αποφάσεων στο 
χωρικό σχεδιασµό 

 
 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µιας 

επιχείρησης ή µιας χωρικής ενότητας - στη συγκεκριµένη περίπτωση – µε στόχο την 

καταγραφή και ανάπτυξη των δυνατών της σηµείων και τη χάραξη πολιτικών µε βάση 

αυτά, ώστε να αξιοποιηθούν σωστά οι µελλοντικές ευκαιρίες.  Με τον τρόπο αυτό 

αποκτάται πληροφορία και γνώση, µειώνεται το ρίσκο κατά τη διαδικασία λήψης 

πρωτοβουλιών και δύνανται να µετατραπούν τυχόν απειλές σε ευκαιρίες µέσω 

µελετηµένων και στρατηγικού τύπου αποφάσεων.  

 

Πιο συγκεκριµένα, µε την ανάλυση SWOT µελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σηµεία µίας επιχείρησης, οργανισµού ή και περιοχής, καθώς και οι 

ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που εµφανίζονται.  

 

Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της χωρικής 

οντότητας, καθώς προκύπτουν από τους πόρους που αυτή διαθέτει. Στα δυνατά 

σηµεία συγκαταλέγονται η καλή ποιότητα των τοπικών προϊόντων (ονοµασίας 

προέλευσης), οι τάσεις αύξησης του ακαθάριστου προϊόντος, η σχετικά χαµηλή 

ανεργία, η ισόρροπη κατανοµή του πληθυσµού, η ύπαρξη πανεπιστηµιακής 

κοινότητας µε πλούσιο έργο, η σπουδαία πολιτιστική κληρονοµιά, η πληθώρα 

περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.λπ. Αδύνατα σηµεία αποτελούν η µικρή 

παραγωγικότητα του πρωτογενή τοµέα, το χαµηλό κατά κεφαλήν προϊόν, η 

ανεπάρκεια εργατικού δυναµικού, το µέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο, οι δυσκολίες 

πρόσβασης στα µητροπολιτικά κέντρα, κ.λπ. 
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Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν µεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της χωρικής οντότητας, τις οποίες η αυτοδιοικητική µονάδα θα πρέπει 

να εντοπίσει, να προσαρµοστεί σε αυτές ή ακόµα και να τις προσαρµόσει, όπου κάτι 

τέτοιο είναι εφικτό. Στις ευκαιρίες µπορούν να περιληφθούν η ανάπτυξη καινοτοµιών, η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός του 

τουριστικού και του αγροτικού προϊόντος κ.λπ. Τέλος, απειλές δύνανται να 

αποτελέσουν ένα έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον, η µείωση των 

οικονοµικών ενισχύσεων αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυξητική 

τάση της ανεργίας, κ.λπ. 

Συνοπτικά και σχηµατικά η ανάλυση SWOT απεικονίζεται ως εξής: 

 

Πίνακας Στοιχεία της Ανάλυσης SWOT 

Strength = δύναµη = πόροι ή ικανότητες 

ενός οργανισµού που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά 

προκειµένου να επιτύχει τους στόχους του.  

Weakness = αδυναµία = περιορισµοί, 

ελαττώµατα ή απώλειες στην οργάνωση, που 

εµποδίζουν τον οργανισµό στην επίτευξη των 

στόχων του.  

 

Opportunity = ευκαιρία = οποιαδήποτε 

ευνοϊκή κατάσταση, αλλαγή, ή συγκυρία 

στο εξωτερικό περιβάλλον, που µπορεί να 

ωφελήσει τον οργανισµό. 

 

Threat = κίνδυνος = οποιαδήποτε δυσµενής 

κατάσταση στο περιβάλλον του οργανισµού, 

που µπορεί να αποβεί καταστροφική στην 

επίτευξη της στρατηγικής του ή στην επιβίωση 

του. 

 

 

Η ανάλυση SWOT επιδιώκει τη µείωση της αβεβαιότητας ως προς την εφαρµογή µιας 

συγκεκριµένης αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράµµατος σε µια γεωγραφική 

ενότητα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συµβάλλει στον εντοπισµό κυρίαρχων και 

κρίσιµων προσδιοριστικών παραγόντων - εσωτερικών και εξωτερικών - που 

επηρεάζουν την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής.  

 

 Ανάλυση SWOT για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
 

 Ειδικότερα, για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας τα στοιχεία της Ανάλυσης 

SWOT απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα, σύµφωνα µε το «Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων» για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013: 

 

Πίνακας 1.5.1-1: Ανάλυση SWOT Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
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Ισχυρά Σηµεία 

Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε κύριο 

συντελεστή παγκόσµιας εµβέλειας την 

Ολυµπία. 

Κοµβική θέση Πάτρας ως ∆υτική Πύλη της 

Χώρας. 

Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου. 

Λειτουργία Υψηλής στάθµης 

πανεπιστηµιακών σχολών (τρία 

πανεπιστήµια και ΑΤΕΙ) και Ερευνητικών 

Ινστιτούτων ∆ιεθνούς Εµβέλειας. 

Πλούσιο υδάτινο δυναµικό. 

Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι 

από διεθνείς συµβάσεις (NATURA, 

RAMSAR). 

Ποιοτικά αγροτικά και αλιευτικά προϊόντα. 

 

Αδυναµίες 

Πληθυσµιακή αποδυνάµωση της 

υπαίθρου. 

Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και 

υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων των 

ερευνητικών προγραµµάτων στην 

παραγωγική διαδικασία. 

Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε 

υποδοµές υψηλής τεχνολογίας, 

πληροφορικής και επικοινωνίας. 

Έλλειψη οργανωµένων ΧΥΤΑ και υποδοµής 

διαχείρισης απορριµµάτων. 

∆ιάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού 

καλύµµατος λόγω αποδάσωσης, 

υπερβόσκησης. 

Έλλειψη πλήρους πολιτικού αεροδροµίου, 

κλειστών αυτοκινητόδροµων και 

σύγχρονου σιδηροδροµικού δικτύου 

Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου. 

∆ύσκολη προσπελασιµότητα ορεινών 

περιοχών. 

Ευκαιρίες  

∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού 

Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος-Τσακώνα), Ιόνια Οδός και 

σύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής. 

Αναβάθµιση του ρόλου της Πάτρας ως 

∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς τις χώρες 

της Ε.Ε. 

Αξιοποίηση των πανεπιστηµιακών και 

ερευνητικών δοµών της Περιφέρειας. 

Αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης  

ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα του 

ειδικού ή εναλλακτικού Τουρισµού. 

Ανάπτυξης αιολικής, υδροηλεκτρικής 

Απειλές 

Έντονος ανταγωνισµός σε τοµείς της 

παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. µετά την 

διεύρυνση του 2005. 

∆υσµενείς ρυθµίσεις νέας ΚΑΠ. 

Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και 

Πανευρωπαϊκούς Άξονες. 

Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων 

στον αγροτικό τοµέα. 
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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 ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή 

και στην µακρο-Περιφέρεια Ιονίου και 

Ανδριατικής 

Αξιοποίηση της 5ης Προγραµµατικής 

Περιόδου της ΕΕ για ανάδειξη των 

στρατηγικών της πλεονεκτηµάτων. 

 

∆υνατά Σηµεία (S) 
 

• Η κατασκευή της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, που συνδέει την Πελοπόννησο µε την 

Αιτωλοακαρνανία, θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες υποδοµές της τελευταίας 

δεκαετίας. Επιπρόσθετα, δεσπόζουσα είναι η θέση της Περιφέρειας στο διεθνές 

σύστηµα µεταφορών. Οι εξελίξεις στη Βαλκανική έχουν αναγάγει την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας σε κύρια πύλη της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αναβαθµίζοντας ουσιαστικά τον ρόλο της στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και κυρίως 

στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών (π.χ. λιµάνι Πάτρας, Κατακόλου, Αστακού, 

Αιγίου, Κυλλήνης). Γενικότερα, εκτιµάται ότι η ολοκλήρωση των µεγάλων έργων 

µεταφορικής υποδοµής (ολοκλήρωση οδικού δικτύου που θα συνδέει την Κόρινθο 

µε τον Πύργο, κατασκευή Ιόνιας Οδού, κατασκευή βελτιωµένου σιδηροδροµικού 

δικτύου) θα συµβάλει στη βελτίωση του επιπέδου της συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης, τόσο διαπεριφερειακά όσο και ενδοπεριφερειακά  και θα δράσει ως 

αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού.  

• Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη επαρκούς και ικανού επιστηµονικού και ερευνητικού 

δυναµικού για την στήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Ειδικότερα, το 

Πανεπιστήµιο Πατρών, ∆υτικής Ελλάδας, Ανοικτό Πανεπιστήµιο αλλά και τα ΑΤΕΙ 

Πατρών και Μεσολογγίου συµβάλλουν στην προώθηση της έρευνας και της 

ανάπτυξης, αποτελώντας πηγές προαγωγής γνώσης και καινοτοµίας. 

• Το πλούσιο υδάτινο δυναµικό της περιοχής, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική 

διαχείρισή του, προσδίδει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε διάφορους τοµείς 
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ανάπτυξης (π.χ. ιχθυοκαλλιέργειες Μεσολογγίου και Αµφιλοχίας, κατάλληλη 

διαχείριση του ποταµού Αχελώου για την άρδευση καλλιεργειών). 

• Ιδιαίτερα σηµαντικοί θεωρούνται οι τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι της περιοχής 

(Ορεινή Ναυπακτία, Καλάβρυτα, Ανδρίτσαινα, ∆ελφοί, Επικούρειος Απόλλωνας, µε 

κοµβικό σηµείο την Αρχαία Ολυµπία), που µε κατάλληλη οργάνωση και 

αξιοποίηση µπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών και να καταστούν 

εργαλεία οικονοµικής ανάπτυξης. 

• Έντονη είναι και η ύπαρξη στην περιοχή πολλών και σηµαντικών οικοσυστηµάτων, 

τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,  προστατευόµενων από διεθνείς συµβάσεις 

(∆άσος Στροφιλιάς, Κοτυχίου, κ.λ.π). Τα µέρη αυτά συµβάλλουν στην προβολή του 

τόπου προς τα έξω και κατά συνέπεια στην αύξηση της επισκεψιµότητας. 

• Ποιοτικά αγροτικά και αλιευτικά προϊόντα που µέσα από το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «Καλάθι Προϊόντων» µπορούν να αναδειχθούν και να προωθηθούν 

στις παγκόσµιες αγορές. 

 

 Αδύνατα Σηµεία (W) 
 
• Η έντονη αποβιοµηχάνιση που έπληξε την περιοχή της Αχαΐας την περίοδο 1984 – 

1992 είχε σαν συνέπεια να δηµιουργήσει αρνητικό επενδυτικό κλίµα και αρνητική 

βιοµηχανική συνείδηση την περίοδο αυτή σε όλη την Περιφέρεια της ∆υτικής 

Ελλάδας. Το κλίµα αυτό βελτιώθηκε µε διοικητική παρέµβαση (σχετική τροποποίηση 

του Ν. 1892/90 διετούς διάρκειας για την περίοδο 1996 – 1998). Εντούτοις, η κρίση 

αυτή συνεχίζει ακόµα και σήµερα να επηρεάζει τις επενδυτικές προσδοκίες. 

Παράλληλα σηµειώνονται χαµηλά ποσοστά απασχόλησης, υψηλά ποσοστά 

ανεργίας και  χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

• ∆ιαπιστώνεται µεγάλη απόκλιση µεταξύ έρευνας και διάχυσης των αποτελεσµάτων 

της πανεπιστηµιακής κοινότητας στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και 

ανοµοιογένεια µεταξύ περιοχών ως προς την χρήση νέων τεχνολογιών και 

επικοινωνιών. Ένα σοβαρό µειονέκτηµα είναι και το σηµαντικό ποσοστό των 

ορεινών και ηµιορεινών περιοχών, που δυσχεραίνει τις προσπάθειες ισόρροπης 

χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας. 

• Η έλλειψη οργανωµένων ΧΥΤΑ (Χώρων Υγειονοµικής Ταφής) και υποδοµών 

διαχείρισης απορριµµάτων, µε συνέπεια να µην τηρούνται βασικές αρχές υγιεινής 

και προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Έντονη διαπιστώνεται η διάβρωση των εδαφών λόγω της υπερβόσκησης και της 

εκµετάλλευσης των δασών, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται ερηµοποίηση, 

διάβρωση του εδάφους και πληµµύρες. 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 317 - 

• Το υφιστάµενο σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο είναι αρκετά παλαιό και δεν 

διευκολύνει την ταχεία εξυπηρέτηση των µεταφορών καθώς και την απ΄ ευθείας 

σύνδεση µε το δίκτυο της υπόλοιπης Χώρας. Το γεγονός αυτό στερεί από την 

Περιφέρεια τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως κόµβος συνδυασµένων µεταφορών. 

Επιπρόσθετα, η απουσία αεροπορικών υποδοµών - κυρίως πολιτικού 

αεροδροµίου - λειτουργεί ανασταλτικά στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

• Ένα ακόµη µειονέκτηµα είναι και η έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου στη ∆υτική 

Ελλάδα, που παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως υψηλής προτεραιότητας, 

δεν έχει εξεταστεί επαρκώς η ωριµότητά του, δηλαδή οι τεχνικές προϋποθέσεις για 

την πραγµατοποιήσή του. Το φυσικό αέριο είναι οικονοµικό καύσιµο, αλλά και 

αποδεδειγµένα φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, µε θετικές επιδράσεις στη δοµή 

του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, καθώς µειώνει την εξάρτησή της από το 

πετρέλαιο. 

• Τέλος, χαρακτηριστική είναι η δυσκολία πρόσβασης στις ορεινές περιοχές της 

Περιφέρειας, µε συνέπεια την αποµόνωση της υπαίθρου, την ανεπάρκεια 

υποδοµών, το χαµηλό βιοτικό επίπεδο και την πληθυσµιακή τους συρρίκνωση. 

 

 Ευκαιρίες (O) 
 

• Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η ευκαιρία κατασκευής και λειτουργίας του ∆υτικού 

Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος – Πύργος -Τσακώνα) της Ιόνιας Οδού αλλά και της 

σύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής µε επέκταση του προαστιακού 

σιδηροδρόµου από Αθήνα µέχρι και Πύργο. 

• Ο ρόλος της Πάτρας ως ∆υτική πύλη της Ελλάδας προς τις χώρες της Ε.Ε. 

αναβαθµίζεται διαρκώς. Η θέση της περιοχής στο σύστηµα µεταφορών της χώρας 

και η άµεση σύνδεση της, ιδιαίτερα µετά τη λειτουργία της γέφυρας Ρίου – 

Αντίρριου, µε τις δύο δυτικές πύλες της Χώρας προς την Ευρώπη (Πάτρα, 

Ηγουµενίτσα) δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τοµέα των 

µεταφορών. Οι ευκαιρίες αυξάνονται εάν αναπτυχθεί και το λιµάνι του Αστακού.   

• Η λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πατρών, ∆υτικής Ελλάδας, Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου καθώς και των ΑΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου σε συνδυασµό µε την 

προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης (R&D) στην Περιφέρεια, προσδίδουν 

σηµαντική βαρύτητα στο πνευµατικό επίπεδο της περιοχής. 

• Η αυξηµένη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές τουρισµού καθιστά επιτακτική την 

ανάγκη αξιοποίησης την υφιστάµενων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ώστε σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων, να αυξηθεί η 

επισκεψιµότητα στην περιοχή (π.χ εκτεταµένες παραλίες, ποτάµια, βιότοποι, αρχαία 

µνηµεία, κ.λπ.). 
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• Η θέση και γεωµορφολογία της περιοχής είναι ικανές να προωθήσουν τη 

δηµιουργία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως την ανάπτυξη αιολικής, ηλιακής, 

κυµατικής  και υδροηλεκτρικής ενέργειας, γεωθερµικής και βιοκαύσιµα – βιοµάζας. 

• Το φυσικό αέριο είναι οικονοµικό καύσιµο, αλλά και αποδεδειγµένα φιλική προς το 

περιβάλλον ενέργεια, µε θετικές επιδράσεις στη δοµή του ενεργειακού ισοζυγίου της 

χώρας, καθώς µειώνει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο. Η αξιοποίησή του και η 

διελευσή του από την ∆υτική Ελλάδα είναι µια σηµαντική ευκαιρία.  

 

Απειλές 
• Έντονος προβάλλει ο ανταγωνισµός από χώρες της Ε.Ε. µετά τη διεύρυνση του 

2005. Αυτό κατά συνέπεια σηµαίνει ότι η Περιφέρεια κινδυνεύει να παρουσιάσει 

έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, απέναντι σε καλύτερες µεθόδους παραγωγής 

άλλων χωρών, λιγότερο κοστοβόρες και αποτελεσµατικότερες. 

• Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) χαρακτηρίζεται από µείωση των επιδοτήσεων 

των αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αποτέλεσµα ο 

πρωτογενής τοµέας να πρέπει να αναζητήσει νέες πηγές άντλησης εσόδων και 

κυρίως να βασιστεί στις δικές του δυνάµεις. 

• Αναφορικά µε τις µεταφορικές υποδοµές, παρατηρείται καθυστέρηση στη σύνδεση 

µε την Εγνατία Οδό και τους Πανευρωπαϊκούς άξονες. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη 

για την ανάπτυξη των µεταφορών και του τουρισµού. 

• Τέλος, διαπιστώνεται ραγδαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας, ειδικότερα στους 

νέους, καθώς και µείωση των απασχολουµένων ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα µε 

αποτέλεσµα την αφαίµαξη του παραγωγικού δυναµικού της περιοχής. 

 

 

1.6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ 

 

Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου θεσµοθετήθηκε στη ∆ιάσκεψη για την Ανάπτυξη 

και Ασφάλεια της Αδριατικής και του Ιονίου (Ανκόνα, 19-20 Μαΐου 2002) από τους 

Υπουργούς Εξωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδος, της Αλβανίας, της Βοσνίας – 

Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και της Σλοβενίας, παρόντος και του τότε Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Prodi. Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 

προσχώρησε το Νοέµβριο του ιδίου έτους. Σήµερα συµµετέχουν στην Π.Α.Ι. µε 

ξεχωριστές αντιπροσωπείες το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Η ∆ιακήρυξη της Ανκόνας 

(Ancona Declaration) δηµιουργεί πλαίσιο διαβούλευσης και συνεργασίας των 

συµµετεχόντων κρατών, κυρίως στους εξής τοµείς: της οικονοµίας, του τουρισµού, 

των µεταφορών και της τεχνικής βοήθειας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της 
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προστασίας του περιβάλλοντος, της παιδείας, του πολιτισµού και της επιστήµης 

καθώς και της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος. 

 

Η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου έχει άτυπο χαρακτήρα και δεν διαθέτει καθεστώς 

διεθνούς οργανισµού. Ωστόσο, η ποικιλία των θεµάτων περιφερειακής συνεργασίας 

επέβαλε τη δηµιουργία Μόνιµης Γραµµατείας Π.Α.Ι., που εδρεύει στην Ανκόνα Ιταλίας. 

 

Κάθε έτος πραγµατοποιείται συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των 

κρατών µελών, ενώ κατά διαστήµατα πραγµατοποιούνται θεµατικές συναντήσεις. 

 

Εµπνευσµένο από παρόµοια χρηµατοδοτικά προγράµµατα όπως της Κεντρο-

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας και του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας της Αδριατικής, το 

Περιφερειακό Πρόγραµµα Συνεργασίας (AII-RCP) υποστηρίζει τις πολιτικές 

προτεραιότητες της ΠΑΙ στο πλαίσιο στοχευµένων έργων. Το πρόγραµµα επιδοτεί 

δράσεις και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο δύο βασικών προτεραιοτήτων: 

(α) Υλοποίηση και ενίσχυση των Πρωτοκόλλων που υπεγράφησαν από όλα τα µέρη 

της ΠΑΙ το 2010 µε σκοπό την ενδυνάµωση της περιφερειακής συνεργασίας στην 

περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιουνίου στους εξής τοµείς: 

• Μικρο-µεσαίες επιχειρήσεις. 

• Τουρισµός. 

• Αγροτική ανάπτυξη. 

(β) Υποστήριξη της επεξεργασίας και έναρξης µιας κοινοτικής στρατηγικής για τη 

σύσταση µιας Μακροπεριφέρειας της Αδριατικής και των Ιονίων Νήσων. 

Για τα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας οι µακροπεριφερειακές 

στρατηγικές µπορούν να αποτελέσουν µια καλή ευκαιρία να οπτικοποιήσουν τις 

προσπάθειές τους και να ενοποιήσουν κάτω από µια κοινή οµπρέλα τα έργα τους. Η 

προσέγγιση αυτή, µάλιστα, υποστηρίζεται και από τα προσχέδια των νέων 

ευρωπαϊκών κανονισµών, που προτείνουν ότι τα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας θα πρέπει να περιγράφουν, όπου και όποτε είναι εφικτό, τη συνεισφορά 

τους στις στρατηγικές των µακροπεριφερειών καθώς και σε αυτές για τις θαλάσσιες 

λεκάνες. 

Κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού κάθε Πρόγραµµα θα κληθεί να εντοπίσει τη 

σωστή ισορροπία µεταξύ της ικανοποίησης των µακροπεριφερειακών στρατηγικών 

και των υπολοίπων διεθνικών, εθνικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων στις 

επιλέξιµες περιοχές του. Σε κάθε περίπτωση, είναι δεδοµένο ότι τα Προγράµµατα θα 

πρέπει να παραµείνουν ανεξάρτητα και να διατηρήσουν τη διακριτή ταυτότητα και 

προσανατολισµό τους. 
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Οι µακροπεριφεραικές στρατηγικές είναι διευρυµένα εργαλεία, που συµπεριλαµβάνουν 

πολλά Κράτη-Μέλη και περιφέρειες. Ο στόχος τους είναι να ευθυγραµµίσουν τις 

ευρύτερες πολιτικές µε τη διαθέσιµη ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή 

χρηµατοδότηση και εντάσσουν στο σχεδιασµό τους τόσο δηµόσιές όσο και ιδιωτικές 

χρηµατοδοτικές πηγές, όπως οι τράπεζες. Όλες οι χρηµατοδοτικές πηγές –όχι µόνο τα 

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας- καλούνται να συνεισφέρουν, ώστε 

να αυξηθεί η γενικότερη θετική επίπτωση των δηµοσίων δαπανών, χωρίς στην ουσία 

να αυξάνονται και τα διαθέσιµα χρηµατικά ποσά.  

∆εδοµένου ότι οι περιφέρειες αποτελούν πλέον µείζονες παράγοντες σε πολλούς 

τοµείς πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής, της οικονοµικής, της 

βιοµηχανικής, της εκπαιδευτικής, της περιβαλλοντικής και της πολιτικής για την 

καινοτοµία, µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της 

στρατηγικής "Ευρώπη 2020" που θα βασίζεται στην εταιρική σχέση. 

Προς τούτο, απαιτείται µεγάλης κλίµακας, σύνθετη, ανοιχτή και πολυτοµεακή 

προσέγγιση που θα συγκεντρώσει τις πολυάριθµες συµπληρωµατικές δυνατότητες 

των τοπικών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν το 

δυναµικό και την πολιτική δέσµευση για να αντιµετωπίσουν τα οικονοµικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά ζητήµατα από εδαφική σκοπιά. 

Σήµερα οι συνθήκες απαιτούν ριζική αλλαγή στην συνεργατική νοοτροπία και ολική 

στροφή από τις µεµονωµένες συνεργασίες και τα χωριστά µικρά εγχειρήµατα, προς 

την ενορχηστρωµένη συνεργασία, τον επιµερισµό της γνώσης και την κοινή χρήση 

των πόρων. 

Αποτελεί πρόκληση η συνεργασία  των φορέων για τη δηµιουργία περιφερειακής 

νοοτροπίας συνεργασίας, που θα χαρακτηρίζεται από την ανταπόκρισή της στα 

κίνητρα, τους στόχους και τους πόρους των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. 

Η  προοπτική της στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί µια 

ιδιαίτερα σηµαντική πρόκληση για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας καθώς µπορεί να 

διευρύνει και εξασφαλίσει σηµαντικά οφέλη σε διάφορους τοµείς  

Οι εδαφικές περιοχές που καλύπτει η στρατηγική συναρτώνται λειτουργικά είτε µε την 

Αδριατική είτε µε το Ιόνιο Πέλαγος, και εµπίπτουν σε µείζονες παρεµβάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηµατοδοτούνται: 

• από θεµατικά προγράµµατα (µεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, κλπ.), 

• από εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής 

(Στόχος 1 και 2), αλλά και 

• από προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας. 

Η από κοινού συµφωνηµένη υλοποίηση και παρακολούθηση των παρεµβάσεων στην 

µακροπεριφέρεια, η δηµιουργία ενός δικτύου ή συνασπισµού περιφερειακών και 

τοπικών αρχών και η συντονισµένη χρήση των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πόρων 
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της ΕΕ για την εκπόνηση και την υλοποίηση µακροπεριφερειακών στρατηγικών, 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Η  δηµιουργία ενός συντονισµένου διαύλου επικοινωνίας  µε όλους τους φορείς και 

Περιφέρειες και η κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο σύνταξη  Πρόγραµµατος 

Πολυµερούς ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας για την Αδριατική πρέπει να επεκταθεί ώστε 

να περιλαµβάνει περισσότερες  περιοχές που βρέχονται από το Ιόνιο. 

 

1.7 Η 5η ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2014-2020 

 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο(ΕΚΤ), το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) επιδιώκουν 

αλληλοσυνδεόµενους στόχους πολιτικής και η διαχείρισή τους γίνεται µε επιµερισµό 

µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής. Τα Ταµεία συνιστούν την κύρια πηγή 

επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθήσουν τα κράτη µέλη να αποκαταστήσουν και 

να τονώσουν την ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν µια ευεργετική για την απασχόληση 

ανάκαµψη, παράλληλα µε βιώσιµη ανάπτυξη και σύµφωνα µε τους στόχους της 

στρατηγικής "Ευρώπη 2020". 

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει σαφείς στόχους για 

αυτά τα µέσα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιδίωξή τους µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικότερη αν υπάρξει καλύτερος συντονισµός των πέντε Ταµείων ώστε να 

αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να µεγιστοποιούνται οι συνέργειες, πλήρης ένταξή 

τους στην οικονοµική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συµµετοχή στην 

επιτυχία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" χάρη στην επιστράτευση εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών φορέων. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε τον κανονισµό κοινών 

διατάξεων για τα πέντε Ταµεία. Η πρόταση προβλέπει µεγαλύτερο συντονισµό των 

Ταµείων για να επιτευχθεί: 

συγκέντρωση των πόρων στους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" µε κοινή 

δέσµη θεµατικών στόχων στους οποίους θα συνεισφέρουν τα Ταµεία, απλούστευση 

µέσω συνεκτικότερου σχεδιασµού και ρυθµίσεων εφαρµογής, µεγαλύτερη εστίαση στα 

αποτελέσµατα µέσω πλαισίου και αποθεµατικού επίδοσης, εναρµόνιση των κανόνων 

επιλεξιµότητας και µεγαλύτερη χρήση απλουστευµένων επιλογών κόστους, για να 

µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και των διαχειριστικών αρχών. 

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει συµβάσεις εταιρικής σχέσης που θα ορίζουν τις 

δεσµεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι συµβάσεις αυτές θα 

συνδέονται µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τα εθνικά 
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προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και θα καθορίζουν "µια ολοκληρωµένη προσέγγιση 

για εδαφική ανάπτυξη από όλα τα Ταµεία του ΚΣΠ" 

 

Οι περιφέρειες θα πρέπει να λάβουν υπόψη πέντε στοιχεία κατά την εκπόνηση των 

συµβάσεων εταιρικής σχέσης και των προγραµµάτων 

πρώτο στοιχείο είναι η ανάλυση του δυναµικού και της ικανότητας ανάπτυξης των 

κρατών µελών ή των περιφερειών, ειδικότερα σε σχέση µε τις βασικές προκλήσεις που 

επισηµάνθηκαν στη στρατηγική "Ευρώπη 2020", τα εθνικά προγράµµατα 

µεταρρυθµίσεων και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

αρµόδιες αρχές θα πρέπει να προβαίνουν σε λεπτοµερή ανάλυση των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών χαρακτηριστικών, 

– δεύτερο στοιχείο, που απορρέει άµεσα από το πρώτο, είναι η αξιολόγηση των 

µεγαλύτερων προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν από την περιφέρεια ή το 

κράτος µέλος. Βασικό χαρακτηριστικό στη διαδικασία αυτή είναι ο εντοπισµός των 

σηµείων συµφόρησης ή ασυνέχειας, της υστέρησης σε θέµατα καινοτοµίας, µεταξύ 

των οποίων και η έλλειψη προγραµµατισµού και ικανότητας εκτέλεσης που 

παρεµποδίζουν 

το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης και απασχόλησης. Αυτό αναδεικνύει τους 

πιθανούς τοµείς και τις δραστηριότητες για πολιτική προτεραιότητα, παρέµβαση και 

συγκέντρωση, 

– πολλές από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 

περιφέρειες και τα κράτη µέλη υπερβαίνουν και τα διοικητικά και τα εθνικά σύνορα. Για 

τον λόγο αυτό, το τρίτο στοιχείο απαιτεί εξέταση των διατοµεακών,διαδικαιοδοτικών ή 

ακόµα και των διασυνοριακών προκλήσεων συντονισµού, ειδικότερα εντός του 

πλαισίου των µακροπεριφερειακών στρατηγικών και των 

στρατηγικών για θαλάσσιες λεκάνες, 

– τέταρτον, σε πολλές περιπτώσεις, µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που συνδέει την 

στρατηγική "Ευρώπη 2020" µε τους περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες θα 

απαιτήσει µεγαλύτερο συντονισµό µεταξύ των διαφόρων εδαφικών επιπέδων και 

πηγών χρηµατοδότησης. Η σύµβαση εταιρικής σχέσης θα αποτελέσει βασικό στοιχείο 

για την ανάπτυξη µιας τέτοιας προσέγγισης, 

– το πέµπτο στοιχείο περιλαµβάνει την ανάπτυξη µιας σύµβασης εταιρικής σχέσης και 

προγραµµάτων βάσει θεµατικών στόχων που καθορίζονται στην πρόταση για 

κανονισµό κοινών διατάξεων µε στόχο την επίτευξη αποτελεσµάτων. Οι ειδικοί στόχοι 

κάθε προγράµµατος θα πρέπει ως εκ τούτου να εκφράζονται µε κατάλληλους δείκτες 

αποτελεσµάτων για να καταγράφονται οι µεταβολές τις οποίες έχει την πρόθεση να 

διευκολύνει το πρόγραµµα._ 
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Για να ενθαρρυνθούν οι ολοκληρωµένες προσεγγίσεις στην εδαφική ανάπτυξη, η 

πρόταξη για κανονισµό κοινών διατάξεων προβλέπει δύο µηχανισµούς που θα 

διευκολύνουν την ανάπτυξη των τοπικών και υποπεριφερειακών προσεγγίσεων. 

Πρόκειται για την τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τις 

ολοκληρωµένες εδαφικές επενδύσεις για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής. Και οι 

δύο επιδιώκουν τη συµµετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων και τοπικών 

κοινοτήτων στην εκτέλεση των προγραµµάτων. 

Η υποβολή του 1ου σχετικού εγγράφου προετοιµασίας της Π∆Ε για την Προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020 θα γίνει το αµέσως προσεχές διάστηµα και θα αποτελέσει το 

έναυσµα για την διεκδίκηση υλοποίησης σχετικών δράσεων. ∆εδοµένου πως την 

παρούσα χρονική στιγµή δεν υπάρχει από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης κανένα 

συγκεκριµένο στοιχείο πέραν των γενικών σταρτηγικών στόχων, οι δράσεις που θα 

επιδιωχθεί να αναπτυχθούν στα πλαίσια του 2014-2010 θα εξειδικέυονται συνεχώς 

από την Οµάδα έργου που έχει συγκροτηθεί και θα αποτελούν αντικέιµενο 

ενηµέρωσης, διαβούλευσης και εµπλουτισµού του παρόντος κειµένου επιχειρησιακού 

προγραµµατισµού. 

 

1.8 Η Στρατηγική της Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
Η Τοπική και η Περιφερειακή Ανάπτυξη αποτελούν τους βασικούς παράγοντες στην 

προσπάθεια για Εθνική Ανάπτυξη. Σε χώρες µε χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα, τα 

οφέλη της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα µητροπολιτικά κέντρα µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζονται περιφερειακές ανισότητες και ανοµοιόµορφα αναπτυξιακά 

αποτελέσµατα. Οι Περιφέρειες πρέπει να ενισχύσουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη 

στις εθνικές πολιτικές διεργασίες και να προβάλουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτηµα για να προσφέρουν περισσότερα στην προσπάθεια για εθνική ανάπτυξη. 

Για να ενισχυθεί ο ρόλος και η συνεισφορά της Περιφέρειας στην εθνική οικονοµική 

ανάπτυξη απαιτούνται ενέργειες για : 

 

• Την ενδυνάµωση των διαχειριστικών δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο 

• Την εκπόνηση και εφαρµογή πολιτικών περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης 

• Την αξιοποίηση των υπαρχόντων κοινωνικο-οικονοµικών δοµών  

• Την προώθηση διακρατικών και διαπεριφερειακών δικτύων συνεργασίας και 

• Την επεξεργασία νέων πολιτικών και στρατηγικών 

 

Η απόσταση που χωρίζει τη χώρα µας από τα αναπτυγµένα κράτη της Ε.Ε. αποτελεί το 

βασικότερο περιφερειακό πρόβληµα της χώρας. Μερικές Περιφέρειες βέβαια, 

αξιοποιώντας µια σωστή παραγωγική συγκρότηση, ένα υψηλής ποιότητας 
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ανθρώπινο κεφάλαιο και τα τουριστικά τους πλεονεκτήµατα έχουν επιτύχει 

ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Οι περιφερειακές ανισότητες που έχουν 

δηµιουργηθεί θα πρέπει να αντιµετωπιστούν επικεντρωµένες στην προσπάθεια για 

περιφερειακή σύγκλιση. 

 

Σκοπός είναι η προς τα πάνω περιφερειακή σύγκλιση και όχι προς τα κάτω. Αυτό 

σηµαίνει ότι όλες οι Περιφέρειες πρέπει να αναπτύσσονται, αλλά οι λιγότερο 

ευνοηµένες να αναπτύσσονται µε µεγαλύτερους ρυθµούς. Η άµβλυνση των 

περιφερειακών ανισοτήτων θα επιτευχθεί µε κατάλληλες περιφερειακές πολιτικές που 

θα βασίζονται σε µια σειρά µέτρων για την ενίσχυση των παραγωγικών και κοινωνικών 

υποδοµών, των ανθρώπινων δυνατοτήτων, του κεφαλαίου και των µηχανισµών 

διοίκησης των Περιφερειών µε αναπτυξιακή υστέρηση έτσι ώστε να ενισχύσουν τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα. Στις κατάλληλες αυτές πολιτικές που πρέπει να 

εφαρµοστούν περιλαµβάνονται:  

• Η πολιτική των υποδοµών και των δηµοσίων δαπανών 

• Η πολιτική επένδυσης κινήτρων 

• Η πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

• Η πολιτική κατάρτισης και εκπαίδευσης 

• Η πολιτική αποκέντρωσης και  

• Η πολιτική διαπεριφερειακής συνεργασίας 

 

Τα Περιφερειακά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (ΠΕΠ), κατά την περίοδο εφαρµογής των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ), δεν µπόρεσαν να λειτουργήσουν σαν πραγµατικά 

προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται στην αδυναµία των 

κοινωνιών των Περιφερειών της χώρας να προτείνουν προγράµµατα ανάπτυξης, αλλά 

και στην επιδίωξη της Κεντρικής ∆ιοίκησης να ελέγχει τόσο τις κατανοµές όσο και τη 

διαχείριση των πόρων. Το αποτέλεσµα ήταν οι ήδη ανίσχυρες και µε χωρίς πολιτικές 

προσβάσεις Περιφέρειες να αποµακρυνθούν ακόµα περισσότερο αναπτυξιακά, από 

τις περισσότερο αναπτυγµένες και ευνοηµένες. Η περιφερειακή σύγκλιση εποµένως, 

πρέπει να επιτηρείται από την Κεντρική εξουσία µε µετρήσιµο και σταθερό τρόπο ώστε 

να αποφεύγονται πιέσεις από κάποιους ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες ορισµένων 

Περιφερειών. 

 

Πριν αναφερθούµε στο αναπτυξιακό όραµα και στους βασικούς στόχους της 

στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης της ∆υτικής Ελλάδας, θα ήταν φρόνιµο να 

αναφερθούν οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή αυτής της 

στρατηγικής. Η πρώτη προϋπόθεση αφορά την ανάληψη δράσεων για την 

αντιµετώπιση της κρίσης και η δεύτερη την δηµιουργία µιας σωστής ∆ηµόσιας 
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Περιφερειακής ∆ιοίκησης που θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας για ανάπτυξη. 

 

1.8.1 ∆ράσεις αντιµετώπισης της φτώχειας. 
 

Αν και υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις στον ορισµό και την έννοια της φτώχειας, 

φαίνεται ότι κοινός στόχος όλων των προσεγγίσεων είναι ο χαρακτηρισµός και 

εντοπισµός των νοικοκυριών και ατόµων τα οποία υστερούν χαρακτηριστικά σε 

διαθέσιµους χρηµατικούς και κοινωνικούς πόρους µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να 

συµµετέχουν κατά ανεκτό βαθµό στην κοινωνικοοικονοµική ζωή της κοινωνίας που 

ζουν. Η υστέρηση των νοικοκυριών και ατόµων σε χρηµατικούς και κοινωνικούς 

πόρους σηµαίνει, βέβαια, ότι η έννοια της φτώχειας συντίθεται από στοιχεία ποσοτικά 

(ανεπαρκείς χρηµατικοί πόροι) αλλά και ποιοτικά (ελλιπείς κοινωνικοί πόροι).  

 

Η ποσοτική διάσταση της φτώχειας, συνεπώς, σηµαίνει την έλλειψη πόρων για τη 

διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων ενός ελάχιστου (ανεκτού) επιπέδου ζωής. Η 

διάσταση αυτή της φτώχειας επιδέχεται ουσιαστικά δύο ορισµούς : 

 

1. την απόλυτη φτώχεια που ορίζεται ως ποσοστό του πληθυσµού που ζει µε 

λιγότερο από ένα καθορισµένο ποσό την ηµέρα συνήθως µε λιγότερο από 

ένα δολάριο σε τιµές του 1985 και 

2. τη σχετική φτώχεια που ορίζεται ως ποσοστό των ατόµων σε µια χώρα που 

ζουν µε εισόδηµα κατώτερο ενός συγκεκριµένου ποσοστού του διαµέσου 

εισοδήµατος (συνήθως 50% ή 60%). Ο ορισµός του ποσοστού του 

διαµέσου εισοδήµατος διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

 

Η φτώχεια εκτός από τις άµεσες συνέπειες για τους ίδιους τους φτωχούς (αδυναµία 

συντήρησης του ίδιου και της οικογένειάς του, αδυναµία πρόσβασης στα υλικά και 

πολιτιστικά αγαθά) επιφέρει και µια σειρά παράπλευρων συνεπειών που αντανακλούν 

στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονοµία της χώρας. 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσίευση των αποτελεσµάτωντης έρευνας των συνθηκών 

διαβίωσης EU SILC που διεξάγει η ∆ιεύθυνση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς 

Εργασίας για την περίοδο 2003-2010 στην Ελλάδα ο κίνδυνος φτώχειας κατά φύλλο και 

οµάδες ηλικιών αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας1-8-1-1 

Κίνδυνος φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις κατά φύλο και οµάδες ηλικιών, 

2003 - 2010 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Κατώφλι κινδύνου φτώχειας (€) 4.741 5.300 5.650 5.910 6.120 6.480 6.897 7.178 

Κατά φύλο                 

Σύνολο 20,8% 20,2% 19,5% 20,8% 19,2% 20,1% 19,7% 20,1% 

Άρρενες 20,0% 19,0% 18,1% 19,8% 18,4% 19,6% 19,1% 19,3% 

Θήλεις 21,4% 21,2% 20,8% 21,7% 20,0% 20,7% 20,2% 20,9% 

Κατά οµάδες ηλικιών 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0-17 ετών 21,5% 20,7% 20,3% 22,8% 22,1% 23,0% 23,7% 23,0% 

18-24 ετών 24,3% 22,4% 21,2% 24,8% 21,8% 23,0% 22,3% 27,0% 

25-54 ετών 16,4% 16,3% 15,5% 17,6% 16,9% 17,7% 17,3% 17,7% 

55-64 ετών 19,9% 19,3% 19,0% 19,1% 17,7% 19,7% 18,3% 18,2% 

65+ ετών 29,3% 28,4% 27,8% 25,5% 22,0% 22,3% 21,4% 21,3% 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι το 20% του πληθυσµού της επικράτειας 

αντιµετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας  και την µεγαλύτερη επιβάρυνση την έχουν οι 

γυναίκες και τα άτοµα νεαρά άτοµα που αποτελούν και την δυναµική του 

προβλήµατος στην χώρα µας.  

 

Για την καλύτερη κατανόηση του πίνακα αυτού σηµειώνουµε τα εξής : Κίνδυνος 

φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις σηµαίνει  το ποσοστό των ατόµων που ζουν 

σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα είναι 

χαµηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του 60% του εθνικού διάµεσου (του 

εισοδήµατος που βρίσκεται στο µέσο της κατανοµής) ισοδύναµου διαθέσιµου 

εισοδήµατος.  

 

Ισοδύναµο διαθέσιµο ατοµικό εισόδηµα είναι το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του 

νοικοκυριού µετά τη διαίρεσή του µε το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού. Το 

ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται µε βάση την τροποποιηµένη κλίµακα 

του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται συντελεστής στάθµισης 1 για τον πρώτο 

ενήλικα, 0.5 για το δεύτερο ενήλικα και µέλη 14 ετών και άνω και 0.3 για παιδιά 13 ετών 

και κάτω. Παράδειγµα: Το εισόδηµα του νοικοκυριού µε δύο ενήλικες και δύο παιδιά 

κάτω των 14 ετών διαιρείται µε το συντελεστή ισοδυναµίας 1 + 0.5 + (2 Χ0.3) = 2.1, για 
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νοικοκυριό µε δύο ενήλικες διά 1.5, για νοικοκυριό µε 2 ενήλικες και 2 παιδιά ηλικίας 14 

ετών και άνω διά 2.5 κλπ. 

 

Τέλος κοινωνικές µεταβιβάσεις ορίζεται η κοινωνική βοήθεια (ΕΚΑΣ, εισοδηµατικές 

ενισχύσεις σε νοικοκυριά µόνιµων κατοίκων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, 

επίδοµα µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 - 65 ετών κλπ.), τα οικογενειακά επιδόµατα, 

τα επιδόµατα / βοηθήµατα ανεργίας, τα επιδόµατα / βοηθήµατα ασθένειας, τα 

επιδόµατα / βοηθήµατα αναπηρίας - ανικανότητας και οι εκπαιδευτικές παροχές. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισµού κατά κατάσταση απασχόλησης για την περίοδο 2006 -2010   

 

Πίνακας1-8-1-2 

Κίνδυνος φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις κατά κατάσταση απασχόλησης, 

2006 - 2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Κατά συνήθη κατάσταση απασχόλησης           

Σύνολο 20,0% 19,6% 19,4% 18,8% 19,4% 

Εργαζόµενοι 13,8% 14,2% 14,3% 13,8% 13,8% 

Μη εργαζόµενοι 25,9% 24,7% 24,5% 23,9% 25,0% 

Άνεργοι 33,1% 35,4% 36,8% 38,1% 38,5% 

Συνταξιούχοι 24,3% 21,5% 20,3% 18,4% 19,0% 

Λοιποί µη οικονοµικά ενεργοί 25,7% 25,3% 26,0% 26,5% 27,4% 

Εργαζοµένων           

Σύνολο 13,8% 14,2% 14,3% 13,8% 13,8% 

Άρρενες 14,7% 15,5% 15,9% 16,1% 16,4% 

Θήλεις 12,5% 12,3% 12,1% 10,6% 10,2% 

Χρόνος εργασίας           

Πλήρης απασχόληση 12,8% 12,9% 13,5% 12,5% 11,7% 

Μερική απασχόληση 26,4% 27,2% 26,0% 26,9% 29,4% 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία 
του πίνακα προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EU - 
SILC), η οποία διενεργείται από το έτος 2003 

 

Σηµαντικά στοιχεία του πίνακα αυτού η µεγάλη επιβάρυνση των ανέργων, (εξαιτίας της 

δραµατικής αύξησης της ανεργίας, των αρρένων εργαζόµενων καθώς και των 

ατόµων που εργάζονται µε συνθήκες µερικής απασχόλησης. 
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Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα για την 

περίοδο 2006-2010 κατά τύπο νοικοκυριού.  

