
Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 

   1 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος : ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Κωδικός Ε.Π. : 10 
CCI : 2007GR161PO007 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2007-2013 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αθήνα, Ιούνιος 2012
 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

         2

 
 
 

        
Σελίδα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................3 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ..........................................................................................5 

1.1 Ανάλυση της κατάστασης στη Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων 
Νήσων (∆ΕΠΙΝ) κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού..................................... 5 

1.2 Ανάλυση της κατάστασης ανά Περιφέρεια της ΧΕ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων 
Νήσων κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού ............................................... 10 

1.3 Παρούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία στην χωρική ενότητα στη Χωρική Ενότητα ∆υτικής 
Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ) ...................................................... 90 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013...103 
2.1 Αναπτυξιακό όραμα και στρατηγική ..........................................................................103 
2.2 Η αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆υτικής Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων ................................................................................105 
2.3 Εξειδίκευση της στρατηγικής στις Περιφέρειες ............................................................113 
2.4 Χωρικές προτεραιότητες  της αναπτυξιακής στρατηγικής ..............................................121 
2.5 Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 3 του ΕΚ 1083/2006).......................................................126 
2.6 Συνέπεια Στρατηγικής με ∆ιαπιστωμένες Ανάγκες / Προβλήματα ...................................127 
2.7 Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα του ΕΠ με τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ...137 
2.8  Συνάφεια περιφερειακής διάστασης ΕΣΠΑ – ΠΕΠ για θέματα αγοράς εργασίας (ΕΚΤ)........138 
2.9 Ισότητα................................................................................................................140 
2.10 Σύνοψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.................................140 
2.11 Σύνοψη της εκ των προτέρων αξιολόγησης ..............................................................150 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ .......................................................158 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................158 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ..............................158 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................167 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ................................167 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................173 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ..................................173 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................179 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ..................................179 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................188 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ....................................188 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................195 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ......................................195 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................202 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ .......................................202 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................217 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ..........................................217 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :........................................................231 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ............................................231 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 : ......................................................243 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ..............................................................................243 

 
Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 246 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια 
∆ιαχωρισμού των Παρεμβάσεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.    
         
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ        273 
4.1.  Αρχές και φορείς συντονισμού, διαχείρισης και ελέγχου     273 
4.2. Παρακολούθηση          300 
4.3. Αξιολόγηση          306 
4.4. Πληροφόρηση και δημοσιότητα  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

         3

4.5. Χρηματοδοτικές ροές         311 
4.6. Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων       312 
4.7. ∆ιασφάλιση της εταιρικής σχέσης        313 
4.8. Προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης 314 
4.9. Ρήτρα ευελιξίας          314 
4.10. Ειδικά θέματα          316 
4.11. Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής       316 
4.12. Έργα γέφυρες          317 
4.13. Λοιπά θέματα          318 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ        320 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ           330 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ          342 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ         343 
 
 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

         4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων 

Νήσων αφορά στη χωρική ενότητα των αντιστοίχων Περιφερειών με τους κάτωθι κωδικούς NUTS : 

 

GR 23 DYTIKI ELLADA 

GR 25 PELOPONNISOS 

GR 22 IONIA NISIA 

 

Έχει ως στόχο να συμβάλλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων, συμπληρωματικά με τα 

τομεακά προγράμματα και με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε 

Περιφέρειας. 

 

Το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων καλύπτει αποκλειστικά περιφέρειες, που 

ανήκουν στην κατηγορία του αμιγούς στόχου «Σύγκλισης». Οι τρεις Περιφέρειες της παρούσας 

Χωρικής Ενότητας (Χ.Ε) θα χρηματοδοτηθούν τόσο από τα τομεακά ΕΠ, όσο και από το ΠΕΠ, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή πόρων. 

 

Ο κορμός των παρεμβάσεων που προβλέπονται από το ΠΕΠ αφορά σε:  

• κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες,  

• υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και 

ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός, καθώς και δομών κοινωνικής φροντίδας), 

• πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς),  

• έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος ,  

• δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 

• δράσεις ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών. 

• δράσεις επιχειρηματικότητας 

 

Αναφορικά με το περιεχόμενο του ΠΕΠ, όπως αυτό ακολουθεί, η διάρθρωση των ενοτήτων είναι η 

ακόλουθη:  

• Η Ενότητα 1 περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης στη Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ) κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού   

καθώς και ανάλυση της παρούσας κοινωνικοοικονομικής συγκυρία στη Χωρική Ενότητα ∆υτικής 

Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ). 

• Η Ενότητα 2 περιλαμβάνει την στρατηγική του ΠΕΠ, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από 

την ανάλυση της Ενότητας 1. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται μία συνεκτική και αποτελεσματική 

απάντηση στα εμπόδια, στις αναπτυξιακές ανάγκες και στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν ώστε να 
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στηρίξει την επίτευξη των στόχων της χώρας και της ΕΕ (στρατηγική με γνώμονα τους στόχους 

της ΕΕ, όπως έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ). 

• Στην Ενότητα 3 εξειδικεύονται οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ (οι γενικοί και ειδικοί στόχοι) και 

περιγράφεται με ποιο τρόπο θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ που τέθηκαν στην 

Ενότητα 2.  

• Η Ενότητα 4 αφορά στις διατάξεις εφαρμογής. 

• Στην Ενότητα 5 τέλος περιγράφεται το σχέδιο χρηματοδότησης του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
1.1 Ανάλυση της κατάστασης στη Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - 
Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ) κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού   
 

Η επίτευξη κοινωνικοοικονομικής και εδαφικής συνοχής επιχειρείται σε διεθνικό διαπεριφερειακό και 

σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Η διαμόρφωση πέντε προγραμματικών/αναπτυξιακών χωρικών 

ενοτήτων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 υπακούει σε αναπτυξιακά κριτήρια, συνδέεται 

άμεσα με σειρά παραγόντων που συνοψίζουν την εμπειρία των τελευταίων 20 ετών σε ό,τι αφορά στο 

σχεδιασμό και την άσκηση περιφερειακής πολιτικής και αναμένεται να ενισχύσει άμεσα την 

περιφερειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η ανάλυση της κατάστασης της Χωρικής Ενότητας 

∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ) ή περιοχής προγραμματισμού κατά την 

έναρξη της περιόδου σχεδιασμού δίνει την δυνατότητα συγκριτικών αναλύσεων και αξιολογήσεων της 

συνοχής. Τα βασικά δεδομένα που έχουν προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat, για 

τις πέντε ΧΕ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1-1, με ιδιαίτερη έμφαση στην Χ.Ε. ∆ΕΠΙΝ.  

 
Γεωμορφολογικά Στοιχεία 
Η Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων χωροθετείται στο ∆υτικό 

Άξονα του ελλαδικού χώρου. Η Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ περιλαμβάνει τρείς επιμέρους Περιφέρειες και δώδεκα 

νομούς. Περίπου το 50% των εκτάσεών της είναι ορεινό. 

 

∆ημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός της Χωρικής Ενότητας ανέρχεται περίπου στο 1,6 εκ. κατοίκους, με την μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή συγκέντρωση να παρατηρείται στην ∆υτική Ελλάδα (περίπου το 47% της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ). 

Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν την πιο πυκνοκατοικημένη Περιφέρεια με 94,2 κατοίκους ανά km2 και την 

τρίτη πιο κατοικημένη Περιφέρεια της χώρας. Σημειώνεται ότι η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ  με βάση την ηλικιακή 

σύνθεση του πληθυσμού, εμφανίζεί υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων (άνω των 64 ετών) επί του 

πληθυσμού τους.  

 
Ενδεικτικά Στοιχεία ΑΕΠ 
Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει περίπου το 

12,1% του συνολικού ΑΕΠ (σε ΜΑ∆) της Ελλάδας. Το μέσο κ.κ. ΑΕΠ της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ διαμορφώνεται 

σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας (15.561,8 σε ΜΑ∆).  

Αντίθετα, με την συνολική εικόνα των έντονων διαπεριφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα, η ΧΕ 

∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει σχετικά υψηλή ομοιογένεια (συγκριτικά μικρότερη τυπική απόκλιση κ.κ.ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆ σε σχέση με τις υπόλοιπες ΧΕ). Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη ΧΕ 

ανήκουν Περιφέρειες της ίδιας κατηγορίας επιλέξιμου στόχου (Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 
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Σύγκλισης). Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ αποτελεί την δεύτερη (2η) μικρότερη ΧΕ σε σχέση με το συνολικό 

παραγόμενο ΑΕΠ από τις πέντε που προβλέπονται στην νέα προγραμματική περίοδο. Γενικά, η 

περιφερειακή συμμετοχή στο Εθνικό ΑΕΠ εξισορροπείται σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας. Η σύσταση 

πέντε «διευρυμένων περιφερειών» αμβλύνει μεν την ανισοκατανομή του ΑΕΠ σε γεωγραφικό επίπεδο 

δημιουργώντας πιο συγκρίσιμα υπο-σύνολα από πλευράς μεγέθους της οικονομικής βάσης, χωρίς 

ωστόσο να μεταβάλει το γεωγραφικό κέντρο βάρους της οικονομίας της χώρας αφού και πάλι πάνω 

από το 60% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στην Αττική και στην 

βορειότερη των ΧΕ. 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αποτελεί την φτωχότερη περιφέρεια της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ, με το κ.κ.ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆ για το 2003 να αντιστοιχεί μόλις στο 62,7% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ.ΑΕΠ των 25 (ΕΕ25=100).  

Η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί αναφορικά με το κ.κ.ΑΕΠ, για το σύνολο της ΧΕ 

∆ΕΠΙΝ είναι δυνατή με την αξιολόγηση των επιμέρους βελτιώσεων των κ.κ.ΑΕΠ σε κάθε Περιφέρεια. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2000 τα Ιόνια Νησιά, η Πελοπόννησος και η ∆υτική Ελλάδα εμφανίζουν 

ενισχυμένο κ.κ .ΑΕΠ κατά 10.0 , 6.5 και 7.5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα επί του  μέσου 

ευρωπαϊκού κ.κ.ΑΕΠ των 25 (ΕΕ25=100). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μέσο κ.κ. ΑΕΠ της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ 

το 2003 να ενισχύεται περίπου κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2000.  

 

Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει το 12,1% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. 

Από την ανάλυση της κατανομή της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τομείς της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ φαίνεται η 

σημαντική συνεισφορά του πρωτογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ (12,4%) σε σχέση με το μέσο όρο 

της χώρας, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας συμμετέχουν κατά 21,8% και 65,8% 

αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι διαχρονικά παρατηρείται στροφή της οικονομίας της Περιφέρειας προς τον 

τριτογενή τομέα, με παράλληλη κάμψη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 

 

Αγορά Εργασίας 
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ για ηλικίες από 15 έως 64 ετών, φτάνει περίπου το 

67%, με το μικρότερο ποσοστό να εμφανίζεται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Αντίθετα, η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό (2η 

μεγαλύτερη μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας). Με εξαίρεση την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, η 

ΧΕ ∆ΕΠΙΝ εμφανίζει υψηλά ποσοστά απασχόλησης (μεγαλύτερα του μέσου ποσοστού απασχόλησης 

της χώρας). Περίπου το 25% των απασχολουμένων της αναφέρεται στον πρωτογενή τομέα, ποσοστό 

που είναι το μεγαλύτερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες ΧΕ της χώρας, ενώ στον δευτερογενή τομέα 

απασχολείται περίπου το 18% των απασχολουμένων της ΧΕ. Αναφορικά, με την ανεργία που 

χαρακτηρίζει την ΧΕ ∆Ε.Π.ΙΝ, για το 2004, περίπου το 11% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι 

άνεργοι, με την Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας να εμφανίζει την χειρότερη επίδοση μεταξύ των 13 

Περιφερειών της χώρας. 
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Πίνακας 1-1: Βασικοί Περιφερειακοί ∆είκτες. 
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ΕΕ25 . . . . 117,2 100,0 21740,6 100,0 69,6 43,9 63,1 70,7 55,5 . . . 9,2 18,5 10,1 44,5 . . . . . . . 

ΕΕ15 . . . . . 109,5 23720,1 109,1 70,4 45,4 64,5 72,4 56,6 . . . 8,2 16,2 9,2 . . . . . . . . 

ΕΛΛΑ∆Α 11040,65 14,5 67,7 17,8 83,9 76,1 17634,1 81,1 66,5 41,3 59,4 73,7 45,2 12,6 22,4 65,0 10,5 26,9 16,2 53,1 100 6,8 22,0 71,2 41,0 38,5 20,5 
ΧΑΕ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ* 

2809,332 15,0 66,9 18,1 66,2 72,3 16409,0 75,5  . .  54,8 . . 17,0 24,3 58,8 13 . . 55,1 23,7 9,6 22,5 67,9 45,4 35,6 19,1 

ΧΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 
- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ* 

1637,545 14,2 65,4 20,4 42,2 80,1 18772,4 86,3  . .  56,9 . . 21,0 24,1 54,9 11,4 . . 61,6 15,8 11,3 32,1 56,6 50,8 33,1 16,2 

ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 218,594 14,3 64,9 20,8 94,2 69,4 16218,0 74,6 69,1 45,4 61,1 75,1 47 16,1 14,7 69,0 11,4 23,8 16 19,0 1,8 7,7 12,8 79,5 54,4 35,2 10,5 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 730,238 15,1 66,4 18,5 64,2 58,5 13628,1 62,7 63,6 39,3 55,6 71 39,2 23,9 18,5 57,6 12,5 30,2 21 61,6 5,1 12,3 16,7 71,0 50,8 33,4 15,9 

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ 599,199 13,8 63,9 22,3 38,7 72,8 16839,3 77,5 68,5 46,5 62,1 76,8 46,6 29,7 18,5 51,7 9,2 28,4 15,3 59,9 5,2 14,1 30,0 55,9 50,4 34,1 15,5 

ΧΕ ∆ΕΠΙΝ* 
 (παραγόμενοι 
δείκτες)1 

1548,031 14,5 65,2 20,3 53,1 65,7 15250,0 70,1 .  .  56,6 . . 25,1 18,0 56,9 11,2 . . 54,5 12,1 12,4 21,8 65,8 51,1 33,9 14,9 

ΧΕ ∆ΕΠΙΝ 
 (μέση τιμή 
δεικτών)2 

. 14,4 65,1 20,5 65,7 66,9 15561,8 71,6 67,1 43,7 59,6 74,3 44,3 23,2 17,3 59,5 11,0 27,5 17,4 46,8 4,0 11,4 19,8 68,8 51,8 34,2 13,9 

ΧΕ ΑΤΤΙΚΗΣ* 3940,099 13,8 70,4 15,8   81,2 18839,6 86,7     60,8     0,7 23,6 75,7 9,1 . . 51,6 38,1 0,6 19,6 79,9 29,3 44,7 26,0 
ΧΕ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ* 

1105,643 16,2 66,6 17,2 63,3 78,0 18185,9 83,6     58,2 . . 17,4 17,3 65,3 8,4 . . 31,3 10,3 9,7 14,4 75,9 46,0 36,8 17,2 

Πηγή: Eurostat, 2005

                                                 
3 Οι δείκτες για τις χωρικές ενότητες  παράγονται κατά προσέγγιση από την χρήση των απαιτούμενων στοιχείων της Eurostat (επεξεργασία Συμβούλου). 
4 Οι δείκτες είναι αποτέλεσμα της μέσης τιμής των δεικτών που εμφανίζει κάθε περιφέρεια της αντίστοιχης χωρικής ενότητας, και είναι αξιόπιστοι εφόσον η τυπική απόκλιση του δείκτη μεταξύ των 
περιφερειών που αποτελούν κάθε ΧΕ είναι μικρή. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα Ισχυρά Σημεία και Αδυναμίες της ΧΕ, οι Ευκαιρίες και 

Απειλές (SWOT Analysis). Η ανάλυση συστηματοποιεί τα ευρήματα της υφιστάμενης κατάστασης, 

αποτελώντας την βάση για την στρατηγική της Περιοχής (βλ. Ενότητα 2).  

 

Πίνακας 1-2: Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας (Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων) 

Ισχυρά Σημεία 

• Κομβική θέση της Περιοχής 
Προγραμματισμού (∆υτική Πύλη, θέση 
στον άξονα Αδριατικής – Ιονίου, 
γειτνίαση με Βαλκανικές χώρες). 

• Μεγάλα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα  
στην Περιοχή Προγραμματισμού (Ζεύξη 
Ρίου – Αντιρρίου, ΠΑΘΕ) ή σε 
γειτνιάζουσες Περιφέρειες (Παραιόνια 
Οδός, Εγνατία). 

• Ύπαρξη Αστικών Κέντρων που μπορούν 
να αποτελέσουν σημεία αναπτυξιακής 
στρατηγικής (Πάτρα, Τρίπολη, 
πρωτεύουσες νομών ΠΙΝ). 

• ∆ιεθνής τουριστικός προορισμός. 
• Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, με 

κύριο συντελεστή παγκόσμιας εμβέλειας 
την Ολυμπία. 

• Ο αναπτυγμένος τουριστικός τομέας που 
συμβάλλει στη δημιουργία-συντήρηση 
θέσεων εργασίας. 

• Ύπαρξη μεγάλου αριθμού περιοχών 
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας. 

• Σημαντική βιοποικιλότητας με πλούσια 
τοπική χλωρίδα και πανίδα. 

• Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόμενοι 
από διεθνείς συμβάσεις (NATURA, 
RAMSAR). 

• Σημαντική λαϊκή και πολιτιστική 
κληρονομιά. 

• Ύπαρξη ικανού αριθμού τοπικών 
αγροτικών προϊόντων ποιότητας 
(ελαιόλαδο, οίνος, βρώσιμη ελιά, 
εσπεριδοειδή, κλπ). 

• Λειτουργία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 
και Ερευνητικών Ινστιτούτων ∆ιεθνούς 
Εμβέλειας. 

• Πλούσιο υδατικό δυναμικό. 
• Σημαντικές λιμενικές υποδομές για τη 

διασύνδεση με εμπορικά δίκτυα και την 
διακίνηση επιβατών. 

Αδυναμίες 

• Χαμηλό κ.κ.ΑΕΠ. 
• Τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της 

σημαντικού τμήματος της Περιοχής 
Προγραμματισμού (Ορεινές και 
Ημιορεινές Περιοχές, Νησιωτικότητα) με 
αποτέλεσμα την δημιουργία 
γεωγραφικής ασυνέχειας και τάσεις 
ερημοποίησης. 

• Ενδοπεριφερειακές και διανομαρχιακές 
ανισότητες, με ύπαρξη θυλάκων χαμηλής 
ανάπτυξης. 

• Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών και 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στα 
αστικά και ημιαστικά κέντρα της Χ.Ε, με 
αποτέλεσμα την δυσλειτουργία τους ως 
πόλων ανάπτυξης. 

• Χαμηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων 
και αγορών. 

• Σημαντική εξάρτηση από τον τουρισμό 
(κυρίως της ΠΙΝ), χωρίς πρόβλεψη 
αντιμετώπισης συνακόλουθων 
προβλημάτων (ρύπανση, υπεράντληση 
ύδατος, αλλαγές στο περιβάλλον, κλπ). 

• Χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης 
τουριστικού προϊόντος, με την έλλειψη 
οργανωμένων χώρων και υποδομών 
τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές 
αγροτουρισμού, τουριστικά αγκυροβόλια, 
μαρίνες, κλπ) 

• Έλλειψη υψηλής ποιότητας τουριστικών 
υποδομών και οργάνωσης του 
τουριστικού επιχειρηματικού ιστού. 

• Σταδιακή απομάκρυνση από το μοντέλο 
του μαζικού τουρισμού. 