 

Πίνακας 1-8-1-3 Κίνδυνος φτώχειας κατά τύπο νοικοκυριού, 2006 - 2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώµενα παιδιά 18,6% 18,0% 18,4% 17,4% 17,0% 

Μονοµελή 24,6% 27,3% 25,3% 26,5% 27,2% 

Μονοµελές νοικοκυριό: Θήλυ 27,9% 28,7% 26,7% 28,3% 27,7% 

Μονοµελές νοικοκυριό: Άρρεν 18,0% 24,6% 22,7% 23,0% 26,3% 

Ένας ενήλικας άνω των 65 ετών 34,0% 33,2% 30,6% 30,6% 30,1% 

∆ύο ενήλικες, τουλάχιστον ο ένας ηλικίας 65 ετών και 
άνω 

24,3% 21,3% 20,7% 21,0% 20,9% 

∆ύο ενήλικες κάτω των 65 ετών 15,5% 15,0% 16,0% 17,2% 18,0% 

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες 14,9% 14,6% 15,9% 12,7% 12,5% 

Νοικοκυριά µε εξαρτώµενα παιδιά 22,6% 22,7% 22,1% 22,3% 22,9% 

Ένα άτοµο µε εξαρτώµενα παιδιά 29,6% 34,2% 27,1% 32,1% 33,4% 

∆ύο ενήλικες µε ένα εξαρτώµενο παιδί 15,2% 19,8% 17,5% 22,3% 21,6% 

∆ύο ενήλικες µε δύο εξαρτώµενα παιδιά 20,7% 22,1% 21,9% 22,4% 20,3% 

∆ύο ενήλικες µε τρία ή περισσότερα παιδιά 38,0% 29,7% 27,2% 28,6% 26,7% 

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες µε εξαρτώµενα παιδιά 29,6% 22,9% 25,1% 18,6% 29,3% 

 

Ενδιαφέρον για την δυναµική της φτώχειας στην χώρα µας έχει και ο παρακάτω 

πίνακας που δείχνει ανά οµάδα ηλικιών τον αριθµό των ατόµων µε στερήσεις. Ο 

δείκτης «ποσοστό ατόµων µε υλικές στερήσεις» εκτιµά το επίπεδο διαβίωσης µετρώντας 

το ποσοστό του πληθυσµού που δεν µπορεί να ανταποκριθεί οικονοµικά ή στερείται 

λόγω οικονοµικής αδυναµίας τουλάχιστον 4 από ένα κατάλογο 9 αγαθών και 

υπηρεσιών όπως : 

• Πληρωµή πάγιων λογαριασµών, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι 

λογαριασµοί (ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, αερίου κλπ.), δόσεις πιστωτικών 

καρτών ή δόσεις δανείου για οικοσκευή, διακοπές κ.ά., ή αγορές µε δόσεις κύριας 

κατοικίας 

• ∆ιακοπές για µία εβδοµάδα 
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• ∆ιατροφή που να περιλαµβάνει κάθε δεύτερη ηµέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή 

λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας 

• Έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες αξίας, περίπου, 540 ευρώ 

• Τηλέφωνο (περιλαµβάνεται και το κινητό τηλέφωνο) 

• Έγχρωµη τηλεόραση 

• Πλυντήριο ρούχων 

• ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο και 

• Ικανοποιητική θέρµανση 

 

Πίνακας 1-8-1-4 Άτοµα µε υλικές Στερήσεις 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Σύνολο 23,5% 22,0% 21,8% 23,0% 24,1% 

0-17 ετών 21,6% 20,0% 18,7% 24,4% 25,3% 

18-64 ετών 21,7% 20,6% 20,4% 21,8% 23,3% 

65+ ετών 31,2% 28,9% 29,7% 25,5% 25,8% 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι ένας στους 4  Έλληνες το 2010 δεν µπορούσε να 

καλύψει τις υλικές του ανάγκες και το ποσοστό αυτό δείχνει την δυναµική του αφού 

είναι πάνω από το 25% στην οµάδα ηλικιών 0-17. Βέβαια η παρατεινόµενη οικονοµική 

κρίση µε την συνεχή (επί τριετία οικονοµική ύφεση) σαφώς θα κάνει ποιο δραµατική την 

κατάσταση στην χώρα µας.  

 

Για την ∆υτική Ελλάδα σύµφωνα µε πρόσφατες επιστηµονικές έρευνες και αναλύσεις ο 

κίνδυνος φτώχειας (όπως αυτός µετριέται µε τον δείκτη Sen) είναι 30%, ποσοστό που 

είναι το 3ο µεγαλύτερο στην Ελλάδα.  Ειδικότερα  στην ∆υτική Ελλάδα παρουσιάζεται η 

τέταρτη υψηλότερη τιµή -µετά την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και τη Πελοπόννησο- όσον 

αφορά τον κίνδυνο και το σχετικό χάσµα φτώχειας, ενώ έρχεται τρίτη µε κριτήριο τη 

δριµύτητα της φτώχειας. Παρόµοια υψηλές είναι και οι τιµές των δεικτών φτώχειας Sen 

και Shorrocks25, ενώ η συµµετοχή στη συνολική φτώχεια συγκριτικά µε τις 

                                                 

25 ∆ιονύσης Μπαλούρδος*, Γιάννης Υφαντόπουλος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ SILC» Έρευνα του ΕΚΚΕ 
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προηγούµενες περιφέρειες είναι υψηλότερη (~8,8%). Συγχρόνως, εκτός από υψηλή 

φτώχεια παρουσιάζονται και έντονες εισοδηµατικές ανισότητες. Ο δείκτης οικονοµικής 

ανισότητας Gini παρουσιάζεται σε µια από τις υψηλότερες τιµές του (0,333436). Και οι 

τρεις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας εµφανίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας 

(πάνω από το 28%) 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι συνέπειες που µας κληροδότησε η κρίση είναι εκτεταµένες. 

Οδήγησε σε µεγάλη απώλεια της οικονοµικής δραστηριότητας, αύξηση της ανεργίας, 

απότοµη πτώση της παραγωγικότητας και σοβαρή εξασθένιση των δηµόσιων 

οικονοµικών. Μέχρι τα τέλη του 2012, αναµένεται ότι τα επίπεδα παραγωγής έντεκα 

κρατών µελών (µεταξύ των οποίων και η χώρα µας) θα εξακολουθήσουν να είναι 

χαµηλότερα εκείνων που είχαν πριν από την κρίση.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται (για συγκριτική ανάλυση) τα στοιχεία 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού στις χώρες της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2010 

όπως αυτά δηµοσιεύθηκαν στην Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης της 

Euroastat που διενεργείται στο σύνολο των χωρών της ΕΕ από το 2004 

 

  2007 2008 2009 2010 

Ε.Ε.-27 24,4% 23,6% 23,6% 23,5% 

Ευρώζωνη         

Αυστρία 16,7% 18,6% 17,0% 16,6% 

Βέλγιο 21,6% 20,8% 20,2% 20,8% 

Γαλλία 19,0% 18,6% 18,4% 19,3% 

Γερµανία 20,6% 20,1% 20,0% 19,7% 

Ελλάδα 28,3% 28,1% 27,6% 27,7% 

Εσθονία 22,0% 21,8% 23,4% 21,7% 

Ιρλανδία 23,1% 23,7% 25,7% 29,9% 

Ισπανία 23,1% 22,9% 23,4% 25,5% 

Ιταλία 26,1% 25,3% 24,7% 24,5% 

Κύπρος 25,2% 22,4% 22,9% 23,6% 

Λουξεµβούργο 15,9% 15,5% 17,8% 17,1% 

Μάλτα 19,4% 19,6% 20,2% 20,6% 

Ολλανδία 15,7% 14,9% 15,1% 15,1% 

Πορτογαλία 25,0% 26,0% 24,9% 25,3% 

Σλοβακία 21,3% 20,6% 19,6% 20,6% 

Σλοβενία 17,1% 18,5% 17,1% 18,3% 

Φινλανδία 17,4% 17,4% 16,9% 16,9% 
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Εκτός Ευρωζώνης         

Βουλγαρία 60,7% 44,8% 46,2% 41,6% 

∆ανία 16,8% 16,3% 17,6% 18,3% 

Ην. Βασίλειο 22,6% 23,2% 22,0% 23,1% 

Λετονία 36,0% 33,8% 37,4% 38,1% 

Λιθουανία 28,7% 27,6% 29,5% 33,4% 

Ουγγαρία 29,4% 28,2% 29,6% 29,9% 

Πολωνία 34,4% 30,5% 27,8% 27,8% 

Ρουµανία 45,9% 44,2% 43,1% 41,4% 

Σουηδία 13,9% 14,9% 15,9% 15,0% 

Τσεχία 15,8% 15,3% 14,0% 14,4% 

 

Το 2010, το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος της ΕΕ αυξήθηκε, συνολικά, σε περίπου 85% 

του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και σε 80% σε όλη την ΕΕ. Ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος 

της κρίσης θα πολλαπλασιάσει τις επιπτώσεις της δηµογραφικής εξέλιξης, µε 

αποτέλεσµα να προστεθεί δηµοσιονοµική επιβάρυνση 4,5% στο ΑΕΠ µακροπρόθεσµα. 

Οι διαρθρωτικές αδυναµίες που δεν είχαν αντιµετωπιστεί πριν από την κρίση έγιναν 

εµφανέστερες και απαιτούν επείγουσα αντίδραση. 

 

Η κρίση µπορεί να έχει µόνιµες επιπτώσεις στη δυνητική ανάπτυξη. Προβλέπεται ότι η 

µεσοπρόθεσµη δυνητική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα και 

υπολογίζεται σε 1,5% περίπου µέχρι το 2020 εάν δεν αναληφθεί διαρθρωτική δράση, 

ιδίως για να αντιµετωπιστεί το χάσµα της παραγωγικότητας της εργασίας µε τους 

κυριότερους ανταγωνιστές µας. Λόγω του κυκλικού χαρακτήρα της, η ανάκαµψη από 

µόνη της δεν µπορεί να δώσει την αναγκαία ώθηση για να οδηγήσει την Ευρώπη στην 

κατάσταση που επικρατούσε προ της κρίσεως και να απορροφηθεί το συσσωρευθέν 

έλλειµµα. 

 

Για να αποτρέψει καταστάσεις στασιµότητας, δυσβάστακτες τάσεις ως προς το χρέος, 

συσσώρευση ανισορροπιών και για να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της, η 

Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών της, τις 

µεταρρυθµίσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της και να επισπεύσει τώρα τις 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 

 

Οι δράσεις που προτείνουµε για την αντιµετώπιση της κρίσης είναι :  

 

• Η επαγγελµατική κατάρτιση και η αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να 

συνδεθούν στενότερα µε τα οφέλη. 
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• Η µετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία σε άλλους τοµείς, 

πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, προκειµένου να ενισχυθεί η ζήτηση για 

εργασία και να τονωθεί η ανάπτυξη.  

• Τα συστήµατα φορολογικών ελαφρύνσεων, οι ρυθµίσεις ευέλικτης εργασίας 

και η δηµιουργία παιδικών σταθµών και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 

θα πρέπει να προσανατολιστούν στο να ευνοούν τη συµµετοχή στην αγορά 

εργασίας προσώπων που συνεισφέρουν στο δευτερεύον εισόδηµα σε ένα 

νοικοκυριό.  

• Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη µείωση της αδήλωτης 

εργασίας τόσο µε την ενίσχυση της επιβολής των υφιστάµενων κανονισµών 

όσο και µε την επανεξέταση των συστηµάτων φορολογικών ελαφρύνσεων. 

• Επίσπευση της εφαρµογής µέτρων που τονώνουν την ανάπτυξη όπως η 

διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των καινοτόµων νεοσύστατων 

επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση. Ήδη σηµαντικές πρωτοβουλίες έχουν 

αναληφθεί από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, µε την αναµόρφωση του Αναπτυξιακού Νόµου, την 

δηµιουργία του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης καθώς και µε την 

προώθηση των προγραµµάτων προώθησης και ανάπτυξης της 

επιχειρηµατικότητας και της επιχειρηµατικότητας ειδικών πληθυσµιακών 

µονάδων. Η αναµενόµενη προκήρυξη της νέας ∆ράσης για την ενίσχυση των 

ΜΜΕ µέχρι το τέλος του 2012 είναι προς την σωστή κατεύθυνση αρκεί οι βαθµοί 

ελευθερίας που θα έχουν οι περιφέρειες να είναι σηµαντικοί στην φάση 

προσέγγισης, υποστήριξης, αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικών 

προτάσεων.  

• Αναθεώρηση του πτωχευτικού πλαισίου µε έµφαση στην δεύτερη ευκαιρία.  

• Ενθάρρυνση της καθετοποίησης της επεξεργασίας παραδοσιακών γεωργικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων της Περιφέρειας.  

• Παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης.  

• Εισαγωγή καινοτοµίας και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 

βιωσιµότητας των ΜΜΕ µε στόχο την αύξηση των θέσεων απασχόλησης.  

• Ορθολογική χωροθέτηση της µεταποιητικής δραστηριότητας.  

• Παροχή κινήτρων και άλλων προωθητικών ενεργειών για τη δηµιουργία 

µεταποιητικών εκµεταλλεύσεων στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. 

 

 

1.8.2 ∆ηµόσια Περιφερειακή ∆ιοίκηση 
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Η Κυβέρνηση µε την ψήφιση του «Καλλικράτη» πήρε τη µεγάλη απόφαση να 

παραχωρήσει µεγάλο µερίδιο εξουσίας, αποφασιστικών αρµοδιοτήτων και πόρων στις 

αυτοδιοικητικές Περιφέρειες. Πρόκειται για µια σηµαντική θεσµική µεταβολή που έχει 

στόχο την ανάπτυξη των Περιφερειών και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 

τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, που 

αποτελεί σήµερα τη φτωχότερη περιφέρεια της Χώρας αλλά και της Ευρώπης, η 

αύξηση της ευηµερίας και των εισοδηµάτων των πολιτών και η βελτίωση των 

κοινωνικών και παραγωγικών υποδοµών είναι τα στοιχεία που θα αυξήσουν το ρυθµό 

ανάπτυξης στην περιοχή µας. Εκτός της ιδιαίτερης οικονοµικής βοήθειας και µέριµνας, 

µε την κατανοµή περισσότερων πόρων έναντι των υπολοίπων περιφερειών, που 

πρέπει να έχει η Π∆Ε από την Κεντρική Εξουσία, ένας άλλος σηµαντικός παράγων για 

την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης είναι η σωστή λειτουργία της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης στην Περιφέρεια.   

 

Είναι λοιπόν σήµερα η µεγάλη ευκαιρία, ο σωστός αναπτυξιακός σχεδιασµός και η 

διοικητική οργάνωση της Νέας Περιφέρειας να συνδυαστεί µε την σωστή λειτουργία 

των Υπηρεσιών της, στη βάση της στελέχωσης, της διαφάνειας, της ευελιξίας των 

δραστηριοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών. Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της 

Π∆Ε θα πρέπει να λειτουργήσει µε τις αρχές του σύγχρονου management. Η κάθε 

Υπηρεσία θα θέτει στόχους βάσει των οποίων θα προγραµµατίζει τις ενέργειές της, θα 

οργανώνεται δοµικά και µηχανογραφικά, θα ελέγχεται για την αποτελεσµατικότητά της 

και θα αξιολογείται το έργο της συνολικά αλλά και κάθε υπαλλήλου χωριστά. Την 

διοίκηση των υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελούν στελέχη δυναµικά και έµπειρα στο 

αντικείµενό τους τα οποία θα τοποθετηθούν µετά από διαφανή και αξιοκρατική 

διαδικασία επιλογής. Το κέρδος από την λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε τον 

τρόπο αυτό δεν θα είναι οικονοµικό όπως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά θα 

µεταφράζεται σε αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της Περιφέρειας και βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης των πολιτών. Τονίζεται ότι υπάρχει καθολική υποχρέωση 

ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων της Περιφέρειας ώστε να 

διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια, ο αποτελεσµατικός δηµόσιος έλεγχος αλλά και να 

γίνεται εφικτή η ουσιαστική λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών. Μια σωστή και 

αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Π∆Ε θα έχει σαν αποτέλεσµα 

: 

 

1. Την έγκαιρη και ποιοτική κατασκευή έργων (συγκοινωνιακών, 

περιβαλλοντικών, διαχείρισης υδάτινων πόρων, εγγειοβελτιωτικών, 

αντιπληµµυρικών, κτιριακών, λιµενικών, κ.λπ.) µε πλήρη απορροφητικότητα 

των πιστώσεων των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΕΣΠΑ και Τοµεακών) 
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2. Την άψογη λειτουργία των υπηρεσιών (υγειονοµικών, τεχνικών, γεωργικών, 

εκπαιδευτικών, κ.λπ.) οι οποίες µε διαφάνεια, αµεροληψία, πλήρη 

µηχανοργάνωση και µηχανισµούς βελτίωσης της γραφειοκρατίας, θα 

συµβάλουν στην άµεση εξυπηρέτηση και επίλυση των προβληµάτων των 

πολιτών 

 

Η εφαρµογή πολιτικών ανάτασης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης πρέπει να είναι άµεση. Η 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι 

πυλώνες ανάπτυξης της χώρας και της Περιφέρειάς µας. 

 

 

1.9 ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, στα πλαίσια της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, 

προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι 

απειλές που χαρακτηρίζουν την Π∆Ε. Η ιεραρχική κατάταξη των χαρακτηριστικών µαζί 

µε τους στόχους της πολιτικής αλλά και η δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία 

στην οποία έχει βρεθεί η χώρα µας, επηρεάζουν σαφώς τη µελλοντική πορεία της 

Περιφέρειάς µας.  

 

Η αποσαφήνιση των γενικών στόχων, των σκοπών και των επιδιώξεων του 

προγράµµατος δράσης της Π∆Ε αλλά και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η 

ηγεσία της Περιφέρειας για την επίτευξή τους, γίνεται από τον προσδιορισµό του 

οράµατος, που για τη ∆υτική Ελλάδα διατυπώνεται ως:  

 

«Αυτοτροφοδοτούµενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εστιασµένη  στην παγκόσµια 

ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» 

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο πολίτης της ∆υτικής Ελλάδας και στόχος είναι όχι µόνο η 

κάλυψη των αναγκών του αλλά και η συµµετοχή του στην συνδιαµόρφωση 

αποφάσεων για το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, την υγεία, τον πολιτισµό, την 

εκπαίδευση.  

 

Οι κατευθυντήριες γραµµές  για την επίτευξη του οράµατος είναι: 

• ΚΓ1: Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και άρση των αδυναµιών της ∆Ε 
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• ΚΓ2 :Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

• ΚΓ3 : Σεβασµός στο περιβάλλον 

• ΚΓ4: Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών, 

και στη βελτίωση των σχέσεών της µε τους πολίτες, τους λοιπούς δηµόσιους 

φορείς. ∆ιαφάνεια σε όλους τους τοµείς της ∆ιοίκησης 

• ΚΓ5 :Στήριξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας 

• ΚΓ6 :Προώθηση των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και ξένη αγορά 

• ΚΓ 7:Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την φτώχεια, την υγεία, 

την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό.  

• ΚΓ 8: Βελτίωση της απασχόλησης µε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας πρέπει να 

ενσωµατώνει:  

 

• Την συµπληρωµατικότητα και συνεργασία των αστικών περιοχών της 

• Τις δυναµικές και ελκυστικές ορεινές και ηµι - ορεινές  περιοχές 

• Την αειφόρο ανάπτυξη 

• Την εταιρική σχέση πόλεων και υπαίθρου  

• Την διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών  

• Την επαρκή προσπελασιµότητα 

• Την αποτελεσµατικότερη και αειφόρο χρήση των υποδοµών  

• Την διάδοση των καινοτοµιών και της γνώσης από τα υψηλής στάθµης 

ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 

• Την διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς 

• Την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων 

• Την συντήρηση και δηµιουργική διαχείριση των φυσικών, αγροτικών και 

πολιτιστικών τοπίων  

• Την συντήρηση και δηµιουργική διαχείριση της πολιτιστικής αστικής 

κληρονοµιάς 

 

1.10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση του γενικού επιπέδου ευηµερίας της περιφέρειας, 

όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στην αγορά εργασίας και στους διάφορους δείκτες 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος είναι η αξιοποίηση 

της κοµβικής θέσης της Περιφέρειας και των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων για την 

υπέρβαση των προβληµάτων της ανεργίας και της ενδοπεριφερειακής ανισότητας. 
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Με άλλα λόγια ο απώτερος σκοπός του είναι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο τη χωρική του κατανοµή (µείωση της ψαλίδας των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων) όσο και τη κοινωνική του διάσταση (µείωση της 

ανεργίας). Ο γενικότερος αυτός στόχος θα υλοποιηθεί µε την εκµετάλλευση των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφέρειας.  

 

Η αύξηση του ΑΕΠ προϋποθέτει τόσο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

παραγόµενου προϊόντος όσο και την βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγόµενου προϊόντος προϋποθέτει µε τη 

σειρά της, την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισµό των µεταφορικών και 

παραγωγικών υποδοµών για τη δηµιουργία εξωτερικών οικονοµιών, οι οποίες µέσα 

από τις δυνάµεις της ελεύθερης αγοράς, αλλά και µε διάφορες υποστηρικτικές 

ενέργειες προς τους παραγωγικούς τοµείς, θα επιφέρουν τον εκσυγχρονισµό και την 

ανάπτυξη τους. Από την άλλη µεριά αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας 

προϋποθέτει την αναδιάρθρωση της παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

περιφέρεια το 40% του εργατικού δυναµικού παράγει µόνο το 17% περίπου του 

περιφερειακού ΑΕΠ. ∆εδοµένου ότι ένα τόσο µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού 

παράγει τόσο µικρό πλούτο, για την αύξηση του κατά κεφαλήν προϊόντος η 

αναδιάρθρωση της παραγωγής αποτελεί συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ. 

 

Οι παραπάνω περιγραφείσες διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν λαµβάνοντας 

υπόψη, τόσο τη χωρική διάσταση της ανάπτυξης και της διάχυσης των 

αποτελεσµάτων της, όσο και της επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας. 

∆ηλαδή ο στόχος της ανάπτυξης τίθεται παράλληλα µε τον στόχο της αύξησης του 

βαθµού απασχόλησης του εργατικού δυναµικού, καθώς και µε τον στόχο της µείωσης 

των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων είτε µεταξύ των διαφόρων Περιφερειακών 

Ενοτήτων, είτε µεταξύ αγροτικών και αστικών πληθυσµών. Τα κυριότερα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει η περιφέρεια στην αγορά εργασίας της, είναι το πολύ υψηλό 

ποσοστό µακροχρόνια ανέργων, το πολύ υψηλό ποσοστό νέων ανέργων και η 

ανεργία των γυναικών, ενώ όσον αφορά τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες υφίστανται 

σηµαντικές ανισότητες τόσο µεταξύ των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων όσο και 

µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών καθώς και µεταξύ πεδινών και ορεινών 

περιοχών και αφορούν όλους τους τοµείς.  

 

Επιπλέον, το περιβάλλον πρέπει να τίθεται ως παράµετρος του στρατηγικού στόχου 

της περιφέρειας. Αποτελεί και αυτό µια συνιστώσα της βιωσιµότητας της ανάπτυξης. 

Σήµερα τα κυριότερα προβλήµατα σχετικά µε το περιβάλλον αφορούν την προστασία 

και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και των απορριµµάτων καθώς και την 
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πρόληψη των επιπτώσεων που θα έχουν το σύνολο των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων 

στη περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Συνεπώς οι παράγοντες που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και θα 

εξασφαλίσουν την βιωσιµότητα της ανάπτυξης, και που αποτελούν τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, είναι:  

 

1. Η σµίκρυνση του εύρους των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 

προώθηση της Περιφέρειας ως ενιαίου οικονοµικού και κοινωνικού χώρου 

(δηµιουργία «Περιφερειακής Συνείδησης») 

2. Η επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, η αντιµετώπιση 

των διαρθρωτικών προβληµάτων στην αγορά εργασίας (ενίσχυση της 

απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής) και βελτίωση της δηµόσιας 

διοίκησης 

3. Η προστασία του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης 

4. Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως 

οργανισµών, και η βελτίωση των σχέσεών της µε τους πολίτες, τους 

λοιπούς δηµόσιους φορείς 

 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα κύρια προβλήµατα της Περιφέρειας 

µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες και να ιεραρχηθούν ανάλογα 

µε την σηµασία τους στην επίτευξη του γενικότερου αναπτυξιακού στόχου. 

 

• Συµπλήρωση και εκσυγχρονισµός των υποδοµών. 

o Εδώ περιλαµβάνονται κυρίως οι µεταφορικές υποδοµές αλλά και οι 

διάφορες παραγωγικές και κοινωνικές υποδοµές που είναι απαραίτητες 

για την εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφέρειας 

και την δηµιουργία εξωτερικών οικονοµιών οι οποίες µε τη σειρά τους 

θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των τοµέων 

παραγωγής και την απαιτούµενη αναδιάρθρωση τους. 

 

• Ενδοπεριφερειακές ανισότητες - ανάπτυξη της υπαίθρου και των ορεινών 

περιοχών. 

o Η µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων είναι απαραίτητη 

συνθήκη για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας και την 

εξασφάλιση της βιωσιµότητας αυτής της ανάπτυξης. 
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• Ανασυγκρότηση παραγωγικού µοντέλου 

o Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς τοµείς, κλάδους και 

υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας (που ενσωµατώνουν τις 

εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία), η ανάπτυξη 

συνεργιών υψηλού επιπέδου µεταξύ των τριών τοµέων παραγωγής, και 

η προώθηση της επιχειρηµατικότητας  µε κυρίαρχα εξαγωγικό 

προσανατολισµό, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 

προώθηση της οικονοµίας της γνώσης, την κινητοποίηση των 

ενδογενών πόρων και την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων. 

 

• Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και βελτίωση της παραγωγικότητας 

του. 

o Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και η βελτίωση των 

χαρακτηριστικών του καθώς και η καταπολέµηση των διαρθρωτικών 

προβληµάτων της αγοράς εργασίας αποτελούν προϋποθέσεις για την 

εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και κατ΄ επέκταση της 

βιωσιµότητας της ανάπτυξης. 

 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

o Το περιβάλλον στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας δεν έχει επιβαρυνθεί 

ιδιαίτερα σε σχέση µε άλλες περιφέρειες, αλλά οι σηµαντικότερες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον υφίστανται στο υδάτινο δυναµικό της και 

στην ανάγκη για ορθολογική διαχείριση του. 

 

Η χάραξη µιας µακροπρόθεσµης αναπτυξιακής στρατηγικής µε στοχευµένα 

χαρακτηριστικά αποτελεί την µοναδική υγιή αντίδραση στην αντιµετώπιση  των 

σηµαντικών προκλήσεων της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης. Απαραίτητα 

συστατικά για την σύνταξη και υλοποίηση ενός αναπτυξιακού προγράµµατος είναι: 

 

• Η καλή γνώση των ιδιαίτερων οικονοµικών κα κοινωνικών συνθηκών της 

Περιφέρειας, 

• Η καλή γνώση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας 

µε διασφάλιση των αναγκαίων παραγωγικών συντελεστών, οι οποίοι 

συνίστανται στους παραδοσιακούς «έδαφος, κεφάλαιο, εργασία» και στην 

«επιχειρηµατικότητα». 
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Η εξειδίκευση αυτών των παραγόντων για την Π∆Ε αναδεικνύει την αναγκαιότητα 

κάλυψής τους ή ενίσχυσης τους  προκειµένου να επέλθει βελτίωση τους και διάχυση 

των αποτελεσµάτων τους στην κοινωνία µέσω πολλαπλασιαστών. 

 

 

1.10.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 

Με βάση τις νέες δυνατότητες και προοπτικές για τη χωροταξική ολοκλήρωση και 

ανάπτυξη του ελληνικού χώρου, καθώς και µε χωροταξική υποστήριξη διασυνοριακών 

λειτουργικών διασυνδέσεων, η διεθνής προοπτική και ακτινοβολία της Π∆Ε 

προβλέπεται να ενισχύεται:  

 

� ως νότια ∆υτική Πύλη της χώρας προς την Κεντρική Μεσόγειο και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και κόµβος συνδυασµένων µεταφορών,  

� ως κεντρικός πόλος ανάπτυξης στον αναπτυξιακό άξονα Αδριατικής – Ιονίου 

που συνδέει την Ευρώπη µε τη Μέση Ανατολή µέσω Ηγουµενίτσας, 

� ως τουριστικός - πολιτιστικός και εµπορευµατικός – διαµετακοµιστικός κόµβος, 

των δικτύων διευρωπαϊκής συνεργασίας και ανάπτυξης στο χώρο της ΝΑ 

Ευρώπης (Νότιο Μεσογειακό Τόξο). 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, από πλευράς ρυθµών ανάπτυξης και οικονοµικών 

δεικτών, είναι γνωστό ότι παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση, συγκριτικά µε άλλες 

Περιφέρειες της χώρας. Είναι και παραµένει µια από τις φτωχότερες της Ευρώπης. Μια 

κατάσταση που στα τελευταία πέντε χρόνια χειροτέρεψε δραµατικά. Παρόλο που η 

∆υτική Ελλάδα διαθέτει: 

 

• πλούσιο και ποικιλόµορφο φυσικό περιβάλλον, υψηλής αισθητικής αξίας, 

• υψηλής αξίας πολιτιστικό προϊόν, 

• παραγωγική διάρθρωση µε παρουσία όλων των τοµέων της οικονοµίας,  

•  ευνοϊκή γεωγραφική θέση και σηµαντικά λιµάνια,  

• πλούσιο υδατικό δυναµικό, 

• ποικιλοµορφία στην αγροτική παραγωγή, 

• µεταποιητική δραστηριότητα µε µακρά παράδοση σε συγκεκριµένους κλάδους,  

• σηµαντικούς και διαφοροποιηµένους τουριστικούς πόρους και  

• µεγάλη συγκέντρωση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων,  

 

υπολείπεται σε σηµαντικές υποδοµές και διεθνείς συνδέσεις. Υστερεί στον αναπτυξιακό 

τοµέα, αφού το παραγωγικό της απόθεµα είναι εγκλωβισµένο από χρόνιες 
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διαρθρωτικές αγκυλώσεις, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν έχει αναπτυξιακή δυναµική 

και προοπτική. Η υψηλή ανεργία, ο µηδενικός ρυθµός ανάπτυξης, το χαµηλό κατά 

κεφαλή προϊόν ορίζουν τις συντεταγµένες της καθηµερινότητας του πολίτη της ∆υτικής 

Ελλάδας. 

 

Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µπορεί 

να αυξήσει την απασχόληση δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η ∆υτική Ελλάδα 

έχει τη δυνατότητα να γίνει πόλος βιώσιµης ανάπτυξης και υψηλής 

ανταγωνιστικότητας, µε σεβασµό στον πολίτη και στο περιβάλλον. Στόχος είναι η 

ανάδειξη και αξιοποίηση του χαρακτηριστικού της ποικιλοµορφίας της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας. που εκφράζεται από: 

 

• Το πολυδιάστατο φυσικό περιβάλλον (ορεινούς όγκους, παραλιακό µέτωπο, 

σηµαντικούς βιότοπους, περιοχές Natura). 

• Την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας και στους τρεις παραγωγικούς 

τοµείς παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή). 

• Το ανθρώπινο δυναµικό. 

 

Οι αναπτυξιακοί άξονες που ενσωµατώνουν το όραµα όπως καθορίστηκε παραπάνω 

και παράλληλα συντάσσονται µε τους επιµέρους στόχους που αναλύθηκαν είναι : 

 

Άξονας 1  Προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Άξονας 2 Οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση 

Άξονας 3 
Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την φτώχεια την 
υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό 

Άξονας 4 
Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως 
οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών της µε τους πολίτες, τους 
λοιπούς δηµόσιους φορείς  

 

Στον άξονα 1 ενσωµατώνονται οι κατευθυντήριες γραµµές ανανσυγκρότησης  ΚΓ1, 

ΚΓ2 και ΚΓ3, στον άξονα 2 οι ΚΓ1, ΚΓ2, ΚΓ5 ΚΑΙ ΚΓ6, στον άξονα 3 ο ΚΓ7 και στον άξονα 

ο ΚΓ4 

 

Παρακάτω παρουσιάζουµε διαγραµµατικά την σύνδεση του οραµατικού στόχου µε 

τους ειδικούς στόχους καθώς και τους άξονες µε τις  κατευθυντήριες γραµµές που θα 

πρέπει να επηρεάσουν την στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  στην 

επόµενη τριετία. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ  
Αυτοτροφοδοτούµενη, εξωστρεφής και 

αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας εστιασµένη  στην παγκόσµια 
ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Αξιοποίηση της κοµβικής θέσης της Περιφέρειας 
και των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων για την 
υπέρβαση των προβληµάτων της ανεργίας και 

της ενδοπεριφερειακής ανισότητας 

Ειδικός Στόχος 
Η επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας, η αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στην αγορά 

εργασίας (ενίσχυση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής) και βελτίωση της 
δηµόσιας διοίκησηςερευνητικά και 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα  

Ειδικός Στόχος 
Η προστασία του 
περιβάλλοντος και 

εξασφάλιση της βιώσιµης 
ανάπτυξης 

Ειδικός Στόχος 
Η σµίκρυνση του εύρους των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 
προώθηση της Περιφέρειας ως 

ενιαίου οικονοµικού και κοινωνικού 
χώρου (δηµιουργία «Περιφερειακής 

Συνείδησης») 

Ειδικός Στόχος 
Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών 

Προσώπων της, ως οργανισµών, και η 
βελτίωση των σχέσεών της µε τους πολίτες, 

τους λοιπούς δηµόσιους φορείς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

Άξονας 1  Προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
Άξονας 2 Οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση 

Άξονας 3 
Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την φτώχεια, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον 
αθλητισµό 

Άξονας 4 
Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών της 
µε τους πολίτες, τους λοιπούς δηµόσιους φορείς  

 

 

ΚΓ1: Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και άρση των αδυναµιών της ∆Ε 

ΚΓ2 :Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

ΚΓ3 : Σεβασµός στο περιβάλλον 

ΚΓ4: Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των 

σχέσεών της µε τους πολίτες, τους λοιπούς δηµόσιους φορείς. ∆ιαφάνεια σε όλους τους τοµείς της 

∆ιοίκησης 

ΚΓ5 :Στήριξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας 

ΚΓ6 :Προώθηση των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και ξένη αγορά 

ΚΓ 7:Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την φτώχεια, την υγεία, την παιδεία, τον 

πολιτισµό και τον αθλητισµό 

ΚΑ 8: Βελτίωση της απασχόλησης µε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
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Στον παρακάτω πίνακα γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν οι άξονες παρέµβασης 

για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε 

τις θεµατικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί και ισχύουν για την παρούσα 

προγραµµατική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007 – 2013). Η συσχέτιση αυτή διευκολύνει κατά 

την άποψή µας την συσχέτιση µε τα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 

 

Θέµα προτεραιότητας ΑΞΟΝΕΣ 
Κωδικός 

  1 2 3 4 
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτοµία και 

επιχειρηµατικότητα                 

01 
∆ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά 
κέντρα  

  •     

02 

Υποδοµή (Ε&ΤΑ) (συµπεριλαµβανοµένων 
των κτιρίων, των οργάνων και των 
δικτύων υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας 
που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και 
κέντρα ικανότητας όσον αφορά 
συγκεκριµένες τεχνολογίες 

  •     

03 

Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των 
δικτύων συνεργασίας µεταξύ 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ 
αυτών και άλλων επιχειρήσεων και 
πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε 
τύπου, περιφερειακών αρχών, 
ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών 
και τεχνολογικών  πόλων 

  •     

04 
Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ 
(συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) 

  •     

05 
Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για 
επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων 

  •     

06 

Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών 
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής 
(εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση 
και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη 
της ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών 
τεχνολογιών στην  

  •     

07 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την 
καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, 
σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα 
πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα και 
επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.) 

  •     

08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις •       

09 
Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας 
και της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 

•       

Κοινωνία της πληροφορίας  
10 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών   • •   
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(συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών 
δικτύων) 

11 

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, 
διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, 
έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό 
περιεχόµενο κ.λπ.) 

  •     

12 
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας [ΤΠΕ-∆Ε∆ (διευρωπαϊκό 
δίκτυο)] 

  •     

13 

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη 
(ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, 
ηλεκτρονική ενσωµάτωση κ.λπ.) 

  • • • 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ 
(ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και 
κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) 

  • •   

15 
Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την 
αποτελεσµατική χρήση τους από τις ΜΜΕ 

  •   • 

Μεταφορές 
16 Σιδηροδροµικό δίκτυο • •     
22 Εθνικές οδοί • •     
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί • •     
24 Ποδηλατόδροµοι •       
25 Αστικές µεταφορές •       
28 Ευφυή συστήµατα µεταφορών  •    

29 Αερολιµένες •       
30 Λιµένες •       

Ενέργεια  
33 Ηλεκτρισµός         
35 Φυσικό αέριο         
37 Προϊόντα πετρελαίου         
39 Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια •       
40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια •       
41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα •       

42 
Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, 
γεωθερµική και άλλες µορφές ενέργειας 

•       

43 
Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, 
διαχείριση ενέργειας 

•       

Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων  

44 
∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων 

• •     

45 
∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο 
νερό) 

•       

46 Επεξεργασία ύδατος (λύµατα) •       
47 Ποιότητα του αέρα •       

48 
Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης  

•       

49 
Περιορισµός των κλιµατικών αλλαγών και 
προσαρµογή σε αυτές 

•       

50 
Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και 
µολυσµένης γης 

•       

51 
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της 
προστασίας της φύσης 

•       
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(συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών 
του Natura 2000) 

52 Προαγωγή καθαρών αστικών µεταφορών  • •     

53 

Πρόληψη κινδύνων 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης 
και εφαρµογής σχεδίων και µέτρων για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών 
και των τεχνολογικών κινδύνων) 

•       

54 
Άλλα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων 

•       

904 ∆ιαχείριση Οµβρίων Υδάτων •       
Τουρισµός  

55 Προώθηση των φυσικών πόρων •       

56 
Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής 
κληρονοµιάς 

•       

57 
Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών 

  •     

Πολιτισµός  

58 
Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

    •   

59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής     •   

60 
Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των 
πολιτιστικών υπηρεσιών 

    •   

Αστική και αγροτική αναγέννηση  

61 
Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση 

    •   

Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των εταιρειών, 
των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών 

62 

Ανάπτυξη συστηµάτων και στρατηγικών 
διά βίου µάθησης στις επιχειρήσεις· 
παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους 
εργαζοµένους για τη βελτίωση της 
προσαρµοστικότητάς τους στις 
µεταβολές· προαγωγή της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας 

  • •   

63 
Σχεδιασµός και διάδοση καινοτόµων και 
πιο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης 
της εργασίας 

    •   

64 

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την 
απασχόληση, την κατάρτιση και τη 
στήριξη σε συνδυασµό µε την 
αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων, 
και ανάπτυξη συστηµάτων για την 
πρόβλεψη των οικονοµικών µεταβολών 
και των µελλοντικών απαιτήσεων όσον 
αφορά θέσεις απασχ 

    •   

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιµότητας  

66 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών 
µέτρων στην αγορά εργασίας  

    •   

67 

Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού 
συµµετοχής του γηράσκοντος εργατικού 
δυναµικού και την παράταση του 
επαγγελµατικού βίου 

    •   

68 
Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της 
σύστασης επιχειρήσεων 

  • •   
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69 

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην απασχόληση και την αύξηση της 
διαρκούς συµµετοχής και προόδου των 
γυναικών στην απασχόληση, ώστε να 
µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο 
στην αγορά εργασίας, και για την 
εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, 
όπω 

    •   

Βελτίωση της κοινωνικής ενσωµάτωσης των λιγότερο ευνοηµένων ατόµων                      

71 

Τρόποι για την ενσωµάτωση και την 
επανένταξη στην απασχόληση 
µειονεκτούντων ατόµων· καταπολέµηση 
των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και 
την πρόοδο στην αγορά εργασίας και 
προαγωγή της αποδοχής της 
πολυµορφίας στο χώρο εργασίας 

    •   

Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου  

73 

Μέτρα για την αύξηση της συµµετοχής 
στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
µεταξύ άλλων µε τη λήψη µέτρων για τη 
µείωση του αριθµού των µαθητών που 
εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή ηλικία 
και του διαχωρισµού βάσει του φύλου 

    •   

74 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 
στον τοµέα της έρευνας και της 
καινοτοµίας, ιδίως µέσω των 
µεταπτυχιακών σπουδών και της 
εκπαίδευσης ερευνητών, και 
δραστηριότητες δικτύωσης µεταξύ 
πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων 

    •   

Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδοµές 
75 Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης      •   
76 Υποδοµές στον τοµέα της υγείας     •   

77 
Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας 
παιδιών  

    •   

78 Υποδοµές στον τοµέα της στέγασης     •   
79 Άλλες κοινωνικές υποδοµές     •   

Κινητοποίηση για µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της απασχόλησης και της 
ενσωµάτωσης  

80 
Προώθηση συµπράξεων, συµφώνων και 
πρωτοβουλιών µέσω της δικτύωσης των 
ενδιαφερόµενων φορέων 

    •   

Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο     

81 

Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών 
πρακτικών και του προγραµµατικού 
σχεδιασµού, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση σε περιφερειακό επίπεδο και 
δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την 
εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 

     • 

Τεχνική βοήθεια   

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, 
παρακολούθηση, επιθεώρηση 

      • 

86 Αξιολόγηση και µελέτες· ενηµέρωση και       • 
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επικοινωνία 
∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της 

δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα 

111 
Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις 
ενηµέρωσης 

  •    

112 Εγκατάσταση νέων γεωργών   •     

114 

Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών 
παρεχόµενων στην εκµετάλλευση 
γεωργικών και δασοκοµικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 

  •     

121 
Εκσυγχρονισµός γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

  •     

122 
Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των 
δασών 

  •     

123 
Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων 

  •     

126 

Αποκατάσταση του γεωργικού 
παραγωγικού δυναµικού, που ζηµιώθηκε 
από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή 
των κατάλληλων δράσεων πρόληψης 

  •    

131 
Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την 
κοινοτική νοµοθεσία 

  •     

132 
Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την 
ποιότητα τροφίµων 

  •     

134 
∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και 
προώθησης 

  •     

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείρηση των φυσικών 
πόρων 

211 
Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα 
στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

•       

213 
Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που 
συνδέονται µε την Οδηγία για τα Νερά 
(Οδ. 2000/60/ΕΚ) 

•       

214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις •       
221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γής •       
223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης •       
224 Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) •       

226 
Αποκατάσταση του δασοκοµικού 
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων 
πρόληψης 

•       

227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις •       
Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονοµίας 

311 
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

  •     

312 
Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ µικρών επιχειρήσεων 

  •     

313 
Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

  •     

322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών •      

323 
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς 

•      

341 
Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση µε 
στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση 
µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

  •     
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∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την 
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader 
411 Ανταγωνιστικότητα   •     
412 Συνεργασίες •       

413 
Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων & 
εµψύχωση 

•       

Αλιεία 

610 
Μέτρα για τη προσαρµογή του αλιευτικού 
στόλου 

  •     

620 
Υδατοκαλλιέργεια Ακιεία Εσωτερικών 
Υδάτων Μεταποίση και Εµπορία 
αλιευτικών προϊόντων 

  •     

630 Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος •       
640 Αιεφόρος Ανάπτυξη αλιευτικών Περιοχών •       

 

Επίσης µε τον παρακάτω πίνακα γίνεται συσχέτιση των αξόνων παρέµβασης για την 

επόµενη τριετία για την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε τις κατευθυντήριες γραµµές της 

ΕΕ για την συνοχή 2007-2013.  

 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ για τη 
Συνοχή 2007-2013  ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 2 3 4 

1.1 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της 

πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 
1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών •       

1.1.2 
Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεση στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη 

•       

1.1.3 
Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής 
χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας 

• •     

1.2 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας 

µε στόχο την ανάπτυξη 

1.2.1 
Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των 
επενδύσεων στην ΕΤΑ 

  •     

1.2.2 
∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας 

  •     

1.2.3 
Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους 

  •     

1.2.4 Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση   •     

1.3 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας 

1.3.1 

Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων 
ανθρώπων στην αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας 

  •     

1.3.2 
Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων 
και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της 
αγοράς εργασίας 

  •     

1.3.3 
Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των 

    •   

 Σ Κ Γ ΕΕ
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δεξιοτήτων 
1.3.4 ∆ιοικητικές ικανότητες       • 

1.3.5 Προστασία της υγείας των εργαζοµένων     •   
2 Η Ε∆ΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

2.1 
Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση 

  •     

2.2 
Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση των 
αγροτικών περιοχών , των περιοχών αλιείας και των 
περιοχών µε φυσικά πλεονεκτήµατα 

  •     

2.3-2.6 
∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική 
συνεργασία 

  •     

 

Με τους πίνακες αυτούς γίνεται µια προσπάθεια ex-ante αξιολόγησης της 

προτεινόµεης αναπτυξιακής παρέµβασης για την επόµενη τριετία για την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας. 

 

 

1.10.2 Συσχέτιση της στρατηγγικής περιφερειακής ανάπτυξης της ∆υτικής 
Ελλάδας µε το ΠΧΣΑΑ26 

 

Με βάση το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» προβλέπονται οι εξής διαρθρωτικές παρεµβάσεις ανά 

τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, που ενσωµατώνουν την στρατηγική 

περιφερειακής ανάπτυξης της ∆υτικής Ελλάδας: 

 

1.10.2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 
1.10.2.1.1.1  Περιβάλλον- ∆ιαχείριση απορριµµάτων  

Παράλληλα µε την ενεργειακή και τη χρηµατοπιστωτική κρίση εξελίσσεται και η 

περιβαλλοντική κρίση. Η στροφή στην πράσινη ανάπτυξη εγγυάται µια διέξοδο από την 

οικονοµική κρίση, αλλά αποτελεί και τη µόνη διέξοδο για την καταπολέµηση των 

κλιµατικών αλλαγών και την υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης του πλανήτη µας. 

Η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα αναπτυξιακό πρότυπο που σέβεται το περιβάλλον και 

αποτελεί σήµερα τη µόνη εφικτή και βιώσιµη λύση για τον τόπο.  

                                                 
26
 Κατά την φάση σύνταξης του τελικού κειµένου του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγ΄ραµµατος 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  είχε αρχίσει, από επιλεγµένο από το αρµόδιο Υπουργείο 

Σύµβουλο, η επικαιροποίηση του ΠΧΣΑΑ. Υπήρξε διαβούλευση της οµάδας συµβούλων µε την 

πολιτική ηγεσία και τµέρους της οµάδας σύνταξης του Τριετούς και αποτυπώθηκαν από µέρους 

µας προτάσεις. Ακόµα (Σεπτέµβριος 2012 δεν µας είχε σταλεί σχέδιο του επικαιροποιηµένου 

ΠΧΣΑΑ ετσι ώστε να ενσωµατωθεί στην παρούσα ολοκληρωµένη έκδοση.  
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Πρέπει σήµερα να ακολουθήσουµε µια νέα στρατηγική εξόδου από την κρίση 

επιδιώκοντας την ανασυγκρότηση της παραγωγής, την ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να γίνουν αυτά πρέπει να 

επενδύσουµε στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες. Οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), οι τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας, η 

οικολογική δόµηση και οι πράσινες µεταφορές µπορούν να δώσουν ελπίδα για ένα 

καλύτερο αύριο. Οι προηγούµενες µαζί µε άλλες δραστηριότητες που αφορούν την 

εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων, τη βιολογική γεωργία, τον οικοτουρισµό και 

την προστασία της βιοποικιλότητας µπορούν να εγγυηθούν µια διέξοδο από την 

κρίση.  

Στόχοι της Π∆Ε για την επόµενη περίοδο είναι : 

• Στον τοµέα της διαχείρισης των φυσικών πόρων, η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και η διαχείριση των υδάτινων πόρων.  

• Η διεκδίκηση σύνταξης δασοπονικού σχεδίου, η κατάρτιση δασικών χαρτών και η 

σύνταξη δασολογίου για την Περιφέρεια, που θα διαφυλάξουν τα δάση και το 

περιβάλλον ιδίως σε περιοχές γεωγραφικά αποκλεισµένες και θα αποδώσουν 

οφέλη σε όλο τον τοπικό πληθυσµό.  

• Λόγω αλλαγής των κλιµατικών συνθηκών, απαιτούνται πολιτικές και τεχνικές 

εξοικονόµησης νερού οι οποίες θα εφαρµοστούν στον αγροτικό, τουριστικό, 

βιοµηχανικό και αστικό τοµέα. 

• Η ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων µε µείωση της παραγωγής τους, 

η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση υλικών διαχείρισης. Ο στόχος αυτός 

δηµιουργεί θέσεις εργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας, στην 

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, στα προγράµµατα ανακύκλωσης, στην 

κατασκευή και τη λειτουργία µονάδων επεξεργασίας και εγκαταστάσεων διάθεσης 

αποβλήτων. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρµοσθούν νέες τεχνολογίες οι οποίες 

θα αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τον ολοένα αυξανόµενο όγκο αποβλήτων στην 

Π∆Ε. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να εφαρµοσθούν λύσεις, οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις απαιτήσεις για αποτελεσµατική αποκοµιδή και 

ταφή των απορριµµάτων, παραγωγή ενέργειας από αυτά, ανακύκλωση, καθώς 

και κατασκευή νέων συστηµάτων µε σκοπό τον περαιτέρω περιορισµό της 

παραγωγής τους. Στο πλαίσιο της οδηγίας της Ε.Ε. µετατροπή της σε «κυκλική 

οικονοµία», στη βάση µιας κοινωνίας που ανακυκλώνει µε σκοπό τη µείωση της 

παραγωγής αποβλήτων και τη χρήση των αποβλήτων ως Πόρων, η Ελληνική 

Κυβέρνηση προωθεί κατά σειρά, τις παρακάτω µεθόδους-πολιτικές για τη 

διαχείριση των απορριµµάτων:   
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• α. πρόληψη της δηµιουργίας,  

• β. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση του προϊόντος,  

• γ. ανακύκλωση ή λιπασµατοποίηση του υλικού,  

• δ. άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ενέργειας και διάθεση του υπολείµµατος 

(σε ΧΥΤΥ). 

• Το σχέδιο ανακύκλωσης απορριµµάτων απαιτεί το συντονισµό και συνεργασία 

πολλών φορέων (ΟΤΑ, υπουργεία, κοινωνικούς φορείς), την ενεργή συµµετοχή και 

ανάληψη πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την καλή διάθεση των 

πολιτών να συνεργαστούν. Στα πλαίσια του στόχου της ανακύκλωσης 

απορριµµάτων, η Π∆Ε µε πρωτοβουλία της είχε και θα έχει συναντήσεις µε 

εκπροσώπους των µεγάλων πόλεων της Περιφέρειας, ώστε µε τη σύσταση του 

Φορέα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, να 

υποβληθούν προτάσεις για υλοποίηση τέτοιων δράσεων µέσω του ΕΣΠΑ. 

Προτείνεται : 

�  η εφαρµογή της ανακύκλωσης των απορριµµάτων στις µεγάλες πόλεις 

της Π∆Ε µε φορέα υλοποίησης τον  Φο.∆.Σ.Α. της Περιφέρειας.  

� Προµήθεια και τοποθέτηση 4 ειδών κάδων (Χαρτί-πλαστικό-γυαλί-οργανική 

ύλη). Η Εφαρµογή δίκαιης χρέωσης των δηµοτικών τελών –  

� Εφαρµογή συστηµάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ) µε τη δηµιουργία 

κινήτρων και υποστήριξη προς τους ΟΤΑ για σταδιακή έναρξη αλλαγής του 

τρόπου χρέωσης των δηµοτικών τελών µε εφαρµογή συστηµάτων ΠΟΠ, 

ώστε οι δηµότες να έχουν επιπλέον κίνητρα να συµµετέχουν πιο ενεργά 

στην πρόληψη, κοµποστοποίηση, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση. 

� ∆ηµιουργία νέων Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) για τις 

συσκευασίες και δηµιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ) και 

κοµποστοποίησης σε όλη την Περιφέρεια.  

� Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ανακύκλωσης αποτελεί η 

συστηµατική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σε αυτές θα 

πρέπει να περιλαµβάνονται και δράσεις Πόρτα – Πόρτα ενηµέρωσης και 

υποστήριξης των πολιτών, που είναι και οι πιο αποτελεσµατικές. 

• Η προστασία του περιβάλλοντος από γεωργικά απόβλητα και ειδικότερα των 

πλαστικών από τις γεωργικές καλλιέργειες. Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων 

διαχείρισης αποβλήτων ρυπογόνων µονάδων (ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, 

χοιροτροφεία, τουρσοποιεία κλπ.) και η αξιοποίηση  στο µέγιστο βαθµό του 

προγράµµατος της µείωσης της νιτρορύπανσης στις ΠΕ Ηλείας και 

Αιτωλοακαρνανίας. 
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• Άµεση προτεραιότητα είναι η κατασκευή των τριών εργοστασίων επεξεργασίας ένα 

ανά ΠΕ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε χρησιµοποίηση σύγχρονων 

χρηµατοδοτικών εργαλείων µόχλευσης ιδιωτικών πόρων(Σ∆ΙΤ κλπ). 

• Υποστηρίζεται η υποβολή προτάσεων από τους ∆ήµους της Περιφέρειας, µε 

συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, για την κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ).  

• Παραγωγή ενέργειας από την διαχείριση απορριµµάτων µε τη διαδικασία 

ανακύκλωσης στην πηγή και αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων. Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι  η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων λογίζεται ως διαδικασία 

ανάκτησης. Η προώθηση της χρήσης των απορριµµάτων ως δευτερεύουσα πηγή 

ενέργειας αποσκοπεί στον περιορισµό της απόθεσής τους σε χώρους τελικής 

διάθεσης, αλλά στη µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, που εκλύονται από 

τους χώρους αυτούς.  

• Πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων. Η χώρα µας υποχρεούται να εκπονήσει 

πρόγραµµα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου 2013. 

Προβλέπεται συγχρόνως, έως το 2015, χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα 

ακόλουθα: χαρτί, µέταλλο, πλαστικό και γυαλί  που προέρχονται από νοικοκυριά 

εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονοµικής άποψης, µε στόχο 

ανάκτησης το 50% κ.β. το 2020. Ως στόχο θέτει επιπλέον –το 2020- την ανάκτηση 

κατ’ ελάχιστον του 70% κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων κατεδαφίσεων, 

κατασκευών κ.λπ. 

Οι ρυθµίσεις που προβλέπεται να εφαρµοστούν περιλαµβάνουν: 

� Τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντων και την κατ' επέκταση ευθύνη 

του στη διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας των 

προϊόντων ή των προϊόντων που καθίστανται απόβλητα.  

� Την απόδοση ευθυνών στον παραγωγό, στον κάτοχο των αποβλήτων, στους 

εµπόρους και τους µεσίτες (δηλαδή όλων των εµπλεκοµένων) και τον 

καθορισµό αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων στις υπηρεσίες για τη διαφανή 

διεκπεραίωση των αδειοδοτήσεων.  

� Τη θέσπιση επιθεωρήσεων και ελέγχων µε πλήρως κατανεµηµένους ρόλους 

µεταξύ των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωµένων 

διοικήσεων και των περιφερειών, όπως επίσης και τον καθορισµό διοικητικών, 

αστικών και ποινικών κυρώσεων σε όλους τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση 

των αποβλήτων που παραΠ.Ε.ν.  

� Τον καθορισµό διακριτών και διαφανών ρόλων και υποχρεώσεων για όλους 

τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση των αποβλήτων.  
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� Την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για τη διαχείριση των 

αποβλήτων.  

� Την καθιερώνει Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης όλων των αποβλήτων της 

επικράτειας, την εισαγωγή των ειδικών εθνικών σχεδίων διαχείρισης 

αποβλήτων και των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης και θεσπίζει τη 

συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση και έγκριση αυτών.  

Η πράσινη ανάπτυξη που αναδεικνύεται σαν ένα νέο µοντέλο µε εφαρµογή σε όλους 

τους τοµείς της κοινωνίας, αναµένεται να αποφέρει στην περιοχή µας, χιλιάδες 

πράσινες θέσεις εργασίας αν εφαρµοστούν οι αναγκαίες πράσινες επενδύσεις. 

Αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης στους τοµείς της ενέργειας, των 

κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας. Η ποιότητα ζωής και η βιώσιµη 

αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας εξαρτώνται από την άµεση και αποτελεσµατική 

εφαρµογή των δράσεων της πράσινης ανάπτυξης. 

 

 
1.10.2.1.1.2 Χωρικός Σχεδιασµός 

Στρατηγικός στόχος του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας είναι η προώθηση των αναγκαίων υποδοµών για α) την αναβάθµιση της 

διεθνούς – ευρωπαϊκής - διαπεριφερειακής ακτινοβολίας της, ως στρατηγικός 

µεταφορικός και επικοινωνιακός κόµβος συνδυασµένων µεταφορών και β) την 

ενδοπεριφερειακή χωρική συνοχή. 

Οι αστικές αναπλάσεις µε τη δηµιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου, µε 

χρηµατοδότηση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, θα αναβαθµίσουν τη διαβίωση των 

πολιτών. Εκτός της προκήρυξης του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας που θα είναι ανοικτή µέχρι 

30/1/2011, βρίσκεται σε ενέργεια και η πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support 

for Sustainable Investment ιn City Areas – Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιµες 

επενδύσεις σε αστικές περιοχές), που θεσπίστηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) σε συνεργασία µε την 

Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε σκοπό την προώθηση βιώσιµων 

επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε αστικές 

περιοχές.  

Η πρωτοβουλία JESSICA εστιάζεται στην προώθηση των βιώσιµων επενδύσεων και της 

ολοκληρωµένης ανάπτυξης σε αστικές περιοχές. Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιφέρειές τους τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν µέρος των ενισχύσεων που λαµβάνουν µέσω των διαρθρωτικών 

ταµείων της ΕΕ, για να επενδύουν, υπό µορφή επιστρεπτέων χρηµατοδοτήσεων, σε 
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έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωµένων σχεδίων για την προαγωγή 

αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες µπορούν να έχουν τη 

µορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων και/ή εγγυήσεων, πραγµατοποιούνται µέσω Ταµείων 

Αστικής Ανάπτυξης και, εάν απαιτείται, µέσω Ταµείων Χαρτοφυλακίου (Holding Funds).  

Ο µηχανισµός JESSICA επιτρέπει τη διοχέτευση κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταµεία 

της ΕΕ σε έργα που είναι ελκυστικά για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά χρειάζονται 

χρηµατοδοτική στήριξη από το ∆ηµόσιο. Τα επιστρεφόµενα κεφάλαια, καθώς και οι 

αποδόσεις των έργων, µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση 

νέων αστικών έργων. Με αυτό τον τρόπο, αντιµετωπίζονται «αποτυχίες της αγοράς» 

(market failures) στην χρηµατοδότηση έργων τα οποία έχουν σηµαντική οικονοµική και 

κοινωνική απόδοση, αλλά λόγω του µακροπρόθεσµου χρονικού ορίζοντα και των 

µικρότερων αποδόσεων δεν καθίσταται δυνατό να χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά 

από την ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Η πρωτοβουλία δύναται να υλοποιηθεί µε τη χρήση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού 1083/06 (άρθρο 44) όπως 

αυτές εξειδικεύονται σε εφαρµοστικό επίπεδο από τον κανονισµό 1828/06 (άρθρα 43-

46) και τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 846/2009. Ειδικότερα το άρθρο 46 του 

Κανονισµού 846/09, προβλέπει τη χρηµατοδότηση των Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης, 

που επενδύουν σε έργα σύµπραξης δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα ή σε άλλα έργα που 

περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης. 

Οι προϋποθέσεις για την επιλεξιµότητα των επενδύσεων είναι παρόµοιες µε εκείνες που 

εφαρµόζονται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 

απαιτήσεις των συνεργασιών αστικής αναζωογόνησης. Συγκεκριµένα, τα έργα που θα 

χρηµατοδοτηθούν, θα πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης 

προοπτικής, ενώ οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν µέχρι το 2015 και να 

εντάσσονται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:  

1 Επαναξιοποίηση εγκαταλελειµµένων περιοχών 

2 Αστικές υποδοµές (χώροι στάθµευσης και πρασίνου, διαµόρφωση υποδοµών 

δρόµων)  

3 ∆ηµόσια δίκτυα (µεταφοράς, ύδρευσης & αποχέτευσης, ενεργειακά)  

4 Υποδοµές ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας (τεχνολογικά πάρκα, συστάδες 

επιχειρήσεων)  

5 Υγεία/εκπαίδευση (νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, παν/µια, Ε&Τ)  

6 Τουρισµός (ξενοδοχεία, χώροι αναψυχής)  

7 Αποκατάσταση “ιστορικών” κτιρίων  

8 Πολιτιστικά κέντρα και χώροι αναψυχής πολλαπλών χρήσεων  

9 Λύσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας. 
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Από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας χρηµατοδοτείται µελέτη µε τίτλο 

«Εµπειρογνωµοσύνη για τη διερεύνηση εφαρµογής δράσεων µέσω του JESSICA στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας», που στόχο έχει να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρµογής 

του χρηµατοδοτικού µέσου στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Επίσης στοχεύει στην 

ανίχνευση και αξιολόγηση παρεµβάσεων που µπορούν να προωθηθούν για 

υλοποίηση µέσω του JESSICA, και την δυνατότητα ή/και προοπτική δηµιουργίας ενός 

Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης για την ∆υτική Ελλάδα. 

Στα πλαίσια της εµπειρογνωµοσύνης αυτής διερευνώνται επενδυτικές δυνατότητες σε 

αστικές περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδυτικές ευκαιρίες 

στον ∆ήµο Πάτρας (Αξιοποίηση κτιρίου Λαδόπουλου, Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών), 

στον ∆ήµο Πύργου (Μανωλοπούλειο Νοσοκοµείο, Κτίριο Ξυστρή, ∆ηµοπρατήριο 

αγροτικών προϊόντων ∆. Βώλακος), στον ∆ήµο Μεσολογγίου (Κατασκευή Μουσείου 

σε κτίριο του ∆ήµου) και στον ∆ήµο Αγρινίου (Ανάπλαση Παπαστράτειου Πάρκου, 

∆ιαρρύθµιση κτιρίου Καπναποθηκών Παπαστράτου για την στέγαση των υπηρεσιών 

του ∆ήµου). Η µελέτη αυτή αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2011. 

Προτάσεις έργων θα µπορούσαν να υλοποιηθούν και µέσα από τον θεσµό των 

Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) αν διαθέτουν σχετική ωριµότητα σε 

επίπεδο µελέτης.  Τέτοια έργα που ενδεχόµενα µπορούν να αποτελέσουν µηχανισµό 

µόχλευσης κεφαλαίων είναι τα εξής: 

• ∆ικαστικό Μέγαρο Πάτρας Υπάρχει ο χώρος αρκεί άµεσα να 

δροµολογηθούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες για να προχωρήσουν οι 

προβλεπόµενες ενέργειες (διακήρυξη, διαγωνισµός κλπ) 

• Θεµατικά Πάρκα αναψυχής (σε Πύργο, Πάτρα, Μεσολόγγι κλπ) 

• Ναυταθλητικές υποδοµές αλλά και υποδοµές καγιάκ  και άλλων µορφών 

ειδικού αθλητισµού που προσφέρονται στην ∆υτική Ελλάδα. 

• Μονάδες ολικής ανακύκλωσης απορριµάτων 

 

1.8.2.1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

α. Οδικές Μεταφορές 

1. ∆ιευρωπαϊκοί Άξονες  

• Ολοκλήρωση «Ολυµπίας Οδού» Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα  
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• «Ιόνια Οδός»  

• Νότια δυτική πύλη χώρας (Πάτρα – Πλατυγιάλι Αστακού) – Ναύπακτος 

προς Φωκίδα, Λαµία, Βόλος (∆ιαγώνιος). 

2. Εθνικοί / ∆ιαπεριφερειακοί Άξονες:  

• Αγρίνιο (σύνδεση µε ∆υτικό Άξονα, Πλατυγιάλι, Πάτρα) – Καρπενήσι – 

Λαµία – Βόλος 

• Ηγουµενίτσα – Πρέβεζα – Άκτιο –Βόνιτσα – σύνδεση µε ∆υτικό Άξονα 

(Κατούνα) 

• Πλατυγιάλι – Αστακός – Μύτικας – Πάλαιρος - Βόνιτσα - σύνδεση µε τον 

προηγούµενο οδικό άξονα. Αποτελεί άξονα τουριστικής κυρίως ανάπτυξης 

των ∆υτικών Ακτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Παραϊόνια). 

• Σύνδεση ευρύτερης περιοχής Πατρών – Αιγίου µε Τρίπολη µέσω των 

αξόνων: 

o Άξονας Πάτρα – Σταυροδρόµι – Πανόπουλο – Τρίπολη (εθνική οδός 

111), ως κύριος άξονας διασύνδεσης της ευρύτερης περιοχής της 

Τρίπολης µε το διαπεριφερειακής εµβέλειας αστικό κέντρο της 

Πάτρας και άξονας ανάπτυξης της ορεινής ενδοχώρας. 

o Άξονας σύνδεσης ευρύτερης περιοχής Αιγίου - Ακράτας µε 

Καλάβρυτα – Κλειτορία – σύνδεση µε εθνική οδό 111, ως άξονας 

προβολής – αξιοποίησης των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών 

πόρων (της ορεινής Αχαΐας και Αρκαδίας) και άξονας ενίσχυσης 

της ανάπτυξης του σηµαντικού οικιστικού κέντρου των Καλαβρύτων 

και της ορεινής ενδοχώρας. 

o Άξονας Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα – σύνδεση µε 

προηγούµενο οδικό άξονα, κυρίως ως άξονας ενίσχυσης της 

ανάπτυξης του σηµαντικού οικιστικού κέντρου των Καλαβρύτων και 

της ορεινής ενδοχώρας. 

• Σύνδεση δίπολου Πύργου – Αµαλιάδας µε Τρίπολη / Μεγαλόπολη µέσω των 

αξόνων: 
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o Άξονας Πύργος (σε σύνδεση µε ∆υτικό Άξονα και Κατάκολο) – 

Αρχαία Ολυµπία – Τρίπολη – Ναύπλιο – Επίδαυρος, κυρίως ως 

άξονας ανάδειξης πολιτιστικών πόρων διεθνούς σηµασίας. 

o Άξονας Αµαλιάδα – Σιµόπουλο – σύνδεση µε εθνική οδό 111, 

κυρίως ως άξονας ενίσχυσης της ανάπτυξης της ορεινής 

ενδοχώρας και του αγροτικού χώρου. 

o Άξονας Αρχαία Ολυµπία, Ανδρίτσαινα, Επικούρειος Απόλλωνας, 

προς Μεγαλόπολη, κυρίως ως άξονας ανάδειξης πολιτιστικών 

πόρων µεγάλης σηµασίας και άξονας ενίσχυσης της ανάπτυξης 

της ορεινής ενδοχώρας. 

� Ναύπακτος – Θέρµο – Προυσσός – Καρπενήσι – Καρδίτσα ως άξονας κυρίως 

οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης της ορεινής ενδοχώρας. 

� Αγρίνιο – Αµφιλοχία – Άρτα – Ιωάννινα (σηµερινή εθνική οδός). Ο τελικός 

ρόλος του άξονα θα προσδιοριστεί στα πλαίσια της οριστικής χάραξης του 

νέου ∆υτικού Άξονα. 

� Πάτρα – Κάτω Αχαΐα – Λεχαινά – Γαστούνη – Αµαλιάδα – Πύργος – Ζαχάρω – 

προς Μεσσηνία (σηµερινή εθνική οδός). Ο τελικός ρόλος του άξονα θα 

προσδιοριστεί στα πλαίσια της οριστικής χάραξης του νέου ∆υτικού Άξονα. 

3 Ενδοπεριφερειακοί Άξονες 

Θεωρείται αναγκαία η λειτουργική αναβάθµιση των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων µε 

σκοπό την ενδυνάµωση αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιοχών όπως ζώνες 

τουρισµού - παραθερισµού στις ∆υτικές ακτές και άλλες περιοχές του Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας (σχετική απόφαση γενικών κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ ν, Αιτ/νίας, ΦΕΚ 

1027 ∆ / 2001), ορεινές περιοχές περιφέρειας ενταγµένες σε δίκτυα ειδικών µορφών 

τουρισµού (π.χ. Θέρµο, Άγιος Βλάσης, Πλάτανος, Άνω Χώρα, Πυλλήνη, Σκουτερά, 

Χαλκιόπουλοι του ν. Αιτωλοακαρνανίας, Καλέντζι, Ψωφίδα, ∆άφνη, Λεόντιο, Κλειτορία, 

Καλάβρυτα του ν. Αχαΐας, Πανόπουλο, Καράτουλας, Σιµόπουλο, Λάµπεια, Λάλας, 

Ανδρίτσαινα, Ν. Φιγάλεια, Αρχαία Ολυµπία του ν. Ηλείας). 

Προτείνονται κατά προτεραιότητα οι άξονες: 

• Σύνδεση Ναυπάκτου µε Αγρίνιο µέσω οδών γύρω από την λίµνη της 

Τριχωνίδας  (Θέρµο – Αγρίνιο και Γαβαλού – Παπαδάτες – Αγρίνιο). 
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• Σύνδεση Πύργου µε εθνική οδό 111 Πάτρας – Τρίπολης.  

• Αρχαία Ολυµπία – Λάλας – 111 

• Βάρδα – Λίµνη Πηνειού – Αρχαία Ήλιδα – Γαστούνη – Βαρθολοµιό – Λουτρά 

Κυλλήνης 

• Σύνδεση νότιας παράκτιας ζώνης Π.Ε. Ηλείας µε Ανδρίτσαινα – Επικούρειο 

Απόλλωνα. 

β. Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

∆ηµιουργία νέου σιδηροδροµικού διαδρόµου σύνδεσης της Μητροπολιτικής Περιοχής 

της Αθήνας µε την Ευρύτερη Περιοχή Πατρών, που σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση 

του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα – Πύργος – Καλαµάτα και της τουριστικής γραµµής 

∆ιακοφτό – Καλάβρυτα – Χιονοδροµικό Κέντρο καθώς και της πλήρους λειτουργίας 

των γραµµών Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυµπία – Λουτρά Καϊάφα (σύνδεση µε 

τουριστικό λιµάνι Κατάκολου) και του προαστιακού σιδηροδρόµου της Πάτρας 

(Ψαθόπυργος – Κάτω Αχαία). 

Επίσης προτείνεται να εξεταστεί µετά από σχετική ειδική µελέτη η βιωσιµότητα 

ανάπτυξης σιδηροδροµικού άξονα σύνδεσης των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας – 

Ηπείρου. 

γ. Θαλάσσιες Μεταφορές 

1. Ως κύρια λιµάνια της περιφέρειας αναφέρονται: 

• Το λιµάνι των Πατρών προσδιορίζεται ως νότια ∆υτική Πύλη της χώρας µε 

ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών συνδυασµένων µεταφορών (επαρκής 

σύνδεση µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου, 

σύγχρονες µέθοδοι διαχείρισης του µεταφορικού έργου κλπ.) 

• Το λιµάνι του Πλατυγιαλίου Αστακού προσδιορίζεται ως Ειδικό Λιµάνι 

εµπορευµατικών µεταφορών µε διεθνή προοπτική και σε συµπληρωµατικό 

ρόλο µε το λιµάνι των Πατρών (λόγω ύπαρξης ελεύθερης ζώνης και 

δυνατότητας εξυπηρέτησης σηµαντικών φορτίων). 

• Το λιµάνι του Κατάκολου προσδιορίζεται ως Ειδικό Τουριστικό λιµάνι ευρύτερης 

ακτινοβολίας σε συνάρτηση µε τον εθνικής σηµασίας αρχαιολογικό χώρο της 

Αρχαίας Ολυµπίας και τις διαπεριφερειακές τουριστικές – πολιτιστικές 
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διαδροµές Ολυµπία – Επίδαυρος – Μυκήνες και Ολυµπία – Ήλιδα – ∆ελφοί, µε 

εισροές από Ιταλία και Αδριατικό ∆ιάδροµο. 

2. Ως δευτερεύοντα λιµάνια της περιφέρειας αναφέρονται: 

• Το λιµάνι Αιγίου κυρίως ως λιµάνι µεταφοράς ευπαθών προϊόντων. 

• Το λιµάνι Κυλλήνης κυρίως ως λιµάνι µεταφοράς ευπαθών προϊόντων και 

σύνδεσης µε την περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

• Τα Λιµάνια Αστακού – Μεσολογγίου κυρίως για εξυπηρέτηση του θαλάσσιου 

τουρισµού και του εµπορίου (λιµάνι Μεσολογγίου). 

• Το λιµάνι Αµφιλοχίας ως τοπικό λιµάνι επικοινωνίας µε τις ανατολικές ακτές του 

Αµβρακικού. 

 

δ. Αεροπορικές Μεταφορές 

• Ενίσχυση του ρόλου του αεροδροµίου Ακτίου στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο 

αεροδροµίων. 

• Ενίσχυση – αναβάθµιση µε αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 

αεροδροµίων Αράξου – Ανδραβίδας στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού 

του Υπ. Μεταφορών / Υ.Π.Α. µε στόχο κυρίως την υποστήριξη του ρόλου της 

Περιφέρειας ως τόπου τουριστικού προορισµού (συνεδριακός τουρισµός, 

πολιτιστικός – περιβαλλοντικός τουρισµός κλπ). 

• ∆ιατήρηση του ρόλου των µικρών αεροδροµίων (Αγρινίου, Επιταλίου) ως 

αεροδροµίων γενικής χρήσεως (πυροσβέσεις, ψεκασµοί, αερολέσχες, 

διακίνηση ασθενών κλπ.). 

Στη βάση της ως άνω περιγραφείσας κατάστασης αλλά και των προτάσεων της 

Χωροταξικής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θεωρείται ότι η ολοκλήρωση των 

µεγάλων έργων µεταφορικής υποδοµής θα συµβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου της 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης τόσο µε το διαπεριφερειακά, όσο και ενδοπεριφερειακά 

και θα δράσει ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και 

εκσυγχρονισµού. Η Ιόνια Οδός, η Εγνατία, η Ζεύξη Ρίου-Αντίρριου και οι δια-

περιφερειακές συνδέσεις, εφόσον υποστηριχθούν µε συµπληρωµατικές υποδοµές / 

δράσεις, θα βελτιστοποιήσουν την οικονοµική απόδοση του περιφερειακού χώρου και 

θα αυξήσουν τα ενδογενή του πλεονεκτήµατα. Σηµειώνεται ότι, σήµερα η εσωτερική 
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συνοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος είναι χαµηλή, λόγω της ύπαρξης έντονων 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που συνεπάγεται η ταυτόχρονη παρουσία 

ευνοηµένων πεδινών περιοχών µε σηµαντικό πληθυσµιακό και παραγωγικό δυναµικό 

και µεγάλων ορεινών µειονεκτικών περιοχών, που οδηγεί σε συγκρούσεις 

προτεραιοτήτων. 

 

 

1.8.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
1.8.2.2.1  Αγροτική ανάπτυξη  

 
Ο ανταγωνισµός των αγροτικών περιοχών λόγω της διεύρυνσης της Ε.Ε. και της 

αναµόρφωσης της ΚΑΠ καθιστά αναπόφευκτη την κρατική παρέµβαση. Ο 

προσανατολισµός της νέας ΚΑΠ στην ελεύθερη αγορά, η διαφορετικότητα των 

αγροτικών περιοχών της χώρας µας και η µεγάλη απόσταση από τις κυριότερες 

αγορές και τα σηµαντικότερα διευρωπαϊκά µεταφορικά δίκτυα, εµποδίζουν την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής υπαίθρου και γενικότερα, της οικονοµίας µας. Η 

µεταρρύθµιση της ΚΑΠ στηρίζεται στην συµπληρωµατικότητα των δύο Πυλώνων της: 

α) Του Πυλώνα 1 που αφορά τη στήριξη του εισοδήµατος των αγροτών, οι οποίοι 

πλέον θα λαµβάνουν αποφάσεις για την παραγωγή τους βάσει της ζήτησης της 

αγοράς και β) Του Πυλώνα 2 που στηρίζει τόσο τη γεωργία για την παροχή δηµόσιων 

αγαθών, όσο και τις αγροτικές περιοχές στη προσπάθειά τους για διαφοροποίηση και 

ανάπτυξη.  

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να ανταποκριθεί στον έντονο ανταγωνισµό 

της Ε.Ε., αλλά και να ενεργοποιήσει διαφορετικές δέσµες µέτρων, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε αγροτικής περιοχής. Παράλληλα όµως επηρεάζεται από 

τις επιπτώσεις της φιλελευθεροποίησης των αγορών και της τεχνολογικής προόδου 

(παράγοντες που µπορούν να εκφρασθούν µε τον όρο «παγκοσµιοποίηση»). ∆ηλαδή 

στενεύουν τα περιθώρια ελέγχου της οικονοµίας µέσω της δηµοσιονοµικής και 

νοµισµατικής πολιτικής. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική κινείται προς την κινητοποίηση 

πόρων για την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και της κοινωνικής 

συνοχής της κάθε περιοχής, ενώ οι επιδοτήσεις και οι βοήθειες δεν προτείνονται για 

όλους γιατί είναι αναποτελεσµατικές και µεγάλου κόστους. 

Για να αντιµετωπισθεί το νέο περιβάλλον πρέπει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στην 

Ε.Ε. να ακολουθήσει µια κεντροαριστερή φιλοσοφία και ευαισθησία, λόγω του ότι: 
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• Τα τελευταία χρόνια ευνοούνται οι συγκριτικά εύπορες αγροτικές περιοχές, 

αφού είναι ελκυστικές στον τουρισµό και την δεύτερη κατοικία, αλλά και 

διευκολύνονται στις συναλλαγές τροφίµων και εισροών.  

• Οι πολιτικές στήριξης θα πρέπει να στοχοθετούνται µε βάση κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια, ενώ τα αναπτυξιακά µέτρα να επικεντρώνονται στην 

ανάδειξη και αξιοποίηση ενδογενών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.   

• Στο παρελθόν, οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης έτειναν να αντιµετωπίζουν τον 

αγροτικό χώρο ως ένα οµοιογενές σύνολο µε κοινά προβλήµατα και ευκαιρίες 

(σε σύγκριση µε τον αστικό χώρο). Αυτό όµως δεν ισχύει σήµερα αφού οι 

αγροτικές περιοχές εµφανίζουν διαφορές στην αναπτυξιακή τους δυνατότητα.  

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης είναι απαραίτητο να συνδυάσει την αγροτική 

προσαρµογή, δηλαδή το ενδιαφέρον της προς τον αγρότη µε την ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών. Παράλληλα η περιβαλλοντική διάσταση θα πρέπει να είναι 

απόλυτα ενσωµατωµένη στα δύο αυτά στοιχεία τόσο για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων όσο και για την ελκυστικότητα των 

αγροτικών περιοχών. Η συνέργεια και η συνεργασία µεταξύ των αγροτών και των 

υπόλοιπων παραγόντων των αγροτικών περιοχών θα επιφέρει οφέλη και στις δύο 

πλευρές. 

Τα κύρια προβλήµατα που παρουσιάζει ο Αγροτικός Τοµέας της Περιφέρειας είναι: 

• Η διάρθρωση των καλλιεργειών, η οποία βασίζεται σε παραδοσιακές κυρίως 

δραστηριότητες, µε όλα τα προβλήµατα που συνεπάγεται αυτό για την 

απορρόφηση των προϊόντων και το επίπεδο του εισοδήµατος. Το “pattern” 

των καλλιεργειών έχει διαµορφωθεί µε βάση την εσωτερική και Ευρωπαϊκή  

‘’προστατευτική’’ πολιτική, µε συνέπεια λόγω και της µεγάλης εξάρτησης της 

Περιφέρειας από την αγροτική δραστηριότητα, να δηµιουργούνται 

προβλήµατα όσο θα προχωρεί η απελευθέρωση των αγορών. 

• Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού και το επίπεδο κατάρτισης τους 

αποτελεί εµπόδιο για την εισαγωγή ‘’καινοτοµιών‘’, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την έξοδο της περιοχής από την καθοδική πορεία. 

• Η έλλειψη οργάνωσης στη µεταποίηση και εµπορία των αγροτικών προϊόντων 

µε συνέπεια ένα µεγάλο µέρος της προστιθέµενης αξίας να φεύγει εκτός 

Περιφέρειας. 

• Η έλλειψη σύγχρονων έργων υποδοµής (εσωτερικού οδικού δικτύου κλπ) , 

ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, µε συνέπεια αφενός µεν να επιδρά δυσµενώς 

στα οικονοµικά στοιχεία και αφετέρου να επιταχύνει την εγκατάλειψη των 

περιοχών αυτών. 
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• Η χαµηλή ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η εξάρτηση του εισοδήµατος της 

περιφέρειας κυρίως από την φυτική παραγωγή. 

Οι προοπτικές του Αγροτικού τοµέα µε τη σηµερινή µορφή δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ευνοϊκές. Η νέα αγροτική πολιτική της Ε.Ε. επηρεάζει ουσιαστικά 

πολλές καλλιέργειες, της Π∆Ε . 

Οι µελλοντικές εποµένως προοπτικές του αγροτικού τοµέα της Περιφέρειας πρέπει να 

βασισθούν σε ένα νέο «pattern» καλλιεργειών το οποίο θα βασίζεται στα φυσικά 

πλεονεκτήµατα (νερό, έδαφος, κλίµα) της Περιφέρειας και παράλληλα στις συνθήκες 

που διαµορφώνονται στην εγχώρια και διεθνή αγορά και ιδιαίτερα στην αυξηµένη 

ζήτηση για υγιεινά, παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα. Η µείωση των ενισχύσεων του 

Πυλώνα Ι που στόχευαν στη στήριξη της ετήσιας γεωργικής παραγωγής και των τιµών 

των προϊόντων θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από τον Πυλώνα ΙΙ ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα τώρα να απορροφήσει µεγαλύτερα κονδύλια υπέρ της αγροτικής 

ανάπτυξης, που στηρίζουν τους παραγωγικούς συντελεστές (έδαφος-εργασία-

κεφάλαιο). Κίνητρα θα πρέπει να δοθούν για επενδύσεις στην γεωργική εκµετάλλευση 

(εκσυγχρονισµός, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ, αλλαγή παραγωγικής 

κατεύθυνσης, κλπ), στους νέους αγρότες, στις µεταποιητικές βιοµηχανίες, κλπ. Επίσης 

θα πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις και οι υποδοµές και να δηµιουργηθούν 

επιπλέον θέσεις απασχόλησης στο χώρο της υπαίθρου. Τέλος, θα πρέπει να ενισχυθεί 

και να αναδειχτεί ο πολύ-λειτουργικός ρόλος της γεωργίας και να βελτιωθεί η ποιότητα 

ζωής στην ύπαιθρο. Θεωρείται ότι η βασική γεωργική παραγωγική δραστηριότητα 

(ιδίως όσον αφορά τη µικρή και µεσαία οικογενειακής µορφής γεωργία) δεν µπορεί να 

επιβιώσει ανταγωνιστικά σε όρους παγκόσµιας αγοράς µόνο µε προγράµµατα 

αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης υπαίθρου. Αυτά συνιστούν συνθήκη αναγκαία 

όχι όµως και ικανή. 

Η παγκόσµια αγορά και οι ιδιοµορφίες της γεωργικής παραγωγής (κλιµατικές, 

αδυναµία της προσφοράς να προσαρµόζεται γρήγορα στη ζήτηση λόγω 

δυσκινησίας των συντελεστών της παραγωγής κ.α.) δεν εξασφαλίζουν σταθερότητα 

τιµών και εφοδιασµού. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στους αγρότες όσο και 

στους καταναλωτές. Χρειάζονται συνεπώς µηχανισµοί ρύθµισης της προσφοράς. 

Τα υψηλά standards δηµόσιας υγείας, προστασίας περιβάλλοντος, κοινωνικής και 

οικονοµικής συνοχής, προστασίας των εργαζοµένων, των παιδιών, ισότητας φύλων,  

ευζωίας ζώων,  κ.ο.κ. που ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, απαιτούν πολιτικές µε κανόνες, 

κίνητρα και αντικίνητρα. Κίνητρα που λαµβάνουν υπόψη το κόστος που απορρέει από 

τις υψηλές προδιαγραφές που ζητούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Ο πρώτος πυλώνας είναι εξίσου αναγκαίος όπως και ο δεύτερος για τους εξής 

λόγους: 
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•••• για να εξασφαλίζει τους αναγκαίους ρυθµιστικούς µηχανισµούς και τις 

αναγκαίες διορθώσεις σε σχέση µε τις απρόοπτες και βίαιες διακυµάνσεις της 

παγκόσµιας αγοράς.  

•••• για να εξασφαλίζει µεσοµακροπρόθεσµη σταθερότητα και συνέχεια στην 

παραγωγική διαδικασία.  

•••• για να εξασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο απασχόλησης και εισοδήµατος στους 

αγρότες ιδίως στους µικρούς παραγωγούς και όσους απειλούνται από 

περιθωριοποίηση.για να προσανατολίζει την παραγωγή µε κίνητρα και 

αντικίνητρα προς τη βιώσιµη ανάπτυξη επωφελεία των αγροτών, των 

καταναλωτών, του περιβάλλοντος, της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 

πόρων, της ασφάλειας των τροφίµων, της βιοποικιλότητας, της 

απασχόλησης, του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου. 

Ο δεύτερος πυλώνας από την άλλη µεριά είναι απαραίτητος κυρίως για τη δηµιουργία 

υποδοµών και την πραγµατοποίηση επενδύσεων που αποβλέπουν στον 

εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, αλλά και την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Η περιφέρεια έχει την δυνατότητα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών, αφού 

παράγονται αξιόλογα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα τα οποία µε κατάλληλη 

προώθηση µπορούν να δώσουν πρόσθετα εισοδήµατα και απασχόληση. 

Στην ίδια κατηγορία µε ευνοϊκές προοπτικές πρέπει να περιληφθούν τόσο οι νέες 

κατευθύνσεις για παραγωγή βιοκαυσίµων, όσο και η κτηνοτροφία, αφού βεβαίως γίνει 

καλύτερη οργάνωση της αγοράς και ορθολογικότερη αξιοποίηση – διαχείριση 

βοσκοτόπων. 

Η αλιεία κλειστών υδάτων και οι υδατοκαλλιέργειες είναι στους τοµείς εκείνους που 

διακρίνονται για τις ευνοϊκές προοπτικές, αφού η περιοχή και ιδιαίτερα ο Π.Ε. Αιτωλ/νίας 

διαθέτει µεγάλο αριθµό λιµνών – λιµνοθαλασσών. 