• Τάσεις αποβιομηχάνισης. 
• Ελλιπής διάχυση των αποτελεσμάτων 

των ερευνητικών προγραμμάτων στην 
παραγωγική διαδικασία. 

• Χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα στο 
σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού ιστού 
της Χ.Ε. 

• Μικρό μέγεθος «εσωτερικής» αγοράς για 
τις εκτός του τουρισμού οικονομικές 
δραστηριότητες. 

• Χαμηλού βαθμού διασύνδεση των 
παραγωγικών τομέων με αποτέλεσμα 
την αδυναμία απορρόφησης υπηρεσιών 
και προϊόντων (π.χ αγροτικών). 

• Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης και χρήσης 
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ΤΠΕ. 
• ∆ιαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά 

εργασίας (μακροχρόνια ανεργία, ανεργία 
γυναικών, κλπ). 

• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον 
αγροτικό τομέα (κυρίως στην 
Πελοπόννησο). 

• Εποχιακά αυξημένη ανεργία, λόγω της 
ενασχόλησης με τον τουρισμό. 

• Υψηλός δείκτης γήρανσης του 
πληθυσμού. 

• Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού. 

• Έλλειψη οργανωμένων ΧΥΤΑ και 
υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων. 

• ∆ιάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού 
καλύμματος λόγω αποδάσωσης, 
υπερβόσκησης. 

• Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους 
λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων. 

• Υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα 
της Περιοχής Προγραμματισμού, με 
ανεπαρκείς υποδομές συλλογής και 
διαχείρισης υδάτων. 

• Ποιοτικές ελλείψεις σε κοινωνικές 
υποδομές (εκπαίδευση – υγεία). 

• Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου. 
• Ελλείψεις ποιοτικού χαρακτήρα στις 

υποδομές μεταφορών (οδικό – 
σιδηροδρομικό – θαλάσσιο δίκτυο). 

• Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό 
(τοπικού επιπέδου) και στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό. 

• Αυξημένα προβλήματα κυκλοφορίας και 
προσπέλασης κύριων αστικών κέντρων. 

Ευκαιρίες  

• ∆ημιουργία και λειτουργία του ∆υτικού 
Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - Πάτρα), 
και σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής. 

• ∆ημιουργία του Άξονα μεταφορών 
Αδριατικής – Ιονίου (έως την Κύπρο) στο 
πλαίσιο των ΤΕΝ-Τ. 

• Υλοποίηση σημαντικής κλίμακας 
μεταφορικών έργων σε γειτονικές 
Περιφέρειες (π.χ. Εγνατία Οδός). 

• Αναβάθμιση του ρόλου της Πάτρας ως 
∆υτική πύλη της Ελλάδας προς τις 
χώρες της Ε.Ε. 

• Αξιοποίηση των ερευνητικών δομών της 
Περιοχής Προγραμματισμού και διάχυση 
των αποτελεσμάτων στον παραγωγικό 
ιστό. 

• Αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης  
ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του 
ειδικού / θεματικού ή εναλλακτικού 
Τουρισμού. 

• Ανάπτυξη αιολικής, υδροηλεκτρικής 

Απειλές 

• Καθυστέρηση σύνδεσης με Εγνατία και 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. 

• Συνεχιζόμενες ελλείψεις σε βασικές 
υποδομές με αποτέλεσμα, αφ' ενός 
συγκέντρωση δημοσίων πόρων σ' αυτές, 
αφ' ετέρου παρακώλυση των 
παραγωγικών / επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 

• Έντονος ανταγωνισμός σε τομείς της 
παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. μετά τις 
διευρύνσεις του 2004 και του 2007. 

• Είσοδος νέων ανταγωνιστών (εκτός Ε.Ε) 
στην τουριστική αγορά. 

• Άσκηση σημαντικών πιέσεων στις 
χρήσεις γης και στο φυσικό και οικιστικό 
περιβάλλον από την εποχική τουριστική 
δραστηριότητα. 

• Τάσεις κυριαρχίας διάσπαρτου μοντέλου 
ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων 
και διάχυτου προτύπου οικιστικής 
ανάπτυξης. 
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ενέργειας. (ενεργειακά δίκτυα). 
• Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω της 

γειτνίασης με την Αθήνα και της 
διευκόλυνσης της προσβασιμότητας με 
την ύπαρξη επαρκούς δικτύου 
αυτοκινητόδρομων (∆υτική Ελλάδα – 
Πελοπόννησος). 

• Η δυνατότητα ουσιαστικών 
παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της 
οργάνωσης και λειτουργίας της 
∆ημόσιας ∆ιοίκησης κατά τη ∆' 
Προγραμματική περίοδο 

• Ο Χάρτης για τις ΜΜΕ στα πλαίσια των 
αποφάσεων του Ε.Σ. στη Λισσαβόνα. 

• Αξιοποίηση δυναμικών αστικών – 
τουριστικών κέντρων. 

• Η εμβάθυνση της ευρω-μεσογειακής 
συνεργασίας σε θέματα  τουρισμού.  

• Αλλαγή διατροφικών προτύπων και 
γενικότερη στροφή των καταναλωτών 
προς προϊόντα αναγνωρισμένης 
ποιότητας και προέλευσης. 

• Η ευρωπαϊκή στρατηγική του 
Γκέτεμπουργκ για την «αειφόρο 
ανάπτυξη». 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ΚτΠ και 
αποτελεσμάτων έρευνας για την 
αντιμετώπιση διαρθρωτικών 
προβλημάτων (βελτίωση διοικητικής 
λειτουργίας, άρση οικονομικής και 
κοινωνικής απομόνωσης, βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας, κλπ). 

• ∆υνατότητες που προσφέρουν οι 
πολιτικές της Ε.Ε. για την αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού (κατάρτιση, 
δια βίου μάθηση). 

• Η διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 
δημιουργεί υπό προϋποθέσεις ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για τη διατήρηση και 
αύξηση των θέσεων εργασίας. 

• ∆υνατότητα απορρόφησης τοπικών 
προϊόντων από τριτογενή τομέα 
(ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες 
εστίασης). 

• Ενσωμάτωση οικονομικών μεταναστών, 
στοιχείο που ενισχύει το εργατικό 
δυναμικό. 

 

• Άναρχη τουριστική ανάπτυξη με κίνδυνο, 
σε περίοδο ύφεσης, σοβαρού κλονισμού 
της οικονομίας πολλών επαγγελματικών 
τάξεων.  

• Σημαντική εξάρτηση τουρισμού (κυρίως 
των Ιονίων) από δύο ευρωπαϊκές χώρες. 

• Η διεθνής ανταγωνιστικότητα του 
τουριστικού προϊόντος στηρίζεται στις 
χαμηλές τιμές και στο μαζικό του 
χαρακτήρα.  

• ∆ιαρροή επιστημονικού στελεχιακού 
δυναμικού, λόγω έλλειψης ευκαιριών. 

• Εξαρτήσεις της παραγωγικής / 
επιχειρηματικής βάσης από τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις δημόσιες επενδύσεις 
εν γένει. 

• Η απερήμωση της υπαίθρου. 
• Περιβαλλοντικές πιέσεις από 

συγκέντρωση τουριστικών 
δραστηριοτήτων σε θύλακες θαλάσσιας 
και χερσαίας τουριστικής ανάπτυξης. 

• Περαιτέρω υποβάθμιση του υδροφόρου 
ορίζοντα της Περιοχής 
Προγραμματισμού από υπεράντληση 
αρδευτικού ύδατος και έλλειψη έργων 
εμπλουτισμού με τη χρήση / αξιοποίηση 
επιφανειακών υδάτων. 

• Η εφαρμογή της νέας ΚΓΠ. 
• Υπερβολική εξειδίκευση της 

παραγωγικής βάσης στον πρωτογενή και 
τριτογενή τομέα. 

• Υψηλός και αυξανόμενος δείκτης 
γήρανσης του πληθυσμού. 

• Ραγδαία μείωση των απασχολουμένων 
στον πρωτογενή τομέα. 

• Αυξανόμενη εισροή οικονομικών 
μεταναστών και κίνδυνος μεγέθυνσης 
του κοινωνικού αποκλεισμού, που 
δημιουργούν ανάγκες ενσωμάτωσής 
τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία. 

• Αυξητικές τάσεις της ανεργίας κατά τα 
τελευταία 10-15 χρόνια, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους νέους, τις γυναίκες και τα 
άτομα περιορισμένων προσόντων. 

 

 
1.2 Ανάλυση της κατάστασης ανά Περιφέρεια της ΧΕ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 
και Ιονίων Νήσων κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού   

1.2.1 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

Γενική ανάλυση Περιφέρειας   
Γεωμορφολογικά στοιχεία 
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Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε) καταλαμβάνει το Β∆ τμήμα της Πελοποννήσου και το ∆υτικό 

άκρο της Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνει τους Νομούς 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 Νομούς, που βρέχονται από τη 

θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των κόλπων Αμβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. 

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 - η μεγαλύτερη της χώρας, Αμβρακία 14,4 km2, 

Λυσιμαχεία 13 km2 κλπ) και ποταμοί (Αχελώος 220 km, που είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της 

Ελλάδας, Πηνειός, Αλφειός, Εύηνος, Σελινούντας, Βουραϊκός, Πείρος και Γλαύκος). 

 

∆ημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός της Π∆Ε ανέρχεται σε 740.506 άτομα3. Είναι η τέταρτη σε πληθυσμό περιφέρεια της 

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

 

Πίνακας 1-3: Πληθυσμός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 
Κατανομή 

Πληθυσμού 1991 

Κατανομή 

Πληθυσμού 2001 4 
 

Νομός / 
Περιφέρεια Σύνολο 

χώρας 

Πληθυσμός 
1991 

Αστικός Ημιαστικός Αγροτικός 

Πληθυσμός 
2001 

Αστικός Αγροτικός 

Μεταβολή 
1991/01 

Κάτοικοι 
ανά km2 

Αιτ/νίας 228.180 75.853 38.357 113.970 224.429 113.047 111.382 -1,6% 41,10 

Αχαΐας 300.078 198.664 9.732 91.682 322.789 216.592 106.197 7,6% 98,70 

Ηλείας 179.429 44.517 32.775 102.137 193.288 81.994 111.294 7,7% 73,80 

Π.∆.Ε. 707.687 319.034 80.864 307.789 740.506 411.633 328.873 4,6%  

Σύνολο χώρας 10.259.000 6.036.660 1.312.774 2.910.466 10.964.020 7.980.414 2.983.606 6,9% 83,10 

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006 

 
Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ) του πληθυσμού για τους νομούς Αχαΐας και Ηλείας 

είναι θετικός, ξεπερνά δε αυτόν της χώρας και για τις δύο δεκαετίες. Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας κατά 

την δεκαετία 1981- 1991 παρουσίασε πληθυσμιακή αύξηση, η οποία όμως ανετράπη κατά τη δεκαετία 

1991-2001. Μετά την διοικητική διαίρεση (Ν.2539/97) η Π∆Ε αποτελείται από 74 ΟΤΑ όπου δεκαέξι 

δήμοι της έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ είκοσι τέσσερις έχουν πληθυσμό 

κυμαινόμενο από 5.000 έως 10.000 κατοίκους5. Συνολικά σημαντική αύξηση του πληθυσμού 

παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι ∆ήμοι των Νομών Αχαΐας - Ηλείας και οι παρά τον οδικό 

άξονα Ναυπάκτου - Αγρινίου του Ν. Αιτωλ/νίας. Αντίθετα, οι ορεινοί ∆ήμοι παρουσιάζουν 

πληθυσμιακή μείωση, αναδεικνύοντας το έλλειμμα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Π∆Ε.  

 

                                                 
3 ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006 
4 Στην απογραφή του 2001 δεν παρατίθενται από την ΕΣΥΕ στοιχεία για την διάκριση του πληθυσμού σε ημιαστικό. 
5 ΕΣΥΕ (Απογραφή 2001),στοιχεία ΕΣΥΕ 2006. 
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Ποσοτικοποίηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου 
προγραμματισμού  με τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών 
Εισαγωγή 
Οι τιμές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών προσδιορίζονται με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα για 

την 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. 

Πίνακας 1-4: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 
∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρεια ∆Ε Ελλάδα ΕΕ25 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100), (2003) 62,7 81,1 100 

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

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (15-64 ετών), (2004) 55,6 59,4 63,1 

Ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 
ετών), (2004) 37,8 39,4 41 

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (% επί των ανέργων), (2004) 61,6 55,0 45,1 

Συμμετοχή στη δια βίου μάθηση (1000), (2004) 5,1 104,5 21445,1 

∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ, (2001) 0,94* 0,64 1,93 

* 1991 Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

 
Οικονομικές Επιδόσεις 
Ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ 
Η Π∆Ε εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές αναπτυξιακές επιδόσεις συγκριτικά ακόμα και με την διευρυμένη 

Ευρώπη των 25. Παρά τις σημαντικές χρηματοδοτικές εισροές μέσω Κοινοτικών κονδυλίων και 

εθνικών πόρων (ΜΟΠ και ΚΠΣ), εντούτοις δεν παρουσιάζει την αντίστοιχη αναπτυξιακή εξέλιξη με 

όρους ονομαστικής σύγκλισης. Το κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας υστερεί τόσο σε εθνικό, όσο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, για το έτος 2003 το κ.κ. ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 77,3% του κ.κ.ΑΕΠ της 

χώρας, και στο 62,7% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100). 

 

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 1-5: Περιφερειακή κατανομή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ και σε ΜΑ∆, 2003. 

Γεωγραφική Ενότητα 
ΑΕΠ 

(εκ. Ευρώ) 

κ.κ. ΑΕΠ 

(ευρώ) 

ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆6 

κ.κ. ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆ 

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

(εκ. Ευρώ) 

κ.κ. ΑΕΠ 

(ευρώ) 

ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆6 

κ.κ. 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 

 
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 του Νομού 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 τους 

Νομούς 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 ο 

Νομός Ηλείας, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο (61,8%), λόγω του έντονου 

αγροτικού χαρακτήρα του Νομού. 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 συμμετοχή του τομέα αυτού 

στο συνολικό περιφερειακό προϊόν, με παράλληλη κάμψη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 

 

Αγορά Εργασίας & Παραγωγικότητα 
Το 1981 ο ενεργός πληθυσμός σε επίπεδο Περιφέρειας ανήλθε σε 250.503, το 1991 σε 262.654, το 

2001 σε 291.476 παρουσιάζοντας αύξηση 4,8% και 10,9% αντίστοιχα, όταν σε εθνικό επίπεδο η 

αύξηση ανήλθε σε 9,7% και 19,0% αντίστοιχα7. 

 

Από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, οι απασχολούμενοι σε πανελλαδικό επίπεδο παρουσίασαν 

ποσοστιαία αύξηση 3,81% (δεκαετία 1981- 1991)και 16,77% (δεκαετία 1991-2001), ενώ σε επίπεδο 

                                                 
7 Απογραφές ΕΣΥΕ 1981 – 1991 – 2001. 
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Περιφέρειας σημειώθηκε πτώση κατά 1,1% την περίοδο 1981-1991 και αύξηση 3,8% την επόμενη 

δεκαετία.  

 

Σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Περιφέρειας (15 - 64 ετών), παρατηρείται μια 

υστέρηση του ποσοστού ως προς το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα 15 -64 εμφανίζει ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού της τάξης 

του 63,6% στην Περιφέρεια και υπολείπεται τόσο του εθνικού (66,5%), όσο και του ευρωπαϊκού 

μέσου όρου (ΕΕ25 69,6%8). 

 

Οι επιδόσεις τόσο της χώρας, όσο και της Περιφέρειας σε σχέση με τα κριτήρια της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας παρουσιάζουν σχετική υστέρηση συγκριτικά με τους δείκτες της Ε.Ε. των 15 και των 25, 

αλλά και σε σχέση με τους στόχους της Λισσαβόνας για το 2010. Ειδικότερα για την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας, το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης διαμορφώνεται στο επίπεδο του 55,6%, 

έναντι εθνικού στόχου για αύξησή του στο 67% το 2005 (μη επιτευχθέντος) και στο 70% το 2010. 

Βασική αιτία για την χαμηλή επίδοση στο ποσοστό απασχόλησης αποτελεί ο ιδιαίτερα χαμηλός 

βαθμός συμμετοχής των γυναικών στην Περιφέρεια (39,2%), έναντι του στόχου για αύξησή του στο 

60% το 2010. Το ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους (55-64 ετών) 

ανέρχεται στο 37,8% και απέχει αρκετά από τον στόχο για αύξησή του στο 50% το 2010.  

 
Πίνακας 1-6: ∆είκτες απασχόλησης Π∆Ε ως προς τους Ευρωπαϊκούς στόχους  

∆υτική Ελλάδα Ελλάδα EE15 EE25 
Ευρωπαϊκός 

Στόχος ∆είκτες 

2000 2004 2004 2005 2010 

Συνολικό ποσοστό 

απασχόλησης  
56,6% 55,6% 59,4% 64,5% 63,1% 67% 70% 

Ποσοστό γυναικείας 

απασχόλησης  
40,5% 39,2% 45,2% 56,6% 55,5% 57% 60% 

Ποσοστό ηλικιωµένων 

εργαζοµένων (55-64)  
42,7% 37,8% 39,4% 42,4% 40,9%  50% 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

 
Αναφορικά με την απασχόληση η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εμφανίζει διαφορετική κατανομή ως 

προς την κλαδική σύνθεση σε σχέση με αυτήν της χώρας, καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον 

δεύτερο σημαντικότερο τομέα απασχόλησης μετά τον τριτογενή. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες 

απορροφούν το 57,6% των απασχολούμενων της Περιφέρειας (μ.ο χώρας 65%), ενώ στον 

πρωτογενή τομέα απασχολείται το 23,9% των απασχολουμένων (μ.ο χώρας 12,6%). Αντίθετα, με την 

απασχόληση στον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, το ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή 

τομέα στην Περιφέρεια παρουσιάζει μικρότερη διαφοροποίηση ως προς το αντίστοιχο μέσο ποσοστό 

απασχόλησης της χώρας στον δευτερογενή τομέα (18,5% έναντι 22,4% της χώρας).  

 

                                                 
8 Eurostat, 2004. 
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Σε σχέση με το 2000, παρατηρείται ραγδαία μείωση των απασχολούμενων της Π∆Ε στον αγροτικό 

τομέα και σαφής άνοδος των ποσοστών απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, ενισχύοντας την 

στροφή της Περιφέρειας προς τον τομέα των υπηρεσιών. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Σχήμα 1-1: Εξέλιξη απασχόλησης κατά τομέα παραγωγής 
 

Το ποσοστό ανεργίας στην Π∆Ε ανέρχεται στο 12,5%9, υψηλότερο δηλαδή του εθνικού μέσου όρου 

και του μέσου της ΕΕ-25 για το 2004 (10,5% και 9,2% αντίστοιχα)10. 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 της ΕΕ25. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια, το 

ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ανήλθε στο 21% και για τους νέους στο 30,2%, με το μέσο 

ποσοστό ανεργίας της χώρας για τις δύο κρίσιμες ομάδες του πληθυσμού να είναι 16,2% και 26,9% 

αντίστοιχα. Η υστέρηση της Περιφέρειας γίνεται εντονότερη με την σύγκριση των ποσοστών ανεργίας 

με την Ευρώπη των 25. Συγκεκριμένα, το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 

10,1% και των νέων 18,5%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Νομός με την μεγαλύτερη ανεργία στην 

Περιφέρεια είναι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας (15,4%). Σημειώνεται ότι στην ∆υτική Ελλάδα το 61,6% 

των ανέργων πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-25 είναι 

44,5% (Eurostat, 2004). 