Αναλυτικά οι παρεµβάσεις στους διάφορους τοµείς του αγροτικού φορέα είναι: 

Γεωργία 

• Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του γεωργικού προϊόντος (βελτίωση – εκσυγχρονισµός 

υποδοµών, αναδιάρθρωση καλλιεργειών) κατά προτεραιότητα στις 

βασικές γεωργικές εκτάσεις της Περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή 

Μεσολογγίου, Αγρινίου, παράκτια ζώνη Π.Ε. Ηλείας, λοιπές παράκτιες και 

παραλίµνιες ζώνες της περιφέρειας) 
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• Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του πεπαλαιωµένου και µε πολλά 

προβλήµατα αρδευτικού δικτύου κυρίως στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και 

Ηλείας. Είναι επιβεβληµένη η άµεση οικονοµική και τεχνική βοήθεια του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προς τους ΓΟΕΒ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, για να υπάρξει ορθολογική διαχείριση του 

υδάτινου πλούτου των περιοχών µε αποτέλεσµα την εντατικοποίηση και 

καλύτερη απόδοση των καλλιεργειών, την παραγωγή ποιοτικότερων 

αγροτικών προϊόντων και την αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών. Η 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι αποφασισµένη να προσφέρει συνεχή 

βοήθεια, τόσο τεχνική όσο και διαµεσολαβιτική µε το Υπουργείο ΑΑΤ, 

προκειµένου τα αρδευτικά δίκτυα να εκσυγχρονιστούν και να λειτουργούν 

χωρίς απώλειες. Επίσης µε την βοήθεια των τεχνικών και γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών της, η Περιφέρεια µπορεί να προωθήσει ώριµες προτάσεις 

προς το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, για την ένταξη νέων 

εγγειοβελτιωτικών έργων, που θα εκµεταλλευτούν το µεγάλο υδάτινο 

πλούτο των περιοχών µας και θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα της περιοχής µας.    

• Ανάπτυξη οικολογικών καλλιεργειών µε σύγχρονες µεθόδους πλέον φιλικές 

προς το περιβάλλον κατά προτεραιότητα στις προστατευόµενες 

περιβαλλοντικά περιοχές 

• Έλεγχος της ανάπτυξης του τουρισµού – παραθερισµού κατά 

προτεραιότητα στις παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας 

• Ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές της 

περιφέρειας στο πλαίσιο Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων 

• Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

• Προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών 

• ∆ιαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων 

• Βελτίωση των αγροτικών και αλιευτικών υποδοµών 

• Βελτίωση της ποιότητας µε έµφαση στα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης 

• Βελτίωση των δοµών και µηχανισµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και 

τεχνικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναµικού 
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• Συνδυασµένη ανάπτυξη νέων µεθόδων γεωργικών, κτηνοτροφικών 

µελισσοκοµικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων µέσα από την 

καθετοποίηση της παραγωγής τους.  

Κτηνοτροφία 

Στον τοµέα απαιτούνται οι ακόλουθες παρεµβάσεις: 

• Ενδυνάµωση του κτηνοτροφικού τοµέα µε καθορισµό νέων βοσκοτόπων και 

βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, οργάνωση κτηνοτροφικών πάρκων  

• Ενθάρρυνση της οργανωµένης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας σε κατάλληλες 

θέσεις (κτηνοτροφικά πάρκα), µε έµφαση στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και σε 

επιλεγµένες θέσεις στην Ηλεία και Αχαία. 

• Ελεγχόµενη ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στο πλαίσιο ολοκληρωµένων 

παρεµβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος των ορεινών – 

ηµιορεινών περιοχών. 

• Ενίσχυση της υποδοµής των βοσκοτόπων. 

Υδατοκαλλιέργειες 

Στον τοµέα απαιτούνται οι ακόλουθες παρεµβάσεις: 

• Χωρική οργάνωση και ενίσχυση του τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών µε έµφαση 

στην Αιτωλοακαρνανία 

• Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας στις περιοχές προστασίας των υγροτόπων 

Ramsar (Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, Αµβρακικός κλπ) υπό τις δεσµεύσεις 

των ειδικών περιβαλλοντικών διατάξεων. 

• Αποκλεισµός της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στις περιοχές όπου 

προβλέπεται ανάπτυξη της τουριστικής και παραθεριστικής δραστηριότητας 

(σχετικές και οι γενικές κατευθύνσεις ΠΕΡΠΟ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ΦΕΚ 1027 ∆ 

/ 2001). Ειδικότερα στην ευρύτερη παράκτια ζώνη του Αµβρακικού η εξειδίκευση 

της χωροθέτησης των χρήσεων (προτείνεται τόσο ως ζώνη ήπιας ανάπτυξης 

παραθερισµού – τουρισµού, όσο και ως ζώνη υδατοκαλλιεργειών) θα γίνει στα 

πλαίσια ειδικότερων µελετών, (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΟΑΠ∆ υδατοκαλλιεργειών µε 

αξιολόγηση κατά προτεραιότητα των υπαρχουσών συγκεντρώσεων 

υδατοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή Βόνιτσας, Μενιδίου). 
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• Εκπόνηση ειδικής µελέτης για την χωροθέτηση ΠΟΑΠ∆ υδατοκαλλιεργειών 

(άρθρο 10, ν. 2742/99) κατά προτεραιότητα στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας που 

εµφανίζει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην ανάπτυξη του κλάδου. Στα πλαίσια της 

µελέτης αυτής θα εξεταστεί και ο βαθµός κορεσµού και η ανάγκη ανάσχεσης 

της ανάπτυξης σε ήδη ανεπτυγµένες µε ιχθυοκαλλιέργειες περιοχές. 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης χερσαίων υδατοκαλλιεργειών στην ενδοχώρα και 

ειδικότερα στις ορεινές περιοχές, ως συµπληρωµατική δραστηριότητα. 

Οι στόχοι της Αγροτικής Πολιτικής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό από τις πιστώσεις που θα εξασφαλίσει από το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αλλά και το Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

Το ΠΑΑ 2007-2013 επικεντρώνει την Αγροτική Πολιτική που εφαρµόζεται σήµερα στην 

Ελλάδα στους παρακάτω τέσσερις θεµατικούς άξονες, των οποίων τα µέτρα και οι 

δράσεις συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. : 

• βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 

(εγκατάσταση Νέων Γεωργών, εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 

γεωργικές και δασοκοµικές υποδοµές) 

• βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου (ενισχύσεις 

γεωργοπεριβαλλοντικές, ορεινών - µειονεκτικών περιοχών και Natura 2000, 

δασώσεις γεωργικής γης και αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού)  

• βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας σε ορεινές περιοχές (µη 

γεωργικές δραστηριότητες, τουριστικές δραστηριότητες, µικρές επιχειρήσεις, 

ανακαίνιση χωριών, έργα εξυπηρέτησης του αγροτικού πληθυσµού και 

αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς)  

• Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER που περιλαµβάνει τις ίδιες δραστηριότητες 

µε τον 3ο άξονα αλλά για πεδινές περιοχές  

Από την πλευρά του το ΕΠΑΛ 2007-2013 εξειδικεύεται σε µια σειρά στρατηγικών στόχων 

που είναι: 

• Η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των 

αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

οικονοµική βιωσιµότητα του κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής 
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• Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η 

διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και 

κοινωνική βιωσιµότητα) 

• Η ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων στον κλάδο της µεταποίησης και 

εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρησιακών δοµών. 

• Η βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

του τοµέα αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής. 

• Η αειφόρος ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών. 

• Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που σχετίζεται 

µε τον αλιευτικό τοµέα. 

• Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα, 

µε παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών. 

 

H Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, σαν φτωχότερη περιφέρεια της Χώρας, θα πρέπει να 

διεκδικήσει από τα συγκεκριµένα προγράµµατα µεγαλύτερα κονδύλια για τους τέσσερις 

παραπάνω άξονες αγροτικής ανάπτυξης, αφού το ΥΠΑΑΤ οφείλει να βοηθήσει 

περισσότερο τις φτωχές Περιφέρειες σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Ε.Ε. Η νέα 

οργανωτική δοµή της Περιφέρειας στον αγροτικό τοµέα, απαιτεί να στελεχωθεί µε 

άτοµα ικανά όχι µόνο να διεκδικήσουν το καλύτερη δυνατή χρηµατοδότηση από το 

ΠΑΑ, αλλά και να υλοποιήσουν µε απόλυτη επιτυχία τις δράσεις που θα αναλάβουν 

και να παραδώσουν ποιοτικά ∆ηµόσια και ιδιωτικά έργα. Ο αγροτικός τοµέας, στη 

σηµερινή οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας, µπορεί να αποτελέσει τον 

κεντρικό άξονα ανάπτυξης της Περιφέρειάς µας αλλά και ολόκληρης της χώρας. Είναι 

γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο, τη στιγµή που µισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες καταγράφουν απώλειες εισοδηµάτων και οι θέσεις εργασίας ολοένα και 

µειώνονται, η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα έχει αυξηθεί κατά 32.000 θέσεις 

εργασίας, ενώ οι παραγωγοί σε ορισµένες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά) διπλασίασαν τα 

κέρδη τους. Είναι λοιπόν ο πρωτογενής τοµέας εκείνος που, σε περιόδους αστάθειας 

και ανασφάλειας, αποτελεί στήριγµα για τον πληθυσµό, καθώς πέραν της διατροφικής 

επάρκειας µπορεί να εξασφαλίσει και ενισχυµένο εισόδηµα. ∆ριµύτερος λοιπόν 

επανέρχεται σε καιρούς κρίσης ο πρωτογενής τοµέας όπως αποδείχθηκε περίτρανα τη 

φετινή χρονιά. Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει 

κατάλληλα προγράµµατα και δράσεις που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα όπως 
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• Η εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Καλάθι προϊόντων 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», που πρώτη από όλες της Περιφέρειες της 

χώρας ολοκλήρωσε και υπέβαλλε στο ΥΠΑΑΤ για έγκριση και χρηµατοδότηση, 

θα τονώσει τον αγροτικό τοµέα αλλά και θα συµβάλλει στη βελτίωση της 

οικονοµίας της Π∆Ε στη δύσκολη σηµερινή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 

µας. Με το πρόγραµµα αυτό όπως επίσης µε την παράλληλη λειτουργία του 

∆ηµοπρατηρίου, της συµβολαιακής γεωργίας και της αγροδιατροφικής 

σύµπραξης των φορέων παραγωγής και εµπορίας της περιοχής, αναµένεται η 

προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας στις εγχώριες 

και ξένες αγορές προς όφελος παραγωγών και καταναλωτών.  

• Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς και τα 

εδαφοκλιµατικά δεδοµένα της περιοχής µας.  

• Η τεχνική βοήθεια που αναµένεται να προσφέρει για την εφαρµογή του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) και του Ε.Π. Αλιείας 

(ΕΠΑΛ 2007-2013), τόσο στην ωρίµανση και υλοποίηση των µεγάλων 

εγγειοβελτιωτικών έργων, όσο και στη δηµοσιοποίηση και προώθηση ιδιωτικών 

αγροτικών και µεταποιητικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, ίδρυση και εκσυγχρονισµό µονάδων µεταποίησης και 

εµπορίας αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων, ενθάρρυνση εξωγεωργικών 

δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισµός στις αγροτικές περιοχές, κ.λπ.).  

 

1.8.2.2.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Επιθυµητοί άξονες ανάπτυξης Τουρισµού είναι µε βάση τις προτάσεις του Χωροταξικού 

σχεδίου της Περιφέρειας: 

• Ανάδειξη της Αρχαίας Ολυµπίας και της ευρύτερης περιοχής της στο πλαίσιο 

ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος ως διεθνές Αθλητικό, Πολιτιστικό και 

Συνεδριακό Κέντρο & η µελέτη οργάνωσης του ευρύτερου χώρου της. 

• Ανάδειξη του Κατάκωλου ως βασικού προορισµού – υποδοχής τουριστικού 

ρεύµατος µέσω ελλιµενισµού πλοίων τουρισµού αναψυχής.  

• Οργανωµένη - ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού στην παράκτια ζώνη. 

• Ανάπτυξη ειδικών ήπιων µορφών τουρισµού σε ενιαία δίκτυα περιβαλλοντικού – 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος µε έµφαση στις ορεινές – µειονεκτικές περιοχές 

(περιβαλλοντικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, ιαµατικός, αθλητικός, 
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συνεδριακός, αγροτοτουρισµός κλπ) και σε διασύνδεση µε τις όµορες 

περιφέρειες. 

• Ανάπτυξη της ειδικής τουριστικής υποδοµής στην ευρύτερη αστική περιοχή 

Πατρών, ως ∆υτικής Πύλης (συνεδριακό κέντρο κλπ). Κατασκευή του  

αυτοκινητοδροµίου  Πάτρας. Προώθηση της κατασκευής ειδικών θεµατικών 

πάρκων όπως Πλανητάριο στον Πύργο και Ειδικά Πάρκα  στην Ηλεία και την 

Αιτωλοακαρνανία (π.χ. αναπαράστασης της εξόδου του Μεσολογγίου στο 

Μεσολόγγι), γηπέδου γκόλφ στην Ηλεία κλπ. 

• Αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των ιαµατικών πηγών Κυλλήνης και Καϊάφα 

µέσω ειδικών ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης θεραπευτικού 

τουρισµού. 

• Ανάδειξη και προβολή της ελληνικής µυθολογίας µε τις ιδιαιτερότητές της στον 

ενδοπεριφερειακό χώρο. 

• Ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εµπορίου και µεταφορών σε “προωθητική 

δραστηριότητα” για την ευρύτερη περιοχή των Πατρών και το Τρίπολο στο 

Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Μεσολόγγι / Αιτωλικό.  

• Αξιοποίηση της υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού στην Έρευνα και 

Τεχνολογία και την Κοινωνία της Πληροφορίας µε στόχο τη στενότερη 

διασύνδεση µε παραγωγικές δραστηριότητες και τη διάχυση της καινοτοµίας 

στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.  

• Επέκταση των εναλλακτικών µορφών θεµατικού τουρισµού µε έµφαση στην 

ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού, στην αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων 

(κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία), των ιαµατικών πηγών (Ηλεία, 

Αιτωλοακαρνανία) των πολιτιστικών και φυσικών πόρων, κλπ. 

Οι χωρικές υποενότητες τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (παράκτιες, 

εσωτερικές ή και ορεινές ζώνες) προσδιορίζονται ως εξής: 

• Αµβρακικού Κόλπου, Ναυπακτίας, Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ∆υτικών Ακτών, 

Ενδοχώρα λιµνών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 

• Ακράτας – Αιγίου – Καλαβρύτων, Πατρών – ορεινής Αχαΐας και Κάτω Αχαΐας – 

Καλογριάς Π.Ε. Αχαΐας, 
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• Β.∆. Ακτών Ηλείας – Λιµνοθάλασσας Κοτυχίου - Κυλλήνης, τεχνητής λίµνης 

Πηνειού – Αρχαίας Ήλιδας, Πύργου – Αρχαίας Ολυµπίας, ορεινής κεντρικής 

Ηλείας, Ν∆ παράκτιας περιοχής, Επικούρειου Απόλλωνα – Ανδρίτσαινας, Π.Ε. 

Ηλείας. 

1.8.2.2.3 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

Γενικοί στόχοι: 

� Έµφαση στην ποιότητα και παραγωγή επώνυµων – οικολογικών προϊόντων. 

∆ηµιουργία υποστηρικτικών υποδοµών έρευνας, πιστοποίησης της ποιότητας 

των προϊόντων κλπ. 

� Μείωση των παραγόµενων ρύπων στην πηγή τους και ορθολογική διαχείριση 

των πόρων. 

� Υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ µε στόχο την προσαρµογή τους στις 

διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις. 

� Ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών µε αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και 

των υποστηρικτικών υποδοµών (Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών). 

Κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης: 

� Συµπλήρωση των υποδοµών της ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ στην ευρύτερη περιοχή Πάτρας - 

Ρίου. 

� Ενεργοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού. 

� Αναζήτηση κατά προτεραιότητα ΒΕΠΕ οικιστικών κέντρων 2ου επιπέδου, και 

οικιστικών κέντρων 3ου επιπέδου, που βρίσκονται σε περιοχές µε δυνατότητες 

ανάπτυξης της µεταποίησης (ευρύτερη περιοχή Αγρινίου - Μεσολογγίου, 

ευρύτερη περιοχή Πύργου – Αµαλιάδας, Αίγιο, Ναύπακτος κλπ). 

� Ανάπτυξη της βιοτεχνίας - χειροτεχνίας παραδοσιακών προϊόντων λαϊκής 

τέχνης, στο πλαίσιο ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την ανάπτυξη ειδικών 

µορφών τουρισµού ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. 

� Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των υφισταµένων 

βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων και προσέλκυση νέων δυναµικών 

επιχειρήσεων.  
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� Ενθάρρυνση της καθετοποίησης της επεξεργασίας παραδοσιακών γεωργικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων της Περιφέρειας.  

� Παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης.  

� Εισαγωγή καινοτοµίας και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 

βιωσιµότητας των ΜΜΕ µε στόχο την αύξηση των θέσεων απασχόλησης.  

� Ορθολογική χωροθέτηση της µεταποιητικής δραστηριότητας.  

� Παροχή κινήτρων και άλλων προωθητικών ενεργειών για τη δηµιουργία 

µεταποιητικών εκµεταλλεύσεων στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. 

 

 

1.8.2.2.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Α. Θεσµικά µέτρα βελτίωσης της τοπικής επιχειρηµατικότητας 

Στα µέσα του προηγούµενου αιώνα, οι οικονοµολόγοι προέβλεπαν την επικράτηση 

των µεγάλων επιχειρήσεων. Το µέγεθος αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, την αξιοποίηση των ξένων αγορών, την προσαρµογή 

σε κανονιστικές ρυθµίσεις και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών ευκαιριών. 

Πράγµατι, στη δεκαετία του 1960 και 1970, οι µεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούσαν στην 

οικονοµία. Από τότε και µετά, η τάση άρχισε να αντιστρέφεται. Οι µεγάλες επιχειρήσεις 

πραγµατοποίησαν εξορθολογισµό µε την αναδιάρθρωση τους, την ανάθεση 

εργασιών σε τρίτους ή τον περιορισµό του µεγέθους τους µε αποτέλεσµα στο 

διάστηµα µεταξύ 1972 και 1998 να αυξηθεί ο αριθµός των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις 

χώρες ΟΟΣΑ από 29 σε 45 εκατοµµύρια. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές της οικονοµίας µετακύλησαν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

Ευρώπης προς δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση. Η παγκοσµιοποίηση 

αύξησε την ανταγωνιστική πίεση στις µεταποιητικές επιχειρήσεις που ήταν 

εγκατεστηµένες σε τόπους υψηλού κόστους, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να υπάρξει 

µετατόπιση της παραγωγικής ικανότητας προς χώρες χαµηλού κόστους, αλλά και να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα µέσω της χρησιµοποίησης τεχνολογικών καινοτοµιών. Εν 

τω µεταξύ οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµιούργησαν νέες 

αγορές, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί επανάσταση στις παραγωγικές µεθόδους σε 

πολλές βιοµηχανίες και να αναπτυχθεί ο τοµέας των υπηρεσιών. 
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Ο πολύπλοκος χαρακτήρας των παραγωγικών µεθόδων απαιτεί ποικιλία 

εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επίσης η µείωση του κόστους διαβίβασης των γνώσεων 

στο χώρο καθιστά λιγότερο δαπανηρές τις υπηρεσίες των εξωτερικών υπεργολάβων 

υπηρεσιών. Το µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών επιτρέπει στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένες αγορές να κινηθούν σε περισσότερο ευρωπαϊκή 

ή διεθνή κλίµακα. 

Στο πρίσµα αυτό στην ∆υτική Ελλάδα βάζουµε σε προτεραιότητα πολιτικές που 

προωθούν την επιχειρηµατικότητα που στηρίζεται στην καινοτοµία, στην 

εφευρετικότητα, που αξιοποιεί το ερευνητικό δυναµικό της ∆υτικής Ελλάδας και που 

δίνει δυναµική σε προϊόντα ονοµαστά µέσα από την ποιότητα τους.  

Στα µέτρα θεσµικής παρέµβασης για την τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας 

προτείνουµε : 

• Σε επίπεδο Περιφέρειας την δηµιουργία (στα πλαίσια της αναπτυξιακής 

ανώνυµης επιχείρησης κάθε περιφέρειας) µόνιµης δοµής – 

Παρατηρητηρίου για την Τοπική Επιχειρηµατικότητα (ΠΤΕ) 

• Θεσµοθέτηση και λειτουργία σε επίπεδο Περιφέρειας Πόλου Καινοτοµίας 

αξιοποιώντας την εµπειρία (θετική και αρνητική) του πρόσφατου 

παρελθόντος. 

• Λειτουργία των Γραφείων Υποδοχής Επενδυτών (Ν. 3908/2011) σαν 

προέκταση των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών που λειτούργησαν σε κάθε 

νοµό της χώρας για 8 χρόνια (αξιοποίηση έµπειρου στελεχιακού δυναµικού 

και εργαλείων που αναπτύχθηκαν). 

• Απλούστευση και κωδικοποίηση της διαδικασίας σύστασης νέων 

επιχειρήσεων. Τυποποίηση των διαδικασιών και εντύπων και υποστήριξη 

των ενδιαφερόµενων µέσα από τα θεσµοθετηµένα ΕΚΕ (Ενιαία Κέντρα 

Εξυπηρέτησης πρώην ΚΕΠ ) ή τα Γραφεία Υποδοχής Επενδυτών.  

• Καταγραφή και απευθείας (on line) ενηµέρωση  των ενδιαφερόµενων 

επενδυτών για χρήσεις γης και επιχειρηµατικές ευκαιρίες που 

δηµιουργούνται. Αξιοποίηση δωρεάν πληροφορίας σε εφαρµογή του Ν. 

3882/2010 και την σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιοποίησης γεω - δεδοµένων 

και γεω - πληροφορίας.  
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• Αξιοποίηση του θεσµού των επιχειρηµατικών αγγέλων (business angels) και 

θεσµοθέτηση της εφαρµογής του µε έξυπνα κίνητρα και ειδικές 

φοροαπαλλαγές.  

• Κωδικοποίηση και ετήσια έκδοση της φορολογικής νοµοθεσίας (Οδηγός) 

που διέπει την λειτουργία επιχειρήσεων και νέων επιχειρήσεων. Ο Οδηγός 

αυτός θα αποτελεί και αντικίνητρο για την έκδοση νέων νοµοθετηµάτων. 

• Θεσµοθέτηση κινήτρων για την ένταξη στην τοπική επιχειρηµατικότητα 

σηµάτων ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα. 

Σύνδεση τους µε το προς θεσµοθέτηση «τοπικό καλάθι προϊόντων». Σκοπός 

είναι να προσδώσουµε προστιθέµενη αξία στα τοπικά προϊόντα και 

υπηρεσίες της Π∆Ε (τα οποία θα ανήκουν σε όλους τους κλάδους της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας), καθώς και να συµβάλλουµε στην 

προώθηση των τοπικών πιστοποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες 

αγορές, αξιοποιώντας του τοπικούς ανθρώπινους πόρους, τη τοπική 

δικτύωση και αναπτύσσοντας συγχρόνως εµπορικές επαγγελµατικές 

σχέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

• ∆ηµιουργία µόνιµης δοµής υποστήριξης του αγροτικού επιχειρηµατικού 

τοµέα µε το πρόγραµµα «καλάθι αγροτικών προϊόντων» που προώθησε το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το «καλάθι αγροτικών προϊόντων» της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα απαρτίζεται από ιδιαίτερα τοπικά 

προϊόντα της περιοχής µας µε ισχυρή ταυτότητα και συγκεκριµένες 

µεθόδους παραγωγής. Η προώθηση των προϊόντων αυτών, που 

προέρχονται από τον τοµέα της Αγροτικής παραγωγής και από τον τοµέα 

της Αλιείας και της Ιχθυοκαλλιέργειας, θα συµβάλουν στην ανάπτυξη 

βιώσιµων εµπορικών επιχειρήσεων µε εξωστρεφή προσανατολισµό και 

στην αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήµατος, όπως επίσης και στη 

µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου των αγροτικών 

προϊόντων το οποίο ανέρχεται σε 3,5 δισ. € (δόθηκαν 6,5 δισ. € για 

εισαγωγές αγροτικών προϊόντων σε ένα έτος). Η Π∆Ε πρώτη σε ολόκληρη 

τη χώρα υπέβαλλε για υλοποίηση, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι προϊόντων Π.∆.Ε.», ενώ 

συγχρόνως εντάχθηκε στο ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας για υλοποίηση στην 

ενότητα Ψηφιακή Σύγκλιση η πράξη «Ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων» που 

θα προσφέρει µέγιστα οφέλη σε όλη την αλυσίδα επιχειρηµατιών 

(πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα) που ασχολούνται µε την 
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παραγωγή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής µας και 

τη διάδοσή τους στην εγχώρια και ξένη αγορά. 

• ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου τιµών των αγροτικών προϊόντων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε πρόσθετες αρµοδιότητες την αντιστοιχία 

τιµής-ποιότητας και τον έλεγχο των περιθωρίων κέρδους της αλυσίδας 

εµπορίας, ώστε να αποφεύγονται οι υπερτιµολογήσεις, η φοροδιαφυγή, το 

υπέρµετρο κέρδος των µεσαζόντων και η αύξηση της τελικής τιµής των 

προϊόντων σε βάρος των καταναλωτών. 

• Υποστήριξη και συνέργεια δράσεων που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση έργων στα πλαίσια των Προσκλήσεων των Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» και «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» που αφορούν Οριζόντιες ∆ράσεις 

Υπουργείων και άλλων ∆ηµόσιων Φορέων (π.χ. Πρόσκληση 20.2 - 

Ηλεκτρονικά σηµεία πρόσβασης στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, 

Πρόσκληση 24 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Τοµέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 

Κλιµατικής Αλλαγής, Πρόσκληση 23 - ∆ηµόσια Κέντρα ∆εδοµένων και 

Υπηρεσιών (G-Cloud), Πρόσκληση 22.2 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εποπτευόµενων Φορέων, 

Πρόσκληση 21.2 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, κλπ.) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αποτελεί την τράπεζα µακροπρόθεσµων 

δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕπ συµβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 

την οικονοµική ανάπτυξη των µειονεκτουσών περιφερειών. Στις προτεραιότητές µας 

είναι η υποβολή προτάσεων για : 

• έργα υποδοµής στον τοµέα των επικοινωνιών, τα οποία προωθούν την 

ανάπτυξη και τη δηµιουργία δραστηριοτήτων· 

• έργα που συνδέονται µε την προστασία του περιβάλλοντος· 

• έργα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής: αστική ανάπλαση (κοινωνική στέγη, 

προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς)· 

• κατασκευή και εκσυγχρονισµός υγειονοµικών υποδοµών·  

• έργα για την στοχευµένη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της 

∆υτικής Ελλάδας  όπως και την προσαρµογή του βιοµηχανικού ιστού λόγω του 

διεθνούς ανταγωνισµού.·  
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• έργα για έξυπνα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών  

Επίσης, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει υποβάλλει σηµαντικό αριθµό προτάσεων 

στα  προγράµµατα συνεργασίας (διακρατική, διασυνοριακή και διαπεριφερειακή). 

Σηµαντικής σηµασίας πρόγραµµα είναι το Πρόγραµµα Interreg IV Ελλάδας – Ιταλίας 

που δυστυχώς  ενώ έχουν υποβληθεί προτάσεις στην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή  πριν 

από δύο χρόνια, δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αξιολόγησής τους. 

Πρέπει άµεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες έτσι ώστε από το Φθινόπωρο του 2011 

να ξεκινήσει η υλοποίηση έργων που ενώ είχαν σχεδιαστεί µε χρονοδιαγράµµατα 

τριετίας ή και τετραετίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σε 30 µήνες.  Σε κάθε 

περίπτωση η έγκαιρη έναρξη των προγραµµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τις λοιπές 

πρωτοβουλίες που το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

προωθεί, θα συµβάλλουν σηµαντικά στην αναθέρµανση της τοπικής οικονοµίας. 

Β. Προτάσεις για προτεραιότητες επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής (στα 

πλαίσια του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011) 

Σύµφωνα µε την παράγραφο γ του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 που αφορά την 

διάκριση των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων, στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής 

Συνοχής περιλαµβάνονται παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά 

προβλήµατα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές εφαρµογές, εισάγουν 

τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και 

συµβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και 

ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας.  

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις 

σε ποσοστό 80% του Πίνακα του άρθρου 5 παράγραφος 5. Το υπόλοιπο ποσοστό 

µέχρι το όριο του Πίνακα συµπληρώνεται µε την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής. 

Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των επενδυτικών σχεδίων περιφερειακής συνοχής, αυτά 

θα πρέπει να : 

• Αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα όπως επενδυτικά σχέδια 

που προωθούν την τυποποίηση ονοµαστών τοπικών προϊόντων και τα 

βιολογικά προϊόντα, επενδυτικά σχέδια σε εφαρµογές καινοτοµίας 

(µικροηλεκτρονική, νανοτεχνολογία και νέα υλικά), επενδυτικά σχέδια σε 

τεχνολογία εύκαµπτων και υβριδικών φωτοβολταϊκών, επενδυτικά σχέδια 
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στην σύνθεση νέων πολυµερικών υλικών, στην ανάπτυξη και εµπορική 

διάθεση επιστηµονικού λογισµικού, στην ανάπτυξη βιοϊατρικής τεχνολογίας, 

επενδυτικά σχέδια στην ανάπτυξη, επέκταση και αξιοποίηση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (π.χ. ευρυζωνικών υποδοµών) στα αστικά 

κέντρα και στην ύπαιθρο κ.α. 

• Αντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά  προβλήµατα µε 

περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές εφαρµογές, εισάγουν τεχνολογίες 

εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και 

συµβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση 

και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας. Παραδείγµατα 

επενδυτικών σχεδίων αφορούν κατεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων, 

σφαγείων και χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, παραγωγή ενέργειας µε 

υψηλή απόδοση και µηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση, ολοκληρωµένη 

ανακύκλωση απορριµάτων στις πόλεις της ∆υτικής Ελλάδας, κ.α. 

Ειδικά στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 3908/2011 έχει ήδη δροµολογηθεί η 

κατασκευή του αυτοκινητροδρόµιου Πάτρας στην Χαλανδρίτσα και θα πρέπει να 

υποστηριχθεί η έγκαιρη έναρξη υλοποίησής του.  

Γ. Προτάσεις για ενίσχυση δικτύων επιχειρήσεων µε εξωστρεφή προσανατολισµό (στα 

πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου) 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της 

παγκόσµιας αγοράς είναι απαραίτητο να συνεργαστούν. Ο ατοµικός ανταγωνισµός 

πρέπει να µετατραπεί σε συλλογικό ανταγωνισµό µε τη δηµιουργία δικτύων 

επιχειρήσεων.  Η κοινή εκµετάλλευση πόρων και επενδύσεων, η προστασία της 

αγοράς, η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, η εκµετάλλευση νέων διεθνών αγορών, η 

µείωση και διασπορά του ρίσκου, η µείωση του κόστους συναλλαγών και η αύξηση 

της γνωστικής ικανότητας, αποτελούν τα στοιχεία που δίνουν στα δίκτυα επιχειρήσεων 

ένα σηµαντικό Συλλογικό Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα, ώστε  να επιτύχουν 

αποτελέσµατα που δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν µόνες τους. 

∆ίκτυο επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο επιχειρήσεων (από πέντε και πάνω σύµφωνα µε 

το Ν. 3908/2011) που βασίζεται η µία στην άλλη για την εκτέλεση ενεργειών 

παραγωγής, διανοµής, µάρκετινγκ και άλλων, µε σκοπό τη διοίκηση της ροής των 

προϊόντων/υπηρεσιών στην αξιακή αλυσίδα. Η επιτυχία ενός δικτύου επιχειρήσεων 

στηρίζεται κυρίως: α) στο στρατηγικό προσανατολισµό της µακροχρόνιας επιβίωσης 

και κερδοφορίας της κάθε επιχείρησης-µέλους, β) στη βασική ικανότητα 
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(ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα) της κάθε επιχείρησης-µέλους, γ) στο ρόλο και στην 

ικανότητα του κεντρικού συντονιστή και δ) στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων 

που επιτρέπουν την άµεση µεταφορά πληροφοριών από επιχείρηση σε επιχείρηση, 

µειώνοντας δραστικά το χρόνο και το κόστος της συνεννόησης και των συναλλαγών. 

Η δικτύωση των επιχειρήσεων αφορά στη συνέργεια κυρίως µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, κάθετης ή και οριζόντιας διασύνδεσης, µε παράλληλη διατήρηση της 

αυτόνοµης δραστηριότητάς τους. Η ανάπτυξη δικτύων πραγµατοποιείται συνήθως 

από επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, αλλά και σε συνεργασία µε µεγάλες εταιρίες, την 

κεντρική διοίκηση, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά ιδρύµατα και 

τοπικούς κοινωνικούς εταίρους. Με τον τρόπο αυτό, η δικτύωση επιχειρήσεων και η 

περαιτέρω συσπείρωση τους (cluster) εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα και διευρύνει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης και καινοτοµίας των επιχειρήσεων στην περιφερειακή και στην 

ευρύτερη διεθνή αγορά. Τα clusters υπήρξαν πρωτοποριακό µέτρο που δεν είχε 

υλοποιηθεί αλλού στην Ε.Ε. σε πανεθνικό επίπεδο.  

Σε µία µικρή σχετικά χώρα όπως στην Ελλάδα, τα clusters περιλαµβάνουν οριζόντια, 

κάθετη και περιφερειακή διάσταση. Σε µία εποχή όπου η πολιτική της Ε.Ε. αναγνώριζε 

µόνο οριζόντια µέτρα δράσης, η πολιτική clusters αποτέλεσε µια χρυσή τοµή, µε 

επιθυµητές κάθετες και περιφερειακές διαστάσεις. Ακολουθώντας την Ελλάδα, η Ε.Ε. 

στο σύνολο (αλλά και όλες σχεδόν οι χώρες στον κόσµο) προχώρησε σε υλοποίηση 

µέτρων δικτύωσης. Η ∆υτική Ελλάδα από την πρώτη στιγµή µπήκε δυναµικά και 

σήµερα έχει κυρίαρχο ρόλο στην αρχή της δικτύωσης και της συνεργασίας των 

επιχειρήσεων τόσο στο επίπεδο συστάδων-clusters, όσο και σε εκείνο της διασύνδεσης 

των πανεπιστηµίων, των ερευνητικών κέντρων, του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών και 

του περιφερειακού πόλου καινοτοµίας µε την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Η 

συνεργατική κουλτούρα, ιδιαίτερα στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας, έχει 

αποτέλεσµα την παραγωγή καινοτοµίας µε την ανάπτυξη συσπείρωσης επιχειρήσεων  

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της οικονοµίας και των 

υπηρεσιών "υψηλής προστιθέµενης αξίας". 

 

Στην πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόµου 3908/2011, αλλά µε υλοποίηση 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, αναµένεται να συµπεριληφθούν οι επιχορηγήσεις των 

ειδικών καθεστώτων (νεανική επιχειρηµατικότητα µε 150 εκ. € και δικτύωση επιχειρήσεων 

µε 50 εκ. €). Ο νέος επενδυτικός νόµος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία για τη δικτύωση επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί και 

διευκολυνθεί η επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Τα οφέλη που 
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µπορούν να προκύψουν από την ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων στην Π∆Ε 

είναι: 

• Ενδυνάµωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας µέσω της συνεργασίας τους µε επιχειρήσεις και φορείς Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Ε&Τ) της Ε.Ε.  

• Ενίσχυση των διαθέσιµων πόρων (Ε&Τ) της Περιφέρειας µέσα από τη 

συµµετοχή της σε ανταγωνιστικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από 

πόρους της Ε.Ε.  

• Κοινός εµπλουτισµός του περιφερειακού προγράµµατος δράσεων έρευνας και 

τεχνολογίας µε την ανταλλαγή εµπειριών και την υιοθέτηση νέων ενεργειών και 

δράσεων.  

• Μεταφορά τεχνογνωσίας στο σχεδιασµό και υλοποίηση κοινών διακρατικών 

δράσεων έρευνας και τεχνολογίας.  

  

Πλήθος προτάσεων για ενίσχυση δικτύων επιχειρήσεων της Π∆Ε, πάνω στην 

ανακύκλωση, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στη µεταποίηση, στη 

µικροηλεκτρονική, στον τουρισµό, στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, 

κ.λπ., έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα σε πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα (Lead era, 

mamunent, i-creo, corallia, Mini Europe), στα οποία συµµετέχουν πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες. Προτάσεις για ενίσχυση δικτύωσης επιχειρήσεων µε εξωστρεφή 

προσανατολισµό στα πλαίσια του Νέου Επενδυτικού Νόµου, υπάρχουν πολλές και 

τεκµηριωµένες στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:  

• Ενέργειες συγκρότησης συστάδων ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, µε φορέα 

το Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ): 

� Οµάδα επιχειρήσεων για την ενέργεια: Το ΕΠΠ φιλοξενεί δύο εταιρείες µε 

τεχνολογικό πεδίο στη χρήση Υδρογόνου και κυψελίδων καυσίµου (fuel 

Cells) µε στόχο την παραγωγή συστηµάτων παραγωγής ενέργειας 

ακόµα και αυτόνοµης ή βοηθητικής λειτουργίας. Ως πρώτη ύλη µπορεί 

να χρησιµοποιείται και η Βιοαιθανόλη/Βιοαέριο που παράγεται σε 

εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών (Βιοµηχανική Περιοχή Πατρών). Τα 

συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παράδειγµα από 

∆ηµόσια Κτήρια ή εκτός δικτύου εγκαταστάσεις, αντί των συνηθισµένων 

γεννητριών. Επίσης το ΕΙΧΗΜΥΘ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής 

Μηχανικής και Χηµικών ∆ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας) διαθέτει 

οµάδα ανάπτυξης τεχνολογιών βελτιστοποίησης λειτουργίας 
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πολυµερικών κυψελών καυσίµου υψηλής θερµοκρασίας που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές της αυτοκινητοβιοµηχανίας, 

ενεργειακή υποστήριξη κτηρίων κλπ. Επίσης προωθεί τεχνολογίες αιχµής 

για την ανάπτυξη νέων οργανικών / υβριδικών ηµιαγωγών για την 

κατασκευή καινοτόµων εύκαµπτων φωτοβολταϊκών στοιχείων µε 

τεχνολογίες αιχµής. 

� Στη ΒΙΠΕ Πατρών δραστηριοποιούνται δύο Βιοµηχανίες παραγωγής 

φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ άλλη µία παράγει βιοκαύσιµα. Επιπλέον 

η Περιφέρεια διαθέτει υψηλό δυναµικό για την εγκατάσταση αιολικών 

πάρκων (θαλάσσιων συµπεριλαµβανοµένων) καθώς και µικρών και 

µεγάλων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τέλος εκκρεµεί επένδυση 

ηλιακών πάνελ στην Ηλεία. Αναφορικά µε την παραγωγή και 

αξιοποίηση της βιοµάζας, το πεδίο είναι ανοικτό λόγω και των 

διατιθέµενων εκτάσεων αλλά και της κτηνοτροφικής-γεωργικής 

δραστηριότητας. Η τεχνογνωσία από το Πανεπιστήµιο και το ΕΙΧΗΜΥΘ 

υπάρχει. 

� Το ΕΠΠ έχει υλοποιήσει ένα ενεργειακό πρόγραµµα (MORE4NRG) και 

αναµένεται να συµµετάσχει σε ένα δεύτερο που θα έχει στόχο κυρίως τη 

χρηµατοδότηση και ανάπτυξη cluster για ΑΠΕ. 

� Οµάδα επιχειρήσεων για το Περιβάλλον: Για το περιβάλλον είναι 

σηµαντικό να εφαρµοστούν υπάρχουσες τεχνολογίες διαχείρισης 

απορριµµάτων και παραγώγων µονάδων παρασκευής τροφίµων (π.χ. 

ελαιουργία, σφαγεία).  

� Οµάδα επιχειρήσεων Βιοϊατρικής τεχνολογίας: Το ΕΠΠ φιλοξενεί ήδη µία 

επιχείρηση ανάπτυξης φαρµακευτικών προϊόντων για αντι-υπερτασικά 

και φάρµακα ενάντια στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Στη ΒΙΠΕ 

δραστηριοποιείται ήδη εταιρεία παραγωγής φαρµάκων η οποία 

ξεκίνησε από το ΕΠΠ επίσης. Επίσης υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής φαρµάκων γνωστής Ελληνικής Βιοµηχανίας. Επίσης, στο 

Πανεπιστήµιο υπάρχουν πολλές ερευνητικές οµάδες στη Φαρµακευτική, 

την Ιατρική και το Βιολογικό που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους 

τοµείς, ενώ και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο µπορεί να διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο στην έρευνα. Είχε υπάρξει άλλωστε και σχετική µελέτη 

για τη δηµιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο του Ε.Κ. ∆υτικής 

Ελλάδας. Στο ΕΙΧΗΜΥΘ υπάρχει οµάδα που δραστηριοποιείται στη 

µοριακή βιολογία, τη γενετική όπως επίσης και στο Πανεπιστηµιακό 
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Νοσοκοµείο και τη Φαρµακευτική (genomics – κλινικοί γενετιστές – 

Βιοχηµεία) 

� Οµάδα επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της µικροηλεκτρονικής: To ΕΠΠ 

ήδη φιλοξενεί αρκετές εταιρείες της µικροηλεκτρονικής ενώ το ΕΑΙΤΥ 

(Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) 

αναπτύσσει εφαρµογές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επίσης 

υπάρχουν δυνατότητες από µικρές εταιρείες για παραγωγή και 

παραµετροποίηση ελεύθερου λογισµικού και λογισµικού ανοικτού 

κώδικα. Οι εφαρµογές ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τις 

επιστήµες της Ιατρικής και της Ενέργειας για δικές τους εφαρµογές.  

• Ενέργειες συγκρότησης στρατηγικών συµµαχιών που αφορούν στον 

τουρισµό και στα ταξίδια (travel & tourism) και εφαρµόζεται συνήθως µεταξύ 

touroperators και αλυσίδων ξενοδοχείων. 

� Ενίσχυση του δικτύου αγροτουριστικών επιχειρήσεων µε την επωνυµία 

«Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (ΤΣΠ) Αιτωλίας» στην περιοχή της ορεινής 

Ναυπακτίας. το ΤΣΠ Αιτωλίας αριθµεί 29 µέλη που ασχολούνται µε 

επιχειρήσεις αγροτικού τουρισµού όπως ξενώνες, παραδοσιακές 

ταβέρνες και καφενεία, καθώς και επιχειρήσεις εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού (kayak, mountain bike, rafting, cannoing). 

� Εγκατάσταση και ενίσχυση δράσεων οµάδων επιχειρήσεων τουρισµού 

στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας. 

� Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων σε δίκτυα επιχειρήσεων εµπορίας 

βιολογικών προϊόντων και τροφίµων. Η ∆υτική Ελλάδα, αποκαλούµενη 

το "Φυσικό Πάρκο της Ελλάδας" αποτελεί την περιοχή µε την µεγαλύτερη 

ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στη χώρα µας.  

� Ενίσχυση των δράσεων και νέων καινοτόµων ενεργειών της αστικής µη 

κερδοσκοπικής εταιρείας «Αγροπεριβαλλοντική Οµάδα Bιοκαλλιεργητών 

∆υτικής Ελλάδος» µε µέλη βιοκαλλιεργητές, γεωτεχνικούς επιστήµονες, 

εµπόρους & µεταποιητές βιολογικών προϊόντων, κυρίως στην Αιτ/νία 

αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας. Είναι µέλος της 

παγκόσµιας οργάνωσης βιοκαλλιεργητών IFOAM, ιδρυτικό µέλος της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας, συµµετέχει στο 

«Μεσογειακό δίκτυο βιολογικής γεωργίας» και στο «∆ίκτυο βιολογικής 

γεωργίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». Οι δράσεις της είναι:  
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• Ενηµέρωση των πολιτών (καταναλωτών & αγροτών) της περιοχής 

σχετικά µε τις δυνατότητες της βιολογικής γεωργίας  

• Προβολή & προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα & 

στο εξωτερικό 

• Εκπαίδευση των βιοκαλλιεργητών και παροχή γεωτεχνικών 

συµβουλών προς αυτούςΥποστήριξη των βιοκαλλιεργητών µε 

Γεωπόνους Συµβούλους, για την σύνταξη των Σχεδίων 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και του απαιτούµενου Φακέλου για 

ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσή τους από τα προγράµµατα του Υπ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

� Ενίσχυση των δράσεων της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Ηλείας µε 120 

βιοκαλλιεργητές. ∆ράσεις της Ένωσης είναι: 

� Η δηµιουργία επιστηµονικής Οµάδας για την παροχή υπηρεσιών 

στους βιοκαλλιεργητές  

� Η δηµιουργία συνεταιρισµού για την προώθηση και εµπορία των 

προϊόντων της Ένωσης  

� ∆ιοργάνωση ηµερίδων µε θέµα τη βιοκαλλιέργεια και εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σε εκθέσεις και αγροκτήµατα  

� Συµµετοχή σε εκθέσεις Βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

 

1.8.2.2.5 Ψηφιακές πρωτοβουλίες και προοπτικές 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Αλλάζει 

ριζικά η παραγωγική διαδικασία αλλά και η διανοµή των προϊόντων και η παροχή 

υπηρεσιών, η ψυχαγωγία, η πολιτιστική παραγωγή. Η ανταγωνιστικότητα µιας 

οικονοµίας στις παγκόσµιες αγορές, δηλαδή η ικανότητά της να παράγει πλούτο και 

νέες θέσεις εργασίας εξαρτάται όλο και περισσότερο από το πόσο αποτελεσµατικά 

αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες και ενσωµατώνει τις νέες Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλο τον παραγωγικό ιστό. 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δίνουν τη δυνατότητα στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να δηµιουργήσει συνθήκες 

ανάπτυξης και προόδου και ένα πεδίο εφαρµογών που όχι µόνο καταργεί τις 
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αποστάσεις, αλλά κυρίως δηµιουργεί χώρους δράσης που µπορούν να 

πριµοδοτήσουν την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. 

Στη χώρα µας µε την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» καταβάλλεται 

προσπάθεια να αναδιοργανωθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηµιουργώντας παράλληλα 

τις απαραίτητες υποδοµές και τις προοπτικές αναβάθµισης και βελτίωσης των 

παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών. Στην προσπάθεια αυτή η Τοπική Αυτοδιοίκηση όχι 

µόνο συµβάλει αλλά παράλληλα προσπαθεί να βοηθήσει µε την εµπειρία της, ούτως 

ώστε να µπορούµε να µιλάµε για ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

των θεσµών που βρίσκονται κοντά στον πολίτη και στις επιχειρήσεις. 

Η ∆υτική Ελλάδα έχει την τύχη να συγκεντρώνει ένα σύνολο ΟΤΑ µε αξιόλογα 

πληθυσµιακά, ιστορικά, τουριστικά, πολιτιστικά, κλπ. στοιχεία αλλά και Ακαδηµαϊκών 

και Επιστηµονικών Φορέων, όπως τα Πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα κλπ., 

οι οποίοι ως τώρα έχουν αποδείξει ότι µπορούν να συνεργάζονται και να δίνουν πολύ 

θετικά δείγµατα γραφής διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

(Π∆Ε) θα αξιοποιήσει δράσεις, πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτικά εργαλεία και θα 

φροντίσει µέσα από ένα συνολικό σχεδιασµό να αξιοποιήσει τις ψηφιακές υποδοµές 

που έχουν εγκατασταθεί ή και θα εγκατασταθούν στην Π∆Ε και να παρέχει την ευκαιρία 

ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος (Π∆Ε) πρέπει να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας της 

Ψηφιακής Περιφέρειας µε την υλοποίηση δράσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν την 

ικανότητα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοικητικής µεταρρύθµισης της 

περιφερειακής δοµής. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ µε συγκεκριµένες δράσεις, όπως για 

παράδειγµα η προώθηση της ευρυζωνικότητας και η µείωση του ψηφιακού χάσµατος,  

αποτελούν πρωτεύοντα στόχο, διότι θα ενισχύσουν την ικανότητα της Π∆Ε να 

εξοικονοµήσει πόρους και να κάνει πιο ορθολογική την αξιοποίηση υποδοµών και 

επενδύσεων και θα βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών στους 

πολίτες και στις επιχειρήσεις. Επιπλέον ενισχύεται η επιχειρηµατικότητα και η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, µέσω του εκσυγχρονισµού των 

παραγωγικών δυνατοτήτων τους, καθώς και η παραγωγή έρευνας και καινοτοµίας.  

 

Προτεραιότητα της Π∆Ε είναι η υλοποίηση παρεµβάσεων ολοκληρωµένου χαρακτήρα 

για την ορθολογική εκµετάλλευση των επενδυτικών και χρηµατοδοτικών εργαλείων του 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013 είτε σε περιφερειακό επίπεδο είτε σε τοµεακό επίπεδο. Έτσι τίθενται οι 

βάσεις για τον εξορθολογισµό και την αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων 

της Περιφέρειας ώστε να γίνει ένας ισχυρός πυλώνας για την ανάπτυξη υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ένα πλαίσιο αποκεντρωµένης αυτοδιοίκησης.  
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Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», τα 

Περιφερειακά Προγράµµατα της Π∆Ε, καθώς και το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» θέτουν 

τις προϋποθέσεις και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, αλλά παράλληλα αποτελούν και την 

πρόκληση για µία σύγχρονη Ψηφιακή Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. ∆ιαπιστώνουµε 

καθηµερινά την αναγκαιότητα αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών των 

Λειτουργικών Μονάδων της Περιφέρειας µας µέσω της βελτιωµένης χρήσης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο για τις ανάγκες λειτουργίας 

τους όσο και για την υποστήριξη της άσκησης των αρµοδιοτήτων και των 

συναλλαγών τους µε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δηµόσιου 

τοµέα. Θεωρούµε ότι για την άµεση και αποτελεσµατική εφαρµογή της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχει η 

Περιφέρεια, απαιτείται η υλοποίηση σε αποκεντρωµένο επίπεδο συµπληρωµατικών µε 

το Ν. 3979/2011 δράσεων αξιοποίησης των ΤΠΕ για την αναδιοργάνωση των 

λειτουργιών και της ροής των εργασιών των Λειτουργικών Μονάδων της Περιφέρειας. 

Για την εφαρµογή των ανωτέρω, η Π∆Ε προτίθεται να συµµετέχει ενεργά στις σχετικές 

Προσκλήσεις του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» µε δυνητικούς δικαιούχους τους ΟΤΑ 

β’ βαθµού. 

 

Οι άξονες προτεραιότητας της Π∆Ε για την ψηφιακή αναβάθµιση της ταυτίζονται 

απόλυτα µε τους άξονες του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αναλυτικότερα: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η βελτίωση της παραγωγικότητας 

εξειδικεύεται περαιτέρω µέσω τεσσάρων ειδικότερων στόχων: 

 

• Προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 

επιχειρήσεις 

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και βελτίωση της 

παραγωγικότητας του ∆ηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ 

• Ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία 

• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής εξειδικεύεται περαιτέρω µέσω δύο ειδικότερων στόχων: 

 

• Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω της χρήσης ΤΠΕ µε ισότιµη συµµετοχή 

των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα 

• Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον πολίτη. 
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Σύµφωνα µε την µελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας µε 

τίτλο «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» (Μάρτιος 2010), η Π∆Ε βρίσκεται στην 

8η θέση σχετικά µε το ποσοστό (39%) χρήσης Η/Υ και στην 7η θέση σχετικά µε το 

ποσοστό (38,8%) χρήσης του ∆ιαδικτύου. Εντούτοις είναι αρκετά ενθαρρυντικό το 

γεγονός ότι η % µεταβολή χρήσης του ∆ιαδικτύου την περίοδο 2005 – 2008 είναι 154% 

για την ∆υτική Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται στην 3η θέση πανελλαδικά. Σε επίπεδο 

νοικοκυριών, το ποσοστό κατ’ οίκον σύνδεσης στο διαδίκτυο για την Π∆Ε είναι 30,7% 

(8η θέση) και στη σύγκριση µε ΑΕΠ κατά κεφαλή (15.000 €) η Π∆Ε είναι στην 4η θέση. 

Εξετάζοντας τα ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο µε βάση τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγµατος, προκύπτει ότι τα πρωτεία στη χρήση κατέχουν: οι 

άνδρες, οι νέοι, ιδιαίτερα των ηλικιών 16-24, τα άτοµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου και 

οι κάτοικοι των µεγάλων αστικών κέντρων. 

 

Στις µεγάλες πόλεις της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και συγκεκριµένα στους ∆ήµους 

Αγρινίου, Αιγίου, Αµαλιάδας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Οινιαδών, Πατρέων και 

Πύργου έχουν ενταχθεί πράξεις στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», µέσω των 

Προσκλήσεων Π93, Π145 και της Π195 (επέκταση Π93), για την υλοποίηση έργων 

µητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών συνολικά 177 χλµ. µε βασικό 

στόχο την διασύνδεση κτιρίων δηµόσιου ενδιαφέροντος. Τα δίκτυα αυτά ουσιαστικά 

αποτελούν ανεξάρτητες νησίδες υποδοµών οπτικών ινών, µε συνέπεια αφενός τη 

δηµιουργία ενός µη ελκυστικού εµπορικού µοντέλου και αφετέρου περιορισµένων 

δυνατοτήτων περαιτέρω αξιοποίησης τους. Προκύπτει η εύλογη ανάγκη για µια 

συντονισµένη δράση διαχείρισης, επέκτασης και εκµετάλλευσης των µητροπολιτικών 

αυτών δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Το πρόγραµµα δράσης µας σχετικά µε τις ΤΠΕ και την Ευρυζωνικότητα αφορά την 

υλοποίηση παρεµβάσεων ολοκληρωµένου χαρακτήρα για: 

 

(α) την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(β) την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

(γ) την προώθηση της Ευρυζωνικότητας 

(δ) την ενίσχυση της Νέας Επιχειρηµατικότητας 

(ε) την ενδυνάµωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων 

(στ) την προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων  

 

Οι Προτεραιότητες της Π∆Ε είναι: 
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• Συγκρότηση Περιφερειακού Κέντρου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η δράση αυτή 

αξιοποιεί την δυνατότητα που παρέχει το πρόγραµµα «Καλλικράτης» µέσω 

προγραµµατικών συµφωνιών για την συνεργασία µε ερευνητικούς και 

ακαδηµαϊκούς φορείς και µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Π∆Ε αλλά 

και σχετικών φορέων σε άλλες Περιφέρειες. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα 

αξιοποιούν νέες τεχνολογίες όπως υποδοµές υπολογιστικού νέφους (cloud 

computing), εικονικά πληροφοριακά περιβάλλοντα (virtual computing) και 

ελεύθερο λογισµικό / λογισµικό ανοικτού κώδικα και θα αφορούν (ενδεικτικά): 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (οργάνωση και λειτουργία τοπικής 

αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες προς τον πολίτη), υπηρεσίες υποστήριξης 

(helpdesk), υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης (περιφερειακό περιβάλλον 

ηλεκτρονικής µάθησης), υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου, και περιφερειακό 

παρατηρητήριο ΤΠΕ και ευρυζωνικότητας (µελέτες και στρατηγικές). Τονίζεται ότι 

στην Π∆Ε ήδη λειτουργεί 15µελές όργανο για τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών 

και ερευνητικών ιδρυµάτων και την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτοµίας στη 

∆υτική Ελλάδα. 

 

• Υποστήριξη της προσαρµογής των υφιστάµενων υποδοµών πληροφορικής 

στην νέα αρχιτεκτονική του προγράµµατος «Καλλικράτης». Αφορά την 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της νέας οργανωτικής δοµής της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την αποτελεσµατική άσκηση των 

αρµοδιοτήτων της καθώς και την οµαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Επισηµαίνεται ότι ήδη υλοποιείται έργο για την παραµετροποίηση των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων των πρώην Νοµαρχιών για την λειτουργία τους 

στις Περιφέρειες και στους ∆ήµους στις λειτουργικές περιοχές Πολεοδοµίας, 

Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιρειών, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Βιοµηχανίας και Ορυκτού Πλούτου. Παράλληλα υλοποιείται έργο για την 

λειτουργική ενοποίηση υφιστάµενων Πληροφοριακών Συστηµάτων Back Office 

των περιφερειών για την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης». 

 

• Αξιοποίηση και επέκταση µητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση 

ευρυζωνικότητας σε αποµακρυσµένες περιοχές. Η Π∆Ε δίνει ιδιαίτερη σηµασία 

στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (οπτικές ίνες,  ασύρµατα δίκτυα και 

συναφείς τεχνολογίες) που αποτελούν τις νέες αναγκαίες υποδοµές για την 

ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών. Στόχος µας είναι η Π∆Ε να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για: 
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o (α) να λειτουργήσουν άµεσα το επιχειρηµατικά σχήµατα διαχείρισης, 

εκµετάλλευσης και αξιοποίησης των Μητροπολιτικών ∆ικτύων Οπτικών 

Ινών – ΜΑΝ ώστε να επιτευχθεί η άµεση έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας και αξιοποίησης των ΜΑΝ. Ήδη έχει δηµοσιευτεί η 

Πρόσκληση 33 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισµού 7 εκ 

ευρώ, µε τίτλο «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ∆ακτυλίων (ΜΑΝ) µε 

Εθνικά ∆ίκτυα», που αποσκοπεί στη λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση 

των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών ∆ικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), τα 

οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρουν 

υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε 

φορείς δηµόσιου ενδιαφέροντος σε 68 πόλεις της χώρας. 

o (β) να υποστηρίξει την επέκταση των µητροπολιτικών δικτύων οπτικών 

ινών και των ασύρµατων δικτύων, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα σηµεία ενδιαφέροντος, µέσα από συνέργεια µε άλλες 

υποδοµές (Σύζευξις, Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, κλπ). Ήδη έχει 

δηµοσιευτεί η Πρόσκληση 32 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

προϋπολογισµού 175 εκ. ευρώ, µε τίτλο «∆ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», που 

απευθύνεται στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αφορά την επέκταση και συνέχιση του 

∆ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το οποίο συγχρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 

4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού ∆ηµοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-

2011). Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση έργου το οποίο θα 

περιλαµβάνει: την ένταξη κάθε κτιρίου δηµόσιου φορέα στο ∆ίκτυο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εκτιµώνται σε τουλάχιστον 30.000 κτίρια 

συµπεριλαµβανοµένων των σχολείων), την αναβάθµιση του βαθµού 

ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, την αναβάθµιση των υφιστάµενων 

υπηρεσιών και ιδιαίτερα της ασφάλειας του ∆ικτύου και την παροχή 

νέων υπηρεσιών προστιθεµένης αξίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, πρόκειται να αξιοποιηθούν οι δηµόσιες 

ευρυζωνικές υποδοµές ΜΑΝ (Μητροπολιτικά ∆ίκτυα Οπτικών Ινών) που 

κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

καθώς και ο υφιστάµενος δικτυακός και τηλεφωνικός εξοπλισµός του 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. 

o (γ) να προωθήσει την αξιοποίηση των οπτικών ινών και των 

ασύρµατων δικτύων για πρόσβαση στο διαδίκτυο και την κάλυψη 

αποµακρυσµένων και ορεινών περιοχών. Ήδη έχει δηµοσιευτεί η 

Πρόσκληση 34 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισµού 201,5 εκ 
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ευρώ, µε τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε λευκές αγροτικές 

περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», που αποσκοπεί στην κάλυψη των 

αγροτικών περιοχών της χώρας µε διαδικτυακή υποδοµή υψηλής 

ταχύτητας. 

 

• Προώθηση Πράσινων ΤΠΕ. Η Π∆Ε σκοπεύει να ενισχύει την ανάπτυξη Πράσινων 

ΤΠΕ διότι πιστεύει ότι είναι καταλύτης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

άλλων τοµέων. Ειδικότερα τα ∆ίκτυα Νέας Γενιάς έχουν θετική επίδραση στην 

πράσινη ανάπτυξη τοµέων όπως η ενέργεια, οι µετακινήσεις, οι µεταφορές, τα 

κτίρια κλπ. τοµείς που συνεισφέρουν πιο πολύ στην παραγωγή και εκποµπή 

αερίων θερµοκηπίου. Θα υποστηρίξουµε (α) µεγάλους οργανισµούς / εταιρείες 

και τον δηµόσιο τοµέα σε δράσεις που αφορούν την συγκέντρωση των 

υπολογιστικών και αποθηκευτικών τους αναγκών µέσω της δηµιουργίας 

ενεργειακών αποδοτικών υπολογιστικών κέντρων (Green Centres) (β) 

µικρότερους οργανισµούς / επιχειρήσεις αλλά και πολίτες ώστε να µπορούν να 

“αναθέσουν” τις υπολογιστικές τους ανάγκες σε υπηρεσίες cloud (γ) τους 

παρόχους ενέργειας για την χρήση δικτύων νέας γενιάς µε στόχο την 

παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της διανοµής της ενέργειας (δ) 

την µείωση των αναγκών µετακίνησης (τηλε-εργασία, τηλε-ιατρική, 

αποµακρυσµένη βοήθεια στο σπίτι κλπ.) (ε) την χρήση ΤΠΕ για την διαχείριση 

της κυκλοφορίας των οχηµάτων και την διαχείριση στόλων µεταφορικών 

µέσων (στ) την χρήση των ΤΠΕ για αποµακρυσµένη διαχείριση των κτιρίων και 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και (ζ) την χρήση των ΤΠΕ για άµεση 

αναγνώριση καταστροφών και απόκριση σε αυτές. 

 

Άµεσες ενέργειες 

 

• Η Π∆Ε θα υλοποιήσει στους επόµενους 8 µήνες έργο (βρίσκεται στη φάση 

διακήρυξης του διαγωνισµού) µε τίτλο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», προϋπολογισµού 229.400 ευρώ, που 

χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση 

και Επιχειρηµατικότητα ∆υτικής Ελλάδας» (Θεµατική Προτεραιότητα 13) του Ε.Π. 

∆ΕΠΙΝ 2007-2013. Το Ηλεκτρονικό Καλάθι της Π∆Ε δεν είναι απλά ένα σηµείο 

προβολής τοπικών προϊόντων αλλά παρέχει αλληλεπιδραστικότητα στον 

καταναλωτή δίνοντας του τη δυνατότητα να αναζητήσει την πληροφορία για το 

προϊόν, και να κρίνει το προϊόν, κάνοντας την σχέση του παραγωγού µε τον 

καταναλωτή, αµφίδροµη. Εκµεταλλευόµενοι την ευφυΐα των νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, οι παραγωγοί και µεταποιητές 
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αποκτούν, µε δοµηµένο και εύκολο προς επεξεργασία τρόπο, όλη την 

πληροφορία που «επιστρέφει» από τον καταναλωτή. Η συλλογή της 

πληροφορίας αυτής, η οποία επιτυγχάνεται µε µεθόδους όπως τα ηλεκτρονικά 

ερωτηµατολόγια και η µέτρηση της επισκεψιµότητας και η οποία έχει να κάνει µε 

τις προτιµήσεις του καταναλωτή και την αντίληψη του για το προϊόν, 

ερµηνεύεται κατάλληλα και οδηγεί στην βελτίωση του προϊόντος. Συγκεκριµένα, 

πρόκειται να δηµιουργηθούν ολοκληρωµένες υπηρεσίες οι οποίες µέσω ενός 

φιλικού αλλά και χρηστικού περιβάλλοντος θα παρέχουν αφενός µεν στον 

παραγωγό και στον µεταποιητή την δυνατότητα να περιγράψει και να 

προβάλλει τα προϊόντα του και αφετέρου στον χρήστη των υπηρεσιών 

(καταναλωτή) την δυνατότητα να ενηµερωθεί πλήρως για τα προϊόντα του 

καλαθιού και επιπλέον να συµµετέχει µέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη 

διαµόρφωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης προς τα προϊόντα του καλαθιού. 

• Η Π∆Ε στα πλαίσια της Πρόσκλησης 30 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιρετών Περιφερειών», συντάσσει 3 προτάσεις προς 

υποβολή οι οποίες έχουν τα εξής θεµατικά αντικείµενα: 

o ∆ηµιουργία ψηφιακού κέντρου διαχείρισης αδειοδοτήσεων και 

υποστήριξης ελέγχων σε επαγγελµατίες και επιχειρήσεις της Π∆Ε. 

o Ανάπτυξη περιφερειακής αποθήκης δεδοµένων (Datawarehouse) και 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραµµατισµού και ανάλυσης της 

περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

o Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος επαυξηµένης πραγµατικότητας 

πολιτισµού και τουρισµού για την Π∆Ε. 
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Πίνακας έργων Πληροφορικής της Π∆Ε 
 
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 

 

ΚΩ∆ΙΚ
ΟΣ MIS 

A/A 
ΥΠΟΕΡΓ

ΟΥ 

Ε.Π. ΑΞΟΝ

ΑΣ 

ΜΕΤΡ

Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) URL (αν 

υπάρχει) 

126895 1 11 5 1 Προγραµµατισµός και 
διοργάνωση 
εκδηλώσεων 

08/10/2008 07/11/2008 06/02/2009 36.295,00  

126895 2 11 5 1 Παραγωγή ενηµερωτικού 
υλικού 

08/10/2008 07/11/2008 09/02/2009 14.000,00  

94892 1 18 2 1 Προσδιορισµός, 
αποτύπωση και ανάλυση 
του προς συλλογή υλικού 
και των τεχνικών και 
λειτουργικών 
προδιαγραφών του 
υλικού, του λογισµικού 
και της διαδραστικότητας 
του πολιτιστικού κόµβου 
της Αχαΐας 

06/04/2005 22/12/2005 20/02/2006 8.151,50  

94892 2 18 2 1 Συλλογή, ψηφιοποίηση 
και επεξεργασία του 
πολυµεσικού υλικού – 
Μετάφραση (αγγλικά, 
γερµανικά, ισπανικά) 

06/04/2005 08/01/2007 30/07/2007 29.700,00  

94892 2 18 2 1 Σχεδιασµός και 
µοντελοποίηση του 
σκηνικού, των 
δραστηριοτήτων και της 
αισθητικής – Καλλιτεχνική 

06/04/2005 08/01/2007 30/07/2007 52.200,00 http://cul
ture.ach
aia.gr  
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επιµέλεια του έργου και 
του υλικού - Ανάπτυξη 
δυναµικού περιεχοµένου 
και δραστηριοτήτων στο 
∆ιαδίκτυο και σε CDROM 

88814 1 18 6 1 Μελέτη, ανάλυση και 
προσδιορισµός των 
αναγκών σε λογισµικό 
και υλικό, των 
παραµέτρων του 
Πληροφοριακού 
Συστήµατος  και του 
ειδικού λογισµικού και 
των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων και 
δεδοµένων από την 
περιοχή της ∆υτικής 
Αχαΐας 

01/03/2004 25/08/2004 03/01/2005 26.220,34  

88814 2 18 6 1 Προµήθεια 
υπολογιστικού 
εξοπλισµού για την 
ανάπτυξη και λειτουργία 
του Πληροφοριακού 
Συστήµατος 

01/03/2004 17/02/2006 12/05/2006 29.995,62  

88814 3 18 6 1 Ανάπτυξη-υλοποίηση του 
Πληροφοριακού 
Συστήµατος, 
παραµετροποίηση-
προσαρµογή του κώδικα 
εκτίµησης 
επικινδυνότητας 
ρύπανσης στο πεδίο 
εφαρµογής της ∆υτικής 
Αχαΐας, συλλογή 
δεδοµένων και 
ενσωµάτωσή τους στο 

01/03/2004 14/07/2006 29/09/2006 43.911,00  
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Πληροφοριακό Σύστηµα, 
επίδειξη λειτουργίας του 
Συστήµατος 
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Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

MIS 
A/A 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Ε.Π. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ URL (αν 

υπάρχει) 

123847  Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 5.1 Μελέτες Ωρίµανσης 
και προετοιµασίας 
πράξεων της Ν.Α. 
Ηλείας που θα 
χρηµατοδοτηθούν 
κατά τη ∆ 
Προγραµµατική 
Περίοδο 2007-2013 
από το Ε.Π. 
∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση και 
το Ε.Π. Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

08/07/2008 16/08/2008 04/11/2008 35.000€  

127038  Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ 

07/10/2008 04/11/2008 05/12/2008 58.000€  

102953 1 Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 2.2 Μελέτες Εφαρµογής, 
Καταγραφή και 
Ανάλυση 
απαιτήσεων και 
προδιαγραφών» στα 
πλαίσια του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

11/11/2005 25/01/2006 14/04/2006 17.500€  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στα 
πλαίσια του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

11/11/2005 22/09/2006 16/03/2007 212.500,00€  
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1.8.2.2.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η Ελλάδα αποτελεί σήµερα ενεργειακό κόµβο της Ε.Ε. και το επίκεντρο των Ευρωπαϊκών 

επενδύσεων για παραγωγή µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας. Αναµένεται να 

πρωταγωνιστήσει τα επόµενα χρόνιασε όλους τους τοµείς παραγωγής ενέργειας από 

φυσικούς πόρους, δηλαδή την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, την γεωθερµική 

ενέργεια και την βιοµάζα/βιοκαύσιµα. 

Α. Ηλιακή Ενέργεια 

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί ήδη το βασικότερο πυλώνα του ενεργειακού προφίλ της 

Ελλάδας, λόγω του πλούσιου ηλιακού δυναµικού που διαθέτει.  Η ηλιακή ενέργεια 

µπορεί να καλύψει το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της χώρας µε την αξία της 

να αναµένεται να ξεπεράσει τα 4 δισεκατοµµύρια Ευρώ στα αµέσως επόµενα χρόνια. 

Μεγάλο πλήθος εταιρειών ελληνικών και ευρωπαϊκών (µε χαρακτηριστικότερη την 

πρόσφατη επένδυση γερµανικών εταιρειών ύψους 20 δισεκ. €) έχουν επενδύσει στον 

τοµέα αυτό, µε αποτέλεσµα η σηµερινή δυναµικότητα των φωτοβολταικών 

εγκαταστάσεων στη χώρα από τα 340 MW να αναµένεται να ξεπεράσει τα 2.500 ΜW 

µέχρι το έτος 2020. 

Μεγάλα πλεονεκτήµατα των επενδύσεων στην Ηλιακή Ενέργεια της Π∆Ε αποτελούν: το 

πλούσιο ηλιακό δυναµικό της περιοχής, η προτεραιότητα στην πώληση της 

παραγόµενης ενέργειας στο διαχειριστή συστήµατος, το µακροπρόθεσµο νοµικό 

πλαίσιο της Ελλάδας που διασφαλίζει την αξιοπιστία του επενδυτικού περιβάλλοντος 

και οι υψηλές τιµές αγοράς της παραγόµενης ενέργειας. Στόχο αποτελεί η συµµετοχή 

των ΑΠΕ στην συνολική παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια  µέχρι το 2020 να φτάσει το 

20%. 

Β. Αιολική Ενέργεια 

Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ  και παρουσιάζει 

σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό 

δυναµικό της χώρας κατατάσσεται µεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, µε 

απόδοση πάνω από 8 µέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής 

ενέργειας, σε πολλά σηµεία της χώρας. Εκτιµάται ότι τα αιολικά πάρκα θα αποδώσουν 

µέχρι το έτος 2020  πάνω από 7.500 MW σε σχέση µε τα 1400 MW σήµερα.  

Μεγάλα πλεονεκτήµατα της επένδυσης στην Αιολική Ενέργεια στην Π∆Ε, όπου έχει 

εγκατασταθεί πλήθος αιολικών πάρκων, αποτελούν το εξαιρετικό αιολικό δυναµικό της 
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περιοχής, η προτεραιότητα στην πώληση της παραγόµενης ενέργειας στο  ∆ιαχειριστή 

του Συστήµατος, οι υψηλές τιµές πώλησης της παραγόµενης ενέργειας και το ευνοϊκό 

και µακροπρόθεσµο θεσµικό πλαίσιο που διασφαλίζει αξιοπιστία και µακροχρόνιο 

σχεδιασµό στις  επενδύσεις. 

Γ. Γεωθερµική Ενέργεια 

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε γεωθερµικές πηγές, υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας, οι 

οποίες προσφέρουν µεγάλες ευκαιρίες επένδυσης στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, σε εµπορικές εφαρµογές ή αγροτικές χρήσεις. Οι πηγές υψηλής 

θερµοκρασίας είναι κατάλληλες για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και για θέρµανση 

και ψύξη ενώ οι πηγές χαµηλής θερµοκρασίας περιλαµβάνουν τη θέρµανση κλειστών 

χώρων, αγροτικές χρήσεις (θέρµανση θερµοκηπίων, αποξήρανση φρούτων και 

λαχανικών, ιχθυοκαλλιέργεια, αφαλάτωση θαλασσινού νερού και κέντρα 

θαλασσοθεραπείας), παρέχοντας ιδανικά αποτελέσµατα σε συνεργία µε άλλα 

εµπορικά εγχειρήµατα στην Ελλάδα. Σήµερα, οι γεωθερµικές πηγές της Ελλάδας 

χρησιµοποιούνται κυρίως στη θέρµανση θερµοκηπίων και σε κέντρα αναζωογόνησης 

και παράγουν θερµική ισχύ 70MWth περίπου.  

Στην Περιφέρειά µας, βάσει του Νοµικού Πλαισίου, αναµένεται να εκχωρηθούν 

δικαιώµατα για γεωθερµική έρευνα και για περίοδο πέντε (5) ετών, σε περιοχές των 

πλούσιων ιαµατικών πηγών. Εκεί οι γεωθερµικές πηγές µπορούν να παρέχουν 

θέρµανση σε κτιριακά συγκροτήµατα µε υπόγειους σωλήνες µετάδοσης θερµότητας 

και θέρµανση πατώµατος. Επίσης, η γεωθερµική ενέργεια αποτελεί ιδανικό µέσο 

θέρµανσης των θερµοκηπίων και της γεωργικής γης και παρέχει άριστες συνθήκες 

θερµότητας για την άµεση ανάπτυξη και αύξηση των καλλιεργειών σε χαµηλό κόστος.  

∆. Βιοµάζα/Βιοκαύσιµα 

Η βιοµάζα είναι ενέργεια προερχόµενη από οργανικές ύλες, όπως δέντρα και φυτά, 

γεωργικά προϊόντα και ρεύµατα αποβλήτων από διάφορες πηγές. Τα προϊόντα αυτά 

µετατρέπονται µέσω θερµότητας σε βιοκαύσιµα, βιοθερµότητα ή βιοηλεκτρική ενέργεια. 

Το ξύλο αποτελεί την πιο αρχαία µορφή βιοµάζας που γνωρίζουµε.  

 

Η βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θεωρούνται ισχυροί συντελεστές της αγοράς µε υψηλές 

προοπτικές ανάπτυξης. Προσφέρονται αµέτρητες ευκαιρίες στους επενδυτές να 

λάβουν πρώτες ύλες και να επωφεληθούν από την  τιµή αγοράς της παραγόµενης 

ενέργειας. Στην Ελλάδα ο αγροτικός τοµέας αποτελεί άνω του 5% του ΑΕΠ, σχεδόν το 

τριπλάσιο του µέσου όρου 1.8% της ΕΕ. Εποµένως, οι εταιρείες που ασχολούνται µε 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 396 - 
 

βιοµάζα και βιοκαύσιµα θα βρουν άφθονες πηγές πρώτων υλών. Επιπλέον, η 

δέσµευση της Ελληνικής κυβέρνησης να αντικαταστήσει το 10% των σηµερινών 

συµβατικών καυσίµων µε βιοκαύσιµα µέχρι το 2020 συνεπάγεται αξιόλογες ευκαιρίες 

για την επόµενη δεκαετία. 

 

Λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος στην πράσινη ενέργεια και της οικονοµικής 

στήριξης από ΕΕ και την Ελληνική κυβέρνηση, η αγορά βιοµάζας αναµένεται να 

αναπτυχθεί σηµαντικά. Με την αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της 

ΕΕ ευνοείται η καλλιέργεια συγκεκριµένων αγροτικών προϊόντων για την παραγωγή 

βιοκαυσίµων. 

 

Τα βιοκαύσιµα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις µεταφορές καθώς πρόκειται να 

µειώσουν σηµαντικά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και την εξάρτηση από 

εισαγόµενες πηγές ενέργειας. Το πιο κοινό βιοκαύσιµο είναι το βιοντήζελ ή 

µεθυλεστέρας, που παράγεται κυρίως από ηλιόσπορους (ηλίανθος, ρέβα) και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε ντήζελ σε ντηζελοκινητήρες. Η 

βιοαιθανόλη παράγεται από ζάχαρη, σελλουλόζη και άµυλο (σιτάρι, καλαµπόκι, 

σόργο, ζαχαρότευτλα) και χρησιµοποιείται ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µε βενζίνη σε 

ειδικά τροποποιηµένους κινητήρες. Επίσης, µπορεί να µετατραπεί σε ETBE, ένα 

πρόσµιγµα βενζίνης που είναι περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον από τις σηµερινές 

εναλλακτικές λύσεις.  

Ε. Έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο ∆υτικό Πατραϊκό κόλπο και 

στο ∆υτικό Κατάκολο 

Στη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα, το µοντέλο ανάπτυξης της χώρας θα 

καθορίσει σε µεγάλο βαθµό και τη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στην εκµετάλλευση 

των υδρογονανθράκων όσο και άλλων µεταλλευτικών προϊόντων. Μια ανάπτυξη, η 

οποία στηρίζεται στα φυσικά πλεονεκτήµατα που της προσφέρει η γεωγραφική της 

θέση, µεταξύ των οποίων και ο ορυκτός πλούτος, παρουσιάζει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα έναντι άλλων επιλογών που συχνά αναφέρονται, όπως π.χ. µια 

ανάπτυξη στηριγµένη στη φθηνή εργασία ή στη δηµιουργία µιας οικονοµίας 

βασισµένη στη γνώση.  Η βασισµένη στη γνώση οικονοµία µπορεί να συµβάλλει στη 

δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, µε ταυτόχρονη ενίσχυση του µέσου 

εθνικού εισοδήµατος και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, µια τέτοια 

διαδικασία είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης διαδικασίας, τουλάχιστον 20-30 ετών και 

σηµαντικών επενδύσεων στην Ε&Α και δεν ευνοείται από τον επείγοντα χαρακτήρα της 

ανάγκης διεξόδου από την κρίση.  
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Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας στο αµέσως προσεχές διάστηµα  είναι η διαχείριση της πιθανής 

εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων «∆υτικού Πατραϊκού» και «Κατακόλου». 

Κατ αρχάς και υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων θα υλοποιηθούν µέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων απαιτήσεων 

περιβαλλοντικής προστασίας του ιδιαιτέρου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων «∆υτικού 

Πατραϊκού» και «Κατακόλου», εφόσον πραγµατοποιηθεί, µπορεί να αποτελέσει ένα 

σταθερό βήµα προς τα εµπρός και να συµβάλλει στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη 

της περιφερειακής οικονοµίας.  

Για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας δεν αγνοείται το γεγονός ότι στο εν λόγω θέµα έχει 

συντελεστεί µια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη προσπάθεια για τη σύνταξη του 

σχεδίου των σχετικών ΣΜΠΕ σε µικρό χρονικό διάστηµα 

Επί των σχετικών ΣΜΠΕ έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά το Περιφερειακό Συµβούλιο µε την 

προϋπόθεση ενσωµάτωσης και διερεύνησης µιας σειράς παρατηρήσεων και 

επιφυλάξεων.  Πέρα από την επισήµανση τεχνικών παραµέτρων που έχουν τεθεί ως 

προϋπόθεση για την συνέχιση των ενεργειών αξιοποίησης  αναφέρουµε ενδεικτικά  την 

πρόβλεψη για δηµιουργία ενός ανεξάρτητου Επιστηµονικού Συµβουλίου Κοινωνικού 

Ελέγχου και υποβοήθησης της τοπικής κοινωνίας που θα επιλεγεί/προταθεί από τους 

εκπροσώπους των  τοπικών αυτοδιοικήσεων και τους φορείς και θα επιφορτιστεί µε 

την αρµοδιότητα ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ελέγχου στο σύνολο των εργασιών της έρευνας και εκµετάλλευσης-

παραγωγής υδρογονανθράκων και η θέσπιση ενός τέλους ως ποσοστό από τα κέρδη 

της παραγωγής πετρελαίου, που θα πηγαίνει απευθείας σε ένα Ταµείο που θα καλύπτει 

τα έξοδα του ανεξάρτητου αυτού φορέα για την εκτέλεση περιβαλλοντικών ελέγχων. 

Όπως έχει επίσης επισηµανθεί το µοναδικό πετυχηµένο παράδειγµα της ελληνικής 

επικράτειας, στο Πρίνο πρέπει να διερευνηθεί προκειµένου να ενσωµατωθεί η εµπειρία 

ενσωµάτωσης στην Περιφέρειά µας 

Η επέκταση της δραστηριότητας εξόρυξης υδρογοναναθράκων στις περιοχές ∆υτικό 

Πατραϊκό κόλπο και στο ∆υτικό Κατάκολο και σε τµήµατα που εντοπίζονται νέα 

κοιτάσµατα, είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίµηση κοινωνικών, οικονοµικών και 

περιβαλλοντικών (εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων εξόρυξης, επεξεργασίας, 

µεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων, περιορισµού / αντιµετώπισης των οχλήσεων και 

αποκατάστασης του τοπίου) παραµέτρων.  

Στόχος είναι ο συνδυασµός βιοµηχανικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας  όπου αυτό 

δεν διακυβεύει το περιβάλλον [βάζοντας προφανώς τις απαιτούµενες ασφαλιστικές 

δικλείδες] και οδηγεί σταδιακά στην δυναµική µιας βιώσιµης ανάπτυξης που υπηρετεί 

τις ανθρώπινες αξίες και διασφαλίζει την ποιότητα ζωής. Αποτελεί ζητούµενο  να 
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αποφασίσουµε να ενστερνιστούµε και να συν-δηµιουργήσουµε το πλαίσιο που θα 

εγγυηθεί ότι η αξιοποίηση αυτών των πόρων, από όλους τους εµπλεκοµένους φορείς, 

αφενός θα εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και αφετέρου το µέγιστο δυνατό 

κοινωνικό και οικονοµικό όφελος.  

Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να εµπλουτιστούν απαραίτητα οι 

κατατιθέµενες ΣΜΠΕ µε τις συγκεκριµένες πληροφορίες, στοιχεία και τεκµηριώσεις αλλά 

και να αποκτήσουν δεσµευτικό χαρακτήρα οι παραπάνω προτάσεις και µέτρα µείωσης 

των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον η δυνατότητα 

αξιοποίησης υδρογονανθράκων στην ∆υτική Ελλάδα  αποτελούν σηµείο 

κεφαλαιώδους σηµασίας για µια νέα δυναµική ανάπτυξης. 

Αναλυτική παρουσίαση του θέµατος µπορεί να αναζητηθεί στην σχετική απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας (Α∆Α Β4ΓΩ7Λ6-1Κ2) 

 

 

1.8.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 
1.8.2.3. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Μέχρι σήµερα παρά τις προσπάθειες της επιστήµης και πολιτικής τα προβλήµατα της 

φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού και της ανεργίας δεν έχουν επιλυθεί. 

Ταυτόχρονα όµως νέα προβλήµατα αναφύονται που µαζί µε τα παλιά επηρεάζουν και 

τις υποανάπτυκτες, τις αναπτυσσόµενες αλλά κυρίως τις αναπτυγµένες χώρες. Η 

πρόσφατη κρίση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ανέδειξε για άλλη 

µια φορά, ίσως σήµερα πιο έντονα, ότι η µαζική ανεργία συνοδεύεται και αναδεικνύει 

έντονα κοινωνικό αποκλεισµό. 

Σ΄ αυτό το µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης ως 

απάντηση στις προκλήσεις των σύγχρονων συνθηκών και η συµβολή που µπορεί να 

έχει στη δηµιουργία απασχόλησης και στην καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού, παραµένει ένα ζητούµενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερους 

οικονοµολόγους, κοινωνικούς επιστήµονες και σχεδιαστές προγραµµάτων. Η ανάγκη 

της συµµετοχής των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην 

προσπάθεια διαχείρισης των αρνητικών συνεπειών της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης έχει αναγνωριστεί ευρύτατα µε αποτέλεσµα την αύξηση του 

ενδιαφέροντος για την στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης όχι µόνο από τα κοινωνικά 

κινήµατα και τις τοπικές οργανώσεις αλλά και από διεθνείς οργανισµούς.  
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Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει περιλάβει στα αναπτυξιακά της σχέδια τη στρατηγική της 

τοπικής ανάπτυξης ως την πλέον αποτελεσµατική και προωθεί σε παγκόσµιο επίπεδο 

τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα, µέσα από τα οποία επιδιώκεται η δηµιουργία 

απασχόλησης και η καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Στην Ε.Ε. ενισχύεται η τοπική διάσταση και έχουν τεθεί σε εφαρµογή σειρά 

µεθοδολογιών και µέσων για την στήριξη της δηµιουργίας απασχόλησης και της 

καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού σε τοπικό επίπεδο.  

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των προσπαθειών είναι η θεώρηση του τοπικού ως του 

καταλληλότερου πλαισίου για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Η διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης έχει σήµερα ξεχωριστή σηµασία καθώς είναι 

πλέον αντιληπτό ότι η αντιµετώπιση αυξηµένων προβληµάτων φτώχειας, ανεργίας και 

κοινωνικού αποκλεισµού, των κοινωνικών και οικονοµικών διακρίσεων και της 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος, δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί µέσα από την 

ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς, η οποία σε σηµαντικό βαθµό δηµιουργεί και 

διαιωνίζει αυτά τα προβλήµατα, ούτε βέβαια από ένα συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό κράτος. 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στην προηγούµενη συµβατική περίοδο υλοποίησε µε 

πετυχηµένο τρόπο τα προγράµµατα ¨Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης”  που είχαν 

σαν στόχους : 

•••• την ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης  

•••• την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής συνοχής και αναζωογόνησης 

•••• την προστασία και βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση 

της βιώσιµης ανάπτυξης  

Επίσης συµµετείχε σε πολλά προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου που 

στόχο είχαν την µελέτη ανάδειξη και καταγραφή των προβληµάτων της απασχόλησης 

και εργασίας στην ∆υτική Ελλάδα, ανάδειξης εταιρικών σχέσεων και δικτύων 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Υπάρχει τεχνογνωσία και διαθέσιµο 

υλικό που µπορεί να αξιοποιηθεί ενεργά. 

Αναφορικά µε ανάγκες για πολιτικές για την απασχόληση και εξειδικευµένα  

προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης  προτείνονται τα παρακάτω : 

• Επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της αξιοποίησης του θεσµού των 

προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και των 
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ΟΤΑ για την υλοποίηση προγραµµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 

(δηµόσια ΙΕΚ) και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Σύσταση και 

λειτουργία των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης. 

• Σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά εργασίας, συµβουλευτική 

και επαγγελµατικός προσανατολισµός, ανίχνευση αναγκών σε 

ειδικότητες/προσόντα/δεξιότητες σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο. 

• Ανάπτυξη ενεργειών, µέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται το ταίριασµα της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων (µέσω των εκπαιδευτικών & άλλων ιδρυµάτων) µε τις 

απαιτήσεις των επιχειρήσεων.  

• Προώθηση των Τοπικών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Στήριξης της 

Απασχόλησης και µέσα από ένα πλέγµα «έξυπνων» κινήτρων, υιοθέτηση 

ενεργών πολιτικών προσέλκυσης ανθρώπινου δυναµικού υψηλών προσόντων 

και νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων για εγκατάσταση στην ∆υτική Ελλάδα. 

• Σύσταση και λειτουργία Γραφείου για την καινοτοµία, την απασχόληση και τη 

∆ια Βίου Μάθηση σε συνεργασία µε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, τα ΑΕΙ/ΤΕΙ 

της περιοχής και τα Επιµελητήρια – για τη αποτελεσµατικότερη σύνδεση της 

ζήτησης µε την προσφορά εργασίας  

• Συγκρότηση Περιφερειακού Συµβουλίου για την Ανάπτυξη και Απασχόληση.  