 

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 

                                                 
9 Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρνητική επίδοση φαίνεται να περιορίζεται αισθητά, καθώς σύμφωνα με δελτίο τύπου της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 1ο τρίμηνο η ανεργία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας βρίσκεται στο 9,9% του 
εργατικού δυναμικού. 
10 Eurostat 2004. 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

         17

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 Λισσαβόνας. 
Πίνακας 1-7: Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα, 2002. 

Παραγωγικότητα εργασίας 
Ωριαία παραγωγικότητα 

εργασίας 

Γεωγραφική  

Ενότητα 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 

Μέσος όρος 

εργατοωρών 

πλήρους 

απασχόλησης

ανά εβδομάδα

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 δεξιοτήτων11. 

 

Οικονομικά στοιχεία κατά τομέα 
Πρωτογενής Τομέας 
Ο πρωτογενής Τομέας εξακολουθεί να κατέχει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομία της Π∆Ε. Αν και τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζεται σχετική κάμψη, εντούτοις αποτελεί σημαντικό πόλο απασχόλησης και 

οικονομικής δραστηριότητας.  

 

Ο πρωτογενής Τομέας της Περιφέρειας εμφανίζει σε μεγάλο βαθμό τα ίδια προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Ελληνική γεωργία. Η μεγαλύτερη όμως συμμετοχή του στο εισόδημα και την 

απασχόληση της Περιφέρειας συντελεί, ώστε τα προβλήματα αυτά να είναι οξύτερα για την οικονομία 

και την κοινωνία της περιοχής. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας 

εστιάζονται: 

• Στον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο (μ.ο 34,3 στρεμ.).  

• Στην ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού. 

                                                 
11 Eurostat, 2005. 
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• Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών. 

• Στις αδυναμίες που παρουσιάζει ο τομέας εμπορίας και διακίνησης των αγροτικών 

προϊόντων. 

• Στην πλημμελή 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. 

• Στην 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. 

• Στις περιορισμένες δυνατότητες οικονομικής εκμετάλλευσης των δασών της Περιφέρειας λόγω 

της ποιότητος. 

 

∆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 10.30012, 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. 

                                                 
12 Μητρώο Επιχειρήσεων 2004. 
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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). 

 

 

Τριτογενής Τομέας 
Ο Τριτογενής τομέας αποτελεί τον κυρίαρχο τομέα στην Περιφέρεια (57,6% των απασχολουμένων και 

71% της ΑΠΑ13). 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 

δυναμικό14 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.  

 

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. 

                                                 
13 New Cronos, Eurostat 2005. 
14 Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ 2004. 
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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. 

 

Πίνακας 1-8: Μαθητές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 2004 

Ελλάδα ∆υτική Ελλάδα 
Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Σύνολο % Σύνολο % 

Σύνολο (ISCED 1997) 2.123.181 100,0 16.3741 100,0

ISCED 0:Προσχολική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο) 140.290 6,6 9.905 6,0 

ISCED 1:Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (∆ημοτικό) 657.492 31,0 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 1,0 

ISCED 5_6: Ανώτατη Εκπαίδευση 597.007 28,1 57.927 35,4 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 

 
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. 

 

Υγεία – Πρόνοια 
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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 

(2.235 κλίνες). 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 στο νομό Αχαΐας.  

Οι ανεπτυγμένες κλίνες στο σύνολο της Περιφέρειας είναι 2.235, δηλαδή έχουμε αντιστοιχία 331 

κατοίκων ανά κλίνη. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον μέσο όρο της χώρας είναι 213 κάτοικοι ανά κλίνη  

 

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 νομών 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. 

 

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 ∆εικτών15 που περιέχονται 

στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσµάτων για την Καινοτοµία (ΕΠΑΚ)16 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 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 

                                                 
15 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). 
16 European Innovation Scoreboard,2003. 
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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.  

 

Πολιτισμός 
Η Π∆Ε διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους 

αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, τα Ενετικά Κάστρα κλπ. 

Καθοριστικής σημασίας στόχος είναι να διαδραματίσει ένα καθιερωμένο πολιτιστικό πόλο, ώστε με 

την ενίσχυση των περιφερειακών σημείων να αποτελέσουν ένα σημαντικό άξονα οικονομικής 

ανάπτυξης της περιοχής. Η διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

αποτελεί συστατικό στοιχείο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της προσφοράς εναλλακτικών 

δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα.  

 

Περιβάλλον (Φυσικό και ανθρωπογενές) 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι προνομιούχος από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Φιλοξενεί πολλά, σημαντικά και ποικίλα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Περαιτέρω, στην Περιφέρεια 

ανήκουν προστατευόμενα (2) αισθητικά δάση και (7) μνημεία της φύσης, καθώς και σημαντικά τοπία 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους17. Όλος αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται σοβαρά από την 

αποψίλωση, την παράνομη βόσκηση και υλοτομία, τις πυρκαγιές, την υλοποίηση έργων υποδομής με 

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. 

 

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. Επιπλέον, 

διαπιστώνεται  έλλειψη εργοστασίων επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.   

 

Ως προς τους υδάτινους πόρους, σε επίπεδο χώρας αλλά και στην Π∆Ε, οι αγροτικές καλλιέργειες 

αποτελούν τον κυριότερο καταναλωτή νερού. Στην Περιφέρεια καταγράφονται μια σειρά υφιστάμενων, 

κατασκευαζόμενων και μελλοντικών αρδευτικών έργων (φράγματα ανάσχεσης, έργα εμπλουτισμού, 

διυλιστήρια νερού για υδρευτική χρήση), με σκοπό την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υδάτινων 

πόρων εξασφαλίζοντας την αειφορικότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο 

υδρολογικών λεκανών και υδατικών διαμερισμάτων. 

 

                                                 
17 Στο δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται 31 περιοχές (SPA και SCI). 
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Όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Π∆Ε λειτουργεί ένας ΧΥΤΑ (του ∆ήμου 

Πατρέων), έχουν ολοκληρωθεί δύο ΧΥΤΑ (στο Μεσολόγγι και στην Ανατολική Αιγιάλεια), 

κατασκευάζονται δύο (στη Ναύπακτο και στη ∆υτική Αχαΐα) ενώ βρίσκονται σε διαδικασία 

δημοπράτησης η κατασκευή επιπλέον δύο ΧΥΤΑ (στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας). 

Επίσης για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων έχουν κατασκευασθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή 

μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε μεγάλους και μικρότερους ∆ήμους της Περιφέρειας.  

 

Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων 
Η συνοχή που παρουσιάζει η Περιφέρεια τόσο μεταξύ των νομών 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. 

 

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 Νομός 

της Περιφέρειας είναι ο Νομός 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 τις πεδινές, λόγω 

κλίματος, γεωμορφολογίας και θέσης. Οι προοπτικές ανάπτυξης της γεωργίας είναι περιορισμένη και 

η οικονομία τους βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία.  

 

Πίνακας 1-9: Κατανομή των περιοχών (ΟΤΑ) κατά υψομετρική βαθμίδα και κατά γεωγραφική 
ενότητα (2005). 

Νομός / 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: ΕΣΥΕ 

 
∆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-
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2001), η συνολική αύξηση του πληθυσμού είναι αποτέλεσμα των νομών Αχαΐας και Ηλείας, καθώς για 

τον νομό Αιτωλοακαρνανίας παρατηρείται μείωση του πληθυσμού του νομού. Συνολικά σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι ∆ήμοι των Νομών 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 νομών της.  

 

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 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 ανισότητες18 μικρότερες των 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας, χωρίς αυτό να σημαίνει μικρότερη ανάγκη 

περιορισμού των ανισοτήτων αυτών. Οι εισοδηματικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Νομών 

δικαιολογούνται κυρίως από το υψηλότερο κ.κ.ΑΕΠ του Νομού Αχαΐας (12.439€) σε σχέση με το νομό 

Αιτωλοακαρνανίας και τον νομό Ηλείας (10.405€ και 8.752€ αντίστοιχα). Η αστικότητα του Νομού 

Αχαΐας, καθώς και η διαμόρφωση του παραγωγικού ιστού ανά νομό είναι οι κυριότερες αιτίες των 

εισοδηματικών διαφοροποιήσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι νομοί 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 του νομού 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.  

 

Ανισότητες Απασχόλησης - Ανεργίας 
Η χωρική διάσταση της ανεργίας σχετίζεται άμεσα με την τομεακή σύνθεση τόσο σε διαπεριφερειακό, 

όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Περιφέρειες-Νομοί με εξειδίκευση σε τομείς με παραδοσιακά 

υψηλότερη ανεργία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας. Η Π∆Ε και ιδιαίτερα ο Νομός 

Αιτωλοακαρνανίας εμφανίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας (12,5% και 15,4% αντίστοιχα) λόγω της 

                                                 
18 Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες μετρώνται με τυπικές αποκλίσεις από το μέσο κ.κ.ΑΕΠ της περιφέρειας και της Χώρας. 
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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 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. 

 

Συνοπτική Αποτίμηση αποτελεσμάτων προγραμματικής περιόδου 2000-2006  
Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Π∆Ε για την περίοδο 2000-2006 ήταν «η αξιοποίηση της 

κομβικής θέσης της Περιφέρειας και η αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων για την 

υπέρβαση των προβλημάτων της ανεργίας και της ενδοπεριφερειακής ανισότητας’’. Η στρατηγική 

ανάπτυξης της Π∆Ε βασίσθηκε στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων / αξόνων προτεραιότητας:  

1. Ενίσχυση και αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας ως ∆υτικής Πύλης της χώρας.  

2. Πολιτιστική και Τουριστική ανάπτυξη - Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.  

3. Αναδιάρθρωση και επέκταση της βιομηχανικής βάσης της Περιφέρειας και προώθηση της 

καινοτομίας. 

4. Ενίσχυση αστικών υποδομών - Βελτίωση ποιότητας ζωής. 

5. Προώθηση της απασχόλησης και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. 

6. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου (Αγροτική ανάπτυξη - Παρεμβάσεις στις ορεινές και ημιορεινές 

περιοχές)  

 

Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εφαρμογής των δράσεων και των έργων ανά άξονα 

προτεραιότητας, συνάγεται ότι οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας 2000-2006 συνέβαλλαν 

καθοριστικά στο σύνολο των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων της Περιφέρειας όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: 
Για την ενίσχυση και αξιοποίηση της Περιφέρειας ως ∆υτική Πύλη της χώρας υπήρξε ικανοποιητική 

επίτευξη των στόχων δημιουργώντας τα παρακάτω αποτελέσματα:   

• Βελτίωση των οδικών προσβάσεων της ∆υτικής Ελλάδας και αναβάθμιση του επιπέδου των 

παρεχομένων υπηρεσιών όσον αφορά τις οδικές, λιμενικές και σιδηροδρομικές υποδομές που 

διευκολύνουν την ομαλή διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. 

• Αποπεράτωση και λειτουργική ενσωμάτωση των δράσεων των μεταφορικών υποδομών του 

Β΄ ΠΕΠ. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: 
Αναφορικά με την υλοποίηση της πολιτικής ανάπτυξης του πολιτισμού και του τουρισμού υπήρξαν τα 

παρακάτω αποτελέσματα:  
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• Προωθήθηκε η προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και ιστορικών μνημείων της 

Περιφέρειας,  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο Μουσείο της Ήλιδας, και 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε  (3) άλλα Μουσεία. 

• Με την ολοκλήρωση των έργων στην Αρχαία Ολυμπία αναδείχθηκε ο ευρύτερος 

αρχαιολογικός χώρος. 

•  Ενισχύθηκαν επενδύσεις εκσυγχρονισμού τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: 

• Ενισχύθηκαν οι ιδιωτικές επενδύσεις των τομέων μεταποίησης και τουρισμού.  

• Ενισχύθηκε σημαντικός αριθμός ΜΜΕ για εκσυγχρονισμό και ίδρυση νέων μονάδων.  

• Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 29 ερευνητικά προγράμματα κατηγορίας ΠΑΒΕ και 

Κοινοπραξιών.  

 

Άξονας Προτεραιότητας 4:  

• Στον τομέα του περιβάλλοντος κατασκευάστηκαν έργα αποχέτευσης , ύδρευσης, και 

αποκατάστασης ΧΑ∆Α. 

• Στην υγεία και στην πρόνοια, αναβαθμίστηκαν με προμήθεια εξοπλισμού οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες.  

• Στην εκπαίδευση, ολοκληρώθηκαν κτιριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και 

έγιναν προμήθειες εργαστηριών φυσικών επιστημών  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς 

και εξοπλισμού πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: 

• Υλοποιήθηκαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτιση και εξειδίκευσης ανέργων σε νέες 

τεχνολογίες και επαγγελματικές δεξιότητες με υψηλή ζήτηση.  

• Αναπτύχθηκαν κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κ∆ΑΠ, 

Κ∆ΑΠ/ΑΜΕΑ) που συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία 

(μειωμένη αποτελεσματικότητα). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 6: 
Υλοποιήθηκαν:  

• Εγγειοβελτιωτικά έργα που συνέβαλαν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας 

• Έργα αγροτικών υποδομών σε μικρούς οικισμούς της υπαίθρου (έργα ύδρευσης, αγροτικής 

οδοποιίας, αγροτικού εξηλεκτρισμού) που συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

συνθηκών εργασίας των αγροτών. 

• Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης) που συνέβαλαν στη βελτίωση 

της βιωσιμότητάς τους.   

• ∆ασικά έργα, που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ιδιωτικές επενδύσεις αγροβιοτεχνίας και αγροτουρισμού που συμβάλουν στην βελτίωση της 

τοπικής οικονομίας και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες του. 
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SWOT ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση κατηγοριοποιούνται, σε αντιστοιχία με τα τεταρτημόρια της 

ανάλυσης SWOT, οι βασικές συνιστώσες ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

 

Πίνακας 1-10: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Ισχυρά Σημεία 

• Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου. 
• Κομβική θέση Πάτρας ως ∆υτική Πύλη 

της χώρας. 
• Λειτουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων 

∆ιεθνούς Εμβέλειας. 
• Πλούσιο υδάτινο δυναμικό. 
• Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, με 

κύριο συντελεστή παγκόσμιας εμβέλειας 
την Ολυμπία. 

• Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόμενοι 
από διεθνείς συμβάσεις (NATURA, 
RAMSAR). 

 

Αδυναμίες 

• Πληθυσμιακή αποδυνάμωση της 
υπαίθρου. 

• Χαμηλό κ.κ.ΑΕΠ. 
• Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και 

υψηλά ποσοστά ανεργίας. 
• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον 

αγροτικό τομέα. 
• Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας 
• 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), 
και σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής 

• Αναβάθμιση του ρόλου της Πάτρας ως 
∆υτική πύλη της Ελλάδας προς τις 
χώρες της Ε.Ε. 

• Αξιοποίηση των ερευνητικών δομών της 
Περιφέρειας. 

• Αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης  
ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του 
ειδικού ή εναλλακτικού Τουρισμού. 

• Ανάπτυξης αιολικής, υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. 

• Ανάπτυξη τουρισμού και ιδιαίτερα των 
εναλλακτικών μορφών του. 

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. 

 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

         29

 
1.2.2 Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική ανάλυση Περιφέρειας  
Γεωμορφολογικά στοιχεία 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Βρέχεται δυτικά 

από το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει με την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, βορειοανατολικά με την 

Περιφέρεια Αττικής, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος. Έχει συνολική έκταση 15.490 

χμ2 και καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας, με χαρακτηριστικό της μορφολογίας της 

τους μεγάλους ορεινούς όγκους (50,1% της έκτασης), οι οποίοι καταλαμβάνουν το κεντρικό της 

τμήμα, ενώ μόνο το 19,9% αυτής είναι πεδινό (και το 30% ημιορεινό), κυρίως στις παραθαλάσσιες 

περιοχές όπου σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες. Ωστόσο, παρά το μικρό ποσοστό των πεδινών 

εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός 

κάμπος και ο κάμπος της Κορινθίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαμβάνει τους Νομούς 

Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα 

του νομού Αρκαδίας. Μετά τη νέα διοικητική διαίρεση (Ν.2539/97), η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

αποτελείται από 107 ΟΤΑ Α’ βαθμού: 14 ∆ήμοι και 2 Κοινότητες στο Νομό Αργολίδος, 22 ∆ήμοι και 1 

Κοινότητα στο Νομό Αρκαδίας, 13 ∆ήμοι και 2 Κοινότητες στο Νομό Κορινθίας, 22 ∆ήμοι στο Νομό 

Λακωνίας και 29 ∆ήμοι και 2 Κοινότητες στο Νομό Μεσσηνίας. 

 

∆ημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 638.942 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 

5,18% του συνολικού πληθυσμού της χώρας19. Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού της Περιφέρειας 

την περίοδο 1991 –2001 είναι 5,1% και υπολείπεται του αντίστοιχου εθνικού (6,8%), επιβεβαιώνοντας 

τη συνέχιση της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης της Περιφέρειας. Ωστόσο, ο ρυθμός μεταβολής του 

πληθυσμού της Περιφέρειας είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΈ. Με βάση 

στοιχεία της Eurostat, η μεταβολή του πληθυσμού στο σύνολο της Ε.Ε. των 15 για τα έτη 1991-2001 

βρίσκεται στο 3,62%, ενώ στην Ε.Ε των 25 για την ίδια περίοδο ανέρχεται στο 2,94%. 

 

                                                 
19 ΕΣΥΕ, Εθνική Απογραφή 2001. 
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Πίνακας 1-11: Πληθυσμός Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Κατανομή Πληθυσμού Κατανομή Πληθυσμού Χωρική / 

∆ιοικητική 

Ενότητα 

Πληθυσμός 

1991 Αστικός Ημιαστικός Αγροτικός 

Πληθυσμός 

2001 Αστικός Αγροτικός 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 97.636 34.186 12.653 50.797 105.770 53.405 52.365 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 105.309 22.463 11.446 71.400 102.035 36.628 65.407 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 141.823 27.412 49.414 64.997 154.624 88.292 66.332 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 95.696 15.531 15.713 64.452 99.637 31.827 67.810 

ΜΕΣΗΝΙΑΣ 166.964 47.641 26.705 92.618 176.876 84.559 92.317 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
607.428 147.233 115.931 344.264 638.942 294.680 344.262 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
10.259.000 6.036.660 1.312.774 2.910.466 10.964.020 7.980.414 2.983.606 

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006 

 
Η εξέταση των δημογραφικών δεδομένων επιβεβαιώνει, εκτός των άλλων, και την ένταση των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, που επίσης έχει καταγραφεί σαν βασική αδυναμία της Περιφέρειας. 

Αναλυτικότερα, η εξέταση του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού δείχνει δύο νομούς της Περιφέρειας 

και συγκεκριμένα το Νομό Κορινθίας (9%) και το Νομό Αργολίδας (8,3%) να διατηρούν ρυθμούς 

υψηλότερους όχι μόνο από την Περιφέρεια αλλά και από τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό 

δυναμισμό τους. Οι Νομοί Μεσσηνίας (5,9%) και Λακωνίας (4,1%) υπολείπονται του ρυθμού αύξησης 

του πληθυσμού του συνόλου της χώρας, με το Νομό Μεσσηνίας να έχει τον πλησιέστερο ρυθμό 

μεταβολής με τον αντίστοιχο της Περιφέρειας, ενώ για το Νομό Αρκαδίας παρατηρείται πληθυσμιακή 

μείωση (-3.1%). 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο αστικός πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού, φαίνεται διαχρονικά να αυξάνει,, ενώ αντίθετα  μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός. Η 

αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια διαφοροποιείται πλήρως σε σχέση με την 

αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας, που είναι 72,79% για τον αστικό και 27,21% για τον αγροτικό 

πληθυσμό. Η αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσμού διαφοροποιείται, επίσης, μεταξύ των νομών 

της Περιφέρειας, αφού στους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας υπερτερεί ο αστικός πληθυσμός, ενώ 

στους υπόλοιπους νομούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσμός έναντι του αστικού.  