 

1.8.2.3.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 
 
Στον τοµέα του πολιτισµού η προσπάθεια της Περιφέρειας θα επικεντρωθεί 

 
• Στα πολιτιστικά προγράµµατα περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς σηµασίας 

για την εµπέδωση της κοινής µοναδικής πολιτιστικής µας ταυτότητας 

• Σ την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της πολιτιστικής έκφρασης 

• Στην εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων σύνδεσης του πολιτιστικού 

προϊόντος της ∆υτικής Ελλάδας µε την κοινωνία της πληροφορίας 

• Στην ένταξη της πολιτιστικής  παιδείας στην δια βιου µάθηση και εκπαίδευση 

ενηλίκων  

• Στην προβολή της παράδοσης αλλά και της σύγχρονης καλλιτεχνικής 

δηµιουργία της Περιφέρειας   

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 401 - 
 

• Στη ενεργοποίηση διαπεριφερειακών και διακρατικών συµφωνιών για τον 

πολιτισµό και την προσέλκυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων από το διεθνή 

χώρο 

 

Στον τοµέα του αθλητισµού η πρόθεση της Περιφέρειας είναι: 

• Να εξασφλίσει τη στήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και βελτίωση αθλητικών 

εγκαταστάσεων από πόρους της Περιφέρειας, ώστε στον µαζικό και λαϊκό 

αθλητισµό της βάσης, να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες και ανοικτή πρόσβαση σε 

αθλητικές δραστηριότητες.  

• Να ενισχύσει τον ρόλο του αθλητισµού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

µέσω των προγραµµάτων της δια βίου µάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων 

• Να εξασφαλίσει ισότιµη πρόσβαση στον αθλητισµό για όλους τους µαθητές, 

και ιδίως για τα παιδιά µε αναπηρία.  

• Να αξιοποιήσουµε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα µας ως η Περιφέρεια που γέννησε 

την ιδέα του ολυµπισµού  και να εξάγουµε τις αξίες αυτές σε όλα τα µέρη του 

κόσµου .  

 
1.8.2.3.3 ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Αξιοποίηση των ΑΕΙ/ΤΕΙ, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και του τοπικού ερευνητικού 

δυναµικού, µε στόχο τη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων και την µεταφορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

• Ενίσχυση συνεργασιών και δράσεων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΕΤΑ) που συµβάλλουν στη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά 

προϊόντα,  διαδικασίες και υπηρεσίες. 

• Προώθηση της συµµετοχής ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε 

κοινές δράσεις µε άλλες χώρες της ΕΕ. 

• Εφαρµογή σχεδίου δράσης, που θα έχει ως στόχο την επιθετική ανάπτυξη 

των ΑΠΕ και τον περιορισµό της χρήσης των ορυκτών καυσίµων. Μία 

σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και στην 

καθηµερινή µας ζωή, οι οποίες όχι µόνο θα περιορίσουν αποτελεσµατικά 

τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, αλλά θα βελτιώσουν το βιοτικό µας 

επίπεδο και θα µειώσουν το κόστος ζωής 

 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 402 - 
 

 
1.8.2.3.4  Υγεία-Πρόνοια 

 

Στο ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας πολλά έργα υποδοµών 

υγείας που αφορούν τον εκσυγχρονισµό και τον πλήρη εξοπλισµό των νοσοκοµείων 

της Περιφέρειας, ώστε να καλύπτουν άµεσα όλες τις ανάγκες των ασθενών. Οι 

επιδιώξεις της Π∆Ε θα συνεχιστούν µε στόχο: 

• Τη δηµιουργία νέων και βελτίωση υφιστάµενων υποδοµών φροντίδας παιδιών. 

• Τη δηµιουργία υποδοµών για ευπαθείς κοινωνικά οµάδες & λειτουργία 

υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης / ξενώνες υποστήριξης 

κακοποιηµένων γυναικών, παιδιών, θυµάτων σωµατεµπορίας  

• Τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου ποιότητας ζωής της Π.∆.Ε. 

• Τη σύνδεση της εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας, προς όφελος της 

ποιότητας ζωής και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των 

κοινωνικών δοµών που ήδη υπάρχουν.  

• Τη συνεχή βελτίωση υποδοµών και εξοπλισµού όλων των βαθµίδων υγείας 

• Τη δηµιουργία ∆ικτύου Κοινωνικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, για 

την πρόληψη και αντιµετώπιση άµεσων προβληµάτων όπως η βία στην 

οικογένεια ή µεταξύ ανηλίκων, η σχολική διαρροή, η ρήξη των οικογενειακών 

σχέσεων, η χρήση ναρκωτικών, η ψυχική ασθένεια, η αναπηρία, η απώλεια 

συντρόφου ή γονιού, ο κοινωνικός αποκλεισµός κ.α. Το δίκτυο θα συνεννώνει 

και θα συντονίζει αντίστοιχα εθελοντικά και δηµοτικά δίκτυα και οργανώσεις 

λαϊκής βάσης. 

• Τη δηµιουργία και χρηµατοδότηση από µέρους εθνικών και ευρωπαικών 

χρηµατοδοτικών µέσων ολοκληρωµένων προγραµµάτων για ειδικές 

πολιτισµικές οµάδες όπως είναι οι Ροµά – Τσιγγάνοι και λοιπές ευπαθείς 

κοινωνικά οµάδες. Στα προγράµµατα αυτά θα επιδιώκεται η άρση της 

αποµόνωσης η κοινωνική τους ενσωµάτωση καθώς και αντιµετώπιση θεµάτων 

καηµερινότητας µέσα από στέγες ανοικτής διαβίωσης.  

Ιδιαίτερα το τελευατίαο διάστηµα οι εντάξεις στο  
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ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 & 3 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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1. Εισαγωγή  
 

Με την αριθµ. 284 /14-11-2011 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου  εγκρίθηκε  

Συµβουλίου η Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας για την τριετή προγραµµατική περίοδο 2012-2014 / Ενότητα 

1η - Στρατηγικός Σχεδιασµός, η οποία περιλαµβάνει : 

 

1. Περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 

2. Στρατηγική της Περιφέρειας και αναπτυξιακές  προτεραιότητες 

 

Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασµού περιελήφθη µια 

τεκµηριωµένη περιγραφή και ανάλυση των δηµοσίων προβληµάτων, χρόνιων 

καταστάσεων ή ζητηµάτων οικονοµικής, κοινωνικής ή άλλης φύσης, που 

επιζητούν λύση, ρύθµιση ή βελτίωση, όπως βασικά γεωγραφικά, 

πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας καθώς και τα  βασικά 

οργανωτικά χαρακτηριστικά και τα οικονοµικά της Περιφέρειας, ως 

οργανισµού. 

 

Επίσης έγινε και  αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης µε έµφαση   

1. στα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιµο να 

αντιµετωπιστούν από την Περιφέρεια κατά την επόµενη µεσοπρόθεσµη 

περίοδο 

2. στα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της Περιφέρειας ως 

προς τα κρίσιµα ζητήµατα 

3. στις ανάγκες των ∆ήµων και των πολιτών τους 

4. στις δυνατότητες και αδυναµίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 

Νοµικών Προσώπων της, σε σχέση µε τις λειτουργίες που επιτελούν 

5. στις ευκαιρίες και περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό 

πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις). 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασµού παρουσιάστηκαν :  
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1. το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας και των κατευθυντήριων αρχών, 

που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο 

διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου. 

2. ο προσδιορισµός της στρατηγικής της Περιφέρειας, δηλαδή των 

γενικών στρατηγικών στόχων προκειµένου να πετύχει το όραµά της. 

3. ο προσδιορισµός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύµφωνα µε τις 

οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας 

υπόψη τις εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές 

προτεραιότητες. 

 

 Σε συνέχεια της Α’ φάσης, η οποία αποτέλεσε αντικείµενο δηµόσιας 

διαβούλευσης στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα εξειδικεύεται σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες και τα Νοµικά 

Πρόσωπα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε επίπεδο στρατηγικής, 

ακολουθώντας µία βαθµιαία ανάπτυξη που καταλήγει σε δράσεις. 

 

Πιο συγκεκριµένα οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε ειδικότερους 

στόχους. Κάθε άξονας σε µέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους 

ειδικότερους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από την 

Περιφέρεια την επόµενη τριετία 2012-2014.  

 

Για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωµένο 

υποπρόγραµµα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων 

ή µεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, µε 

καθορισµένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς 

επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης. 

 

Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: σχεδιασµό, µελέτη, 

κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών, λιµενικών, 

κτιριακών, και λιµενικών έργων, έρευνες και µελέτες, ενέργειες κατάρτισης, 

ενέργειες δηµοσιότητας, κανονιστικές ρυθµίσεις.  

 

Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: 
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• Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες µέσω των οποίων ασκούνται οι 

αρµοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός της Περιφέρειας (όπως 

δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, προστασίας 

περιβάλλοντος).  

• Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται 

στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα 

διοίκησης της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της (όπως 

διοίκηση προσωπικού, οικονοµική διαχείριση, προµήθειες, διοικητική 

υποστήριξη, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραµµατισµού, 

σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών 

συστηµάτων). 

 

Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων µπορεί να είναι υπηρεσίες της 

Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της ή και άλλες δοµές που ορίζονται 

ως φορείς υλοποίησης µε σχετικές συµβάσεις συνεργασίας της Περιφέρειας.  

 

Ο  Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός παράλληλα συνδέεται µε ένα 

χρηµατοδοτικό πλαίσιο τριετούς ορίζοντα, που αποτελεί τον Οικονοµικό 

Προγραµµατισµό της Περιφέρειας. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας πέρα από µια 

συµβατική υπηρεσιακή υποχρέωση που απορρέει από την υφιστάµενη 

νοµοθεσία  αποτελεί ένα εργαλείο που µπορεί να αποδώσει µια ολοκληρωµένη 

εικόνα όσο αφορά: 

 

• τα αντικείµενα αρµοδιότητας και πλαίσια άσκησης πολιτικών της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• την στοχοθεσία και προτεραιότητες του οργανισµού  Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας 

• τις πραγµατικές επιχειρησιακές και οικονοµικές δυνατότητες επίτευξης των 

τεθέντων στόχων 

• τον εντοπισµό υφιστάµενων αδυναµιών ,αλληλοεπικαλύψεων, 

δυσλειτουργιών αλλά και ευκαιριών, δυνατοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας ως αυτόνοµος φορέας που ασκεί ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αλλά και ως 
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φορέας που ασκεί ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο συνολικότερο πλαίσιο της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα. 

 

 

1.1 Επιχειρησιακός προγραµµατισµός(ΕΝΟΤΗΤΑ 2) 
 

 

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η διάρθρωση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, εξειδικεύοντας :  

σε 1ο επίπεδο ανάπτυξης τους τέσσερις Αναπτυξιακούς Άξονες σε Μέτρα,  

και σε  

2ο επίπεδο ανάπτυξης τα Μέτρα σε ∆ράσεις, οι οποίες ιεραρχούνται κατά 

προτεραιότητα και συσχετίζονται µε τους Ειδικούς Στόχους που εξυπηρετούν.  

 

Η διάρθρωση αυτή καθορίστηκε µε βάση τους Στρατηγικούς στόχους της Α΄ 

φάσης 

Τα έργα και ενέργειες που συνθέτουν τις δράσεις, θα αποτυπωθούν σε 

συνέχεια της ισχύουσας διαδικασίας, στα αναλυτικά ετήσια Προγράµµατα 

Επενδυτικών ∆απανών που θα καταρτιστούν κατά την τριετία 2012- 2014, βάσει 

των χρηµατοδοτικών πηγών της Περιφέρειας και θα εγκριθούν από τα αρµόδια 

συλλογικά όργανα της Περιφέρειας. 

 

Ειδικότερα για το τρέχον έτος τα ετήσια Προγράµµατα Επενδυτικών ∆απανών 

(πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π∆Ε και επενδυτικό πρόγραµµα 

χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ) έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί . 
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

 

2.1 ΆΞΟΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
 

2.1.1. Αναπτυξιακοί άξονες & µέτρα Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

Στην ενότητα αυτή του Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού πραγµατοποιείται η 

εφαρµογή της στρατηγικής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως αυτή 

διατυπώθηκε µέσω της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασµού (Ενότητα 1η). 

 

Στην Α' φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π), η διατύπωση της 

στρατηγικής και ο προσδιορισµός των γενικών στόχων βασίστηκε στην 

ολοκληρωµένη προσέγγιση και αντιµετώπιση των κρίσιµων ζητηµάτων 

περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και στην επισήµανση και πρόταση 

αντιµετώπισης των αδυναµιών του εσωτερικού περιβάλλοντος, µε 

παρεµβάσεις οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής που εκτιµήθηκε ότι θα 

έχουν για την Περιφέρεια. 

 

Έτσι, για την προγραµµατική περίοδο 2012-2014 οι  αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας καθορίσθηκαν ως εξής: 

 

• Η σµίκρυνση του εύρους των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η 

προώθηση της Περιφέρειας ως ενιαίου οικονοµικού και κοινωνικού χώρου 

(δηµιουργία «Περιφερειακής Συνείδησης») 

• Η επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, η αντιµετώπιση 

των διαρθρωτικών προβληµάτων στην αγορά εργασίας (ενίσχυση της 

απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής) και βελτίωση της δηµόσιας 

διοίκησης 

• Η προστασία του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης 

• Η  Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως 

οργανισµών, και η βελτίωση των σχέσεών της µε τους πολίτες, τους 
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Οι ανωτέρω αναπτυξιακές προτεραιότητες  συνέτειναν  στον προσδιορισµό 

του αναπτυξιακού οράµατος για τη ∆υτική Ελλάδα που διατυπώθηκε ως εξής: 

 

«Αυτοτροφοδοτούµενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εστιασµένη στην παγκόσµια ταυτότητά της, στις 

αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» 

 

Οι κατευθυντήριες γραµµές/Γενικοί Στόχοι  που τέθηκαν για την επίτευξη του 

οράµατος είναι: 

 

 ΚΓ1: Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και άρση των 

αδυναµιών της Π∆Ε 

 ΚΓ2 :Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

 ΚΓ3 : Σεβασµός στο περιβάλλον 

 ΚΓ4: Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως 

οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών της µε τους πολίτες, τους 

λοιπούς δηµόσιους φορείς. ∆ιαφάνεια σε όλους τους τοµείς της 

∆ιοίκησης 

 ΚΓ5 :Στήριξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας 

 ΚΓ6 :Προώθηση των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και ξένη αγορά 

 ΚΓ 7:Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την φτώχεια 

,την υγεία, την παιδεία, 

 τον πολιτισµό και τον αθλητισµό 

 ΚΓ 8: Βελτίωση της απασχόλησης µε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Οι αναπτυξιακοί άξονες που ενσωµατώνουν το όραµα όπως καθορίστηκε 

παραπάνω είναι : 

 

Άξονας 1 Προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Άξονας 2 Οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση 

Άξονας 3 Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την φτώχεια, 

την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό 
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Άξονας 4 Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως 

οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών της µε τους πολίτες, τους 

λοιπούς δηµόσιους φορείς 

 

• Στον άξονα 1 ενσωµατώνονται οι κατευθυντήριες γραµµές 

ανασυγκρότησης ΚΓ1 ,ΚΓ2 και ΚΓ3,  

• στον άξονα 2 οι ΚΓ1, ΚΓ2, ΚΓ5 ΚΑΙ ΚΓ6,  

• στον άξονα 3 ο ΚΓ7 και  

• στον άξονα 4 ο ΚΓ4 

 

Επιγραµµατικά, ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1 αποσκοπεί : 

� στην βιώσιµη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος µε αξιοποίηση του αποθέµατος πόρων και ενδογενών 

χαρακτηριστικών και παράλληλη ανάδειξη και απελευθέρωση των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων αυτών 

� στην βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της υλοποίησης των έργων 

και δράσεων που συντείνουν στην κοινωνική συνοχή , την άρση των 

µειονεκτικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, την εξασφάλιση 

απαραίτητων υπηρεσιών για την βελτίωση της καθηµερινότητας των 

πολιτών   

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2 αποσκοπεί : 

� στην ανάδειξη και αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της 

περιοχής 

� την ανασυγκρότηση του υφιστάµενου  παραγωγικού µοντέλου  

� την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας και την διασύνδεσής της 

µε τις παραγωγικές δυνάµεις  

� την ανάπτυξη και εδραίωση της τοπικής παραγωγικής βάσης µε 

απώτερο στόχο την στήριξη  της αγοράς εργασίας  

� την εξωστρέφεια σε κάθε έκφανση της παραγωγικής δραστηριότητας  

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 3 αποσκοπεί : 

�  στην ενίσχυση και ανάπτυξη των υποδοµών υγείας –πρόνοιας καθώς 

και ανάπτυξη δικτύων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης στα 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 412 - 
 

άτοµα που βρίσκονται στο κατώφλι της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού 

� Την επέκταση δυνατοτήτων εκπαίδευσης κατάρτισης και ∆ια Βίου 

Μάθησης σε όλους τους πολίτες  

� την ενίσχυση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής , 

διοργάνωση και δικτύωση  και πολιτιστικών εκδηλώσεων  
 

Τέλος, ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4 : 

� στην βελτίωση της Περιφέρειας ως οργανισµού µε όρους ∆ιοικητικής 

αποτελεσµατικότητας, οικονοµικής αυτοτέλειας, θεσµικού ρόλου και 

εµβέλειας.  

Στη Β' φάση, ο κάθε Άξονας εξειδικεύεται σε επιµέρους Μέτρα, η  συσχέτιση των 

οποίων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:. 

 
Πίνακας 1:Συσχέτιση Αξόνων και Μέτρων 

Άξονας 
Κωδ. 

Μέτρου 
Μέτρο 

1.1 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.2 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ 
ΡΥΠΩΝ 

1.3 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
1.4 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

 
1. Προστασία 

Περιβάλλοντος και 
Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής 
 

1.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
   

2.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.3 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.  Οικονοµική Ανάπτυξη 
και απασχόληση 

2.4 ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
   

3.1 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 
3.2 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

3. Κοινωνική µέριµνα, δια 
βίου µάθηση, παιδεία, 
πολιτισµός, Αθλητισµός 3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

   
4.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

4.2 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4. Ανάπτυξη Περιφέρειας 
και Νοµικών Προσώπων 
ως Οργανισµών 

4.3 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
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2.1.2. Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

Κατά την προγραµµατική περίοδο 2012 - 2014, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

καλείται να επιτύχει τους γενικούς στρατηγικούς και τους ειδικότερους στόχους, 

κατά προτεραιότητα και στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Για την επίτευξη των 

στόχων θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρµογή των 15 µέτρων του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τα οποία συσχετίζονται µε έναν ή 

περισσότερους ειδικούς στόχους. Η συσχέτιση του κάθε µέτρου µε τους 

αντίστοιχους στόχους έχει βασιστεί στην ανάλυση της Α' φάσης, το 

περιεχόµενο του µέτρου και τη σχετικότητα του στόχου. 

Σε µια δεύτερη λοιπόν ανάλυση οι Κατευθυντήριες Γραµµές (Κ/Γ)/Γενικοί Στόχοι 

εξειδικεύονται περεταίρω σε 10 Ειδικούς Στόχους ως κάτωθι: 

 

Πίνακας 2: Εξειδίκευση Κ/Γ σε Ειδικούς Στόχους 

Α/Α Κατευθυντήριες Γραµµές Κωδικός 
Στόχου 

Ειδικοί Στόχοι 

1 Βελτίωση- ∆ηµιουργία  υποδοµών και 
δικτύων 

 
2 Ενίσχυση και ανασυγκρότηση 

παραγωγικής βάσης µε έµφαση στον 
πρωτογενή τοµέα 

3 Προστασία ανάδειξη και αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

4 Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού  µε 
στήριξη της απασχόλησης 

5 Ανάδειξη ταυτότητας της περιοχής 

1 ΚΓ1: Αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
και άρση των αδυναµιών της 

Π∆Ε 
 

9 Ενίσχυση έρευνας -  καινοτοµίας , 
∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και παραγωγικούς 

φορείς 
1 Βελτίωση- ∆ηµιουργία  υποδοµών και 

δικτύων 
6 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 

και των υποδοµών υγείας, πολιτισµού, 
αθλητισµού και ∆ια Βίου Μάθησης 

2 ΚΓ2:Αντιµετώπιση των 
ενδοπεριφερειακών 

ανισοτήτων 
 

2 Ενίσχυση και ανασυγκρότηση 
παραγωγικής βάσης µε έµφαση στον 

πρωτογενή τοµέα 
3 ΚΓ3 : Σεβασµός στο 

περιβάλλον 
3 Προστασία ανάδειξη και αποκατάσταση 

περιβάλλοντος 
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5 Ανάδειξη ταυτότητας της περιοχής – 
Τουριστική αξιοποίηση 

7 Ανάπτυξη της Περιφέρειας - ∆ιοικητική 
αποτελεσµατικότητα  

4 ΚΓ4: Ανάπτυξη της 
Περιφέρειας και των Νοµικών 

Προσώπων της, ως 
οργανισµών, 

και στη βελτίωση των 
σχέσεών της µε τους πολίτες, 
τους λοιπούς δηµόσιους 

φορείς. ∆ιαφάνεια σε όλους 
τους τοµείς της ∆ιοίκησης 

10 Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών 
χρηµατοδοτικών πηγών, οικονοµική 

αυτοτέλεια 

8 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
 

5 Ανάδειξη ταυτότητας της περιοχής –
τουριστική ανάπτυξη 

5 ΚΓ5 :Στήριξη των 
επιχειρήσεων και της 
επιχειρηµατικότητας 

9 Ενίσχυση έρευνας -  καινοτοµίας , 
∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και παραγωγικούς 

φορείς 
9 Ενίσχυση έρευνας -  καινοτοµίας , 

∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και παραγωγικούς 
φορείς 

2 Ενίσχυση και ανασυγκρότηση 
παραγωγικής βάσης µε έµφαση στον 

πρωτογενή τοµέα 
5 Ανάδειξη ταυτότητας της περιοχής - 

Τουριστική αξιοποίηση 

6 ΚΓ6 :Προώθηση των τοπικών 
προϊόντων στην εγχώρια και 

ξένη αγορά 
 

1 Βελτίωση- ∆ηµιουργία  υποδοµών και 
δικτύων 

 
7 ΚΓ 7:Ενίσχυση της κοινωνικής 

µέριµνας και των µέτρων για 
την υγεία, την παιδεία, 
τον πολιτισµό και τον 

αθλητισµό 
 

6 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 
και των υποδοµών υγείας , πολιτισµού, 
αθλητισµού και ∆ια Βίου Μάθησης 

4 Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού  µε 
στήριξη της απασχόλησης 

8 ΚΓ 8: Βελτίωση της 
απασχόλησης µε δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας 2 Ενίσχυση και ανασυγκρότηση 
παραγωγικής βάσης µε έµφαση στον 

πρωτογενή τοµέα 
 

 

Η συσχέτιση των δεκαέξι Μέτρων µε τους δέκα ειδικούς στόχους φαίνεται στη 

συνέχεια 
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Πίνακας 3: Συσχέτιση Μέτρων µε ειδικούς στόχους 

Κωδ. 
Μέτρου Μέτρα Κωδ. Στόχου Στόχοι 

1.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.1.3 Προστασία ανάδειξη και 
αποκατάσταση περιβάλλοντος 

1.2.3 Προστασία ανάδειξη και 
αποκατάσταση περιβάλλοντος 

1.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
– ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ 1.2.10 Ενίσχυση έρευνας -  καινοτοµίας , 
∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και 
παραγωγικούς φορείς 

1.3.3 Προστασία ανάδειξη και 
αποκατάσταση περιβάλλοντος 

1.3 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

1.3.6 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 
και των υποδοµών υγείας , 

πολιτισµού, αθλητισµού και ∆ια Βίου 
Μάθησης 

1.4 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 1.4.1 Βελτίωση- ∆ηµιουργία  υποδοµών και 
δικτύων 

 
1.5.1 Βελτίωση- ∆ηµιουργία  υποδοµών 

και δικτύων 
1.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.5.9 Ενίσχυση έρευνας -  καινοτοµίας , 
∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και 
παραγωγικούς φορείς 

2.1.2 Ενίσχυση και ανασυγκρότηση 
παραγωγικής βάσης µε έµφαση στον 

πρωτογενή τοµέα 

2.1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2.1.4 Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού  µε 

στήριξη της απασχόλησης 
2.2.5 Ανάδειξη ταυτότητας της περιοχής 

Τουριστική αξιοποίηση 
2.2.1 Βελτίωση- ∆ηµιουργία  υποδοµών και 

δικτύων 
 

2.2 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2.2.8 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 

2.3.8 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 2.3 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
2.3.9 Ενίσχυση έρευνας -  καινοτοµίας , 

∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και παραγωγικούς 
φορείς 

2.4 
ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2.4.9 Ενίσχυση έρευνας -  καινοτοµίας , 
∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και παραγωγικούς 

φορείς 
3.1 

ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 
3.1.6 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 

και των υποδοµών υγείας , πολιτισµού, 
αθλητισµού και ∆ια Βίου Μάθησης 

3.2 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

3.2.6 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 
και των υποδοµών υγείας , πολιτισµού, 
αθλητισµού και ∆ια Βίου Μάθησης 

3.3 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

3.3.6 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 
και των υποδοµών υγείας , πολιτισµού, 
αθλητισµού και ∆ια Βίου Μάθησης 
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4.1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

4.1.7 Ανάπτυξη της Περιφέρειας , ∆ιοικητική 
αποτελεσµατικότητα και οικονοµική 
αυτοτέλεια 

4.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.2.7 Ανάπτυξη της Περιφέρειας , ∆ιοικητική 
αποτελεσµατικότητα και οικονοµική 
αυτοτέλεια 

4.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

4.3.10 Ανάπτυξη της Περιφέρειας , ∆ιοικητική 
αποτελεσµατικότητα και οικονοµική 
αυτοτέλεια 

 

Το τρίτο ψηφίο του κωδικού του στόχου αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση των 

δέκα ειδικών Στόχων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, π.χ. οι στόχοι 1.4.1, 

1.5.1 και 2.2.1 αντιστοιχούν στον Ειδικό Στόχο 1 «Βελτίωση- ∆ηµιουργία  

υποδοµών και δικτύων κ.ο.κ. 

 

 

2.1.3. ∆ράσεις Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε µέτρου του προγράµµατος, καταρτίζεται 

ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει ένα υποπρόγραµµα 

δράσεων. Ως δράσεις νοούνται έργα και λειτουργίες, ως εξής: (α) κατηγορίες 

έργων ή µεγάλα έργα (δράσεις ή έργα που εκτελούνται εφ άπαξ µε 

καθορισµένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης), (β) συνεχώς 

επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης. 
 

Τα έργα περιλαµβάνουν µεγάλο πλήθος διαδικασιών, π.χ. σχεδιασµό, µελέτη, 

κατασκευή, συντήρηση, έρευνες, µελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες 

δηµοσιότητας, κανονιστικές ρυθµίσεις, κ.ά. 
 
 

Οι λειτουργίες διακρίνονται σε κύριες και σε υποστηρικτικές ή οριζόντιες. 

 

Οι κύριες λειτουργίες περιλαµβάνουν βασικές και ουσιαστικές αρµοδιότητες 

του οργανισµού µέσω των οποίων «εκπληρώνεται» ο σκοπός της Περιφέρειας 

(αρµοδιότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητικές, προστασίας 

περιβάλλοντος, κ.ά).  
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Οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες αφορούν στην παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης (διοίκηση 

προσωπικού, οικονοµική διαχείριση, προµήθειες, διοικητική υποστήριξη, νοµική 

υποστήριξη, πληροφοριακά συστήµατα, υποστήριξη του προγραµµατισµού, 

κ.ά). 

 

Η συνολική αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας 2012-2014 απεικονίζεται στον Πίνακα 4 όπου παρουσιάζεται η 

συσχέτιση των δράσεων ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο. Όπως φαίνεται και 

παρακάτω, τα 15 µέτρα εξειδικεύονται σε  δράσεις µέσω των οποίων 

επιτυγχάνονται οι 10 στόχοι του προγράµµατος. 
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Α/Α Κωδ. 
Μέτρου Μέτρα 

Κωδ. 
Στόχου Στόχοι 

Κωδ. 
∆ράσης 

Α/Α 
κωδικού 

∆ράσεις 

1.1.3.1  Έργα προστασίας και ανάδειξης 
περιβάλλοντος 

1.1.3.2  Χωροταξικός και πολεοδοµικός 
σχεδιασµός 

1.1 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.1.3 
Προστασία ανάδειξη και 

αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

1.1.3.3  ∆ιαχειριστικά σχέδια και µελέτες 
1.2.2.1  Έργα αποχετεύσεων 
1.2.2.2  ∆ιαχείριση απορριµµάτων 

1.2 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ 
ΡΥΠΩΝ 

1.2.2 
Προστασία, ανάδειξη και 

αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 1.2.2.3 

 Αντιµετώπιση πηγών 
ρύπανσης 
(ατµοσφαιρική, 
ηλεκτροµαγνητική κλ) 

1.3.3 
Προστασία, ανάδειξη και 

αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

1.3.3.1* 
 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε 

αστικούς και οικιστικούς ιστούς 

1.3.3 
Προστασία, ανάδειξη και 

αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

1.3.3.2 
 ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων-

υδρεύσεις  
1.3 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

1.3.6 

Ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδοµών και των 
υποδοµών υγείας , 

πολιτισµού, αθλητισµού και 
∆ια Βίου Μάθησης 

1.3.6.1** 

  

1.4.1.1  Βελτίωση – συντήρηση οδικού 
δικτύου 

1.4.1.2  Κατασκευή νέων τµηµάτων 
οδικού δικτύου 

1.4.1.2  Λιµενικά έργα 
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1.4 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 1.4.1 
Βελτίωση- ∆ηµιουργία  
υποδοµών και δικτύων 

1.4.1.3  Αντιπληµµυρικά έργα  

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 419 - 
 

1.4.1.4  Λοιπές υποδοµές 

14.1.5 
 Μελέτες τεχνικών έργων (ως 

ανωτέρω) 

1.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.5.9 

Ενίσχυση έρευνας -  
καινοτοµίας , ∆ιασύνδεση 

µε ΜΜΕ και 
παραγωγικούς φορείς 

1.5.9.1  
Προγράµµατα/δράσεις 

ενεργειακής αποδοτικότητας 

* επιπλέον των δράσεων του 1.2.2 

** ως κατωτέρω Μέτρα 3.1,3.2,3.3 
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Α/Α Κωδ. Μέτρου Μέτρα 
Κωδ. 
Στόχου 

Στόχοι Κωδ. ∆ράσης 
Α/Α 

κωδικού 
∆ράσεις 

2.1.2.1  Εγγειοβελτιωτικά έργα 
2.1.2.2  Προώθηση προϊόντων πρωτογενούς 

τοµέα 2.1.2 

Ενίσχυση και 
ανασυγκρότηση 
παραγωγικής βάσης µε 
έµφαση στον 
πρωτογενή τοµέα 

2.1.2.3  Επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα 
2.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2.1.4 Αξιοποίηση 
ανθρώπινου δυναµικού  
µε στήριξη της 
απασχόλησης 

2.1.4.1  ∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης 

2.2.5.1  Ενέργειες τουριστικής προβολής 
2.2.5 

Ανάδειξη ταυτότητας 
της περιοχής - 
Τουριστική αξιοποίηση 

2.2.5.2  Ανάπτυξη brand name περιοχής 

2.2.1 
Βελτίωση- ∆ηµιουργία  
υποδοµών και δικτύων 

2.2.5.2* 
 Ως ανωτέρω 2.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2.2.8 
Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων 

2.2.8.1 
 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 

2.3.8.1 
 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων (∆ράσεις 

για την ενίσχυση των ΜΜΕ) 2.3 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.3.8 
Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων 

2.3.8.2  ∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης 

2.4.9.1 
 Ενίσχυση έρευνας/καινοτοµίας – Ταµείο 

¨Ερευνας και Καινοτοµίας.  
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2.4 ΕΡΕΥΝΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2.4.9 

Ενίσχυση έρευνας -  
καινοτοµίας , 
∆ιασύνδεση µε ΜΜΕ και 
παραγωγικούς φορείς 

2.4.9.2 
 ∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης 

* Ως ανωτέρω 
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Α/Α Κωδ. 
Μέτρου 

Μέτρα Κωδ. 
Στόχου 

Στόχοι Κωδ. 
∆ράσης 

Α/Α 
κωδικού ∆ράσεις 

3.1.6.1  Ενίσχυση υποδοµών υγείας 
3.1.6.2  Ενίσχυση κοινωνικών υποδοµών 

3.1 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 3.1.6 

Ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδοµών και των 
υποδοµών υγείας , 

πολιτισµού, αθλητισµού 
και ∆ια Βίου Μάθησης 

3.1.6.3  
∆ιασφάλιση δηµόσιας υγείας 

3.2.6.1  ∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης 

3.2 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 3.2.6 

Ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδοµών και των 
υποδοµών υγείας, 

τουρισµού, πολιτισµού, 
αθλητισµού και παιδείας 

3.2.6.2  

∆οµές εκπαίδευσης 

3.3.6.1  Έργα /∆ράσεις ανάδειξης 
πολιτιστικής κληρονοµιάς 

περιοχής 
3.3.6.2  Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 
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3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3.3.6 

Ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδοµών και των 
υποδοµών υγείας, 

τουρισµού, πολιτισµού, 
αθλητισµού και παιδείας 3.3.6.3  Ενίσχυση αθλητικών υποδοµών 

και δράσεων 
 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 422 - 
 

 

 

Α/Α. 
Κωδ. 

Μέτρου 
Μέτρα 

Κωδ. 
Στόχου 

Στόχοι Κωδ. ∆ράσης 
Α/Α 

κωδικού 
∆ράσεις 

4.1.7.1  Στοχοθεσία  
4.1.7.2  Επάρκεια οργανωτικής υποδοµής 
4.1.7.3  Εξοπλισµός (πληροφοριακά συστήµατα για 

βελτίωση διοικητικής ικανότητας) 
4.1 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

4.1.7 

Ανάπτυξη της Περιφέρειας 
, ∆ιοικητική 

αποτελεσµατικότητα και 
οικονοµική αυτοτέλεια 

4.1.7.4  Πολιτική προστασία 

4.2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.2.7 

Ανάπτυξη της Περιφέρειας 
, ∆ιοικητική 
αποτελεσµατικότητα και 
οικονοµική αυτοτέλεια 
 

4.2.7.1  Κατάρτιση – Επιµόρφωση  - Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού 

4.3.7.1  Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

4.
 Α
νά

π
τυ
ξη
 Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α
ς
 κ
α
ι 

Ν
ο
µ
ικ
ώ
ν 
Π
ρ
ο
σ
ώ
π
ω
ν 
ω
ς
 

Ο
ρ
γα

νι
σ
µ
ώ
ν 

4.3 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

4.3.7 

Ανάπτυξη της 
Περιφέρειας,  ∆ιοικητική 
αποτελεσµατικότητα και 
οικονοµική αυτοτέλεια 

4.3.7.2  Αξιοποίηση Εθνικών Χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων 
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2.1.4. ∆ράσεις για τις ανάγκες του τριετούς προγράµµατος  
Αναλυτικά οι προτεινόµενες δράσεις για τις ανάγκες του τριετούς προγράµµατος 

έχουν ως εξής: 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 

Έργα προστασίας και 
ανάδειξης περιβάλλοντος 1 

Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων 21 

Χωροταξικός και 
πολεοδοµικός σχεδιασµός 

2 

Ενίσχυση 
έρευνας/καινοτοµίας 

22 
∆ιαχειριστικά σχέδια και 
µελέτες 3 

Ενίσχυση υποδοµών 
υγείας 

23 

Έργα αποχετεύσεων 

4 

Ενίσχυση κοινωνικών 
υποδοµών 

24 
∆ιαχείριση απορριµµάτων 

5 

∆ιασφάλιση δηµόσιας 
υγείας 

25 
∆ιαχείριση υδάτων/έργα 
ύδρευσης 

6 

∆ράσεις ∆ια Βίου 
Μάθησης 

26 
Αντιµετώπιση πηγών 
ρύπανσης (ατµοσφαιρική, 
ηλεκτροµαγνητική κλ) 7 

∆ράσεις ανάδειξης 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς περιοχής 27 

Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις 
σε αστικούς και οικιστικούς 
ιστούς 8 

Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

28 
Βελτίωση – συντήρηση οδικού 
δικτύου 9 

Επάρκεια οργανωτικής 
δοµής 

29 
Κατασκευή νέων τµηµάτων 
οδικού δικτύου 

10 

Στοχοθεσία  

30 
Λιµενικά έργα 

11 

Εξοπλισµός 
(πληροφοριακά 
συστήµατα για βελτίωση 
διοικητικής ικανότητας) 31 

Λοιπές υποδοµές 

12 

Κατάρτιση – 
Επιµόρφωση  - 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναµικού 32 

Αντιπληµµυρικά έργα 
13 

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 33 

Μελέτες τεχνικών έργων (ως 
ανωτέρω) 

14 

Αξιοποίηση Εθνικών 
πόρων 

34 
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Προγράµµατα/δράσεις 
ενεργειακής 
αποδοτικότητας 15 

∆οµές εκπαίδευσης 

35 
Εγγειοβελτιωτικά έργα 

16 

Αθλητισµός 

36 

Προώθηση προϊόντων 
πρωτογενούς τοµέα 

17 

∆ιάφορα 

37 
Επενδύσεις στον πρωτογενή 
τοµέα 18 

Ψηφιακές Υποδοµές  

38 
Ενέργειες τουριστικής 
προβολής 19 

Πολιτική Προστασία 

39 

Ανάπτυξη brand name 
περιοχής 

20 

 

 
 

Στα πλαίσια των ανωτέρω δράσεων προβλέπεται η υλοποίηση διαπεριφερειακών, 

διαβαθµιδικών και διεθνών συνεργασιών. Οι διαβαθµιδικές συνεργασίες 

εξειδικεύονται κάθε φορά µε την σύναψη σχετικών Προγραµµατικών Συµβάσεων 

ενώ οι διεθνέις συνεργασίες αφορούν διακρατικά προγράµµατα και αµιγώς 

Ευρωπαϊκά (πλην ΕΣΠΑ ) προγράµµατα 
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 2.2. . ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

2.2.1 Ιεράρχηση δράσεων 
 
 
Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ακολουθεί 

κατ΄αρχάς τις κατευθύνσεις του  Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 

Σύµφωνα µε αυτές τις κατευθύνσεις  επιδιώκονται  κατά προτεραιότητα : 

 

I. η εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων,  

II.  η εξόφληση δικαστικών αποφάσεων,  

III.  η εξόφληση οφειλών προηγουµένων ετών από εκτελεσµένες εργασίες και 

IV.  η εκτέλεση των συνεχιζόµενων έργων µε πιστώσεις που να ανταποκρίνονται 

στους διαθέσιµους πόρους του προγράµµατος.  

Μέσω του προγράµµατος διεκδικείται εξίσου  η υλοποίηση των έργων και δράσεων 

εκείνων που θα προσδώσουν την αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή.   

Έτσι µέσω του προγράµµατος επιδιώκεται : 

V. η  υλοποίηση νέων έργων ιδιαίτερης σπουδαιότητας  που διαθέτουν την 

απαιτούµενη ωριµότητα υλοποίησης 

VI. η  προετοιµασία / ωρίµανση  νέων έργων και δράσεων  µε µελέτες, 

απαλλοτριώσεις, κ.ά. τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  και 

αναµένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους προς το τέλος της τρέχουσας 

προγραµµατικής περιόδου ή κατά την αρχή της επόµενης. 

 

Τα ανωτέρω αφορούν νέα έργα που έχουν προταθεί για ένταξη στο φετινό Π∆Ε .  

Με βάση τα παραπάνω, οι κατηγορίες I-IV (ολοκληρωµένα µε εκκρεµείς οφειλές και 

συνεχιζόµενα έργα και προγράµµατα) κατατάσσονται σε συνεχιζόµενες δράσεις Α' 

βαθµού προτεραιότητας, ενώ οι κατηγορίες (V) και (VI) αναπτύσσονται σε νέες 

δράσεις Α' και  Β' βαθµού προτεραιότητας, σύµφωνα µε τους διαθέσιµους πόρους 

και βάσει  της  υφιστάµενης κατάστασης κατά περίπτωση. 
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Επιπλέον, για όλη την προγραµµατική περίοδο, θα διατεθούν πόροι για τις συνεχώς 

επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης, στο 

πλαίσιο των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας. Αυτές, όπως έχει αναφερθεί, 

είναι οι κύριες λειτουργίες άσκησης αρµοδιοτήτων και εκπλήρωσης του σκοπού της 

Περιφέρειας, και οι υποστηρικτικές (ή οριζόντιες) λειτουργίες για την παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. 

 
 

2.2.2 Προγραµµατισµός υλοποίησης δράσεων    
 
 

Η υλοποίηση  των προτεινόµενων δράσεων  γίνεται µέσω των τακτικών πόρων της 

Περιφέρειας και των πόρων που προέρχονται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων( εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο).  

 

Οι τακτικοί πόροι της Περιφέρειας προέρχονται από τους ΚΑΠ οι οποίοι 

διαχωρίζονται σε λειτουργικούς και επενδυτικούς.  Μέσω των λειτουργικών πόρων 

εξασφαλίζονται οι τακτικές λειτουργίες της Περιφέρειας ενώ µέσω των επενδυτικών 

πόρων εξασφαλίζεται η υλοποίηση  των απαραίτητων ενεργειών συντήρησης του 

οδικού δικτύου και λοιπές επενδυτικές λειτουργίες της Περιφέρειας. 

 

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων( εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο) αφορά 

έργα και δράσεις που εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις που εκδίδει το ΥΠΑΑΝ. 

Το Εθνικό Σκέλος αφορά έργα και δράσεις που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς 

πόρους ενώ το Συγχρηµατοδοτούµενο Σκέλος αφορά έργα και δράσεις που 

χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ε..Ε (∆ιαρθρωτικά Ταµεία κατά κύριο λόγο). 

 

 

2.2.2.1 Προγραµµατισµός υλοποίησης δράσεων από πόρους των ΚΑΠ 
 

Η τρέχουσα εικόνα του επενδυτικού προγράµµατος των ΚΑΠ όσον αφορά τον 

αριθµό των υλοποιούµενων έργων ανά δράση , τον προϋπολογισµό τους και τα 

διατιθέµενα ποσά (πιστώσεις ) το 2012 έχει ως εξής: 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 

1.   ∆ιαχειριστικά σχέδια και µελέτες 4 151.900,61 € 144.500,61 € 

2.   ∆ιαχείριση απορριµµάτων 1 120.000,00 € 31.600,00 € 

3.   ∆ιαχείριση υδάτων 2 314.997,53 € 175.051,50 € 

4.   
Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε 
αστικούς και οικιστικούς ιστούς 

3 88.000,00 € 44.351,00 € 

5.   
Βελτίωση – συντήρηση οδικού 
δικτύου 

219 50.030.894,48 € 13.865.220,87 € 

6.   
Κατασκευή νέων τµηµάτων οδικού 
δικτύου 

39 6.704.684,99 € 679.124,18 € 

7.   Αντιπληµµυρικά έργα 2 103.668,52 € 86.448,52 € 

8.   
Μελέτες τεχνικών έργων (ως 
ανωτέρω) 

14 2.522.443,22 € 1.004.452,12 € 

9.   Εγγειοβελτιωτικά έργα 51 4.147.841,32 € 644.117,19 € 

10.   Επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα 4 705.764,49 € 87.228,68 € 

11.   Ενέργειες τουριστικής προβολής 4 1.416.482,92 € 172.913,95 € 

12.   Ενίσχυση έρευνας/καινοτοµίας 2 81.650,00 € 33.713,33 € 

13.   Ενίσχυση υποδοµών υγείας 1 304.758,00 € 4.000,00 € 

14.   Ενίσχυση κοινωνικών υποδοµών 7 1.037.630,40 € 226.811,33 € 

15.   ∆ιασφάλιση δηµόσιας υγείας 2 307.400,00 € 31.000,00 € 

16.   
∆ράσεις ανάδειξης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς περιοχής 

10 552.212,69 € 136.600,00 € 

17.   Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 1 35.000,00 € 35.000,00 € 

18.   
Εξοπλισµός (πληροφοριακά 
συστήµατα για βελτίωση διοικητικής 
ικανότητας) 

11 674.739,62 € 151.011,96 € 

19.   
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

1 300.000,00 € 200.000,00 € 

20.   Αξιοποίηση Εθνικών πόρων 1 81.656,72 € 48.994,04 € 

21.   ∆οµές εκπαίδευσης 4 458.534,58 € 390.607,56 € 

22.   Αθλητισµός 5 422.182,43 € 179.633,98 € 

23.   ∆ιάφορα 13 16.778.041,05 € 4.162.202,81 € 

24.   Πολιτική Προστασία 4 335.799,99 € 221.200,00 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 405 87.676.283,56 € 22.755.783,63 € 

 

Στον παραπάνω πίνακα έχουµε την εικόνα φαίνονται των δράσεων που 

υλοποιούνται µέσω του επενδυτικού προγράµµατος των ΚΑΠ και η κατανοµή του 

πρ/σµού τους  σε σχέση µε τον συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος.  Τα 

παρακάτω διάγραµµα είναι ενδεικτικά της κατανοµής των δράσεων όσον αφορά 

τον αριθµό τους και την διάθεση του πρ/σµου τους (πιστώσεων) για το 2012. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2012 
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 ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΧΡ/ΣΗΣ) ΑΝΑ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΠ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
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Από τους παραπάνω πίνακες και γραφήµατα γίνεται φανερή η κατεύθυνση και 

διάρθρωση του επενδυτικού προγράµµατος των ΚΑΠ. Τόσο όσον αφορά τον 

αριθµό των έργων/δράσεων όσο και όσο αφορά την κατανοµή πρ/σµου και 

πιστώσεων (χρηµατοδότηση έτους) το κύριο  βάρος πέφτει στην αντιµετώπιση 

αναγκών συντήρησης του  οδικού δικτύου της Περιφέρειας . 

 

Πιο συγκεκριµένα το 65% περίπου των ενταγµένων δράσεων του προγράµµατος 

αφορά  την υλοποίηση έργων συντήρησης- βελτίωσης –αναβάθµισης (κατά 

δεύτερο λόγο ) του οδικού δικτύου της Περιφέρειας µε  το 63% των διατιθέµενων 

πιστώσεων να κατευθύνεται  σε αυτόν τον τοµέα. Ακολουθούν όσον αφορά τις 

ενταγµένες δράσεις τα εγγειοβελτιωτικά έργα µε 12,6 % µε µόλις όµως 2,83% των 

διατιθέµενων πιστώσεων.  

 

Η δυσαναλογία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η αρµοδιότητα συντήρησης  και 

αναβάθµισης για τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχει περάσει  µε τον «Καλλικράτη» στην 

πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και κατ΄ ουσία αποπληρώνονται οφειλές περασµένων 

ετών και ολοκληρώνονται κάποια έργα που είχαν ενταχθεί στα τέλη του 2010. Όσον 

αφορά τις υπόλοιπες ενταγµένες δράσεις σηµειώνουµε τις µελέτες τεχνικών έργων 

µε 3,5% περίπου και διατιθέµενες πιστώσεις  4,41%, δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής 

κληρονοµιάς µε 2,75% περίπου και διατιθέµενες πιστώσεις  0,75%, δράσεις 

εξοπλισµού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε 2,72% περίπου και διατιθέµενες πιστώσεις  

0,65%,  δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών υποδοµών µε 2% περίπου και διατιθέµενες 

πιστώσεις  1%.  Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει  για την κατηγορία διάφορα που 

διατίθενται υψηλές σχετικά πιστώσεις  και αφορά κατά κύριο λόγο αποπληρωµή 

παλαιών οφειλών έργων και δράσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,  

αποπληρωµή τοκοχρεωλυτικών δόσεων και τήρηση αποθεµατικού. 

 

Συνοπτικά µέσω των ΚΑΠ χρηµατοδοτούνται 24 κατηγορίες δράσεων µε κύρια 

έµφαση στις τεχνικές υποδοµές της οδοποιίας µε τις υπόλοιπες δράσεις να 

εµφανίζουν µικρή διασπορά.  

 

Ο Προγραµµατισµός υλοποίησης  δράσεων για τα προσεχή έτη 2013 και 2014 

προσδιορίζεται σε καθοριστικό βαθµό από τους διατιθέµενους πόρους που θα 
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εισρεύσουν στην Περιφέρεια. Έχοντας ως κύρια βάση την πρόβλεψη των 

οικονοµικών εισροών για τους ΚΑΠ, ο προγραµµατισµός διαµορφώνεται ως εξής:  

 

2013 2014 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ % ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ % 

1.   
∆ιαχειριστικά σχέδια και 
µελέτες 

50.000 € 0,29% 100.000 € 0,59% 

2.   ∆ιαχείριση απορριµµάτων   0,00% 0 € 0,00% 

3.   ∆ιαχείριση υδάτων   0,00% 0 € 0,00% 

4.   
Ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις σε αστικούς 
και οικιστικούς ιστούς 

  0,00% 100.000 € 0,59% 

5.   
Βελτίωση – συντήρηση 
οδικού δικτύου 

11.600.000 € 68,24% 11.000.000 € 64,71% 

6.   
Κατασκευή νέων τµηµάτων 
οδικού δικτύου 

270.000 € 1,59%   0,00% 

7.   Αντιπληµµυρικά έργα 450.000 € 2,65% 450.000 € 2,65% 

8.   
Μελέτες τεχνικών έργων 
(ως ανωτέρω) 

650.000 € 3,82% 500.000 € 2,94% 

9.   Εγγειοβελτιωτικά έργα 400.000 € 2,35% 500.000 € 2,94% 

10.   
Επενδύσεις στον 
πρωτογενή τοµέα 

100.000 € 0,59% 300.000 € 1,76% 

11.   
Ενέργειες τουριστικής 
προβολής 

50.000 € 0,29% 50.000 € 0,29% 

12.   
Ενίσχυση 
έρευνας/καινοτοµίας 

100.000 € 0,59% 200.000 € 1,18% 

13.   
Ενίσχυση υποδοµών 
υγείας 

100.000 € 0,59% 100.000 € 0,59% 

14.   
Ενίσχυση κοινωνικών 
υποδοµών 

400.000 € 2,35% 500.000 € 2,94% 

15.   
∆ιασφάλιση δηµόσιας 
υγείας 

80.000 € 0,47% 80.000 € 0,47% 

16.   
∆ράσεις ανάδειξης 
πολιτιστικής κληρονοµιάς 
περιοχής 

100.000 € 0,59% 200.000 € 1,18% 

17.   
Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

150.000 € 0,88% 300.000 € 1,76% 

18.   

Εξοπλισµός 
(πληροφοριακά 
συστήµατα για βελτίωση 
διοικητικής ικανότητας) 

50.000 € 0,29% 50.000 € 0,29% 
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19.   
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

100.000 € 0,59% 100.000 € 0,59% 

20.   ∆οµές εκπαίδευσης   0,00% 0 € 0,00% 

21.   Αθλητισµός 50.000 € 0,29% 150.000 € 0,88% 

22.   ∆ιάφορα 1.900.000 € 11,18% 1.900.000 € 11,18% 

23.   Πολιτική Προστασία 150.000 € 0,88% 150.000 € 0,88% 

24.   
Ανάπτυξη brand name 
περιοχής 

50.000 € 0,29% 50.000 € 0,29% 

25.   

Κατάρτιση – Επιµόρφωση  
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναµικού 
Π∆Ε 

50.000 € 0,29% 50.000 € 0,29% 

26.   
∆ράσεις ∆ια Βίου 
Μάθησης 

50.000 € 0,29% 70.000 € 0,41% 

27.   
Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων 

100.000 € 0,59% 100.000 € 0,59% 

  ΣΥΝΟΛΑ 17.000.000 € 100,00% 17.000.000 € 100,00% 

 

Είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα όσο και από το γράφηµα που ακολουθεί 

πως ο κύριος όγκος των διαθέσιµων πιστώσεων και τα έτη 2013-2014 κατευθύνεται 

στην συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας.  

 

∆εδοµένης της αναµενόµενης µάλιστα µείωσης των διατιθέµενων επενδυτικών 

πόρων από τους ΚΑΠ η ποσοστιαία δέσµευση των πόρων στην συγκεκριµένη 

κατηγορία δράσης βαίνει αυξανόµενη και τα δύο έτη . Πρόκειται για την µόνη 

κατηγορία δράσης που ενισχύει την ποσοστιαία δέσµευση και τα δύο έτη – αν και 

µειωµένη σε απόλυτους αριθµούς - καθώς οι αυξηµένες  ανάγκες συντήρησης του 

οδικού δικτύου σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη µείωση των πόρων των ΚΑΠ και 

τα µειωµένα λοιπά έσοδα (ΤΕΟ, έσοδα από τέλη και άδειες κλπ) της Περιφέρειας 

καθιστούν ανέφικτη οποιαδήποτε προσπάθεια συµπίεσης της ανωτέρω  

κατηγορίας .  

 

Προβλέπεται παράλληλα η διακριτή – έστω και σε µικρό ποσοστό – ανάδειξη και 

διασπορά των λοιπών κατηγοριών δράσεων µε την προσθήκη 4 νέων σε σχέση µε 

το 2012, και συγκεκριµένα των :  

 

• Ανάπτυξη brand name περιοχής  
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• Κατάρτιση – Επιµόρφωση  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού Π∆Ε 

• ∆ράσεις κοινωνικού αποθέµατος  

• ∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης  

• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων- ∆ηµιουργία ταµείου καινοτοµίας 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 : ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΠ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 

2012-2014 
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2.2.2.2 Προγραµµατισµός υλοποίησης δράσεων από 
Συγχρηµατοδοτούµενους πόρους  

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία του επενδυτικού προγράµµατος 

των Συγχρηµατοδοτούµενων πόρων όσον αφορά το είδος και τον αριθµό των 

υλοποιούµενων έργων ανά δράση , τον προϋπολογισµό τους και τα διατιθέµενα 

ποσά (πιστώσεις ) το 2012 (ποσά σε €). 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012  

1 
Έργα προστασίας και ανάδειξης 
περιβάλλοντος 

11 6.058.154,49 € 974.726,37 € 

2 
Χωροταξικός και πολεοδοµικός 
σχεδιασµός 

14 3.687.057,78 € 1.228.099,91 € 

3 ∆ιαχειριστικά σχέδια και µελέτες 8 1.570.375,00 € 207.332,66 € 
4 Έργα αποχετεύσεων 16 11.947.017,18 € 1.659.994,41 € 
5 ∆ιαχείριση απορριµµάτων 13 35.408.706,10 € 2.971.126,12 € 
6 ∆ιαχείριση υδάτων 21 25.523.689,79 € 7.710.196,43 € 

7 
Αντιµετώπιση πηγών ρύπανσης 
(ατµοσφαιρική, 
ηλεκτροµαγνητική κλ) 

2 405.750,00 € 110.613,75 € 

8 
Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε 
αστικούς και οικιστικούς ιστούς 

13 8.347.519,79 € 364.729,32 € 

9 
Βελτίωση – συντήρηση οδικού 
δικτύου 

60 122.379.700,52 € 15.388.945,67 € 

10 
Κατασκευή νέων τµηµάτων 
οδικού δικτύου 

25 50.747.728,03 € 3.818.850,17 € 

11 Λιµενικά έργα 5 3.761.662,60 € 219.001,55 € 
12 Αντιπληµµυρικά έργα 2 9.531.656,20 € 613.831,70 € 
13 Εγγειοβελτιωτικά έργα 16 17.144.199,88 € 2.401.361,45 € 

14 
Προώθηση προϊόντων 
πρωτογενούς τοµέα 

1 229.400,00 € 229.400,00 € 

15 
Επενδύσεις στον πρωτογενή 
τοµέα 

3 1.540.049,48 € 0,00 € 

16 Ενέργειες τουριστικής προβολής 3 2.934.147,20 € 99.015,00 € 
17 Ανάπτυξη brand name περιοχής 1 58.000,00 € 1.380,00 € 
18 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 3 956.940,00 € 464.049,00 € 
19 Ενίσχυση έρευνας/καινοτοµίας 14 17.622.919,32 € 3.876.158,14 € 
20 Ενίσχυση υποδοµών υγείας 3 965.000,00 € 257.280,53 € 
21 Ενίσχυση κοινωνικών υποδοµών 87 47.274.158,32 € 3.301.515,38 € 
22 ∆ιασφάλιση δηµόσιας υγείας 8 5.315.243,44 € 800.036,25 € 
23 ∆ράσεις ∆ια Βίου Μάθησης 1 45.000,00 € 1.000,00 € 

24 
∆ράσεις ανάδειξης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς περιοχής 

13 13.521.424,26 € 426.648,96 € 

25 Επάρκεια οργανωτικής δοµής 9 1.658.526,35 € 649.899,48 € 

26 
Εξοπλισµός (πληροφοριακά 
συστήµατα για βελτίωση 
διοικητικής ικανότητας) 

10 4.380.321,13 € 2.777.501,86 € 

27 
Κατάρτιση – Επιµόρφωση  - 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναµικού 

5 964.847,20 € 205.603,50 € 
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28 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

25 726.117,76 € 390.945,60 € 

29 ∆οµές εκπαίδευσης 42 81.753.875,05 € 7.918.104,21 € 
30 Αθλητισµός 1 457.714,70 € 18.502,69 € 
31 ∆ιάφορα 13 16.664.455,18 € 584.308,96 € 
32 Ψηφιακές Υποδοµές  4 872.137,82 € 122.250,00 € 
33 Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας 11 2.449.068,00 € 29.989,62 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 463 496.902.562,57 € 59.822.398,69 € 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΧΡ/ΣΗΣ) ΑΝΑ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
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Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα καθώς και των γραφηµάτων παρουσιάζουν µε 

αναλυτικό τρόπο το πλήθος των έργων – παρεµβάσεων σε κάθε κατηγορία 

δράσεων µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό και το ύψος των πιστώσεων για το έτος 

2012. Γίνεται φανερό πως σε αντίθεση µε τις χρηµατοδοτούµενες δράσεις  των ΚΑΠ, 

το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος παρουσιάζει ικανοποιητική διασπορά όσον 

αφορά τον αριθµό και την διάθεση των πιστώσεων.  

 

Οι περισσότερες σε πλήθος παρεµβάσεις µε τον αντίστοιχο Π/Υ παρουσιάζονται 

στον τοµέα του οδικού δικτύου, στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών και στα 

έργα της εκπαίδευσης.   

 

Τόσο όσον αφορά τον αριθµό των έργων/δράσεων όσο και όσο αφορά την 

κατανοµή πρ/σµου και πιστώσεων (χρηµατοδότηση έτους) το κύριο  βάρος πέφτει 

στην βελτίωση - συντήρηση του  οδικού δικτύου της Περιφέρειας.  

 

Πιο συγκεκριµένα το 24,75% περίπου των ενταγµένων δράσεων του προγράµµατος 

αφορά  την υλοποίηση έργων βελτίωσης – αναβάθµισης του οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας µε  το 25,74% των διατιθέµενων πιστώσεων να κατευθύνεται  σε αυτόν 

τον τοµέα. Ακολουθούν όσον αφορά τις ενταγµένες δράσεις τα έργα εκπαίδευσης 

(υποδοµών κλπ) µε 16,53 % µε 13,24% των διατιθέµενων πιστώσεων. Όσον αφορά 

τις υπόλοιπες ενταγµένες δράσεις σηµειώνουµε τις δράσεις κοινωνικών υποδοµών 

µε 9,56% περίπου του συνολικού Π/Υ και διατιθέµενες πιστώσεις  5,5%, 

εγγειοβελτιωτικά έργα, δράσεις ενίσχυσης της έρευνας καινοτοµίας µε 6,48% του 

συνολικού Π/Υ.   

 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιαζόνται τα παραπάνω καθώς επίσης και η 

αναλογία κάθε κατηγορίας στον αριθµό των έργων, στο συνολικό προϋπολογισµό 

και στις κατανεµόµενες πιστώσεις για το 2012. 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύτπει ότι η κατηγορία «Ενίσχυση Κοινωνικών Υποδοµών» 

ενώ συγκεντρώνει το 18% του αριθµού των ενταγµένων έργων εντούτοις ο 

προϋπολογισµός των ενταγµένων έργων είναι το 9,5% και οι πιστώσεις για το 2012 
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είναι µόλις το 5,5%. Τέτοια εικόνα αποτυπώνει ξεκάθαρα το επενδυτικό –αναπτυξιακό 

προφίλ της περιοχής µας. 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

2012  

1 
Έργα προστασίας και 
ανάδειξης περιβάλλοντος 

2,4% 1,2% 1,6% 

2 
Χωροταξικός και 
πολεοδοµικός σχεδιασµός 

3,0% 0,7% 2,1% 

3 
∆ιαχειριστικά σχέδια και 
µελέτες 

1,7% 0,3% 0,3% 

4 Έργα αποχετεύσεων 3,5% 2,4% 2,8% 

5 ∆ιαχείριση απορριµµάτων 2,8% 7,1% 5,0% 

6 ∆ιαχείριση υδάτων 4,5% 5,1% 12,9% 

7 
Αντιµετώπιση πηγών 
ρύπανσης (ατµοσφαιρική, 
ηλεκτροµαγνητική κλ) 

0,4% 0,1% 0,2% 

8 
Ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις σε αστικούς 
και οικιστικούς ιστούς 

2,8% 1,7% 0,6% 

9 
Βελτίωση – συντήρηση 
οδικού δικτύου 

13,0% 24,6% 25,7% 

10 
Κατασκευή νέων τµηµάτων 
οδικού δικτύου 

5,4% 10,2% 6,4% 

11 Λιµενικά έργα 1,1% 0,8% 0,4% 

12 Αντιπληµµυρικά έργα 0,4% 1,9% 1,0% 

13 Εγγειοβελτιωτικά έργα 3,5% 3,5% 4,0% 

14 
Προώθηση προϊόντων 
πρωτογενούς τοµέα 

0,2% 0,0% 0,4% 

15 
Επενδύσεις στον 
πρωτογενή τοµέα 

0,6% 0,3% 0,0% 

16 
Ενέργειες τουριστικής 
προβολής 

0,6% 0,6% 0,2% 

17 
Ανάπτυξη brand name 
περιοχής 

0,2% 0,0% 0,0% 

18 
Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων 

0,6% 0,2% 0,8% 

19 
Ενίσχυση 
έρευνας/καινοτοµίας 

3,0% 3,5% 6,5% 

20 
Ενίσχυση υποδοµών 
υγείας 

0,6% 0,2% 0,4% 

21 
Ενίσχυση κοινωνικών 
υποδοµών 

18,8% 9,5% 5,5% 

22 
∆ιασφάλιση δηµόσιας 
υγείας 

1,7% 1,1% 1,3% 

23 
∆ράσεις ∆ια Βίου 
Μάθησης 

0,2% 0,0% 0,0% 

24 
∆ράσεις ανάδειξης 
πολιτιστικής κληρονοµιάς 
περιοχής 

2,8% 2,7% 0,7% 
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25 
Επάρκεια οργανωτικής 
δοµής 

1,9% 0,3% 1,1% 

26 

Εξοπλισµός 
(πληροφοριακά 
συστήµατα για βελτίωση 
διοικητικής ικανότητας) 

2,2% 0,9% 4,6% 

27 
Κατάρτιση – Επιµόρφωση  
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναµικού 

1,1% 0,2% 0,3% 

28 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

5,4% 0,1% 0,7% 

29 ∆οµές εκπαίδευσης 9,1% 16,5% 13,2% 

30 Αθλητισµός 0,2% 0,1% 0,0% 

31 ∆ιάφορα 2,8% 3,4% 1,0% 

32 Ψηφιακές Υποδοµές  0,9% 0,2% 0,2% 

33 
Ενίσχυση 
επιχειρηµατικότητας 

2,4% 0,5% 0,1% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Συνοπτικά µέσω των Συγχρηµατοδοτούµενων χρηµατοδοτούνται 33 κατηγορίες 

δράσεων µε κύρια έµφαση στις τεχνικές υποδοµές της οδοποιίας µε τις υπόλοιπες 

δράσεις να εµφανίζουν µικρή  αλλά ικανοποιητική διασπορά.  

 

Ο Προγραµµατισµός υλοποίησης  δράσεων για τα προσεχή έτη 2013 και 2014 

προσδιορίζεται σε καθοριστικό βαθµό από τους διατιθέµενους πόρους που θα 

εισρεύσουν στην Περιφέρεια. Με δεδοµένους τους ήδη δεσµευµένους πόρους η 

εικόνα  διαµορφώνεται ως εξής:  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΧΡ/ΣΗΣ) ΑΝΑ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 
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2.2.2.3 Προγραµµατισµός υλοποίησης δράσεων από χρηµατοδοτούµενοι 
από το Εθνικό Σκέλος του Π∆Ε  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία δράσεων που 

χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Σκέλος του Π∆Ε όσον αφορά το είδος και τον 

αριθµό των υλοποιούµενων έργων ανά δράση , τον προϋπολογισµό τους και τα 

διατιθέµενα ποσά (πιστώσεις ) το 2012 , 2013 & 2014(ποσά σε €). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Αριθµός 
Έργων 

Εγκεκριµένος 
Προϋπολογισµός 

Πιστώσεις 
2012 

Πιστώσεις 2013 Πιστώσεις 2014 

Έργα 
προστασίας και 
ανάδειξης 
περιβάλλοντος 

15 11.485.570,29 € 1.311.074,74 € 2.286.000,00 € 1.116.422,35 € 

Έργα 
αποχετεύσεων 

5 20.213.368,00 € 2.199.653,75 € 2.792.500,00 € 1.050.000,00 € 

Ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις σε 
αστικούς και 
οικιστικούς 
ιστούς 

6 5.344.865,95 € 677.056,69 € 456.988,71 € 0,00 € 

Βελτίωση – 
συντήρηση 
οδικού δικτύου 

90 89.599.221,92 € 7.804.471,28 € 17.466.097,54 € 8.723.582,48 € 

Κατασκευή 
νέων τµηµάτων 
οδικού δικτύου 

21 12.577.955,33 € 2.268.446,55 € 7.158.579,20 € 125.000,00 € 

Αντιπληµµυρικά 
έργα 

23 50.184.574,96 € 1.326.165,18 € 4.486.419,50 € 4.986.323,21 € 

Εγγειοβελτιωτικά 
έργα 

10 6.167.500,00 € 1.770.767,66 € 2.003.373,92 € 716.000,00 € 

∆οµές 
εκπαίδευσης 

3 750.000,00 € 685.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Αθλητισµός 77 24.088.391,14 € 1.314.291,36 € 619.220,16 € 0,00 € 
∆ιάφορα 4 1.781.697,40 € 307.221,88 € 0,00 € 0,00 € 
ΣΥΝΟΛΑ 254 222.193.144,99 € 19.664.149,09 € 37.269.179,03 € 16.717.328,04 € 

 

Κύριο χαρακτηριστικό του Εθνικού Σκέλους του Π∆Ε είναι η µικρή διασπορά 

δράσεων σε σχέση µε το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε. Οι δράσεις που 

υλοποιούνται µέσω του Εθνικού Σκέλους του Π∆Ε είναι συγκεκριµένες και αφορούν 

κατά προτεραιότητα παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο και εν συνεχεία αντιπληµµυρικά 

έργα, Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος, έργα αποχετεύσεων, 

εγγειοβελτιωτικά έργα δοµές εκπαίδευσης και αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί πως οι δράσεις αθλητισµού αφορούν Συλλογικές Αποφάσεις 

του Ελλάδα 2004 οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο τελικής αποπληρωµής. 
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Η υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Σκέλους του Π∆Ε για την περίοδο 2012-2014 

θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των έργων βελτίωσης οδοποιίας και των 

αντιπληµµυρικών έργων.  Όπως προκύπτει και από τα σχετικά γραφήµατα οι δύο 

συγκεκριµένες κατηγορίες θα αυξήσουν κατά πολύ την ποσοστιαία κατανοµή 

πιστώσεων από το 39,65% στο 52,18% για τις δράσεις βελτίωσης οδοποιίας και από 

το 6,74% στο 29,83% για τις δράσεις αντιπληµµυρικών έργων. Τα έργα κατασκευής 

νέων τµηµάτων οδικού δικτύου αναµένεται να ολοκληρωθούν και αν 

απορροφήσουν έτσι το µεγαλύτερο ύψος πιστώσεων το 2013. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6:  ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡ/ΜΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ Π∆Ε 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ Π∆Ε 
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ΓΡΑΦΗΜΑ8: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2012-2014 ∆ΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ Π∆Ε 
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2.2.2.4 Προγραµµατισµός υλοποίησης δράσεων χρηµατοδοτούµενων από 
Συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Π∆Ε , πλην ∆ΕΠΙΝ 

 

Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας υλοποιεί έργα ως 

τελικός δικαιούχος αξιοποιώντας πόρους από τοµεακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Πιο 

συγκεκριµένα υλοποιούνται µέσω τοµεακών προγραµµάτων συγκεντρωτικά οι 

κάτωθι κατηγορίες δράσεων  . 

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Πλήθος έργων 
/δράσεων 

Προϋπολογισµός 
Υπόλοιπο την  
30-6-2012 

1.   
Έργα 
αποχετεύσεων 

13 131.489.013 € 116.582.130 € 

2.   
Ψηφιακές 
υποδοµές 

2 1.247.980 € 1.247.980 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15 132.736.993 € 117.830.110 € 
 

 

 

2.2.2.5 Προγραµµατισµός υλοποίησης δράσεων για ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων 

 
Α.  Αναπτυξιακοί νόµοι 

Από το 2004 έως και 30-6-2011 και για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  έχουν 

ενταχθεί στον Νόµο 3299/2004 646 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους επένδυσης 

479,8 εκ ευρώ και µε αναλογούσα επιχορήγηση 245,5 εκ ευρώ.  

 

Από τις επενδύσεις αυτές µέχρι την 31-12-2011 έχουν ολοκληρωθεί  260 επενδυτικά 

σχέδια και υπολείπονται να ολοκληρωθούν άλλα 386 (59.75%).  

 

Στο πρώτο εξάµηνο του 2011 εκταµιεύτηκαν περίπου 7 εκ ευρώ ενώ στο β’ εξάµηνο 

του 2011 εκταµιεύτηκαν περίπου 10 εκ ευρώ. Στο πρώτο πεντάµηνο του 2012 έχουν 

ήδη καταβληθεί σε επιχειρήσεις άλλα 6 εκ ευρώ οπότε, από την ανάληψη της 

αρµοδιότητας από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και µέχρι σήµερα έχουν 

καταβληθεί περίπου 16 εκ ευρώ. Η συνολική απορρόφηση  για το 2012 θα  

πλησιάσει τα 20  εκ ευρώ.  

 

Στα πλαίσια του Νέου Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 υπήρξαν δύο περίοδοι 

υποβολής αιτήσεων (Απρίλιος 2011 και Οκτώβριος 2011). Στην πρώτη περίοδο 
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υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 2 επενδυτικά σχέδια. Στην δεύτερη περίοδο 

υποβλήθηκαν 6 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια.  

 

Συνοπτικά η εξέλιξη της πορείας χρηµατοδότησης για τον επενδυτικό Νόµο (παλαιό 

και νέο) θα έχει ως εξής: 

Αρ. 
δικαιούχων 

Κατανοµή 
χρηµ/σης 2012 

Κατανοµή 
χρηµ/σης 2013 

Κατανοµή 
χρηµ/σης 2014 

386 20 εκ. € 22 εκ. € 22 εκ. € 

 

Β. Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας 

 

Εντός του έτους αναµένεται η  προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού – Εµπορίου - 

Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευµένων δράσεων µε σκοπό την 

αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. Ήδη υπάρχει η προδηµοσίευση του οδηγού 

του προγράµµατος (www.ependyseis.gr)  όπως αυτός συµπληρώθηκε µετά από 

την διαβούλευση που έγινε µε τις περιφέρειες της χώρας. 

 

 Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων 

προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και η απευθείας τόνωση της επιχειρηµατικότητας σε συνθήκες 

κρίσης. Επιπλέον µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση 

αλλά και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και 

σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

 

Πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια της προκήρυξης προβλέπεται  

Περιφέρεια  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Υ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(€)  

Μεταποίηση 
(€)  

Τουρισµός 
(€)  

Εµπόριο (€)  Υπηρεσίες (€)  

∆υτικής 
Ελλάδας 

15.750.000,00 6.300.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 

Αρ. δικαιούχων 
(κατ εκτίµηση) 

  45 25 65 65 
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Κατανοµή 
χρηµατοδότησης 

  2012 2013 2014 

     - 7 εκ.€ 15 εκ.  
 

 

2.2.2.6  Έργα  και δράσεις αγροτικού τοµέα 
 

Το επενδυτικό τµήµα για έργα και δράσεις του αγροτικού τοµέα καλύπτεται από 

πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013. Οι  

υπηρεσίες της Περιφέρειας µε αρµοδιότητα τον πρωτογενή τοµέα δεν εµφανίζονται 

ως τελικοί δικαιούχοι στις περισσότερες δράσεις των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας εν αντιθέσει µε τις προηγούµενες 

Προγραµµατικές περιόδους που η Περιφέρεια είχε τόσο προγραµµατικό ρόλο µέσω 

των Περιφερειακών Προγραµµάτων όσο και ρόλο τελικού δικαιούχου. Ως εκ τούτου 

υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία ποσοτικοποίησης των επενδυτικών δράσεων σε επίπεδο 

Περιφέρειας και αυτές που εντάσσονται βαρύνουν τις πιστώσεις του Π∆Ε 

αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Ενδεικτικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΠ.Αγρ. Ανάπτυξης έχουν ενταχθεί οι 

κάτωθι κατηγορίες δράσεων/έργων  µε σαφή οριοθετηµένη δράση στην Π∆Ε. Οι 

υπόλοιπες δράσεις των ΣΑΕ του ΥΠΑΑΤ είναι οριζόντιες χωρίς δυνατότητα 

εξειδίκευσης σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 

Κατηγορία 
Αρ.έργων 

/δράσεων 
Πρ/µος 

Υπόλοιπο 

προς εκτέλεση 

Εγγειοβελτιωτικά έργα 3 20.443.881,985 18.255.237 

Επενδύσεις στον 

πρωτογενή τοµέα 
5 28.691.000 650.444,00 

 

 

2.2.2.7 Ευρωπαϊκά προγράµµατα 
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας υλοποιεί παράλληλα και Ευρωπαϊκά προγράµµατα 

ως επικεφαλής εταίρος ή εταίρος σε πολυµερή διακρατικά ή εθνικά σχήµατα χωρίς 

χρηµατοδότηση από το Π∆Ε. Αυτή τη στιγµή υλοποιούνται ή είναι προς υλοποίηση 

4 Ευρωπαϊκά προγράµµατα στις εξής κατηγορίες 
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∆ράση 
Αρ. έργων 

/δράσεων 

Πρ/µος 

δράσεων 

(Π∆Ε) 

Κατανοµή 

2012 

Κατανοµή 

2013 

Κατανοµή 

2014 

 ∆ια Βίου Μάθηση 3 125.000,00 20.000,00 55.000,00 50.000,00 

Ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας 
1 119.982,00 5.000,00 50.000,00 64.982,00 
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3 Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
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3.2 Εκτιµήσεις εσόδων και δαπανών Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  
 

 
ΕΣΟ∆Α€ 

 
    Ν Ν+1 Ν+2 
    ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΕΠ 

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.750.000,00   3.750.000,00   3.750.000,00   

0100 Επιχορηγήσεις    από    τον    τακτικό    
Κρατικό Προϋπολογισµό 

3.500.000,00  3.500.000,00  3.500.000,00  

0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., 
ν.π.ι.δ., οργανισµούς, ιδρύµατα και ειδικούς 
λογαριασµούς εσωτερικού 

250.000.00  250.000.00  250.000.00  

0300 Επιχορηγήσεις προερχόµενες από την 
αλλοδαπή 

0,00  0,00  0,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       

1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 
Ν.Π.∆.∆. 

43.760.000,00   33.260.000,00   33.269.780,00   

1200 Έσοδα από Τέλη και ∆ικαιώµατα 43.760.000,00  33.260.000,00  33.269.780.00  

1220 Έσοδα από Τέλη και ∆ικαιώµατα 3.100.000,00  3.100.000,00  3.109.300.00  

1250 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 40.500.000,00  30.000.000.00  30.000.000.00  

1290 Λοιπά Έσοδα από Τέλη και ∆ικαιώµατα 0,00  0,00  0,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       

        

2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500,00   500,00   500,00   
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2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου 500,00  500,00  500,00  
3000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠ∆∆ 
747.500,00   747.500,00   749.510,00   

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 2.500,00  2.500,00  2.500,00  
3400 Έσοδα   από   εκµίσθωση   κινητής   ή   

ακίνητης περιουσίας 
470.000,00  470.000,00  471.410,00  

3500 Πρόσοδοι  από  κεφάλαια,  κινητές αξίες 
κ.λπ. περιπτώσεις 

200.000,00  200.000,00  200.000,00  

3900 Λοιπά Έσοδα από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα 

75.000,00  75.000,00  75.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       
4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ-

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
400.000,00   400.000,00   401.200,00   

4200 Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 400.000,00  400.000,00  401.200,00  
5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 0,00    0,00   0,00   

5100 Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα 0,00  0,00  0,00  
5200 Έσοδα υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 0,00  0,00  0,00  
5500 Επιστροφές χρηµάτων 0,00  0,00  0,00  
5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 0,00  0,00  0,00  
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α             

7000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 500.000,00   0,00    0,00   

7100 Έσοδα προερχόµενα από δάνεια που έχουν 
συναφθεί 

500.000,00  0,00  0,00  

        
8000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00    0,00   0,00   

8100 Επιχορηγήσεις 0,00  0,00  0,00  
8600 Λοιπά έσοδα 0,00  0,00  0,00  

        
9000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
66.609.828,23   35.264.700,00   35.405.900,00   
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9100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό 
Προϋπολογισµό για επενδύσεις 

0,00  0,00  0,00  

9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό 
∆ηµοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 

35.000.000,00  34.965.000,00  35.105.000,00  
9500 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό 

ν.π.δ.δ., 
300.000,00  299.700,00  300.900,00  

9900 Έσοδα από λοιπές επενδύσεις -
επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις 

31.309.828,23  0,00  0,00  
 ΣΥΝΟΛΟ       

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 115.767.828.23  73.422.700,00  73.576.890,00  

 

∆ΑΠΑΝΕΣ€ 
    Ν Ν+1 Ν+2 

    ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΠ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.930.000,00   13.805.000,00   13.395.000,00   

0200 
 

Αµοιβές   πολιτικών   υπαλλήλων   (τακτικοί   
και Ι.∆.Α.Χ.) 

1.450.000,00  1.450.000,00  1.450.000,00  

0300 Αµοιβές  υπαλλήλων  µε  σχέση  εργασίας  
Ι.∆. ορισµένου χρόνου & ειδικών 
κατηγοριών 

835.000,00  835.000,00  835.000,00  

0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 650.000,00  640.000,00  630.000,00  

0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα 
ν.π.δ.δ.) 

95.000,00  90.000,00  90.000,00  

0700 Πληρωµές για µετακινήσεις 750.000,00  740.000,00  740.000,00  

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 19.100.000,00  10.000.000,00  9.600.000,00  

0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και 
είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 

50.000,00  50.000,00  50.000,00  
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 ΣΥΝΟΛΟ       

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.815.000,00   1.755.000,00   1.816.815,00   

1100 Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού 
εξοπλισµού 

420.000,00  410.000,00  420.420,00  

1200 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού 
υλικού και ειδών καθαριότητας 

75.000,00  72.500,00  75.750,00  

1300 Προµήθεια   ειδών  συντήρησης   και   
επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

205.000,00  200.000,00  205.205,00  

1400 Προµήθεια     ειδών     διατροφής,     
ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, 
εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 

50.000,00  48.500,00  50.050,00  

1500 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 650.000,00  620.000,00  650.650,00  

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 260.000,00  250.000,00  260.260,00  

1700 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 155.000,00  154.000,00  155.155,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 4.990.000,00   4.990.000,00   4.990.000,00   

2200 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, (οργανισµούς τοπικής 
αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, 
βιοµηχανικούς και τουριστικούς 
οργανισµούς) 

100.000,00  100.000,00  100.000,00  

2300 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου (ιδρύµατα και 
οργανισµούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής 
ασφάλισης και λογαριασµούς) 

0,00  0,00  0,00  

2400 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, 
εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς 
και λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς). 

115.000,00  115.000,00  115.000,00  

2500 επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου 

1.125.000,00  1.125.000,00  1.125.000,00  

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 457 - 
 

2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές 
µεταβιβάσεις 

3.650.000,00  3.650.000,00  3.650.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       
3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 65.000,00   59.000,00   59.000,00   

3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να 
οφείλονται 

10.000,00  9.000,00  9.000,00  

3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για 
τρίτους 

0,00  0,00  0,00  

3300 ∆απάνες εκµετάλλευσης κρατικής 
περιουσίας 

55.000,00  50.000,00  50.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       
5000 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ 
ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

2.037.900,00   1.437.400,00    1.437.400,00   

5100 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 255.000,00  255.000,00  255.000,00  
5200 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 1.750.000,00  1.150.000,00  1.150.000,00  
5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την 

ΕΕ 
29.900,00  29.900,00  29.900,00  

5400 Εθνική       συµµετοχή       για       
προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από 
την Ε. Ε. 

3.000,00  3.000,00  3.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       
6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 891.000,00   891.000,00   891.000,00   

6100 Τόκοι - χρεολύσια, χορήγηση δανείων 891.000,00  891.000,00  891.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       
9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 31.240.000,00   31.208.760,00   31.333.720,00   

9100-
9200 

Επενδύσεις που εκτελούνται µέσω του 
τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού 

0,00  0,00  0,00  

9300-
9400 

Επενδύσεις    που    εκτελούνται    µέσω    
του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων 

19.450.000,00 
 

 19.430.550,00  19.508.350.00  

9500-
9600 

Επενδύσεις    που    εκτελούνται    µέσω    
του Προϋπολογισµού άλλων ν.π.δ.δ. ή 
οργανισµών ή ειδικών λογαριασµών 

140.000,00  139.860,00  140.420,00  
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9700 Επενδύσεις που εκτελούνται µε τα έσοδα 
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

11.500.000,00  11.488.500,00  11.534.500,00  

9800 Επενδύσεις που εκτελούνται µε τα έσοδα 
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

150.000,00  149.850,00  150.450,00  

9900 Λοιπές Επενδύσεις - Επενδύσεις από έσοδα 
Ε. Ε. 

0,00  0,00  0,00  

 ΣΥΝΟΛΟ       
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 63.968.900,00  54.146.160,00  53.922.935,00  

        

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  115.767.828,23  73.422.700.00  73.576.890.00  
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 63.968.900,00  54.146.160,00  53.922.935,00  
 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ 51.798.928,23  19.276.540,00  19.653.955,00  
 ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ       
        

3.3 Αναµενόµενες εισροές ανά πηγή χρηµατοδότησης 
 

ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΗΓΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

2012 2013 2014 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΠΗΓΗ 

ΚΑΠ 40.500.000 € 30.000.000 € 30.000.000 € 100.500.000 € 
Π∆Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 22.000.000 € 20.000.000 € 19.000.000 € 61.000.000 € 
Π∆Ε ΣΥΓΧ/ΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ 60.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € 160.000.000 € 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 400.000 € 400.000 € 401.200 € 1.201.200 € 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΕΟ 160.000 € 160.000 € 160.480 € 480.480 € 

ΣΥΝΟΛΟ 123.060.000 € 100.560.000 € 99.561.680 € 323.181.680 € 
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3.4  Συνολική παρουσίαση - Χρηµατοδοτικοί πίνακες του 
προγράµµατος ανά άξονα και µέτρο 

 

Η παρούσα πρόταση παρουσιάζει µία εικόνα του τριετούς αναπτυξιακού 

προγραµµατισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριµένα για το 

τρέχον έτος προγραµµατισµού (2012) καθώς και για τα επόµενα δύο.  

 

Παράλληλα γίνεται µία όσο το δυνατό ακριβής και συντηρητική προσέγγιση των 

οικονοµικών στοιχείων προγραµµατισµού για τα επόµενα έτη (2013 και 2014) µε 

βάση τα υφιστάµενα στοιχεία προγραµµατισµού της Περιφέρειας καθώς και των 

οικονοµικών δεδοµένων που άπτονται της κεντρικής οικονοµικής πολιτικής της 

χώρας (π.χ. όριο δαπανών Συλλογικών Αποφάσεων κλπ). 

 

Ειδικότερα για τα επόµενα δύο έτη προγραµµατισµού των οικονοµικών δεδοµένων 

(πιστώσεις ετών 2013 και 2014), ο προγραµµατισµός βασίσθηκε στα ήδη ενταγµένα 

και υλοποιούµενα έργα τα οποία υλοποιούν τις Περιφερειακές πολιτικές. Ωστόσο θα 

πρέπει να τονισθεί ότι θα ληφθεί υπόψη ότι για τα επόµενα δύο έτη αναµένεται η 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ΕΠΙΝ 2007-2013 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε την ένταξη επιπλέον πράξεων (π.χ. στον τοµέα 

της διαχείρισης των απορριµµάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα 

υποδοµές). Τα έργα αυτά είναι σίγουρο ότι θα µεταβάλλουν τα οικονοµικά δεδοµένα 

των επόµενων ετών (2013 και 2014) δηµιουργώντας µεγαλύτερες απαιτήσεις 

πιστώσεων.  

 

Οι απαιτήσεις αυτές θα είναι σύµφωνες µε τα οικονοµικά δεδοµένα των ορίων 

πληρωµών των Συλλογικών Αποφάσεων και σύµφωνες µε τα οικονοµικά δεδοµένα 

προγραµµατισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και της χώρας γενικότερα. 

Ειδικότερα για την παρούσα συνολική εικόνα του τριετούς προγραµµατισµού 

ελήφθη υπόψη η εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηµατοδότηση του Π∆Ε 

2012 και τον προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2013-2015 σύµφωνα µε το 

Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2011-2015. Ειδικότερα , 

τηρείται το συνολικό όριο για το συγχρηµατοδοτούµενο Π∆Ε πληρωµών , το οποίο 

έχει προδιαγραφεί στα 170 εκ. € για την τριετία 2012-2014 .  
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Επιπλέον είναι σηµαντικό να τονισθεί πως δεν έχει ξεκινήσει η κατάρτιση της 5ης 

Προγραµµατικής Περιόδου για την οποία δεν υπάρχει ακόµα κανένα οικονοµικό 

στοιχείο. Για την 5ης Προγραµµατική Περίοδο θα γίνει εξειδίκευση το αµέσως 

προσεχές διάστηµα και αφού δοθούν οι σχετικές κατευθύνσεις από το ΥΠΟΙΑΝ. Η 

εξειδίκευση αυτή θα ενσωµατωθεί στο τριετές πρόγραµµα της Περιφέρειας άµεσα 

και µόλις έχουµε ποσοτικά στοιχεία.  Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε µε τα ως τώρα 

δεδοµένα πως το όριο του συγχρηµατοδοτούµενου Π∆Ε θα κυµανθεί στο όριο που 

έχει θέσει η εγκύκλιος του Π∆Ε του ΥΠΟΙΑΝ.  

 

Στα πλαίσια αυτά και για την καλύτερη αποτίµηση και παρακολούθηση της 

αναπτυξιακής πορείας  των έργων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ 2007-2013 καθώς επίσης και αυτών που τυχόν θα αποτελέσουν 

τα πρώιµα έργα της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 είναι απαραίτητη η 

επικαιροποίηση του τριετούς προγραµµατισµού της Περιφέρειας τον επόµενο 

χρόνο ώστε να υπάρχει η πλήρης παρουσίαση του συνόλου των δράσεων καθώς 

και η αναµενόµενη επίπτωση στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας.    