 

Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού της Περιφέρειας μεταβάλλεται αρνητικά και διαμορφώνεται στο 

1,40 το 2001 (Απογραφή πληθυσμού 2001), έναντι 0,98 το 1991 (Απογραφή πληθυσμού 1991), 

υπογραμμίζοντας τη δυσμενέστερη δημογραφική σύνθεση της Περιφέρειας σε σχέση με τη χώρα, της 

οποίας ο δείκτης διαμορφώνεται στο 1,10 για το 2001 και στο 0,71 για το 1991. Με βάση 

πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης γήρανσης στην Ε.Ε. των 15 διαμορφώνεται στο 0,94, 

ενώ στα 10 νέα κράτη μέλη είναι 0,70, δείχνοντας έτσι τον πληθυσμιακό δυναμισμό τους. 
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Η πληθυσμιακή πυκνότητα το 2001 διαμορφώνεται σε 41,25 κατ/τ.χλμ. (ελαφρά υψηλότερη σε σχέση 

με το 1991 που ήταν 39,2 κατ/τ.χλμ.), έναντι 83,08 και 77,75 που είναι τα αντίστοιχα μεγέθη σε 

επίπεδο χώρας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον αραιοκατοικημένο και “αγροτικό” χαρακτήρα της 

Περιφέρειας, που αποτελεί μια βασική διαρθρωτική της αδυναμία. 

 

Ποσοτικοποίηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου 
προγραμματισμού  με τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών 
Εισαγωγή 
Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προσδιορίζονται οι 

τιμές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών, με στόχο να συγκριθεί η επίδοση της Περιφέρειας, τόσο διαχρονικά, 

όσο και σε σχέση με την επίδοση άλλων εθνικών και υπερεθνικών διοικητικών / χωρικών συνόλων.  

 

Πίνακας 1-12: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρειας Πελοποννήσου 
∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

Ελλάδα ΕΕ25 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100), (2003) 77,5 81,1 100 

Παραγωγικότητα Εργασίας ανά απασχολούμενο 

(ΕΕ25=100), (2002) 

68,6 71,9 100 

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (15-64 ετών), 

(2004) 

62,1 59,4 63,1 

Ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης 

ηλικίας (55-64 ετών), (2004) 

45,6 39,4 41 

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (% επί των 

ανέργων), (2004) 

59,9 53,1 44,5 

∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ, 

(2003) 

0,03* 0,61* 1,80* 

Ποσοστό Πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας 

πριν τις κοινωνικές παροχές (2003) 

29 21,1 - 

*προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005, ΕΚΚΕ – ΙΚΠ (Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας: 2003-2004, 9/05). 

 
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δυσμενέστερη 

εικόνα από το σύνολο της χώρας και στους δύο γενικούς οικονομικούς δείκτες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆ και παραγωγικότητα της εργασίας), σε ένα δείκτη απασχόλησης, (εκείνο της μακροχρόνιας 

ανεργίας), ενώ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τη Χώρα στους άλλους δύο (συνολικό 

ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό απασχόλησης μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών), φαινόμενο το 

οποίο οφείλεται κυρίως στην τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης όπου είναι διογκωμένος ο 

γεωργικός τομέας, ο οποίος όμως υποκρύπτει υποαπασχόληση. Επίσης σημαντικά δυσμενέστερη 

εικόνα εμφανίζει έναντι της χώρας και στο ποσοστό πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, 

καθώς επίσης και στο δείκτη έρευνας, όσον αφορά στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη. 

Σε σχέση δε με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει σημαντικά 

δυσμενέστερη εικόνα σε όλους τους παραπάνω δείκτες, εκτός από το ποσοστό απασχόλησης 
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εργαζομένων μεγάλης ηλικίας (55-64 ετών), γεγονός που οφείλεται στο διογκωμένο αγροτικό τομέα 

όπου απασχολούνται μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι. 

 

Οικονομικές Επιδόσεις 
Ενδεικτικά Στοιχεία ΑΕΠ 
Το ΑΕΠ της Περιφέρειας εξελίσσεται αυξητικά μετά το έτος 1995, με αύξηση του ποσοστού 

συμμετοχής του στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, δείχνοντας 

μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης από το αντίστοιχο μέγεθος σε επίπεδο χώρας. Παράλληλα το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της Πελοποννήσου αυξάνεται με πολύ εντονότερους ρυθμούς από το αντίστοιχο της 

χώρας, με δεδομένους τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού στην Περιφέρεια, με 

αποτέλεσμα, κατά την τριετία 1998-2000 να πλησιάσει στο 100% του αντίστοιχου της χώρας, ενώ 

παρουσιάζει κάποιες αρνητικές αποκλίσεις κατά την τριετία 2001-2003. Παρ’ όλα αυτά, ενώ μειώνεται 

η διαφορά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ με την Ε.Ε., μέχρι και το έτος 2002 παραμένει κάτω του 75% του 

μέσου όρου της Ε.Ε. των 25, με αύξηση στο 77,5% κατά το έτος 2003. Φυσικά παραμένει αρκετά 

χαμηλότερο του 75% του αντίστοιχου μεγέθους της Ε.Ε. των 15. Η εξέλιξη αυτή του ΑΕΠ και του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια οφείλεται κυρίως σε δύο νομούς (Αρκαδίας και Κορινθίας, ιδιαίτερα 

στο νομό Κορινθίας), όπου εκεί λειτουργούν μονάδες υπερτοπικής εμβέλειας (∆ΕΗ Μεγαλόπολης 

στην Αρκαδία και ∆ιυλιστήρια Κορίνθου, στο νομό Κορινθίας) παράγοντας ΑΕΠ με μικρές έως 

ελάχιστες διασυνδέσεις με τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες / οικονομίες και με την Περιφερειακή 

οικονομία. Ως εκ τούτου, σε μεγάλο βαθμό η όποια σύγκλιση της οικονομίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου προς το μέσο όρο της χώρας, ή / και με την Ε.Ε. των 25, είναι ονομαστική και όχι 

πραγματική, αφού τόσο οι υπόλοιποι τρεις νομοί υστερούν σημαντικά σ’ αυτό το δείκτη ανάπτυξης, 

αλλά και σε άλλους αναπτυξιακούς δείκτες, όπως θα παρουσιαστεί στα επόμενα μέρη της ανάλυσης. 

Πίνακας 1-13: Περιφερειακή κατανομή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ και σε ΜΑ∆20, 2003 

ΑΕΠ ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Γεωγραφική 

Ενότητα (εκ. ευρώ) 
κ.κ. ΑΕΠ (ευρώ) 

(εκ. ευρώ) 

κ.κ. ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆ 

ΕΕ25 9.953.329 21.740,60 9.953.329 21.740,60 

ΕΕ15 9.503.521 24.770,40 9.100.568 23.720,10 

Ελλάδα 155.543,20 14.110,10 194.390,10 17.634,10 

Πελοπόννησος 8.087,90 13.474,10 10.107,80 16.839,30 

Ν.Αργολίδας 1.240,40 12.042,80 1.550,20 15.050,50 

Ν. Αρκαδίας 1.297,40 14.277,60 1.621,40 17.843,50 

Ν. Κορινθίας 2.933,20 20.092,50 3.665,80 25.110,50 

Ν. Λακωνίας 956,10 10.205,00 1.194,90 12.753,70 

Ν. Μεσσηνίας 1.660,70 9.962,00 2.075,50 12.450,00 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

                                                 
20 ΜΑ∆: Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναμης υπολογίζονται με βάση το επίπεδο εισοδημάτων και το επίπεδο των 
τιμών σε κάθε χώρα. 
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Σχήμα 1-2: Περιφερειακή κατανομή κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑ∆, 2003 (ΕΕ25=100) 

 
Παράλληλα όμως, διαπιστώνεται και μια έντονη διαφοροποίηση στην εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

ανά νομό της Περιφέρειας, με δεδομένο ότι ο Νομός Αργολίδας διαχρονικά τείνει να φτωχαίνει σε 

σχέση με το μέσο όρο της Περιφέρειας, όπως και ο Νομός Μεσσηνίας, αφού το έτος 1996, στο μεν 

πρώτο νομό, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν ίσο με το 104,2% της Περιφέρειας, και το έτος 2003 φθάνει 

στο 89% περίπου, ενώ στο δεύτερο (Μεσσηνία) το έτος 1996 έφθασε στο 88% και το έτος 2003 στο 

74%. Επίσης το ΑΕΠ του νομού Λακωνίας το έτος 1996 ήταν ίσο με το 79% περίπου της Περιφέρειας, 

ενώ το έτος 2003 το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 75,7% της Περιφέρειας. Από τα στοιχεία αυτά 

διαπιστώνεται ότι αν και δεν υφίστανται μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες, (σε επίπεδο NUTS3), 

εν τούτοις οι ρυθμοί ανάπτυξης των νομών της Περιφέρειας είναι έντονα διαφοροποιημένοι με κίνδυνο 

να μεγαλώσουν δραματικά οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο μέλλον.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Σχήμα 1-3: ∆ιαχρονική σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με το αντίστοιχο της χώρας και της ΕΕ 15 και ΕΕ 25 (ΕΕ 25=100) 
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγει το 5,2% 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 Πελοποννήσου ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 14% 

(Eurostat, 2003). Σε επίπεδο Νομού (NUTS 3), ο πρωτογενής τομέας παράγει το 22% της ΑΠΑ του 

Νομού Λακωνίας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Μεσσηνία, την Αρκαδία και Κορινθία είναι 19%, 

12% και 8%.  

 

Ο δευτερογενής τομέας παράγει το 22% της ΑΠΑ της χώρας, με την Περιφέρεια και τους Νομούς να 

παρουσιάζουν έντονα διαφοροποιημένα ποσοστά συμμετοχής ανά γεωγραφική περιοχή. 

Συγκεκριμένα, ο δευτερογενής τομέα της Περιφέρειας παράγει το 30% της συνολικής ΑΠΑ της 

Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για μεν το νομό Αργολίδας είναι 19,7%, για το νομό 

Αρκαδίας 30%, για το νομό Κορινθίας 53,2%, για το νομό Λακωνίας 10,1% και για το νομό Μεσσηνίας 

8,5%. Η Περιφέρεια στο σύνολό της παράγει το 7,1% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα στο 

σύνολο της χώρας.  

 

Όσον αφορά στη συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην ΑΠΑ σε εθνικό (Ελλάδα), περιφερειακό 

(Πελοπόννησος) και τοπικό επίπεδο (Νομοί), παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά 

συμμετοχής, κυμαινόμενα από 71,8% για τη Χώρα, 55,9% στην Πελοπόννησο, ενώ οι νομοί 

παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση αφού στο νομό Μεσσηνίας το συγκεκριμένο ποσοστό φθάνει 

στο 72,1%, στο νομό Λακωνίας 67,7%, στο νομό Αργολίδας 63,5%, στο νομό Αρκαδίας 57,8% και 

στο νομό Κορινθίας μόνο 38,7%. Με αυτή την εσωτερική ποσοστιαία διάρθρωση του τριτογενή τομέα 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτός στο σύνολο του συμμετέχει κατά 4% στη συνολική ΑΠΑ του 

τριτογενή τομέα της χώρας. Τα προαναφερόμενα στοιχεία της διάρθρωσης της ΑΠΑ στα αντίστοιχα 

χωρικά επίπεδα παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 1-14: ∆ιάρθρωση της ΑΠΑ κατά τομέα παραγωγής, 2003 

Συνολική 

ΑΠΑ 

Τομείς 

 

 

Γεωγραφική 

Ενότητα 

(εκ. ευρώ) 

% Πρωτογενής % ∆ευτερογενής % Τριτογενής % 

ΕΕ25 8.893.263,70 100,0% 189.891,70 2,1% 2.341.421,50 26,3% 6.361.949,30 71,5%

ΕΕ15 8.494.004,30 100,0% 174.408,90 2,1% 2.217.273,20 26,1% 6.102.320,90 71,8%

Ελλάδα 136.336,90 100,0% 9.232,80 6,8% 29.989,70 22,0% 97.114,40 71,2%

Πελοπόννησος 7.089,30 100,0% 997,8 14% 2130,1 30,0% 3961,4 55,9%

Ν.Αργολίδας 1.087,30 100,0% 183,3 17% 213,70 19,7% 690,30 63,5%

Ν. Αρκαδίας 1.137,20 100,0% 139 12% 341 30,0% 657,20 57,8%

Ν. Κορινθίας 2.571,00 100,0% 209,2 8% 1366,5 53,2% 995,30 38,7%

Ν. Λακωνίας 838,10 100,0% 184,4 22% 84,5 10,1% 569,2 67,9%

Ν. Μεσσηνίας 1.455,70 100,0% 281,9 19% 124,4 8,5% 1049,4 72,1%

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 
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Από τα στοιχεία του ως άνω Πίνακα διαπιστώνεται ότι η οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

παραμένει κατά ένα βαθμό αγροτική, με έντονες διαφοροποιήσεις ανά νομό, χωρίς να εξελίσσεται με 

κάποιους γρήγορους ρυθμούς το παραγωγικό της πρότυπο προς τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ 

φθίνει διαχρονικά με εντονότερους ρυθμούς ο πρωτογενής τομέας και ενδυναμώνεται με αργούς 

ρυθμούς ο δευτερογενής, χωρίς να διαχέει ανάλογα αναπτυξιακά αποτελέσματα στον κοινωνικο-

οικονομικό ιστό της Περιφέρειας.  

 

Αγορά Εργασίας & Παραγωγικότητα 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1-15 που ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι το επίπεδο παραγωγικότητας 

της εργασίας, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας είναι χαμηλότερο από το 

αντίστοιχο του μέσου όρου της Ε.Ε των 15 αλλά και των 25. Ιδιαίτερα δε, η παραγωγικότητα υπό την 

έννοια του κατά απασχολούμενο ΑΕΠ σε ΜΑ∆, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μικρότερη κατά 

31,4% από το μέσο όρο της Ε.Ε. των 25 και κατά 4,5% από το μέσο όρο της χώρας. Αντίστοιχη 

αρνητική απόκλιση από το μέσο όρο της χώρας παρουσιάζει η παραγωγικότητα υπό την έννοια της 

ωριαίας παραγωγικότητας της εργασίας. 

 
Πίνακας 1-15: Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα, 2002 

Παραγωγικότητα εργασίας Ωριαία παραγωγικότητα 

εργασίας 

Γεωγραφική 

Ενότητα 

ΑΕΠ σε ΜΑ∆ 

ανά 

απασχολούμεν

ο 

% του 

Μ.Ο. της 

ΕΕ25 

% 

απόκλισης 

από το 

Μ.Ο. της 

χώρας 

ΑΕΠ σε 

ΜΑ∆ ανά 

σύνολο 

εργατοωρώ

ν έτους 

% 

απόκλισης 

από το Μ.Ο. 

της χώρας 

Μέσος όρος 

εργατοωρών 

πλήρους 

απασχόλησης 

ανά εβδομάδα 

ΕΕ-25 50.006 100,00%     

ΕΕ-15 56.095 112,20%     

Ελλάδα 35.961 71,90% 0 80,783 0 43,2 

Πελοπόννη

σος 

34.327 68,60% -4,5% 77,29 -4,3% 43,3 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

 
Αγορά Εργασίας & Απασχόληση 
Ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Eurostat), παραμένει 

σχεδόν σταθερός διαχρονικά από το 2000 μέχρι και το 2004, με σημαντικές ορισμένες φορές 

διακυμάνσεις κατ’ έτος, κυμαινόμενος σ’ ένα ποσοστό συμμετοχής της τάξης του 68% και σε αριθμό 

της τάξης των 260.000 ατόμων. Συγκρινόμενο το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με το αντίστοιχο της χώρας, διαπιστώνεται ότι είναι πάντα σε υψηλότερα 

επίπεδα της τάξης των δύο (2) - τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων, ενώ παραμένει χαμηλότερο κατά 

μία (1) ή δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες από τα αντίστοιχα ποσοστά της Ε.Ε. των 25 και των 15. 
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Μεγάλη, όμως, διαφοροποίηση παρατηρείται στο ποσοστό συμμετοχής μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπερτερώντας στην 

Πελοπόννησο το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες (81,1% οι άνδρες, 

έναντι 55,3% των γυναικών), παρουσιάζοντας παράλληλα μια μικρή αύξηση το ποσοστό των ανδρών, 

ενώ των γυναικών παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, διαχρονικά, με μικρές διακυμάνσεις. Σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο χώρας είναι κατά μια (1) περίπου ποσοστιαία μονάδα 

μεγαλύτερο το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ των ανδρών 

κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, σε σύγκριση με την Ε.Ε. των 25, το ποσοστό 

συμμετοχής των ανδρών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μεγαλύτερο κατά τέσσερις (4) περίπου 

ποσοστιαίες μονάδες, ενώ των γυναικών στην Περιφέρεια είναι μικρότερο εκείνου της Ε.Ε. των 25, 

κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην Αγορά Εργασίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας 

(άνδρες και γυναίκες), από το μέσο όρο της χώρας, κυρίως λόγω της διάρθρωσης της οικονομίας της 

Περιφέρειας, με διογκωμένο το γεωργικό τομέα, ενώ όμως διαχρονικά ο ρυθμός ένταξης των ανδρών 

στην αγορά εργασίας είναι μεγαλύτερος από εκείνον των γυναικών, φαινόμενο που συμβαδίζει με την 

σμίκρυνση του γεωργικού τομέα στην Περιφέρεια. Έναντι όμως της Ε.Ε. των 25, ο γυναικείος 

πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας της Πελοποννήσου υστερεί σημαντικά, όσον αφορά στη συμμετοχή του 

στην αγορά εργασίας. 

 

Σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι της 

χώρας και της Ε.Ε των 25, ανά φύλο και ηλικία, όσον αφορά στο ποσοστό συμμετοχής. Συγκεκριμένα, 

το ποσοστό συμμετοχής των νέων γυναικών 15-24 ετών, είναι χαμηλότερο κατά μια μονάδα έναντι 

του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας, κατά εννέα (9) μονάδες έναντι της Ε.Ε. των 25 και πολύ 

περισσότερο έναντι της Ε.Ε. των 15 (12 μονάδες).Αντίθετα οι νέοι άνδρες 15-24 ετών παρουσιάζουν 

ποσοστό συμμετοχής 45,0% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι 40% στη Χώρα, ενώ στην Ε.Ε. 

των 25 το ποσοστό συμμετοχής αυτής της ηλικιακής ομάδας ανδρών φθάνει στο 48,4%, με τάσεις 

μείωσης διαχρονικά. Στο σύνολο δε των νέων 15-24 ετών (ανδρών και γυναικών) της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου το ποσοστό απασχόλησης φθάνει, το έτος 2004, στο 38,8%, μεγαλύτερο κατά δύο 

μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού σε επίπεδο χώρας, αλλά μικρότερο κατά επτά (7) ποσοστιαίες 

μονάδες του αντίστοιχου της Ε.Ε. των 25. 

 

Ο αριθμός των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει από το 1995 μέχρι και 

το 2004 σε ένα επίπεδο της τάξης των 210.000 χιλιάδων, με σχετικά μικρές διακυμάνσεις κατ’ έτος, 

ενώ το ποσοστό απασχόλησης διατηρείται σ’ ένα επίπεδο της τάξης του 62% από το έτος 1996 μέχρι 

και το 2004. Το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλότερο από εκείνο της χώρας (κατά τρεις περίπου 

ποσοστιαίες μονάδες το 2004), του οποίου όμως η διαφορά μειώνεται κατά τι διαχρονικά. Αντίθετα, 

είναι χαμηλότερο από το ποσοστό απασχόλησης σε επίπεδο Ε.Ε. 25 και ακόμα χαμηλότερο του 

αντίστοιχου ποσοστού της Ε.Ε. των 15. Σε κάθε περίπτωση δε, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι χαμηλότερο από τον εθνικό στόχο της Λισσαβόνας (67% το 
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2005) και μακράν του αντίστοιχου στόχου για το 2010 (70%), ενώ διαχρονικά παραμένει σταθερό για 

μια δεκαετία. 

 

Στο συνολικό χαμηλό ποσοστό απασχόλησης, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό το πολύ χαμηλό ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών (46,6% το 2004), με τάση μείωσης διαχρονικά, έτσι ώστε να μειώνεται η 

διαφορά από το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στη Χώρα (45,2% το 2004) και να 

αυξάνει η διαφορά από το αντίστοιχο ποσοστό της Ε.Ε. των 15 και των 25 (56,6% και 55,5% 

αντίστοιχα το 2004). Παράλληλα δε είναι μακράν του στόχου της Λισσαβόνας για 60% το 2010. 

Όσον αφορά στην ηλικιακή πληθυσμιακή ομάδα απασχολούμενων 55-64 ετών, το ποσοστό 

απασχόλησης παρουσιάζει διαχρονική μείωση, φθάνοντας το 45,6% το έτος 2004, σταθερά 

υψηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας, με μείωση όμως της διαφοράς διαχρονικά και επίσης 

υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης της Ε.Ε. των 25 και της Ε.Ε. των 15, με 

παράλληλη μείωση της διαφοράς.  

 

Οι παραπάνω αναφερόμενες αποκλίσεις από τους στόχους της Λισσαβόνας φαίνονται στους πίνακες 

1-16 και 1-17 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 1-16: ∆είκτες Αγοράς Εργασίας, απασχόλησης & ανεργίας, 2004 

Γεωγραφική 

Ενότητα 

Οικονομικά 

Ενεργός 

Πληθυσμός 

(%) (15-64 

ετών) 

% 

απασχόληση

ς (15-64 

ετών) 

% 

απασχόληση

ς γυναικών 

(15-64 ετών) 

% 

απασχόλησης 

ηλικιωμένων 

(55-64 ετών) 

% 

ανεργίας 

(15 ετών 

και άνω) 

% 

μακροχρόνιας 

ανεργίας (επί 

των ανέργων)

ΕΕ-25 69,6 63,1 55,5 40,9 9,2 44,46 

ΕΕ-15 70,4 64,5 56,6 42,4 8,2 - 

Ελλάδα 66,5 59,4 45,2 39,4 10,5 53,06 

Πελοπόννησο

ς 
68,5 62,1 46,6 45,6 9,2 59,88 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

 

Πίνακας 1-17: ∆είκτες απασχόλησης Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τους Ευρωπαϊκούς 
στόχους  

Πελοπόννησος Ελλάδα EE15 EE25 
Ευρωπαϊκός 

Στόχος ∆είκτες 

2000 2004 2004 2005 2010 

Συνολικό ποσοστό 

απασχόλησης 
61,80% 62,10% 59,40% 

64,50

% 
63,10% 67% 70% 

Ποσοστό γυναικείας 

απασχόλησης 
53,20% 45,60% 45,20% 

56,60

% 
55,50% 57% 60% 

Ποσοστό ηλικιωμένων 

εργαζομένων (55-64) 
53,20% 45,60% 39,40% 

42,40

% 
40,90%  50% 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 
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Η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης διαφοροποιείται και παρατηρείται σημαντική μείωση της 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα. 

Αναλυτικότερα, κατά το 2004 το 29,7% των απασχολουμένων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα 

(37,7% το 1999), το 18,5% στο δευτερογενή (16,9% το 1999) και το 46% στον τριτογενή τομέα (45,3% 

το 1999). Η αλλαγή στη σύνθεση της απασχόλησης επιβεβαιώνει τη σχετικά έντονη φθίνουσα πορεία 

του πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση του δευτερογενή και την αργή ανάπτυξη του τριτογενή. Παρά τις 

μεταβολές αυτές, η σύνθεση της απασχόλησης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι αρκετά 

διαφοροποιημένη σε σχέση με την αντίστοιχη της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή 

τομέα της Περιφέρειας είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού μέσου (12,6%), στο δευτερογενή 

υπολείπεται του εθνικού μέσου (22,4%), ενώ και στον τριτογενή τομέα η απόκλιση είναι μεγαλύτερη 

(65,0%). Η διάρθρωση δε της απασχόλησης ανά βασικό παραγωγικό τομέα στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, σε σύγκριση, αφ’ ενός με την αντίστοιχη διάρθρωση της απασχόλησης στη Χώρα, 

αφ’ ετέρου με τη διάρθρωση της ΑΠΑ στη Χώρα και στην Περιφέρεια, υποδεικνύει τόσο τη σχέση 

κεφαλαίου και εργασίας εντός του τομέα, όσο και την πιθανότητα, αν όχι βεβαιότητα, απασχόλησης 

κυρίως στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία - κατασκευές) εργατικού δυναμικού εκτός Περιφέρειας.  

 

Όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυξημένο κατά μία (1) 

ποσοστιαία μονάδα το 2004 έναντι εκείνου του 1999 (9,2% έναντι 8,2%), με κάποιες μικρές 

διακυμάνσεις κατ’ έτος και τάσεις αύξησης από το 2002. Παραμένει όμως μικρότερο του αντίστοιχου 

ποσοστού σε επίπεδο χώρας (10,5% το 2004) και στα ίδια επίπεδα με το ποσοστό ανεργίας στην 

Ε.Ε. των 25. Η ανεργία στην Περιφέρεια πλήττει κυρίως τους νέους 15-24 ετών για τους οποίους το 

ποσοστό ανεργίας το 2004 έφθασε στο 28,4%, κατά 1,5 μονάδα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό σε επίπεδο χώρας (26,9%) και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. των 25 (18,5%). Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην 

Πελοπόννησο αυξάνεται διαχρονικά, ενώ δραματική είναι η «συμβολή» των γυναικών αυτής της 

ηλικίας στην αύξηση του συνολικού ποσοστού. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

ηλικίας 15-24 ετών το 2004 έφθασε στο 45,3%, έναντι 36,3% για το σύνολο της χώρας και 18,9% για 

την Ε.Ε. των 25. Παράλληλα όμως και οι, ηλικίας από 25 ετών και πάνω, γυναίκες εμφανίζουν υψηλά 

ποσοστά ανεργίας (12%) σε σχέση με τη συνολική ανεργία στην Πελοπόννησο, όταν σε επίπεδο Ε.Ε. 

των 25, το αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 9%. Η έλλειψη δε ευκαιριών απασχόλησης για 

σειρά ετών και με δεδομένο το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην Περιφέρεια, είναι παράγοντες οι 

οποίοι συμβάλλουν στο να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη η μακροχρόνια ανεργία. Το ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας έφθασε το 2004 στο 59,88%, παρουσιάζοντας έντονες διακυμάνσεις 

διαχρονικά ο συγκεκριμένος δείκτης ανεργίας, με έντονες αυξητικές τάσεις από το έτος 2003, 

υπερβαίνοντας έτσι το αντίστοιχο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στη Χώρα κατά επτά (7) 

ποσοστιαίες μονάδες και το αντίστοιχο της Ε.Ε. των 25 κατά 15,5 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Οικονομικά στοιχεία κατά τομέα 
Πρωτογενής Τομέας 
Ο πρωτογενής τομέας της Πελοποννήσου εξακολουθεί να διατηρεί ένα σημαντικό μέγεθος. Το 

περιφερειακό ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα συμμετέχει κατά 12% στο ΑΕΠ του πρωτογενή της χώρας 

και περίπου κατά 14% στο συνολικό Περιφερειακό ΑΕΠ.  

 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα εθνικά μεγέθη της γεωργίας είναι σημαντική, αφού 

οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Περιφέρειας αντιστοιχούν στο 10,68% των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων της χώρας. Τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρεια είναι 

εσπεριδοειδή (53% της συνολικής παραγωγής της χώρας), ελαιόλαδο (18% της συνολικής 

παραγωγής της χώρας) και πατάτα (11% της συνολικής παραγωγής της χώρας). Ενώ η κτηνοτροφία 

διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στην Περιφέρεια, τα κυριότερα κτηνοτροφικά προϊόντα που 

παράγονται είναι το μέλι (16% της συνολικής παραγωγής της χώρας), τα ψάρια εσωτερικών υδάτων 

(13%), τα αυγά (11%), το μαλακό τυρί (9%) και τα μαλλιά προβάτων (7%). 

 

Ο πολυτεμαχισμός και το μικρό μέγεθος του κλήρου αποτελεί ένα ακόμη διαρθρωτικό πρόβλημα για 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τόσο ο αριθμός όσο και η γεωργική γη που καταλαμβάνουν οι 

εκμεταλλεύσεις διαφόρων μεγεθών της Περιφέρειας, ακολουθούν την κατανομή που ακολουθείται σε 

εθνικό επίπεδο.  

 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι αν ορισμένα από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ηλικία των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων, 

αριθμός εκμεταλλεύσεων μέσου μεγέθους, κλπ), βελτιώνονται σταδιακά, αλλά απέχουν σημαντικά 

ακόμα από τα αντίστοιχα εθνικά μεγέθη. 

 

∆ευτερογενής τομέας 
Οι εξελίξεις στο δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας θα πρέπει να εξετάζονται πάντα σε συνάρτηση με 

την ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας, η οποία έγκειται στην ύπαρξη της βιομηχανικής ζώνης της Αθήνας, 

η οποία διοικητικά υπάγεται στο Νομό Κορινθίας, όπου είναι εγκατεστημένες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις εθνικής σημασίας και εμβέλειας, οι οποίες δεν συνδέονται με την οικονομία της 

Περιφέρειας, όπως είναι διυλιστήρια, μεταλλουργικές βιομηχανίες κλπ. Μία δεύτερη ιδιαιτερότητα 

σχετίζεται με την ύπαρξη στη Μεγαλόπολη του δεύτερου σημαντικότερου ενεργειακού κέντρου της 

χώρας. ∆ιαχρονικά, η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα, μετά από μια σημαντική κάμψη τη 

δεκαετία του ’90 αυξάνεται αργά τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και ποσοστιαία. Από αναλυτικά 

στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη των σημαντικών μεγεθών της μεταποίησης,, προκύπτει μείωση 

τόσο του αριθμού των καταστημάτων, όσο και της απασχόλησης, για τα συγκεκριμένα μεγέθη της 

μεταποίησης. 

 

Το ποσοστό των ακαθάριστων επενδύσεων στη μεταποίηση στο σύνολο των επενδύσεων είναι πολύ 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας. Παράλληλα όμως παρατηρείται 
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τάση αύξησης των μικρών μεταποιητικών μονάδων και κυρίως των μανάδων στους κλάδους των 

κατασκευών που αντισταθμίζει την μείωση της απασχόλησης από τις μεσαίες και μεγάλες μονάδες. 

Κυρίαρχη δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η Μεταποίηση, 

η οποία παράγει το 65% της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση του 

ποσοστού συμμετοχής της κατά την τριετία 2000-2002. ∆εύτερη σε σημασία δραστηριότητα του 

δευτερογενή τομέα είναι οι Κατασκευές, με 20% συμμετοχή στην ΑΠΑ του ∆ευτερογενή Τομέα της 

Περιφέρειας και τρίτη η Ενέργεια (Ηλεκτρισμός). 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ21 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το έτος 2002 λειτουργούσαν 

11.500 επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα με ετήσιο κύκλο εργασιών 1,1 δισ. Ευρώ. Τόσο ο αριθμός 

των επιχειρήσεων, όσο και ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυξάνονται διαχρονικά από το 2000, ιδιαίτερα 

δε ο κύκλος εργασιών, γεγονός που υποδεικνύει μια δυναμική στις δραστηριότητες του δευτερογενή 

τομέα στην Περιφέρεια στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του 

δευτερογενή τομέα το 40%, ήτοι 4.550 επιχειρήσεις, είναι μεταποιητικές, με ετήσιο κύκλο εργασιών 

που αντιπροσωπεύει το 63% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του 

δευτερογενή τομέα. 

 

Η κλαδική εξειδίκευση της μεταποίησης και ως εκ τούτου η διάρθρωσή της δεν διαφοροποιείται 

διαχρονικά και οι βασικοί της κλάδοι είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ξύλου και μη μεταλλικών 

προϊόντων. Παράλληλα σημειώνεται σημαντική αύξηση, πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε 

επίπεδο χώρας.  

 

Την ίδια αυξητική πορεία ακολουθεί και η ΑΠΑ, η οποία αυξάνει κατά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το σύνολο της χώρας.  

 

Η ιδιαίτερα θετική εξέλιξη των αντιστοίχων μεγεθών δεν πρέπει να δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα για 

την δυναμική της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού αν εξαιρεθούν οι 

επιδόσεις του Νομού Κορινθίας, οι μεταβολές των μεγεθών στους Νομούς Αργολίδας, Μεσσηνίας και 

Λακωνίας υπολείπονται του ρυθμού μεταβολής σε επίπεδο χώρας.  

 

Τριτογενής Τομέας 
Ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απασχολεί το 40% των εργαζομένων, με 

σημαντικές ποσοτικές διαφοροποιήσεις ανά έτος στον αριθμό των απασχολούμενων, φαινόμενο που 

υποδεικνύει μια «ρευστότητα» στις οικονομικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα, ενώ παράγει το 

56% της ΑΠΑ της Περιφέρειας, με πολύ μικρές τάσεις ετήσιας αύξησης. 

Βασικές οικονομικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα στην Πελοπόννησο είναι η «διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες», το «χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο», οι «μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και τα «Ξενοδοχεία και εστιατόρια». Οι ως άνω 

οικονομικές δραστηριότητες παράγουν το 65% της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ22 στο σύνολο του τριτογενή τομέα της Περιφέρειας (2002) 

λειτουργούσαν 29.782 επιχειρήσεις, με συνολικό κύκλο εργασιών 3,8 δισ. Ευρώ, έναντι 27.339 

επιχειρήσεων το έτος 2000, με αντίστοιχο κύκλο εργασιών 3,3 δισ. Ευρώ. 

 

Το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων στον τομέα συγκεντρώνει το λιανικό εμπόριο, (10.273 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 102 δισ. Ευρώ), ενώ μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων 

παρουσιάζουν τα Ξενοδοχεία / εστιατόρια (6.038 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 0,33 δισ. Ευρώ). 

Τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2002) παρουσιάζει η οικονομική δραστηριότητα του χονδρικού 

εμπορίου με 1,5 δισ. Ευρώ από 3.122 επιχειρήσεις. Και στους τρεις κλάδους διαπιστώνεται αύξηση 

των επιχειρήσεων και του κύκλου εργασιών κατά την τριετία 2000-2002, με εμφανή δυναμική, αφού 

αυξάνει διαχρονικά ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ανά επιχείρηση. 

 

Σημαντικό μέρος επίσης, του τομέα των υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν οι κλάδοι της «∆ημόσιας 

∆ιοίκησης, της Άμυνας και της Κοινωνικής Ασφάλισης», και «των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», οι 

οποίοι παράγουν το 17%-18% της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα, σχεδόν ισομερώς κατανεμημένη μεταξύ 

τους, ενώ η «εκπαίδευση και η κοινωνική μέριμνα» συμβάλλουν κατά 13%-15% στην παραγωγή της 

συνολικής ΑΠΑ του τριτογενή τομέα.  

 

Ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων και λοιπών λειτουργιών του τριτογενή τομέα, είναι 

συγκεντρωμένες στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, ενώ οι τουριστικές υπηρεσίες παρουσιάζουν 

χωρική διασπορά στην Περιφέρεια. 

Κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια είναι ο Τουρισμός,  με 

την σχετική   δραστηριότητα να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς στην Περιφέρεια, διατηρώντας ένα 

χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην συνολική τουριστική δραστηριότητα της χώρας : 

 

Αναφορικά με την τουριστική προσφορά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου (2005), συγκεντρώνει το 4,8% 

των τουριστικών κλινών της χώρας, με μείωση του ποσοστού αυτού διαχρονικά. Το μέσο μέγεθος των 

τουριστικών μονάδων στην Περιφέρεια είναι μικρότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο χώρας, με 

αντίθετη τάση εξέλιξης από εκείνη στη Χώρα, αφού διαχρονικά το μέσο μέγεθος των τουριστικών 

καταλυμάτων στη Χώρα αυξάνει, ενώ στην Περιφέρεια μειώνεται. 

Παράλληλα, διαφοροποίηση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και συνόλου χώρας διαπιστώνεται 

και στην ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων, με δεδομένο ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 

ποσοστό συμμετοχής υψηλής τάξης τουριστικών κλινών στο σύνολο των προσφερόμενων 

τουριστικών κλινών, είναι μικρότερο από εκείνο σε επίπεδο χώρας. 

 

Όσον αφορά στη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, από τα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων, 

διαπιστώνεται ότι η Πελοπόννησος είναι περισσότερο τόπος προορισμού ημερήσιων εκδρομών, 

παρά τόπος διαμονής αναψυχής ή / και επαγγελματικού τουρισμού.  
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Ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώνεται, είναι η πολύ χαμηλότερη πληρότητα των τουριστικών 

καταλυμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι της αντίστοιχης της χώρας, δείκτης ο οποίος 

βελτιώνεται διαχρονικά, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. 

 

Από τα παραπάνω γενικά συνοπτικά στοιχεία, διαπιστώνεται ότι ο τουρισμός για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου είναι μια δραστηριότητα αυξανόμενη διαχρονικά, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς, 

παραμένοντας ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με το σύνολο της χώρας, σε συνδυασμό με 

τις δυνατότητες που υπάρχουν λόγω των πλούσιων και ιδιαίτερα αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων που διαθέτει η Περιφέρεια, οι οποίοι είναι μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος.  

 

Ισότητα των φύλων 
Από την ανάλυση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει προηγηθεί, είναι 

εμφανές ότι ο αγροτικός χαρακτήρας και η γενικότερη κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη της Περιφέρειας, 

δημιουργούν συνθήκες υστέρησης του γυναικείου πληθυσμού στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

με ιδιαίτερη ένταση του φαινομένου αυτού στις νέες γυναίκες (15-24 ετών). Συγκεκριμένα: 

Το ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των γυναικών στην Αγορά Εργασίας είναι κατά 22,7 

ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από εκείνο των ανδρών στην Περιφέρεια, με τάσεις μείωσης 

διαχρονικά (40,6% το 2004, έναντι 41,2% το 1999), το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών το 2004 

παραμένει ίδιο με εκείνο του έτους 1999, ύστερα από μια αύξηση τα έτη 2002 και 2003. Παράλληλα η 

διαφορά των δύο αυτών ποσοστών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο χώρας μειώνεται, με 

αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών.Η σύγκριση δε και με τους αντίστοιχους δείκτες της 

Ε.Ε. των 25 και των 15 δείχνει τη δυσμενή θέση των γυναικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ποσοστό συμμετοχής των νέων γυναικών (15-24 ετών) στην Περιφέρεια, το 

οποίο κατά το έτος 2004 είναι 32,3% έναντι 45,0% των νέων ανδρών, με τάσεις έντονης μείωσης, του 

ποσοστού συμμετοχής των νέων γυναικών, ενώ των νέων ανδρών παραμένει σταθερό. 