 

Για την κατάρτιση της συνολικής εικόνας του τριετούς προγραµµατισµού έχουν 

ληφθεί υπόψη οι δράσεις εκείνες που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν : 

 

• µέσω Συλλογικών Αποφάσεων της Π∆Ε 

• µέσω των τακτικών της πόρων  (ΚΑΠ)  

• µε την Π∆Ε ως τελικό δικαιούχο σε Συλλογικές Αποφάσεις τοµεακών 

προγραµµάτων  

• µε προδιαγεγραµµένη και σαφή  κατανοµή πόρων στην Π∆Ε ως φορέα 

εκτέλεσης (επενδυτικές δράσεις) 

 

Πρέπει να γίνει µνεία πως για την ανωτέρω καταγραφή οι Συλλογικές Αποφάσεις 

επεξεργάστηκαν τον διάστηµα Ιουνίου και Ιουλίου του 2012 οπότε τυχόν εντάξεις 

νέων έργων στο διάστηµα αυτό πιθανόν να µην περιλαµβάνονται στην αποτύπωση 

του τριετούς ς προγραµµατισµού, χωρίς όµως να µεταβάλλεται η συνολική εικόνα 

αυτού. Επίσης τα οικονοµικά στοιχεία ελήφθησαν σε συνεργασία µε την ∆/νση 

Οικονοµικού της Π∆Ε µε βάση τις εκτιµήσεις της υπηρεσίας το συγκεκριµένο χρονικό 
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διάστηµα και έχοντας ως βάση τα τότε χρονικά δεδοµένα.  Στην παρούσα 

απότύπωση ως βάση για την κατανοµή των πιστώσεων των Συλλογικών 

Αποφάσεων για τα επόµενα έτη έχουν ληφθεί υπόψη οι αντίστοιχες εγκεκριµένες για 

το 2012.  Είναι ευνόητο πως οι κατανοµές θα εναρµονιστούν µε τα οικονοµικά 

δεδοµένα που θα τεθούν από το Π∆Ε των επόµενων ετών. 

 

 Αναλυτικότερα η συνολική εικόνα έχει ως εξής: 
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                        ΓΡΑΦΗΜΑ 9 :   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π∆Ε ΑΝΑ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ 
 

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

Έργα
 π

ροστα
σία

ς 
κα

ι α
νά

δειξ
ης 

περιβ
άλλοντ

ος

Χω
ροτα

ξικ
ός 

κα
ι π

ολε
οδομικ

ός 
σχεδ

ια
σμός

Δια
χε

ιρ
ισ

τι
κά

 σ
χέ

δια
 κ

αι μ
ελέ

τε
ς

Έργα
 α

ποχε
τε

ύσεω
ν

Δια
χε

ίρ
ισ

η α
πορριμ

μάτω
ν

Δια
χε

ίρ
ισ

η υ
δάτω

ν έ
ργα

 ύ
δρευ

σης

Αντ
ιμ

ετ
ώ

πισ
η π

ηγώ
ν 

ρύπανσ
ης 

(α
τμ

οσφ
αιρ

ικ
ή, η

λεκ
τρ

ομαγνη
τι

κή κ
λ)

Ο
λοκλ

ηρω
μένε

ς π
αρεμ

βάσεις
 σ

ε α
στικ

ούς κ
αι ο

ικ
ισ

τι
κούς ι

στο
ύς

Βελ
τίω

ση –
 σ

υντ
ήρηση ο

δικ
ού δ

ικ
τύ

ου

Κατα
σκε

υή ν
έω

ν 
τμ

ημάτω
ν 

οδικ
ού δ

ικ
τύ

ου

Λιμ
εν

ικ
ά έ

ργα

Αντ
ιπ

λη
μμυρικ

ά έ
ργα

Μ
ελέ

τε
ς τ

εχ
νι

κώ
ν 

έργω
ν (ω

ς α
νω

τέ
ρω

)

Εγγ
ει

οβελτ
ιω

τι
κά έ

ργα

Π
ροώ

θηση π
ροϊό

ντω
ν 

πρω
το

γε
νο

ύς τ
ομέα

Επεν
δύσεις

 σ
το

ν π
ρω

το
γεν

ή το
μέα

Ενέ
ργε

ιε
ς 

το
υρισ

τι
κής 

προβολής

Ανά
πτυ

ξη
 b

ra
nd n

am
e π

ερ
ιο

χή
ς

Ενί
σχυ

ση ε
πενδ

υτι
κώ

ν σ
χε

δίω
ν

Ενί
σχυ

ση έ
ρευ

να
ς/

καιν
οτο

μία
ς

Ενί
σχυ

ση υ
ποδομώ

ν 
υγε

ία
ς

Ενί
σχυ

ση κ
οιν

ω
νι

κώ
ν υ

ποδομώ
ν

Δια
σφ

άλι
ση δ

ημόσια
ς 

υγε
ία

ς

Δράσεις
 Δ

ια
 Β

ίο
υ Μ

άθησης

Δράσεις
 α

νάδει
ξη

ς 
πολιτι

στι
κής 

κλ
ηρονομιά

ς 
περιο

χή
ς

Ενί
σχυ

ση π
ολιτ

ισ
τι

κώ
ν 

εκ
δηλώ

σεω
ν

Επάρκει
α ο

ργα
νω

τικ
ής 

δομής

Εξο
πλισ

μός (
πληροφ

ορια
κά σ

υστή
ματα

 γ
ια

 β
ελ

τί
ω

ση δ
ιο

ικ
ητι

κής 
...

Κατά
ρτι

ση –
 Ε

πιμ
όρφω

ση  -
 Α

νάπτυ
ξη

 δ
εξιο

τή
τω

ν 
ανθ

ρώ
πιν

ου δ
...

Αξι
οποίη

ση Ε
υρω

παϊκ
ώ

ν 
προγρ

αμμάτω
ν

Αξι
οποίη

ση Ε
θνι

κώ
ν 

πόρω
ν

Δομές
 ε

κπαίδ
ευ

σης

Αθλητι
σμός

Διά
φ

ορα

Ψ
ηφ

ια
κέ 

ςΥ
ποδομές

 

Ενί
σχυ

ση ε
πιχ

ει
ρηματι

κότη
τα

ς

Π
ολι

τι
κή

 Π
ροστα

σία

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  και 3

η
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 463 - 
 

3.5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ 
ΑΞΟΝΑΣ  1 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

          Π/Υ (€)  ΚΑΙ % ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ)ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
Κωδ. 

Μέτρου 
Μέτρο Στόχος 

Κωδ. 
∆ράσης 

∆ράση ΣΥΝΟΛΟ (2012) 2012  2013  2014  

1.1.3.1 
Έργα προστασίας και 
ανάδειξης περιβάλλοντος 

17.543.724,78 € 2.285.801,11 € 3.670.618,59 € 1.116.422,35 € 

1.1.3.2 
Χωροταξικός και 
πολεοδοµικός σχεδιασµός 

3.687.057,78 € 1.228.099,91 € 1.450.142,81 € 0,00 € 
1.1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Προστασία ανάδειξη και 
αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

1.1.3.3 ∆ιαχειριστικά σχέδια και µελέτες 5.220.426,99 € 351.833,27 € 1.121.054,98 € 100.000,00 € 
1.2.2.1 Έργα αποχετεύσεων 163.649.398,18 € 23.859.648,16 € 25.604.305,51 € 21.450.000,00 € 

1.2.2.2 

∆ιαχείριση απορριµµάτων* 
(αναµένεται η υλοποίηση 
σηµαντικών έργων διαχείρισης 
αποριµµάτων από το ∆ΕΠΙΝ) 

35.528.706,10 € 3.002.726,12 € 2.727.649,32 € 0,00* 
1.2 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ 
ΡΥΠΩΝ 

Προστασία, ανάδειξη και 
αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

1.2.2.3 
Αντιµετώπιση πηγών 
ρύπανσης (ατµοσφαιρική, 
ηλεκτροµαγνητική κλ) 

495.750,00 € 110.613,75 € 295.136,25 € 0,00 € 

Προστασία, ανάδειξη και 
αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

1.3.3.1* 
Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις 
σε αστικούς και οικιστικούς 
ιστούς 

13.780.385,74 € 1.086.137,01 € 1.021.135,25 € 100.000,00 € 

Προστασία, ανάδειξη και 
αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

1.3.3.2 ∆ιαχείριση υδάτων  25.838.687,32 € 7.885.247,93 € 5.169.891,88 € 130.000,00 € 

1.3 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
Ενίσχυση των κοινωνικών 

υποδοµών και των 
υποδοµών υγείας , 

πολιτισµού, αθλητισµού και 
∆ια Βίου Μάθησης (ως 

παρακάτω) 

1.3.6.1    0  0  0  0 

1.4.1.1 
Βελτίωση – συντήρηση οδικού 
δικτύου 

262.009.816,92 € 37.058.637,82 € 54.682.161,78 € 35.437.222,48 € 

1.4.1.2 
Κατασκευή νέων τµηµάτων 
οδικού δικτύου 

70.030.368,35 € 6.766.420,90 € 19.674.019,51 € 7.254.302,00 € 

1.4.1.3 Λιµενικά έργα 3.761.662,60 € 219.001,55 € 657.820,95 € 0,00 € 

1.4.1.4 
Λοιπές υποδοµές εκκρεµεί η 
ένταξη έργων από το ∆ΕΠΙΝ 
περίπου 20 εκ.  (€) 

     10.000.000,00€  10.000.000,00€ 

1.4.1.5 Αντιπληµµυρικά έργα 59.819.899,68 € 2.026.445,40 € 8.881.082,06 € 7.436.323,21 € 

1.4 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
Βελτίωση- ∆ηµιουργία  
υποδοµών και δικτύων 

14.1.6 
Μελέτες τεχνικών έργων (ως 
ανωτέρω) 

2.825.288,53 € 1.004.452,12 € 650.000,00 € 500.000,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 664.191.172,97 86.885.065,05 135.605.018,89 83.524.270,04 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ  2-  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
          Π/Υ (€)  ΚΑΙ % ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

Κωδ. 
Μέτρου 

Μέτρο Στόχος 
Κωδ. 

∆ράσης 
∆ράση ΣΥΝΟΛΟ 2012  2013  2014  

2.1.2.1 Εγγειοβελτιωτικά έργα 27.459.541,20 4.816.246,30 2.702.373,92 € 1.216.000,00 € 

2.1.2.2 
Προώθηση προϊόντων 
πρωτογενούς τοµέα 229.400,00 229.400,00 

0,00 € 0,00 € 

2.1.2.3 
∆ράσει ς ∆ια Βίου 
Μάθησης 

  
    

Ενίσχυση και ανασυγκρότηση 
παραγωγικής βάσης µε 

έµφαση στον πρωτογενή τοµέα 

2.1.2.4 
Επενδύσεις στον 
πρωτογενή τοµέα 2.245.813,97 87.228,68 

100.000,00 € 300.000,00 € 
2.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αξιοποίηση ανθρώπινου 
δυναµικού µε στήριξη της 
απασχόλησης 

2.1.4.1 
∆ράσεις ∆ια Βίου 
Μάθησης (ως κατωτέρω) 

        

2.2.5.1 
Ενέργειες τουριστικής 
προβολής 4.455.630,12 422.928,95 

420.000,00 € 420.000,00 € 
Ανάδειξη ταυτότητας περιοχής 

– Τουριστική αξιοποίηση  
2.2.5.2 

Ανάπτυξη brand name 
περιοχής 101.380,00 1.380,00 

50.000,00 € 50.000,00 € 

Βελτίωση – ∆ηµιουργία 
Υποδοµών και ∆ικτύων 

2.2.5.2* Ως ανωτέρω         
2.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 2.2.8.1 
Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων (ως κατωτέρω)   

  

2.3.8.1 
Ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων 110.000.000,00 20.464.049,00 

30.285.538,00 € 45.287.353,00 € 
2.3 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
2.3.8.2 

∆ράσει ς ∆ια Βίου 
Μάθησης(ως κατωτέρω) 

        

2.4.9.1 
Ενίσχυση 
έρευνας/καινοτοµίας 17.704.569,32 3.909.871,47 

4.005.006,50 € 2.100.000,00 € 
2.4 ΕΡΕΥΝΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Ενίσχυση έρευνας -  
καινοτοµίας , ∆ιασύνδεση µε 

ΜΜΕ και παραγωγικούς φορείς 2.4.9.2 
∆ράσει ς ∆ια Βίου 
Μάθησης(ως κατωτέρω) 

        

ΣΥΝΟΛΟ 162.196.334,61  29.931.104,40 37.562.918,42 49.373.353,00 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ  3 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Π/Υ (€)  ΚΑΙ % ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Κωδ. 

Μέτρου 
Μέτρο Στόχος 

Κωδ. 
∆ράσης 

∆ράση 
ΣΥΝΟΛΟ 2012  2013  2014  

3.1.6.1 
Ενίσχυση υποδοµών 
υγείας 1.516.077,97 261.280,53 

345.280,53 € 100.000,00 € 3.1 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 
Ενίσχυση των κοινωνικών 

υποδοµών και των υποδοµών 
υγείας , πολιτισµού, αθλητισµού 

3.1.5.2 Ενίσχυση κοινωνικών 
48.326.462,72 3.528.326,71 

5.850.709,61 € 2.827.381,00 € 
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υποδοµών και ∆ια Βίου Μάθησης 

3.1.5.3 
∆ιασφάλιση δηµόσιας 
υγείας 5.622.643,44 831.036,25 

3.017.319,90 € 80.000,00 € 

3.2.6.1 
∆ράσεις ∆ια Βίου 
Μάθησης 665.000,00 101.000,00 

294.000,00 € 270.000,00 € 
3.2 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδοµών και των υποδοµών 
υγείας , πολιτισµού, αθλητισµού 

και ∆ια Βίου Μάθησης 
3.2.6.2 ∆οµές εκπαίδευσης 

82.962.409,63 8.993.711,77 
5.153.599,53 € 1.080.000,00 € 

3.3.6.1 
∆ράσεις ανάδειξης 
πολιτιστικής κληρονοµιάς 
περιοχής 14.073.636,95 563.248,96 

150.000,00 € 300.000,00 € 

3.3.6.2 
Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 485.000,00 35.000,00 150.000,00 300.000,00 

3.3 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδοµών και των υποδοµών 
υγείας , πολιτισµού, αθλητισµού 

και ∆ια Βίου Μάθησης 
3.3.6.3 

Ενίσχυση αθλητικών 
υποδοµών/δράσεων 24.968.288,27 1.512.428,03 

669.220,16 € 150.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 178.619.518,98 15.826.032,25  18.001.926,60 5.907.381,00 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ  4-  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
Π/Υ (€)  ΚΑΙ % ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Κωδ. 

Μέτρου 
Μέτρο Στόχος 

Κωδ. 
∆ράσης 

∆ράση 
ΣΥΝΟΛΟ 2012  2013  2014  

4.1.7.1 Επάρκεια οργανωτικής δοµής 1.749.502,12 649.899,48 461.433,39 € 0,00 € 
4.1.7.2 Στοχοθεσία          

4.1.7.3 
Εξοπλισµός (πληροφοριακά 
συστήµατα για βελτίωση 
διοικητικής ικανότητας) 6.303.040,75 3.228.513,82 

1.497.611,13 € 997.980,00 € 
4.1 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Ανάπτυξη της Περιφέρειας , 
∆ιοικητική 

αποτελεσµατικότητα και 
οικονοµική αυτοτέλεια 

4.1.7.4 Πολιτική προστασία 521.200,00 221.200,00 150.000,00 € 150.000,00 € 

4.2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ανάπτυξη της Περιφέρειας , 
∆ιοικητική 

αποτελεσµατικότητα και 
οικονοµική αυτοτέλεια 

4.2.7.1 
Κατάρτιση – Επιµόρφωση  - 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναµικού 

 Πόροι από 
Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και 

διάθεση 
πόρων ΚΑΠ 

      

4.3.7.1 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 1.271.099,76 615.945,60 254.596,00 231.645,25 

4.3.7.2 Αξιοποίηση Εθνικών πόρων 81.656,72 48.994,04 0,00 € 0,00 € 4.3 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 Ανάπτυξη της Περιφέρειας , 
∆ιοικητική 

αποτελεσµατικότητα και 
οικονοµική αυτοτέλεια 4.3.7.3 Πολιτική Προστασία 521.200,0 221.200,00 150.000,00 € 150.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.447.699,35 € 4.985752,94 € 2.213.640,52 € 1.529.625,25 € 
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3.6 ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του  προγράµµατος 
 

Κωδ. 
Μέτρου 

Μέτρα 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
Επιπρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης 
υδάτινων πόρων : 88.296, Επιπρόσθετος 
ισοδύναµος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων : 80.000 

1.1 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αποκατάσταση περιοχών (km2) : 58,17, 
Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της 
βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας των 
πόλεων : 3, Αναπλάσεις και 
αναβαθµίσεις περιοχών : 75645, 
Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από 
παρεµβάσεις ολοκληρωµένης αστικής 
ανάπτυξης : 115.000 
35 χλµ δικτύου αποχέτευσης (χρ/ση 
∆ΕΠΙΝ) +120  χλµ από τοµεακά(χρ/ση 
τοµεακά) 

1.2 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

– ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ 

3 έργα διαχείρισης απορριµµάτων 
40 χλµ δικτύου ύδρευσης 

1.3 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
Άµεσα εξυπηρετούµενος πληθυσµός 
(ηλικιωµένοι και άτοµα που χρήζουν 
κατ΄οίκον βοήθειας) - (πλήθος) : 3800 
Βελτιώσεις/νέα έργα  σε 130 χλµ οδικού 
δικτύου, Συντήρηση 1000 χλµ Εθνικού 
Οδικού δικτύου, Συντήρηση 3.700 χλµ 
επαρχιακού οδικού δικτύου 1 νέο λιµάνι 
(Αιγίου) 1.4 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
5 νέα έργα Αντιπληµµυρικά έργα 
Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από 
αντιπληµµυρικά µέτρα προστασίας : 
52.500 

1.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αριθµός καινοτόµων σχεδίων δράσης : 5 

2.1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (µε την 
5η Προγραµµατική Περίοδο 
αναµένεται να επανέλθουν 
σε επίπεδο Περιφέρειας 
χρηµατοδοτικά εργαλεία για 
την Αγροτική Ανάπτυξη) 

Εγγειοβελτιωτικά έργα (ΓΟΕΒ) :αριθµός 6, 
ηλεκτρονικό δηµοπρατήριο: αριθµός 1, 
προώθηση προϊόντων πρωτογενούς 
τοµέα: ηλεκτρονικό καλάθι, επενδυτικά 
σχέδια, ∆ια Βίου Μάθηση: αριθµός 

ωφελούµενων 200,βελτίωση υποδοµών 
ιχθυόσκαλας και αλιευτικών καταφυγίων: 

αριθµός 5 

2.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Πλήθος προγραµµάτων τουριστικής 
προβολής : 1, Πλήθος τουριστικών 
πολιτιστικών υποδοµών που 
υποστηρίζονται  : 5 ,Ποσοστό αύξησης 
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επισκεπτών µνηµείων αρχαιολογικών 
χώρων και µουσείων : 40%, Μέση 
Αύξηση διανυκτερεύσεων 10%, Σχέδιο 
ανάπτυξης brand name ∆υτικής 
Ελλάδας : 1 

2.3 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ένταξη και ολοκλήρωση επενδυτικών 
σχεδίων :αριθµός 400 

2.4 ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 30 έργα και δράσεις 
18 νέα έργα υποδοµών υγείας. 560 
Νοσοκοµειακές κλίνες που 
δηµιουργούνται – αναβαθµίζονται 
9 εργα -Υποδοµές µονάδων 
πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας κλπ 
Προγράµµατα πρόληψης υγείας 
:αριθµός 5 

3.1 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

Έρευνες και µελέτες υγιεινής νερών και 
τροφίµων: αριθµός 9 
319 νέες αίθουσες διδασκαλίας, 
4774 Αριθµός ωφελούµενων µαθητών 

3.2 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
1.000  Αριθµός συµµετεχόντων σε 
προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης 
12 Μνηµεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που 
αναδεικνύονται, 

3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
5  τουριστικές πολιτιστικές υποδοµές που 
υποστηρίζονται,                    Πλήθος 
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και θεσµών : 2 

4.1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Επωφελούµενοι πολίτες από 
χρηµατοδοτούµενους εξοπλισµούς ΤΠΕ  : 
400.000,                                                                                                                
Αριθµός έργων Κοινωνίας της 
Πληροφορίας : 9,                                                
Αριθµός βασικών υπηρεσιών δηµόσιας 
διοίκησης προς τους πολίτες που είναι 
πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά : 71   

4.2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Αριθµός καταρτιζόµενων υπαλλήλων 
:1.000 

4.3 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Αριθµός  Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων: 
10 
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3.7 NOMΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Π∆Ε 
 
 

3.7.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΤΑ-Π∆Ε για την επόµενη 3ετία αναµένεται να 

κινηθεί σε 3 βασικούς άξονες: 

 

• Α) Υποστήριξη  του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφερειακής Πολιτικής 

για την Έρευνα και την Καινοτοµία  

• Β) Λειτουργία ως «Ενδιάµεσου Φορέα» χρηµατοδότησης έργων αστικής 

ανάπτυξης και δράσεων ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας 

• Γ) Υποστήριξη και Προώθηση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε δίκτυα 

και κέντρα αποφάσεων του εξωτερικού. 

 

Ειδικότερα, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων προτείνονται οι ακόλουθες 

δράσεις για το ΠΤΑ-Π∆Ε κατά σειρά προτεραιότητας: 

 

∆ράσεις Στόχου Α 

Ανάθεση στο ΠΤΑ-Π∆Ε της Λειτουργίας / Υποστήριξης της Περιφερειακής 

Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτοµία µε σκοπό την άµεση εκπόνηση 

στρατηγικού σχεδίου δράσης για τον άξονα αυτό. 

Επικαιροποίηση του µνηµονίου συνεργασίας φορέων της Π∆Ε µε σκοπό την 

δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου καινοτοµίας της Π∆Ε. 

∆ιερεύνηση – διεκδίκηση από την ΓΓΕΤ των προβλεπόµενων πόρων για την 

συνέχιση του περιφερειακού πόλου καινοτοµίας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

∆ράσεις Στόχου Β 

1. ∆ιερεύνηση – διεκδίκηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της διαχείρισης 

των προγραµµάτων JESSICA και JEREMIE για την Π∆Ε (ή µέρους αυτών) 

από το ΠΤΑ-Π∆Ε. Ειδικότερα, σε συνδυασµό και µε την επικείµενη 

διαχείριση των ιδιωτικών επενδύσεων µέσω του ΠΤΑ δύναται αυτό µε τη 

συνδροµή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλης τράπεζας 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 469 - 

να διαχειρίζεται ανατροφοδοτούµενα κεφάλαια αναπτυξιακού 

χαρακτήρα. 

2. Ανάπτυξη και χρηµατοδότηση δράσεων προώθησης της 

επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης των συνεργασιών τοπικών φορέων 

και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (π.χ. εκπαιδευτικά προγράµµατα 

και διαγωνισµοί επιχειρηµατικών ιδεών, διοργάνωση ηµερίδων 

ενηµέρωσης φορέων/επιχειρηµατιών/παραγωγών για δυνατότητες 

διεθνών συνεργασιών/χρηµατοδοτήσεων, βράβευση καινοτόµων, 

εκθέσεις προσέλκυσης επενδυτών, κλπ) από ιδίους πόρους του ΠΤΑ ή 

µέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ ή µέσω ανταγωνιστικών προγραµµάτων.  

3. Συνεργασία µε την νέα Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας στο πλαίσιο προγραµµατικής σύµβασης για την διεκδίκηση και 

την υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων αναπτυξιακού 

χαρακτήρα προσανατολισµένων στις προτεραιότητες του 

περιφερειακού επιχειρησιακού προγράµµατος.  

 

∆ράσεις Στόχου Γ 

1. Συµµετοχή – εκπροσώπηση της Π∆Ε σε ευρωπαϊκά δίκτυα περιφερειών 

µε στόχο την προώθηση του προφίλ της Περιφέρειας (ERRIN, RIS3, 

LEADERA, MANUNET κλπ) και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας της σε 

θέµατα πολιτικών για την έρευνα και την καινοτοµία για την καλύτερη 

αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. 

2. Συµµετοχή του ΠΤΑ σε ευρωπαϊκά δίκτυα κι ενώσεις αναπτυξιακών 

φορέων (EURADA, IRC, EBN) µε στόχο τη διεκδίκηση πόρων για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας.  

3. Υποστήριξη της συµµετοχής της Π∆Ε σε ενώσεις περιφερειών και 

λοιπών θεσµικών οργάνων της Κοινότητας για την συνδιαµόρφωση 

πολιτικών και τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων (CRPM, CoR, κλπ). 

 

Εκτιµώµενο κόστος των προτεινόµενων δράσεων: 

 

A1. Το εκτιµώµενο κόστος για την υποστήριξη και λειτουργία της επιτροπής 

ανέρχεται σε 15.000 € - 16.000€ ανά έτος και αφορά στο κόστος της 
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γραµµατειακής υποστήριξης (1-2 άτοµα) και την παράθεση αφεψηµάτων 

κατά τις συνεδριάσεις.  

 

A2. Το κόστος λειτουργίας του δικτύου καινοτοµίας σύµφωνα µε την 

υφιστάµενη µελέτη κυµαίνεται από 100.000€ - 500.000€ ανά έτος και 

επιµερίζεται σε όλους τους φορείς που θα δεχθούν να συµµετέχουν σε 

αυτό. Το κόστος αυτό στην πορεία θα µειώνεται καθώς αναπτύσσονται οι 

δράσεις του δικτύου και δηµιουργούνται έσοδα. 

 

A3. Το µέγιστο κόστος της δράσης αυτής εκτιµάται σε 10.000€ (άπαξ) και 

αφορά στην υποβοήθηση του συντονισµού και τη συγγραφή της 

πρότασης σε περίπτωση που υπάρχει θετική εξέλιξη από τη ΓΓΕΤ. 

 

B1. ∆εν υπάρχει κόστος για το ΠΤΑ. Τα λειτουργικά έξοδα µπορούν να 

καλύπτονται από το κεφάλαιο του προγράµµατος (π.χ. ποσοστό 5%). Στη 

συνέχεια το ΠΤΑ ανάλογα µε την πορεία των γενικών εσόδων του µπορεί να 

συγχρηµατοδοτεί σε κάποιο ποσοστό τις αναπτυξιακές πράξεις. Σε 

περίπτωση που απαιτείται πρόσθετος δανεισµός από κάποιο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα αυτός θα πρέπει να καλύπτεται σε βάθος χρόνου 

είτε από το επιστρεφόµενο τοκοχρεωλύσιο των πράξεων είτε από τον 

εντοκισµό των κεφαλαίων του ΠΤΑ (ή από συνδυασµό των δύο).   

 

Β2. Το ύψος της χρηµατοδότησης από πόρους του ΠΤΑ θα εξαρτάται από 

την πορεία των εσόδων του (π.χ. να προβλέπεται στον προϋπολογισµό το 

10% των ετήσιων εσόδων του να διατίθενται σε τέτοιες δράσεις).  

 

Β3. Υπάρχει ένα αρχικό κόστος προκαταβολής µέρους των αρχικών 

δαπανών από το ΠΤΑ σε περίπτωση που αδυνατεί η Αναπτυξιακή να 

καλύψει από ιδίους πόρους το σύνολο αυτών. Με δεδοµένη την εµπειρία 

του ΠΤΑ στην υλοποίηση έργων δύναται να µην υπάρχουν απώλειες από 

µη πιστοποιήσεις δαπανών και πέραν της αρχικής χρηµατοδότησης (η 

οποία µπορεί να καθορισθεί µε απόφαση του ∆.Σ., π.χ. έως 50.000€) τα 

έργα θα ανατροφοδοτούνται µέσω των καταβολών των εθνικών και 
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κοινοτικών συνεισφορών κατόπιν των πιστοποιήσεων των προγενέστερων 

δαπανών.   

 

Γ1-Γ3. Εκτιµώµενο κόστος από 0€ έως 10.000€ ανά δίκτυο κατ’ έτος 

(αφορούν σε έξοδα ταξιδιών και συνδροµή µελών στις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους, πχ ERRIN). 

 

 

3.7.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π∆Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
 
 
 
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π∆Ε Ανώνηµυ Εταιρεία 

ΟΤΑ για την επόµενη 3ετία αναµένεται να κινηθεί στους  3 βασικούς άξονες 

1.      Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

2.      Οικονοµία και απασχόληση 

3.   Κοινωνική µέριµνα, υγεία, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός 3.1.    

Πολιτισµός - Αθλητισµός 

ως εξής: 

 

• ∆ηµιουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών 

Αποβλήτων  

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: ∆ιατήρηση της βοοτροφίας στο κάµπο 

της Ηλείας, 

στήριξη του αγροτικού πληθυσµού, περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ (Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη), 

Αναπτυξιακός Νόµος 

 

• ∆ηµιουργία γραφείου πληροφόρησης, ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης µε εκθεσιακό χώρο για νέες τεχνολογίες φιλικές 

προς το περιβάλλον (Energy Service Center) 

Α. Πιλοτική ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης 

δηµοσίων κτιρίων - παροχή ενεργειακών συµβουλών εξοικονόµησης 

ενέργειας -δράσεις ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης 
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Β. Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για την κατασκευή σταθµών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, από ανανεώσιµες πηγές (ηλιακή, αιολική, βιοµάζα, 

υδροηλεκτρική κλπ) στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Συµβολή στην ενεργειακή απόδοση για το 

σύνολο του κτιριακού αποθέµατος και µεγάλη διείσδυση των εφαρµογών ΑΠΕ 

στον κτιριακό τοµέα ενέργειας 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ (Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη), 

Intelligent Energy Europe, LIFE+, Σ∆ΙΤ, ΧΑΤ 

 

 

• Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών όλων των περιοχών 

Natura της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και δηµιουργία δικτύου 

διασύνδεσης των περιοχών αυτών. 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Συµβολή στην προστασία, διαχείριση, 

ανάδειξη, προβολή και διασύνδεση των περιοχών ∆ικτύου Natura της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΚΑΠ Περιφέρειας - µελέτη, ΕΣΠΑ - υλοποίηση (Ε.Π. 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013). 

 

• Μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, την εκτίµηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δυνατότητα προβολής και 

προώθησης των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Επικαιροποίηση 

µελέτης επαναπληµµυρισµού Λίµνης Μουριάς και πιλοτική εφαρµογή. 

 Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Με την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης 

αναµένεται να αποτυπωθεί η υφιστάµενη κατάσταση και να δοθούν 

εναλλακτικές προτάσεις αντιµετώπισης των προβληµάτων. Η πιλοτική 

εφαρµογή του επαναπληµµυρισµού της Λίµνης Μουριάς και η µελέτη των 

αποτελεσµάτων θα οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα για οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά δεδοµένα που θα επιφέρει τυχόν επανπληµµυρισµός όλης της 

Λίµνης Μουριάς. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ (Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013. Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013),LIFE+, Interreg. 
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• Εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων Ηλείας - Αιτωλοακαρνανίας µε 

στόχο την ορθότερη χρήση νερού και την δικαιότερη πληρωµή τελών 

χρήσης.  

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, µείωση 

σπατάλης νερού, δικαιότερη κατανοµή τελών από τους παραγωγούς. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ (Ε Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013),LIFE+, 

Interreg. 

 

• Μελέτη δηµιουργίας Ελεγχόµενης Κυνηγετικής Περιοχής (κυνηγετικής 

ρεζέρβας) στην ορεινή περιοχή Ηλείας - Αχαΐας. 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Προστασία του περιβάλλοντος και 

αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ (Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013). 

 

 

• Αναλυτική µελέτη καταγραφής αιτιών υψηλού κόστους παραγωγής, 

διαφοράς τιµής αγροτικών   προϊόντων   µεταξύ   παραγωγού   και   

καταναλωτή,   δηµιουργία 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Στήριξη της πρωτογενής παραγωγής, 

προστασία αγρότη και καταναλωτή και περιορισµός των καρτέλ που έχουν ως 

µοναδικό στόχο την κερδοσκοπία. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: Interreg. 

 

 

• Τουριστική Αξιοποίηση Λίµνη Πηνειού 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Ανάδειξη και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, τουριστική ανάπτυξη µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον 

σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας, δηµιουργία εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού, προβολή και προώθηση αυτών, αύξηση επισκεψιµότητας στην 

Ηλείας, δηµιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση του εισοδήµατος των 

κατοίκων, συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, τόνωση της τοπικής 

οικονοµίας, ενίσχυση επιχειρηµατικότητας 
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Πηγές Χρηµατοδότησης: ΚΑΠ Περιφέρειας - µελέτη, ΕΣΠΑ - υλοποίηση (Ε.Π. 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξης 2007-

2013, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013), Interreg. 

 

 

• On-line Παρατηρητήριο Τουριστικής Ανάπτυξης κάθε περιφερειακής 

ενότητας (δείκτες παρακολούθησης: επισκεψιµότητα σε λιµάνια - 

αεροδρόµια -αρχαιολογικούς χώρους, τόποι διακίνησης επισκεπτών, 

τουριστικοί προορισµοί)  

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Α) Ανάδειξη των εναλλακτικών µορφών 

Τουρισµού στην περιοχή µας και προβολή αυτών( Τουριστική προβολή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας), Β) Αύξηση της Τοπικής Επιχειρηµατικότητας, 

∆ηµιουργία καινούργιων προσφεροµένων υπηρεσιών, που σχετίζονται µε το 

Βιώσιµο Τουρισµό (π.χ δηµιουργία µονοπατιών, ξενοδοχειακές µονάδες , 

εστιατόρια, θαλάσσια σπορ , µεταφορά των τουριστών σε γειτονικούς 

προορισµούς κ.τ.λ) και Γ) Ενίσχυση της Τοπικής Οικονοµίας µέσω των 

προσφεροµένων υπηρεσιών στους Τουρίστες  

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ, FP7, INTERREG, MED 

 

• Μελέτη καταγραφής, δηµιουργίας, ανάδειξης, σήµανσης και προβολής 

ορεινών και πεδινών µονοπατιών. 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: ∆ηµιουργία ενός νέου τουριστικού 

προορισµού (περιπατικός και ορειβατικός τουρισµός). 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΚΑΠ Περιφέρειας - µελέτη, ΕΣΠΑ - υλοποίηση (Ε.Π. 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013) 

 

 

• Μελέτη δηµιουργίας Ολυµπιακών Χωριών στον Καλλικρατικό ∆ήµο 

Αρχαίας 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Τόνωση των τοπικών διαµερισµάτων του 

∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας, αύξηση του τουρισµού που διαµένει στην περιοχή, 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, δηµιουργία αγροτουριστικών µονάδων 

στην περιοχή κλπ.  
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Πηγές Χρηµατοδότησης: ΚΑΠ Περιφέρειας (µελέτη), κράτη-µέλη ∆ΟΕ 

(υλοποίηση). 

 

 

• Πρόγραµµα τηλεπρόνοιας και υπηρεσιών e-health σε ασθενείς που 

βρίσκονται στις οικίες τους ή σε ιδρύµατα, και οι οποίοι έχουν ήδη µια 

διαγνωσµένη χρόνια πάθηση που απαιτεί τακτική ιατρική 

παρακολούθηση. 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα-οφέλη: Προστασία της υγείας ηλικιωµένων 

κατοίκων 

αποµακρυσµένων ορεινών περιοχών από µεγάλα αστικά κέντρα. 

Πηγές Χρηµατοδότησης: ΕΣΠΑ (Ε.Π. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007-

2013). 

 

 

3.7.3 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΝΕΑ) 
 

Η Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης ως αµιγής αναπτυξιακή επιχείρηση της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο σχεδιασµό δράσεων 

και την ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται άµεσα µε τους άξονες 

προτεραιότητας και τις κατευθυντήριες γραµµές της Π∆Ε. 

 

Βασικός σκοπός της Επιχείρησης είναι ο σχεδιασµός η επεξεργασία και η 

εφαρµογή αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα συγκλίνουν στην 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική, σύµµετρη και βιώσιµη ανάπτυξη της Π∆Ε 

Με βάση τους άξονες και τα µέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας παρουσιάζεται µια αναλυτική περιγραφή των δράσεων που 

εµπίπτουν στα εγκεκριµένα έργα της επιχείρησης.  

 

Οι δράσεις αυτές αφορούν τα εγκεκριµένα έργα που υλοποιεί η Νοµαρχιακή 

Επιχείρηση Ανάπτυξης κατά την παρούσα φάση και θα συνεχίσουν να 

υλοποιούνται για την προσεχή τριετία. Επιπλέον καταγράφονται τα πρόγραµµα 

στα οποία έχουν υποβληθεί προτάσεις έργων τόσο όσον αφορά τη ΝΕΑ όσο 

και για λογαριασµό της Π∆Ε και αναµένεται να υπάρξει θετική αξιολόγηση. 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 476 - 

Τέλος περιγράφονται οι βασικότερες προσκλήσεις προγραµµάτων που 

αφορούν τους τιθέµενους στόχους και υπάρχει προγραµµατισµός για τη 

συµµετοχή της επιχείρησης ή της υποστήριξη της Π∆Ε.  

 

 
∆ράση  Έργα Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 

  Υφιστάµενες ∆ράσεις 
Προγράµµατα 
δράσεις 
ενεργειακής 
αποδοτικότητας 

INTEGRASTE  ΚΓ3 ΚΓ5     

Προστασία και 
ανάδειξη 
περιβάλλοντος 

F:ACTS! ΚΓ3       

Επενδυτικά σχέδια 
Ενίσχυση 
επιχειρηµατικότητα
ς 

EMMA   ΚΓ2, ΚΓ5     

Προώθηση 
αγροτικών 
προϊόντων 
πρωτογενούς 
τοµέα 

IDIRA       ΚΓ4 

Επενδυτικά σχέδια 
Ενίσχυση 
επιχειρηµατικότητα
ς 

ΚΑΕ∆Ε   ΚΓ5     

            
  Νέα Εγκεκριµένα Έργα 

Προώθηση 
προϊόντων 
πρωτογενούς 
τοµέα 

Προώθηση 
Σταφίδας 

  ΚΓ5, ΚΓ6     

Προστασία και 
ανάδειξη 
περιβάλλοντος 

BIOGAIA KΓ3 KΓ5     

Προώθηση 
προϊόντων 
πρωτογενούς 
τοµέα 

INCOME ΚΓ1 ΚΓ1, ΚΓ5, KΓ6     

Ανάπτυξη brand 
name  

LOCPROII   KΓ1, KΓ5, KΓ6     

Ανάπτυξη brand 
name 

MEDLS   KΓ1, KΓ5, KΓ6     

Προστασία και 
ανάδειξη 
περιβάλλοντος 

NATPRO KΓ3     KΓ4 

Προγράµµατα 
δράσεις 
ενεργειακής 
αποδοτικότητας 

WAS4D KΓ3       

Ενίσχυση 
κοινωνικών 

No.BARRIER KΓ1 KΓ1 KΓ7   
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υποδοµών 
∆ιαχειριστικά 
σχέδια και µελέτες 

WBB KΓ1 KΓ1, KΓ5     

∆ράσεις ανάδειξης 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

TALKING LANDS     KΓ7   

Προστασία και 
ανάδειξη 
περιβάλλοντος 

CESAPO KΓ3   KΓ7   

∆ράσεις ανάδειξης 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

LA BOTTEGA II     KΓ7   

∆ράσεις ∆ια Βίου 
Μάθησης 

INSTALL     KΓ7   

Επενδυτικά σχέδια 
Ενίσχυση 
επιχειρηµατικότητα
ς 

INCOMPASS   KΓ5     

      
  Έργα Υπό Αξιολόγηση 

Επενδύσεις στον 
πρωτογενή τοµέα 

Soil Salvation KΓ3       

Ψηφιακές 
Υποδοµές 

Ψηφιακή Σύγκλιση   KΓ1     

∆ια Βίου Μάθηση BUS-GR KΓ3   KΓ7   
Ολοκληρωµένες 
παρεµβάσεις σε 
αστικούς και 
οικιστικούς ιστούς 

JEWEL Model   KΓ2   KΓ4 

Ενίσχυση έρευνας 
καινοτοµίας 

TECHNE   KΓ1, KΓ5 KΓ7   

      
  Υποστηρικτικές ∆ράσεις προς την Π∆Ε 

Ενίσχυση έρευνας 
καινοτοµίας 

BUILD SEE KΓ3   KΓ7   

Ψηφιακές 
Υποδοµές 

I-SEE-T       KΓ4 

Eξοπλισµός -
ανάπτυξη 
ανθρώπινου 
δυναµικού Π∆Ε 

SECOVIA       KΓ4 

      
  Προσκλήσεις Έργων 

  Ελλάδα - Ιταλία KΓ1,KΓ2,KΓ3 KΓ5,KΓ6   KΓ4 

  
Lifelong Learning 
Programme 

    KΓ7   

  
Intelligent Energy 
Europe 

KΓ3       

  ENPI CBC MED KΓ1,KΓ2,KΓ3 KΓ1,KΓ2,KΓ5,KΓ6 ΚΓ7 KΓ4 
  Civil Protection     ΚΓ7   
  FP7 KΓ1,KΓ2,KΓ3 KΓ1,KΓ2,KΓ5,KΓ6 ΚΓ7 ΚΓ4 
  ΕΣΠΑ KΓ1,KΓ2,KΓ3 KΓ1,KΓ2,KΓ5,KΓ6 ΚΓ7 ΚΓ4 
  URBACT KΓ1,KΓ2,KΓ3 KΓ1,KΓ2,KΓ5,KΓ6 ΚΓ7 ΚΓ4 
  EURO MED YOUTH     ΚΓ7   
  EUROPE FOR     ΚΓ7 ΚΓ4 
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CITIZENS 
  CIP - ICT KΓ1,KΓ2,KΓ3 KΓ1,KΓ2,KΓ5,KΓ6 ΚΓ7   
  ΤΟΠΣΑ   KΓ1,KΓ2,KΓ5,KΓ6     

 
 

3.7.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙ∆Α» 
 

Με το ΠΑ. 239/1998 (ΦΕΚ ΑΊ80) συστάθηκε το Ίδρυµα στήριξης ογκολογικών 

ασθενών «Η Ελπίδα» , υπαγόµενο στην εποπτεία της Ν.Α. ΑχαΤας και στην 

συνέχεια της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 

∆ικαίου. 

Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η ίδρυση και λειτουργία ξενώνα µόνο για την 

διαµονή και σίτιση ογκολογικών ασθενών και πιθανόν και των συνοδών τους, 

των οποίων η µόνιµη κατοικία βρίσκεται εκτός της έδρας λειτουργίας του και 

υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή σε νοσηλευτήρια των Πατρών. Στους 

ασθενείς αυτούς δεν παρέχονται νοσηλευτικές ή ιατρικές υπηρεσίες σε καµία 

περίπτωση. 

Πόροι του ιδρύµατος είναι οι ακόλουθοι: 

Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 

Εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το 

ίδρυµα 

Πρόσοδοι από την δική του περιουσία 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Στα πλαίσια του Π.∆. 239/1998 (σύσταση του ιδρύµατος) και της υπ' αριθµ. 

54/2005 απόφασης έγκρισης του οργανισµού του ιδρύµατος τίθενται οι 

παρακάτω στόχοι για το 2012-2014: 

• Έναρξη λειτουργίας εντός του 2012 

• Συµµετοχή σε διακρατικά και εθνικά προγράµµατα συναφή προς τους 

στόχους του ιδρύµατος 

• Ανάπτυξη του προγράµµατος εθελοντών 

• Προσέλκυση πόρων 

• ∆ιερεύνηση συνεργασίας µε τα ασφαλιστικά ταµεία 

 

ΑΔΑ: Β4ΘΡ7Λ6-ΤΥΣ



ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ              

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα  - 479 - 

 

 

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι της 

παράταξης «Ζούµε ∆υτικά» κ.κ.Μπουχάγιερ Αριστείδης, Πυλαρινός 

Νικόλαος, Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Σκαρµούτσος Γεώργιος και 

Σκαρτσιάρης Ανδρέας, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση ∆υτικής Ελλάδας» κ.κ. Σολτάτος Γεώργιος και 

Καραπάνος Γεώργιος, ο Επικεφαλής της παράταξης «Αντίσταση 

Πολιτών ∆υτικής Ελλάδας» κ.Λύχρος Ιωάννης  και ο Επικεφαλής της 

Παράταξης «Οικολογική ∆υτική Ελλάδα» κ.Παπακωνσταντίνου 

Κων/νος. 

 

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   

 

                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
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