 

Ιδιαίτερα όμως μεγάλη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρατηρείται στα ποσοστά συμμετοχής 

στις ηλικίες 15-64 ετών, η οποία παραμένει σχεδόν σταθερή στις 26 ποσοστιαίες μονάδες. 

Αρνητικά επίσης είναι τα φαινόμενα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις γυναίκες και ως προς το 

ποσοστό απασχόλησης, το οποίο στο σύνολο των γυναικών είναι μικρότερο από εκείνο των ανδρών 

κατά 25,6 ποσοστιαίες μονάδες, με τάσεις αύξησης της διαφοράς διαχρονικά, αφού των ανδρών 

παραμένει σταθερό (στο 60%), ενώ των γυναικών μειώνεται (από 35,7% σε 34,4%). Αντίθετα σε 

επίπεδο χώρας η κατάσταση αυτού του δείκτη για τις γυναίκες βελτιώνεται διαχρονικά, αν και σε 

χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της Ε.Ε. των 25 και των 15. 

 

Η αρνητική εικόνα αυτών των ποσοστών απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

δυσχεραίνεται διαχρονικά για τις ηλικίες 15-24 ετών και 15-64 ετών, φθάνοντας η διαφορά μεταξύ 

ανδρών και γυναικών για τις ηλικίες 15-64 ετών στις 30 ποσοστιαίες μονάδες και στις ηλικίες 15-24 

ετών στις 20 ποσοστιαίες μονάδες, όταν σε επίπεδο χώρας οι αντίστοιχες διαφορές είναι της τάξης 

των 28 και 11 ποσοστιαίων μονάδων, με τάσεις μείωσης διαχρονικά. 
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Όσον αφορά στα ποσοστά ανεργίας, το συνολικό ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών, με τάσεις αύξησης της διαφοράς, ενώ 

ιδιαίτερα μεγάλη είναι η διαφορά αυτή στις ηλικίες 15-24 ετών (22 ποσοστιαίες μονάδες), όταν σε 

επίπεδο χώρας η διαφορά του ποσοστού ανεργίας των γυναικών αυτής τη ηλικίας, σε σχέση με των 

ανδρών είναι 17,2 ποσοστιαίες μονάδες, μειούμενη διαχρονικά. 

 

Πέραν των στοιχείων της αγοράς εργασίας, στα οποία διαπιστώνεται η δυσμενής θέση των γυναικών 

έναντι των ανδρών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε εντονότερο βαθμό απ’ ότι σε επίπεδο χώρας 

και πολύ περισσότερο απ’ ότι σε επίπεδο Ε.Ε., μια άλλη έκφραση της ανισότητας των φύλων στην 

Περιφέρεια είναι οι διαφορές στο μορφωτικό επίπεδο μεταξύ ανδρών και γυναικών, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας παρουσιάζει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα: 

- Το ποσοστό γυναικών με χαμηλή εκπαίδευση είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 

ανδρών κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, απόσταση η οποία μικραίνει διαχρονικά και μειώνεται 

το ποσοστό αυτό σημαντικά από το 1999 μέχρι το έτος 2004. 

- Όσον αφορά στην ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό 

των γυναικών είναι κατά μία ποσοστιαία μονάδα μικρότερο από των ανδρών, βελτιούμενο 

διαχρονικά και με μείωση της διαφοράς. 

- Αντίθετα ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ αυξάνει το ποσοστό των γυναικών 

διαχρονικά, η αύξηση είναι μικρότερη από εκείνη στο ποσοστό των ανδρών, φαινόμενο το 

οποίο δείχνει ότι ο γυναικείος πληθυσμός της Περιφέρειας δεν ακολουθεί στον ίδιο βαθμό με 

τους άνδρες την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

- Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανής η υστέρηση των γυναικών της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου στην πρόσβαση στην αγοράς εργασίας και στην ανώτερη και ανώτατη 

εκπαίδευση, τόσο έναντι των ανδρών της Περιφέρειας, όσο και έναντι των γυναικών της 

υπόλοιπης Ελλάδας και πολύ περισσότερο έναντι των γυναικών της Ε.Ε. 

 

Υποδομές και Ποιότητα ζωής 
Η δημιουργία και βελτίωση των υποδομών αποτελεί παράμετρο πολυδιάστατου χαρακτήρα για την 

ανάπτυξη μιας περιοχής / Περιφέρειας, αφού με την ορθολογική χρήση τους και την εξασφάλιση της 

λειτουργικότητάς τους συμβάλλουν τα μέγιστα στη μεγέθυνση της οικονομίας και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ως εκ τούτου, όσον αφορά αυτού του είδους τις υποδομές, η 

υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζεται συνοπτικά αμέσως πιο κάτω. 

 

Εκπαίδευση 
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το έτος 2003 λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με 

έδρα την Τρίπολη, του οποίου οι υποδομές και η οργανωτική του δομή αναπτύσσονται σταδιακά σε 

διάφορες πόλεις της Περιφέρειας (πρωτεύουσες νομών). Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί έξι (6) 

Σχολές με εννέα (9) Τμήματα. Επίσης υφίσταται επί δεκαετίας το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

(ΤΕΙ) Καλαμάτα, με έδρα την Καλαμάτα και με παράρτημα στη Σπάρτη. 
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Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το έτος 2002 καταγράφονται 123 Γυμνάσια και 143 

Λύκεια και ΤΕΕ, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση ο αριθμός των Γυμνασίων έναντι του έτους 2000, 

της τάξης του 2%, ενώ έναντι του έτους 1994, η αύξηση φθάνει στο 5%. Η αύξηση του αριθμού των 

Λυκείων / ΤΕΕ έναντι του έτους 2000 είναι της τάξης του 8% και έναντι του έτους 1994, της τάξης του 

46%. Ο αριθμός των ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πολύ 

μικρός, φθάνοντας μόνο στα 5, όσον αφορά στα Γυμνάσια και στα 7, όσον αφορά στα Λύκεια / ΤΕΕ. 

Αντίθετα προς την αύξηση του αριθμού των Γυμνασίων, οι μαθητές μειώνονται διαχρονικά με μια 

μείωση, στην περίοδο 2000-2002, της τάξης του 13% και κατά την περίοδο 1994-2002, της τάξης του 

28%. Στα Λύκεια / ΤΕΕ αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών κατά 3,5% στο διάστημα 2000-2002, ενώ 

στο διάστημα 1994-2002 η αύξηση του αριθμού των μαθητών αυτής της βαθμίδας εκπαίδευσης είναι 

της τάξης του 11%. 

 

Στις σχολικές μονάδες της δημοτικής εκπαίδευσης παρατηρείται σταδιακή μείωση του αριθμού τους, 

τόσο κατά την περίοδο 1994-2002, όσο και κατά την περίοδο 2000-2002 και 2002-2004, φθάνοντας 

στο 412 το έτος 2004, ενώ το 2002 ήταν 425 και το έτος 1994 ο αριθμός των δημοτικών σχολείων 

έφθανε στα 559. Η αντίστοιχη μεταβολή των μαθητών δημοτικού, κατά την περίοδο 1994-2004, 

παρουσιάζει μείωση, αλλά με μικρούς ρυθμούς, παραμένοντας σχεδόν σταθερός ο αριθμός των 

μαθητών τα τέσσερα τελευταία χρόνια, με τάσεις αύξησης τη διετία 2002-2004. Η συνολική κατανομή 

του μαθητικού πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης,(Πίνακας 1-18), 

δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από εκείνη του συνόλου της χώρας, εκτός μόνο από την ανώτατη 

εκπαίδευση, όπου η διαφορά είναι σημαντικά μεγάλη (της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων), 

φαινόμενο που δικαιολογείται από την έλλειψη ΑΕΙ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι το 2003, 

ενώ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Πίνακας 1-18: Μαθητές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 2004 

Ελλάδα Πελοπόννησος 
Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Σύνολο % Σύνολο % 

Σύνολο (ISCED 1997) 2.123.181 100,0% 86.650 100,0% 

ISCED 0:Προσχολική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο) 140.290 6,6% 7.660 8,8% 

ISCED 1:Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (∆ημοτικό) 657.492 31,0% 34.580 39,9% 

ISCED 2:Κατώτερη ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο) 
328.870 15,5% 17.791 20,5% 

ISCED 3:Ανώτερη ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(ΤΕΕ, Λύκεια) 
366.968 17,3% 18.805 21,7% 

ISCED 4: Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 32.554 1,5% 1.235 1,4% 

ISCED 5_6: Ανώτατη Εκπαίδευση 597.007 28,1% 6.579 7,6% 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 

 
Με βάση τις εξελίξεις του αριθμού των σχολικών μονάδων και του μαθητικού δυναμικού, η αναλογία 

μαθητών / σχολικών μονάδων / αιθουσών, είναι ικανοποιητική, ενώ παραμένουν ως ανάγκες η 
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βελτίωση των σχολικών μονάδων, καθώς και η δημιουργία νέων υποδομών, κυρίως στη δημοτική 

εκπαίδευση, λόγω της χωροταξικής διαφοροποίησης της συγκέντρωσης μαθητικού δυναμικού, με 

τάσεις αύξησης στα αστικά και ημιαστικά κέντρα και μείωσης στις αγροτικές / ορεινές περιοχές. 

 

Υγεία - Πρόνοια 
Οι υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρέχονται από τις υπάρχουσες υποδομές των 

16 θεραπευτηρίων και των τριάντα ένα (31) Κέντρων Υγείας, με τα Περιφερειακά τους ιατρεία. 

Στην Τρίπολη λειτουργεί το Περιφερειακό Νοσοκομείο της Πελοποννήσου, ενώ σε όλες τις πόλεις - 

πρωτεύουσες των νομών, αλλά και σε ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας, λειτουργούν νοσοκομειακές 

μονάδες, οι οποίες, είτε είναι νεότευκτες, είτε έχουν πρόσφατα βελτιώσει σ’ ένα βαθμό την κτιριακή 

τους υποδομή και τον εξοπλισμό τους. Οι συνολικές κλίνες θεραπευτηρίων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου φθάνουν τις 1.860 το έτος 2003, από τις οποίες οι 1.734 περίπου είναι δημόσιες. 

Στη Περιφέρεια λειτουργούν εννέα (9) δημόσια νοσοκομεία, στα οποία αναφέρονται και οι δημόσιες 

κλίνες, καθώς και επτά (7) ιδιωτικά θεραπευτήρια / κλινικές, με 126 κλίνες. 

 

Η εξυπηρέτηση του αστικού πληθυσμού της Περιφέρειας καλύπτεται από τις νοσοκομειακές μονάδες 

ακόμα και για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, ενώ ο 

πληθυσμός της υπαίθρου καλύπτεται για την πρωτοβάθμια περίθαλψη από τα Κέντρα Υγείας και τα 

περιφερειακά ιατρεία. Για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη ο πληθυσμός της υπαίθρου καλύπτεται από 

τις είκοσι μία (21) νοσοκομειακές μονάδες της Περιφέρειας, ενώ δεν υπάρχει υποδομή τριτοβάθμιας 

περίθαλψης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών περίθαλψης / υγείας σε γενικές γραμμές παρουσιάζει ελλείψεις, 

κυρίως στην ύπαιθρο / αγροτικές περιοχές λόγω, χωροθέτησης των Κέντρων Υγείας σε σχέση με τη 

διάρθρωση των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ και 

στις νοσοκομειακές μονάδες της Περιφέρειας παρατηρούνται ελλείψεις σε αριθμό ιατρικών 

ειδικοτήτων. 

 

Μεταφορές 
Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, λόγω της έκτασης και της 

γεωμορφολογίας του εδάφους. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε 1.250 χλμ περίπου, ενώ το επαρχιακό 

οδικό δίκτυο εκτείνεται σε μήκος 4.600 χλμ. περίπου. Στα παράλια και στα πεδινά είναι περισσότερο 

ανεπτυγμένο, ενώ είναι σχετικά ανεπαρκές, ποσοτικά και ποιοτικά, στις ορεινές περιοχές. Εντός των 

διοικητικών ορίων της Περιφέρειας υπάρχουν επίσης και 110 περίπου χλμ αυτοκινητοδρόμου, ο 

οποίος συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη, την Κόρινθο και κατ’ επέκταση με την Αθήνα, ο οποίος 

είναι υπό κατασκευή και θα δημιουργήσει τις δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης και αύξηση της 

ελκυστικότητας. Επιπρόσθετα, σημαντικός αναπτυξιακός παράγοντας για την Περιφέρεια είναι η 

διέλευση από το βόρειο τμήμα της, μεγάλου μέρους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και της νέας «ΙΟΝΙΟΥ 

Ο∆ΟΥ». Οι πολύ μικρής κλίμακας αεροπορικές συγκοινωνίες εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο της 

Καλαμάτας. 
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Στις θαλάσσιες μεταφορές, σημαντικό ρόλο παίζουν τα λιμάνια της Καλαμάτας και του Ναυπλίου. 

Άλλα δευτερεύοντα λιμάνια της Περιφέρειας είναι της Πύλου και της Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία, της 

Ερμιονίδας και του Πορτοχελίου στην Αργολίδα, του Παράλιου Άστρους και του Λεωνιδίου στην 

Αρκαδία, της Κορίνθου και του Κιάτου στην Κορινθία και τέλος, του Γυθείου στην Λακωνία. 

 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας, (συνολικό μήκος 300 χλμ.), παρουσίαζε σοβαρά 

μειονεκτήματα κατά το τέλος της δεκαετίας του ‘90, καθώς ήταν μη συμβατό με το υπόλοιπο εθνικό 

δίκτυο. Οι γραμμές του δικτύου της Πελοποννήσου είχαν μικρότερο πλάτος, ήταν μονής κατεύθυνσης, 

δεν υπήρχαν ανισόπεδες διαβάσεις και είχε κακή χάραξη. Κατά την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο εκτελούνται παρεμβάσεις αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής σε μήκος μεγαλύτερο 

των 100 χλμ και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. 

 

Πολιτισμός 
Ένα από τα ισχυρά σημεία της Περιφέρειας στην αναπτυξιακή της διαδικασία αποτελούν οι υψηλής 

αξίας και ενδιαφέροντος πολιτιστικοί της πόροι, λειτουργώντας κυρίως ως συντελεστές προσέλκυσης 

και δημιουργίας τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά και ως διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, 

στο πλαίσιο διατήρησης και βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 

 

Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

ακολούθως: 

 

α) Αρχαιολογικοί Χώροι  

Τα σημαντικότερα σε πολιτιστική αξία και μέγεθος μνημεία της Περιφέρειας είναι της Αρχαίας 

Επιδαύρου, των Μυκηνών, της Αρχαίας Κορίνθου, της Αρχαίας Μεσσήνης, της Αρχαίας Τίρυνθας, 

κλπ. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ανέρχεται στους 60 περίπου.  

 

β) Παραδοσιακοί Οικισμοί 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υφίσταται ένας μεγάλος αριθμός θεσμοθετημένων παραδοσιακών 

οικισμών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη βάση ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού. Η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση θεσμοθετημένων παραδοσιακών οικισμών, παρατηρείται στη Λακωνική 

Μάνη.  

 

γ) Μουσεία  

Ο συνολικός αριθμός μουσείων στην Περιφέρεια φθάνει στα είκοσι (20). Σε αυτά περιλαμβάνονται 

αρχαιολογικά, βυζαντινά, λαογραφικά και θεματικά μουσεία και συλλογές. Τα σπουδαιότερα 

αρχαιολογικά μουσεία είναι της Επιδαύρου, του Ναυπλίου, της Τρίπολης, της Κορίνθου, της Νεμέας, 

της Σπάρτης, της χώρας Μεσσηνίας και της Πύλου. Τα πιο σημαντικά βυζαντινά μουσεία είναι του 

Μυστρά και η βυζαντινή συλλογή της Μονεμβασιάς. Από τα λαογραφικά μουσεία τα πιο αξιόλογα είναι 

του Ναυπλίου, της Κορίνθου, του Γυθείου και της Καλαμάτας. Εκτός από τα παραπάνω μουσεία 
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υπάρχουν αξιόλογα θεματικά μουσεία όπως της Υδροκίνησης στη ∆ημητσάνα και του Σιδηρόδρομου 

στην Καλαμάτα.  

 

δ) Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία 

Από τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο έχει διασωθεί μεγάλος αριθμός αξιόλογων μνημείων, τα 

οποία έχουν ανακηρυχθεί και ως προστατευόμενα μνημεία από την πολιτεία. Αυτά αφορούν κυρίως 

σε εκκλησίες, ιερές μονές, κάστρα, φρούρια, οχυρωματικά τείχη πόλεων, οικισμούς και σε πύργους.  

 

ε) Ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό μνημείων της νεώτερης ιστορίας. Αυτά 

αφορούν κυρίως σε δημόσια κτίρια και οικίες επιφανών προσώπων, με μεγάλη ιστορική και 

αρχιτεκτονική αξία. Πολλές φορές τα μνημεία δεν είναι μεμονωμένα, αλλά συνθέτουν οικιστικά 

σύνολα, όπως το Ναύπλιο, το Γύθειο και η Πύλος.  

 

στ) Τοπικές Εκδηλώσεις – Εορτές 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λαμβάνουν χώρα μερικές από τις πιο αξιόλογες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις της χώρας, με διεθνή ακτινοβολία. Το πιο δημοφιλές με παγκόσμια ακτινοβολία Φεστιβάλ 

είναι της «Επιδαύρου» που διοργανώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.  

 

ζ) ∆ίκτυα Πόλεων 

Η συμμετοχή των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε δίκτυα συνεργασίας μεταξύ πόλεων 

διαφόρων χωρών είναι περιορισμένη, παρόλο που είναι ένας θεσμός που προωθείται και 

αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συνολικά συμμετέχουν πέντε πόλεις, το Άργος, η 

Τρίπολη, η Σπάρτη, η Καλαμάτα και η Χώρα Μεσσηνίας. Περισσότερο αυξημένη είναι η συμμετοχή 

των πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε μια άλλη μορφή συνεργασίας και ανταλλαγής σε 

πολιτιστικό επίπεδο, των «αδελφοποιήσεων». Σε αυτή τη μορφή συνεργασίας συμμετέχουν 16 πόλεις 

της Περιφέρειας. 

 
Φυσικό Περιβάλλον 
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, το 

50,1% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας είναι ορεινή, το 30,0% ημιορεινή και μόνο 19,9% είναι 

πεδινή. Ο συγκεκριμένος γεωφυσικός – γεωμορφολογικός χαρακτήρας της Περιφέρειας συμβάλλει 

στην ύπαρξη σημαντικών φυσικών περιβαλλοντικών πόρων. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν 

θεσμοθετηθεί αισθητικά δάση, διατηρητέα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια εντοπίζονται δύο από τα δεκαεννέα αισθητικά δάση της χώρας και 

δεκατέσσερα από τα πενήντα δύο διατηρητέα μνημεία της φύσης. Έτσι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε αριθμό προστατευομένων 

διατηρητέων μνημείων της φύσης και την τρίτη θέση σε αριθμό προστατευομένων δασών.  
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Επίσης, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας έχουν καταγραφεί τριάντα υγρότοποι συνολικής έκτασης 

4.185 εκταρίων, για τους οποίους εφαρμόζονται μόνο αποσπασματικά μέτρα προστασίας, ενώ έχουν 

καταγραφεί επτά σημαντικές περιοχές με προστατευόμενα είδη πουλιών από τις εκατόν τριάντα έξι 

της χώρας. Τέλος, όσον αφορά στην κατανομή των περιοχών Natura 2000, στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου έχουν καταγραφεί είκοσι έξι περιοχές, που καταλαμβάνουν ποσοστό 25% της 

συνολικής έκτασης της Περιφέρειας.  

 

Αυτός ο φυσικός πλούτος της Περιφέρειας μπορεί να απειληθεί σοβαρά από την αποψίλωση, την 

παράνομη βόσκηση, 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. 

 

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην Περιφέρεια, οι λιγνιτικές μονάδες της ∆ΕΗ στην 

περιοχή της Μεγαλόπολης αποτελούν την κύρια πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόσθετη 

επιβάρυνση (χωρίς όμως να είναι σημαντική) προκαλούν οι καυστήρες κεντρικής θέρμανσης των 

αστικών συγκεντρώσεων, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες. 

Το υδάτινο και εδαφικό περιβάλλον ρυπαίνεται από τα απορρίμματα και λύματα των οικισμών, από τις 

βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες, από τις τουριστικές εγκαταστάσεις, από τις γεωργικές 

δραστηριότητες κ.α. 

 

Παρότι τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 

υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης περιβαλλοντικής υποδομής στην 

Περιφέρεια, διαπιστώνεται ακόμα σημαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές 

διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, κυρίως στην ύπαιθρο και κατά δεύτερο λόγο στις 

ημιαστικές περιοχές, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής και 

εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην πολύ αραιή κάλυψη, κυρίως 

των περιοχών της υπαίθρου από αποχετευτικά δίκτυα και τη διάθεση των λυμάτων σε βόθρους, 

καθώς και στην έλλειψη ορθολογικά χωροθετημένων και οργανωμένων χώρων διάθεσης 

απορριμμάτων. 

 

Το σύνολο, σχεδόν, των αστικών κέντρων της Περιφέρειας διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων και αποχετευτικό δίκτυο. Λειτουργούν 9 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες 

εξυπηρετούν το 30% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, με συνολική δυναμικότητα 430.000 

μ.ι.π., ενώ 4 ακόμα Ε.Ε.Λ. απαιτούν βελτιώσεις για τη λειτουργία τους. Οι Ε.Ε.Λ. που λειτουργούν 

είναι μεν χωροθετημένες και εξυπηρετούν κυρίως αστικά και ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας (το 

63% περίπου του συνολικού αστικού/ημιαστικού πληθυσμού εξυπηρετείται από Ε.Ε.Λ.), αλλά 

παράλληλα δέχονται και τα λύματα κοντινών οικισμών, εξυπηρετώντας έτσι και ένα μικρό ποσοστό 

(12% περίπου) του συνολικού πληθυσμού της υπαίθρου. Υπάρχουν επίσης ορισμένες Ε.Ε.Λ. για τις 

ανάγκες των οικισμών της υπαίθρου, για τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται συμπληρωματικές 
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εργασίες ή/και ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, ανάγκες οι οποίες καλύπτονται εν πολλοίς 

κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο από τα έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΠ 

Πελοποννήσου, ενώ παραμένουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις για την κάλυψη όλων των αναγκών.  

Αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν καλύπτονται επαρκώς οι έντονες υπάρχουσες 

ανάγκες, καθώς μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμού της υπαίθρου εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει μόνο ένας ΧΥΤΑ και ένας υπό κατασκευή , καθώς και μία 

εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (κομποστοποίηση) στην Καλαμάτα. Η διάθεση των 

απορριμμάτων γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις με επικάλυψη, ενώ υπάρχουν ακόμα αρκετοί 

χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης. Τέλος, με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΠΕΣ∆Α), ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία πέντε (5) νέων ΧΥΤΑ, οκτώ (8) ΣΜΑ και 

ενός (1) νέου Κ∆ΑΥ, βελτιώνεται η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Παράλληλα στο ΠΕΣ∆Α 

προβλέπεται η κατασκευή μιας διανομαρχιακής μονάδας βιολογικής ξήρανσης / ενεργειακής  

αξιοποίησης.  

 

Ένα άλλο θέμα που άπτεται της προστασίας των φυσικών πόρων  ,είναι η βελτίωση και επέκταση των 

δικτύων ύδρευσης για ορθολογικότερη διαχείριση του υδατικού δυναμικού και την μείωση της 

απώλειας ύδατος. Αυτό συνδέεται άμεσα με το εντονότατο πρόβλημα, που παρουσιάζει το υδατικό 

δυναμικό της Περιφέρειας, τόσο στο σύνολό του, όσο και σε επιμέρους περιοχές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από εντατικοποίηση των γεωργικών καλλιεργειών. Στις περιπτώσεις αυτές 

παρατηρείται έντονη υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω της υπεράντλησης για τις 

καλλιέργειες, με δυσμενέστατα αποτελέσματα, τόσο στις καλλιέργειες, όσο και στην υγεία των 

κατοίκων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται έντονα στο Αργολικό πεδίο και στον κάμπο της Κορινθίας, 

ενώ σε ολόκληρη την Περιφέρεια παρατηρείται σημαντική μείωση του υδατικού δυναμικού της, με 

δυσμενή αποτελέσματα στις παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και στο γεωφυσικό και ζωικό 

περιβάλλον. 

 

Οι πυρκαγιές επιπρόσθετα, έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στο δασικό πλούτο της 

Περιφέρειας. Οι επιπτώσεις από αυτές είναι έντονα αρνητικές σε όλα τα περιβαλλοντικά πεδία 

(γεωλογικά, χλωρίδας, πανίδας κλπ.). 

 
Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων 
Από την ανάλυση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και από 

την εμπεριστατωμένη ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κοινωνικο-οικονομικού ιστού της, 

σε νομαρχιακό και μικροτοπικό επίπεδο, είναι εμφανής ένας πολλαπλός αναπτυξιακός δυϊσμός της 

Περιφέρειας, ο οποίος εκφράζεται, αφ' ενός μέσω των διαφοροποιήσεων που υφίστανται μεταξύ των 

νομών, αφ' ετέρου μέσω των διαφοροποιήσεων της διάρθρωσης του παραγωγικού και κοινωνικού 

ιστού μεταξύ των ορεινών / ημιορεινών εσωτερικών ζωνών και των αστικών και ημιαστικών κέντρων. 

 

∆ιανομαρχιακές ανισότητες 
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Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις μεταξύ των νομών της Περιφέρειας, αυτές αναφέρονται τόσο στα 

δημογραφικά και στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, όσο και ως προς τη διάρθρωση της 

παραγωγικής δομής τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες (χαρακτηριστικά) προσδιορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό και τις ανισότητες στην Αγορά Εργασίας. Συγκεκριμένα: 

 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού στους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας είναι 

υψηλότερος όχι μόνον από εκείνον της Περιφέρειας, αλλά και από τον αντίστοιχο της χώρας. Οι νομοί 

Μεσσηνίας και Λακωνίας υπολείπονται του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της χώρας και είναι 

σχεδόν στα ίδια επίπεδα με εκείνον της Περιφέρειας, ενώ στο νομό Αρκαδίας παρατηρείται 

πληθυσμιακή μείωση. 

 

Ο δείκτης αστικότητας του πληθυσμού διαφοροποιείται μεταξύ των νομών, με τους νομούς Κορινθίας 

και Αργολίδας να υπερτερούν σε ποσοστό αστικού πληθυσμού έναντι του αγροτικού, ενώ στους 

υπόλοιπους νομούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσμός. 

 

Ο δείκτης γήρανσης, επίσης στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας είναι στα ίδια σχεδόν επίπεδα με 

εκείνον της χώρας και μικρότερος της Περιφέρειας, ενώ οι υπόλοιποι νομοί έχουν μεγαλύτερο δείκτη 

γήρανσης από το μέσο της Περιφέρειας και πολύ μεγαλύτερο από εκείνον της χώρας, με το νομό 

Λακωνίας να εμφανίζει τη μεγαλύτερη απόκλιση από το μέσο δείκτη γήρανσης της Περιφέρειας. 

Επίσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών της Περιφέρειας (σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat) 

διαφοροποιείται σημαντικά, με μεγαλύτερο δείκτη στο νομό Κορινθίας, έπονται οι νομοί Αρκαδίας, 

Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Οι διαφοροποιήσεις είναι σημαντικές, αφού το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ του νομού Μεσσηνίας είναι μόλις το 49,6% εκείνου της Κορινθίας, το 69,8% της Αρκαδίας, το 

82,7% της Αργολίδας και ίσο περίπου με της Λακωνίας.   

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί, αυτό που ήδη έχει αναφερθεί, όσον αφορά στην ύπαρξη 

υπερτοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στους νομούς Κορινθίας και Αρκαδίας (διυλιστήρια και 

ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ∆ΕΗ αντίστοιχα), οι οποίες μεγεθύνουν το ΑΕΠ αυτών των δύο 

νομών, χωρίς τις ανάλογες αναπτυξιακές επιπτώσεις στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό τους. 

Τέλος, όσον αφορά στην παραγωγική διάρθρωση των νομών της Περιφέρειας και εδώ 

διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ως προς τις εξειδικεύσεις κάθε νομού σε τομείς παραγωγής, 

λαμβανομένης υπόψη και της προαναφερόμενης παρατήρησης για τις υπερτοπικές παραγωγικές 

δραστηριότητες που λειτουργούν στους δύο νομούς. Συγκεκριμένα οι νομοί Λακωνίας και Αργολίδας 

εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ τους, καθώς 

επίσης και τον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του δευτερογενή τομέα εμφανίζονται 

αυξημένα στους νομούς Κορινθίας και Αρκαδίας. 

 

Ενδονομαρχιακές / Τοπικές – Γεωγραφικές και Γεωφυσικές ανισότητες 
Το σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διάρθρωση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού 

της Περιφέρειας είναι ότι σε όλους τους νομούς της, δυναμικούς και μη, συνυπάρχουν σημαντικά 
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τμήματα της ενδοχώρας τους και κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τους, όπου τα δημογραφικά και 

παραγωγικά τους στοιχεία εμφανίζουν συνεχώς φθίνουσα πορεία, με αποτέλεσμα την ύπαρξη 

περιοχών δύο ή / και τριών ταχυτήτων ανάπτυξης σε όλους τους νομούς και ως εκ τούτου σε 

ολόκληρη την Περιφέρεια.  

 

Ορεινές περιοχές 
Έχει ήδη αναφερθεί το μισό περίπου (50%) της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται 

ως ορεινή, περίπου το 30% ως ημιορεινή και μόλις το 20% περίπου είναι πεδινές εκτάσεις. Από το 

σύνολο των ∆ημοτικών ∆ιαμερισμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 40% χωροθετούνται σε 

ορεινές περιοχές (357 ∆.∆.), ο πληθυσμός των οποίων αντιπροσωπεύει το 19% περίπου του 

συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, με αποτέλεσμα η πληθυσμιακή πυκνότητα αυτών των ∆.∆. να 

φθάνει μόλις τα 15 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Σημειώνεται ότι σ’ αυτές τις περιοχές 

παρατηρείται μείωση του πληθυσμού μεταξύ 1991 και 2001, της τάξης του 2%, με αποτέλεσμα να 

μειωθεί η πληθυσμιακή πυκνότητα, φθάνοντας στο 2001 στα 14 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

Πληθυσμιακή μείωση της τάξης του 4% παρατηρείται στα 353 ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα με πληθυσμό 

μικρότερο των 2000 κατοίκων, τα οποία μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αγροτικά και 

συγκεντρώνουν το 89% του ορεινού πληθυσμού της Περιφέρειας. 

 

Στα υπόλοιπα τέσσερα (4) ορεινά ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 

κατοίκων, τα οποία συγκεντρώνουν το 11% του ορεινού πληθυσμού, παρατηρείται πληθυσμιακή 

αύξηση της τάξης του 20%. 

 

Ημιορεινές περιοχές 
Στις ημιορεινές περιοχές της Περιφέρειας χωροθετούνται 262 ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα (το 29% του 

αριθμού των ∆.∆. της Περιφέρειας), τα οποία συγκεντρώνουν το 30% του συνολικού πληθυσμού. Από 

αυτά τα 248 ∆.∆. έχουν πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν 

ως αγροτικά ∆.∆. και ο πληθυσμός τους αντιπροσωπεύει το 52% περίπου του ημιορεινού πληθυσμού 

της Περιφέρειας. Η πληθυσμιακή πυκνότητα αυτών των ∆ημοτικών ∆ιαμερισμάτων φθάνει στους 24 

κατοίκους ανά τετραγωνικό χλμ, παρουσιάζοντας στη δεκαετία του ’90 μια πολύ μικρή πληθυσμιακή 

αύξηση της τάξης του 2%, ενώ τα υπόλοιπα 14 ημιορεινά ∆.∆. με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 

κατοίκων παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση 9% περίπου και πυκνότητα 142 κατοίκους ανά τετρ. 

χλμ. 

 

Τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα των ημιορεινών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων 

εμφανίζουν τα αυτά δημογραφικά, παραγωγικά και εν γένει αναπτυξιακά προβλήματα με εκείνα των 

ορεινών περιοχών, ίσως ή σε ορισμένες ελάχιστες εξαιρέσεις μικρότερης έντασης, αξιοποιώντας σε 

κάποιο μικρό βαθμό τον εναλλακτικό τουρισμό κυρίως τον αγροτουρισμό. Οι περιοχές αυτές, ιδιαίτερα 

τα μικρού πληθυσμού ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα, χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο των υποδομών, 

γεωγραφική απομόνωση από τις υπόλοιπες περιοχές και έλλειψη επαρκών συνδέσεων, χαμηλά 

εισοδήματα, γηρασμένο πληθυσμό, με κυριαρχία του αγροτικού τομέα, ο οποίος ιδιαίτερα σ’ αυτές τις 
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περιοχές είναι χαμηλής παραγωγικότητας με παραδοσιακές καλλιέργειες και ποιμενικές κτηνοτροφικές 

μονάδες. 

 

Με δεδομένα τα παραπάνω και εάν συνεχισθεί αυτή η διαρθρωτική αναπτυξιακή ανισομέρεια θα 

δημιουργηθούν έντονα αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα σε όλους τους νομούς και κατ' 

επέκταση σε ολόκληρη την Περιφέρεια, με αποτέλεσμα την αποδιάρθρωση του κοινωνικο-οικονομικού 

ιστού της και την ένταση του φαινομένου που παρατηρείται σήμερα, δηλαδή την αποσπασματική και 

απομονωμένη οικονομική λειτουργία μεταξύ των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας, με 

μόνους δίαυλους οικονομικής λειτουργίας τους, τη σύνδεσή τους με την οικονομική και παραγωγική 

λειτουργία της Αθήνας. 

 

Αγροτικές περιοχές 
Με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο χαρακτηρισμού των οικισμών / ∆ημοτικών ∆ιαμερισμάτων ως 

Αγροτικά  τα ∆∆ της Περιφέρειας  ανέρχονται σε 853, ήτοι το 95% του συνολικού αριθμού των ∆..∆, τα 

οποία συγκεντρώνουν το 51%του συνολικού πληθυσμού. Από αυτά τα ∆ ∆ τα 353 είναι ορεινά και τα 

248 ημιορεινά. Τα υπόλοιπα 252  είναι πεδινά και συγκεντρώνουν το 19% του συνολικού πληθυσμού 

της Περιφέρειας. Αυτά τα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα (Αγροτικά πεδινά) παρουσιάζουν πληθυσμιακή 

μείωση μεταξύ 1991 και 2001 κατά 0,7% όταν ο συνολικός πληθυσμός της Περιφέρειας αυξάνεται 

κατά 5,14% και ο πληθυσμός που κατοικεί στις πεδινές περιοχές παρουσιάζει αύξηση κατά 8%. Κύρια 

δραστηριότητα των κατοίκων των περιοχών αυτών είναι ο γεωργικός τομέας με εναλλακτικές 

συμπληρωματικές δραστηριότητες στις παραθαλάσσιες περιοχές τον τουρισμό, ενώ σε μεγάλο βαθμό 

εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνο των ορεινών και ημιορεινών αγροτικών ∆ημοτικών 

∆ιαμερισμάτων ( δυσμενέστερη δημογραφική σύνθεση, χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, χαμηλότερο 

επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και έλλειψη κοινωνικών υποδομών), ενώ παράλληλα 

διαπιστώνονται  ελλείψεις σε βασικές υποδομές (περιβάλλον – μεταφορές). 

 

Η εξάρτησή τους δε από τον γεωργικό τομέα, , σε πολλές περιοχές αναπτύσσονται και 

δραστηριότητες μη άμεσα συνδεόμενες με αυτή την πολιτική και ως εκ τούτου η ανάπτυξη ενός 

πολυσθενικού παραγωγικού προτύπου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της 

υπαίθρου, με βασικές συνιστώσες την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου. 

 

Αστικά Κέντρα 
Η Περιφέρεια δεν διαθέτει καμία ουσιαστικά μεγάλη πόλη σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί η 

Ε.Ε ( πληθυσμός άνω των 250.000 κατοίκων), αντίθετα υπάρχουν πόλεις κυρίως πρωτεύουσες 

νομών που συγκεντρώνουν μεγάλα πληθυσμιακά τμήματα της Περιφέρειας και ιδιαίτερα κάθε νομού, 

ενώ συγκεντρώνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Υπ’ αυτή την έννοια υφίστανται επτά (7) πόλεις που λειτουργούν ως 

αστικά κέντρα (Καλαμάτα, Κόρινθος, Τρίπολη, Άργος, Σπάρτη, Ναύπλιο, Λουτράκι). Ο πληθυσμός 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου που κατοικεί σ’ αυτές τις πόλεις καταλαμβάνει το 32% του συνολικού 

πληθυσμού της Περιφέρειας, με κυρίαρχο το αστικό κέντρο της Καλαμάτας.  . 
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Οι παραπάνω αναφερόμενες ως αστικά κέντρα, πόλεις της Περιφέρειας, υπό διαφορετική κλίμακα και 

ένταση λειτουργούν ενίοτε ως πυρήνες της ανάπτυξης μιας ευρύτερης περιοχής, ενίοτε ως δέκτες 

όλης της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής ή / και του νομού. Η δεύτερη 

περίπτωση, η οποία είναι η πλέον συνήθης, έχει ως αποτέλεσμα τη διαχρονική απερήμωση της 

ευρύτερης περιοχής ή / και των πλέον απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας. 

Παράλληλα όμως η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμού σ’ αυτού του τύπου αστικά 

κέντρα, χωρίς την ανάλογη θεσμική και λειτουργική υποδομή δημιουργεί κάποια κοινά αλλά 

πολύπλοκα προβλήματα που παρατηρούνται και στα κέντρα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, έστω και 

υπό διαφορετική κλίμακα. Τυπικά γνωρίσματα των προβλημάτων αυτών είναι η σταδιακή 

απομάκρυνση του γηγενούς πληθυσμού και η γήρανσή του, η παρουσία / συγκέντρωση ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού, η παρουσία, συχνά, οχλουσών χρήσεων γης, η μειωμένη οικονομική 

δραστηριότητα, η επιβάρυνση της ποιότητας ζωής και εργασίας, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η 

έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης. Όλα αυτά, ή μέρος αυτών των προβλημάτων, λειτουργούν 

ανασταλτικά για την αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρης της πόλης ως κέντρο οικονομικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα αντί για πόλος ανάπτυξης να λειτουργεί ως κέντρο 

χαμηλής παραγωγικότητας και συγκέντρωσης αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

Ως εκ τούτου για την αξιοποίηση των αστικών κέντρων στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας, 

απαιτείται ο σαφής προσδιορισμός του αναπτυξιακού τους ρόλου, η ενίσχυση των επιχειρηματικών 

και των αναπτυξιακών υποδομών τους, καθώς και η ενίσχυση των αστικών υπερδομών και 

υποδομών που αφορούν την επισήμανση της ταυτότητας της πόλης, την ποιότητα κατοικίας, την 

προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την κυκλοφορία και την στάθμευση των 

οχημάτων, την ανάπλαση και ανάδειξη αστικών περιοχών, ιστορικών κέντρων κ.λπ., τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης – υγείας – πρόνοιας, την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

 

Συνοπτική Αποτίμηση αποτελεσμάτων προγραμματικής περιόδου 2000-2006  
Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν «η μείωση της αναπτυξιακής 

υστέρησης της ενδοχώρας και των απομακρυσμένων περιοχών της από τα αστικά και ημιαστικά της 

κέντρα, αλλά και από την πρωτεύουσα της χώρας, σε συνδυασμό με την εξωστρέφειά της, τόσο προς 

την υπόλοιπη Χώρα και δη προς τα μητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), όσο και προς το 

Νότο». Για την επίτευξη του Γενικού Αναπτυξιακού στόχου της Περιφέρειας, οι κύριοι βασικοί άξονες 

στρατηγικής που τέθηκαν αφορούν: 

• στην αξιοποίηση της γειτνίασης με την μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής, μέσω των νέων 

οδικών αξόνων,  

• στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 

πόρων, 

• στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής και μειονεκτικής ενδοχώρας και στην ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, 
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• στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας της Πελοποννήσου, με την εξυγείανση και την 

ορθολογική ανάπτυξη των υφιστάμενων τουριστικών περιοχών. 

 

Για την εφαρμογή / υλοποίηση των παραπάνω βασικών αξόνων αναπτυξιακής στρατηγικής 

προβλέφθηκαν οι αντίστοιχοι Άξονες Προτεραιότητας στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006. 

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία υλοποίησης του ΠΕΠ, τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της 

Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου και από τα ενταγμένα και 

υλοποιούμενα έργα των τομεακών ΕΠ στην Πελοπόννησο, διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

 

Κατά τη Γ΄ προγραμματική περίοδο οι συνολικές δράσεις που υλοποιούνται στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου από συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 

1,3 δισ. Ευρώ περίπου (47%, αφορά δράσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ). Το υπόλοιπο 53% αφορά σε 

παρεμβάσεις Τομεακών Προγραμμάτων, Ταμείου Συνοχής και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. 

 

Όσον αφορά στην αναλυτικότερη αποτίμηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, 

διαπιστώνοντας τα εξής, ανά Άξονα Προτεραιότητας: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 

• Παρεμβάσεις βελτίωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις νέας διάνοιξης, μέρους του 

υπάρχοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, σε μήκος 130 km. 

• Κατασκευή 8,5 km στο νέο αυτοκινητόδρομο “Τρίπολη – Καλαμάτα” 

• Ενίσχυση της μεταποίησης, με την υλοποίηση διακοσίων εξήντα (260) επενδύσεων 

εκσυγχρονισμού υφιστάμενων και ίδρυσης νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων, με συνολική 

δημόσια επιχορήγηση 18,4 περίπου εκατ. Ευρώ. 

 

Άξονας 2: Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου 

• Εγγειοβελτιωτικά / αρδευτικά έργα με τα οποία βελτιώθηκε η άρδευση σε περίπου 75.000 

στρέμματα γεωργικής γης.  

• Εκσυγχρονισμός της φυτικής παραγωγής, περισσότερα από εξακόσια (600) Σχέδια 

Βελτίωσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ επιπλέον υλοποιούνται περισσότερα από 

εβδομήντα (70) επενδυτικά σχέδια καινοτομικών δράσεων στην αγροτική παραγωγή, με 

δημόσια επιχορήγηση 1,5 εκατ. Ευρώ, περίπου.  

• Ενίσχυση του αγροτουρισμού και της μεταποίησης, με περισσότερες των εκατό (100) 

επενδύσεις στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ. 

• Βελτίωση και προστασία των δασών σε έκταση 15.000 στρεμμάτων, με παράλληλη διάνοιξη 

και βελτίωση 100 km δασικών δρόμων. 

• Έργα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης επιπέδου ζωής των κατοίκων ορεινών και ημιορεινών 

περιοχών, με την κατασκευή ή/και βελτίωση 100 km οδικού δικτύου, 120 km αγωγών 

ύδρευσης και 40 km αγωγών αποχέτευσης, 5 μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και 1 ΧΥΤΑ. 
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Επιπλέον, δημιουργία 4 βρεφονηπιακών σταθμών και κατασκευή / βελτίωση 55 αιθουσών 

διδασκαλίας. 

 

Άξονας 3: Ενίσχυση & αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας 

• Ενίσχυση του τουριστικού τομέα, με περισσότερες από διακόσιες (200)  επενδύσεις 

εκσυγχρονισμού υφιστάμενων και ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων. 

• Στον τομέα του πολιτισμού, υλοποιούνται έργα τα οποία αφορούν σε αποκατάσταση / 

αναστήλωση μνημείων, βελτίωση μουσείων καθώς και αρχαιολογικών χώρων. Με τη λήξη του 

Προγράμματος εκτιμάται ότι θα έχει εκσυγχρονιστεί το 21% των αρχαιολογικών χώρων και το 

26% των μνημείων της Περιφέρειας. 

 

Άξονας 4: Αναβάθμιση αστικών & ημιαστικών κέντρων 

• Στον ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος υλοποιούνται 7 έργα που αφορούν στην διαχείριση 

των αποβλήτων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και σημαντικά έργα υδρεύσεων και 

αποχετεύσεων,. Αναφορικά με τις υδρεύσεις βελτιώθηκαν / αντικαταστάθηκαν ή/και 

δημιουργήθηκαν 90 km αγωγών ύδρευσης και 35 km αγωγών αποχέτευσης. Επίσης, 

υλοποιούνται έργα αναπλάσεων και αξιοποίησης περιοχών, οι οποίες αφορούν περίπου 

100.000 κατοίκους της Περιφέρειας. 

• Εκσυγχρονίσθηκαν και βελτιώθηκαν ή / και επεκτάθηκαν οι υποδομές υγείας της Περιφέρειας, 

με βελτίωση 700 κλινών σε τέσσερα νοσοκομεία (Άργους, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης), 

έτσι ώστε να αναβαθμισθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην 

Περιφέρεια. 

• Βελτιώθηκαν ή / και επεκτάθηκαν οι υποδομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την 

κατασκευή 150 νέων / σύγχρονων αιθουσών.  

 

Άξονας 5: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
Όσον αφορά στις άμεσες παρεμβάσεις υπέρ του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας: 

• Οι υλοποιούμενες ενέργειες κατάρτισης αφορούν 1.200 άνεργους και 350 εργαζόμενους, σε 

πεδία που είναι συναφή με τα υπόλοιπα έργα της Περιφέρειας και την παραγωγική δομή της. 

• Επίσης υποστηρίχτηκαν και καταρτίστηκαν 280 άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων στο 

πλαίσιο των πέντε Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης 

• Στο πλαίσιο λειτουργίας των δομών Κοινωνικής Μέριμνας, κυρίως των δομών «Βοήθεια στο 

σπίτι» αποδεσμεύονται περίπου 800 γυναίκες από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων. 

 
SWOT ανάλυση Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, ταξινομούνται σε σύνοψη κατ’ αναλογία με τα 

τεταρτημόρια της ανάλυσης swot, τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία προσδιορίζουν τις κύριες 

συνιστώσες της αναπτυξιακής της διαδικασίας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT στη βάση των τεταρτημορίων που 

ταξινομούνται οι παραπάνω συνιστώσες. 
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Πίνακας 1-19: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Ισχυρά σημεία Αδυναμίες 

• Γεωγραφική θέση  με κυρίαρχο στοιχείο 
την άμεση γειτνίαση με την Αθήνα 

• Ύπαρξη μεγάλων οδικών αξόνων από και 
προς την Αθήνα και σύνδεση με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα 

• Επαρκές,  σε μέγεθος, εργατικό δυναμικό 
• Αξιόλογοι / περιώνυμοι φυσικοί και 

αρχαιολογικοί / πολιτιστικοί πόροι  
• Φυσικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερες 

επιβαρύνσεις 
• Σχετικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας 

(συνολικά – γυναίκες) 
• Ύπαρξη Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και 

ΤΕΙ 
• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης (συνολικά 

- γυναίκες, ηλικιωμένοι) 

• Χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα στο σύνολο 
του κοινωνικο-οικονομικού ιστού της 
Περιφέρειας 

• Υποαπασχόληση στον πρωτογενή τομέα 
• Χαμηλής παραγωγικότητας αγροτικός 

τομέας  
• Πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδενική, χρήση 

νέων τεχνολογιών 
• Χαμηλού βαθμού διασύνδεση των 

παραγωγικών τομέων 
• Υψηλός δείκτης γήρανσης του πληθυσμού 
• Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης του αγροτικού εργατικού 
δυναμικού σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες  

• Έλλειψη βασικών τεχνικών και κοινωνικών 
υποδομών στον αγροτικό χώρο 

• Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους λόγω 
της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 

• Έλλειψη υψηλής ποιότητας  τουριστικών 
υποδομών και  οργάνωσης του τουριστικού 
επιχειρηματικού ιστού 

• Ελλείψεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές 
• Χαμηλό επίπεδο χρήσης και εξοικείωσης με 

υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής 
• Ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της 

Περιφέρειας 
• Ελλείψεις στις υποδομές προστασίας του 

περιβάλλοντος (διαχείριση υγρών και 
στερεών αποβλήτων, εξοικονόμηση ύδατος)

• Υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα της 
Περιφέρειας 

• Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό 
(τοπικού επιπέδου) και στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό 

• Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών και 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στα αστικά 
και ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας, με 
αποτέλεσμα την δυσλειτουργία τους ως 
πόλοι ανάπτυξης 

• ∆ιαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά 
εργασίας (μακροχρόνια ανεργία, ανεργία 
γυναικών, υποαπασχόληση στο πρωτογενή 
τομέα) 

• Έξοδος εργατικού δυναμικού από τον 
αγροτικό τομέα χωρίς αντίστοιχες ευκαιρίες 
απασχόλησης στους άλλους τομείς της 
οικονομίας της Περιφέρειας 

• Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση των 
υπηρεσιών της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 

Ευκαιρίες Απειλές 

• Ανάπτυξη οδικών και θαλάσσιων 
συνδέσεων με διευρωπαϊκά δίκτυα 

• Πλήρης ανάπτυξη των λειτουργιών του 
πρόσφατα ιδρυθέντος Παν/μιου 

• Ένταση του ανταγωνισμού σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

• Συνεχιζόμενες ελλείψεις σε βασικές 
υποδομές  
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Πελοποννήσου 
• Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω της 

γειτνίασης με την Αθήνα και της 
διευκόλυνσης της προσβασιμότητας με 
την ύπαρξη επαρκούς δικτύου 
αυτοκινητόδρομων 

• Η αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές 
θεματικές μορφές τουρισμού 

• Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της 
Περιφέρειας 

• Ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 
για ανάπτυξη οργανωμένων χώρων 
υποδοχής επιχειρήσεων 

• Υλοποιούμενα προγράμματα 
πολυαπασχόλησης στον αγροτικό χώρο 

• Η δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων 
για την αναβάθμιση της οργάνωσης και 
λειτουργίας της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης κατά 
τη ∆' Προγραμματική περίοδο. 

• Έλλειψη επαρκούς χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού σε τοπικό 
επίπεδο,  

• Περιβαλλοντικές πιέσεις από συγκέντρωση 
τουριστικών δραστηριοτήτων σε θύλακες 
θαλάσσιας τουριστικής ανάπτυξης 

• Περαιτέρω υποβάθμιση του υδροφόρου 
ορίζοντα της Περιφέρειας από υπεράντληση 
αρδευτικού ύδατος και έλλειψη έργων 
εμπλουτισμού με τη χρήση / αξιοποίηση 
επιφανειακών υδάτων 

• Υψηλός και αυξανόμενος δείκτης γήρανσης 
του πληθυσμού 

• Συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα, στον 
οποίο απασχολείται ή υποαπασχολείται 
μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της 
Περιφέρειας 

• Η εφαρμογή της νέας ΚΓΠ 
• Αδυναμίες οργάνωσης και στελέχωσης των 

υπηρεσιών της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης στην 
Περιφέρεια και στην Κεντρική ∆ιοίκηση 
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1.2.3 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Γενική ανάλυση Περιφέρειας   
Γεωμορφολογικά στοιχεία 
Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών (ΠΙΝ) αποτελεί μια νησιωτική περιφέρεια, η οποία συγκροτήθηκε με 

βάση κυρίως το κοινό ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν της και τους κοινούς αναπτυξιακούς 

στόχους. Τα νησιά που την απαρτίζουν εκτείνονται κατά μήκος των δυτικών παραλίων της Ελλάδας, 

γειτνιάζοντας προς βορρά με τη νοτιο-δυτική Βαλκανική και προς δυσμάς με το Mezzogiorno της 

Ιταλίας..  

 

Ανάλογα με τη χωρική κλίμακα με την οποία εξετάζει κανείς τη θέση τους στην ευρύτερη περιοχή, 

προκύπτει η σχέση και κατά συνέπεια ο δυνητικός ρόλος της Περιφέρειας αυτής κάτω από τις 

εκάστοτε διαμορφούμενες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες. Έτσι: 

• στην κλίμακα του διεθνούς-Μεσογειακού περιβάλλοντος, τη θέση των νησιών χαρακτηρίζει μια 

σχετική κεντρικότητα που επιβεβαιώνεται ιστορικά.  

• στην Ευρωπαϊκή κλίμακα, τα νησιά τοποθετούνται στο νότιο τμήμα του Άξονα «Αδριατικής-

Ιονίου», ο οποίος έχει ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή σημασία, 

προεκτεινόμενος ως θαλάσσιος άξονας μεταφορών προς τη νοτιο-ανατολική Μεσόγειο.  

•  σε εθνικό τέλος επίπεδο, η ζώνη των νησιών καλείται να λειτουργήσει σε στενή σχέση με 

τους υπό διαμόρφωση κύριους αναπτυξιακούς άξονες της χώρας και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση με το «δυτικό ανάπτυγμα της Ελλάδας» (Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα,  

Πελοπόννησος) . 

 

Η Περιφέρεια έχει συνολική έκταση 2.318 τ.χλμ, καλύπτει δε το 1,8% της συνολικής έκτασης της 

χώρας. Αποτελείται από τους Νομούς Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζακύνθου. Ο 

μεγαλύτερος σε έκταση Νομός είναι της Κεφαλληνίας, ο οποίος καταλαμβάνει περίπου το 40% της 

συνολικής έκτασης της Περιφέρειας, και έπονται οι Νομοί Κέρκυρας (28%), Ζακύνθου (17%) και 

Λευκάδας (15%). Σύμφωνα με τη τελευταία διοικητική διαίρεση της χώρας αποτελείται από 33 νέους 

δήμους και  6 κοινότητες. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Συνολικά, η 

Περιφέρεια αριθμεί 32 νησιά (μικρά και μεγάλα) εκ των οποίων κατοικούνται μόνο τα 14.  

 

Βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των Ιόνιων Νησιών είναι οι ορεινοί όγκοι με σημαντικό για τα 

νησιωτικά δεδομένα υψόμετρο, οι λοφοσειρές, οι λιμνοθάλασσες, καθώς και οι παράκτιες κυρίως, 

πεδινές εκτάσεις. Όλα τα νησιά έχουν πλούσια βλάστηση και το καθένα έχει μια ιδιαίτερη φυσικο-

γεωγραφική ταυτότητα, με την Κεφαλληνία να διαθέτει το πλέον πολύπλοκο γεω-μορφολογικό 

ανάγλυφο. Οι αναλογίες μεταξύ ορεινών, ημιορεινών και πεδινών περιοχών διαμορφώνονται περίπου 

στο 1/3 της συνολικής έκτασης για κάθε μία κατηγορία, με το νομό Λευκάδας να έχει την πλέον 

εκτεταμένη ορεινή ζώνη και την Κέρκυρα να υπερτερεί σε πεδινές εκτάσεις.  Το κλίμα χαρακτηρίζεται 

από ήπιο χειμώνα, με υψηλές βροχοπτώσεις, υψηλή θερμοκρασία αέρος, μεγάλη ηλιοφάνεια και 

υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής υγρασίας. Τέλος, μία σημαντική γεωλογική συνέπεια σχετίζεται με τη 
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σεισμικότητα του χώρου του Ιονίου, ιδιαίτερα δε του κεντρικού και νότιου, φαινόμενο που αφορά 

ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο . 

 

∆ημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 212.984 κατοίκους23 και αντιστοιχεί στο 2,0% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πυκνότητα του πληθυσμού των Ιόνιων Νησιών από 84 κάτοικοι 

ανά τετρ. χλμ., (έναντι 78 κάτοικοι για τη χώρα) το 1991, αυξήθηκε σε 92 το 2001 (έναντι 83 για τη 

χώρα). Σε ότι αφορά δε τη διάρθρωση του μόνιμου πληθυσμού της Περιφέρειας, ως προς την 

διάκριση του σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές 

περιοχές: το 36,5% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές και το 63,5% σε αγροτικές περιοχές, ενώ 

αντίστοιχα σε πεδινές περιοχές ζει το 77,64%, σε ημιορεινές το 16,71% και σε ορεινές το 6,65%. 

Ο πληθυσμός των Ιόνιων Νησιών παρουσίασε συνεχή μείωση τη μεταπολεμική περίοδο. Προς το 

τέλος της δεκαετίας του 1970 ουσιαστικά σταθεροποιείται για να ανακάμψει στη συνέχεια. Την 

περίοδο 1981-2001 αυξάνεται με ρυθμό υψηλότερο του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της χώρας: 

16,6% έναντι  12,5% . Επίσης, ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής του πληθυσμού της Περιφέρειας 

για την περίοδο 1991-2001 ήταν αρκετά μεγαλύτερος του μέσου ρυθμού μεταβολής της χώρας (0,28 

ποσοστιαίες μονάδες), ενώ για την προηγούμενη δεκαετία, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις24 .  

 

∆ύο παράγοντες που ερμηνεύουν την τάση εξέλιξης του πληθυσμού είναι το φυσικό ισοζύγιο και η 

εισροή μεταναστών, ενώ εκτιμάται ότι αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις από την κατά περιόδους σεισμική 

δραστηριότητα στο χώρο. Όσον αφορά το πρώτο, παραμένει αρνητικό την περίοδο 1991-2001, με 8,8 

γεννήσεις έναντι 11,2 θανάτους ανά 1000 κατοίκους κατά μέσο όρο (δείκτης: -2,4). Όσον αφορά το 

δεύτερο παράγοντα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 9,0% του πληθυσμού της ΠΙΝ είναι 

αλλοδαποί, έναντι ποσοστού 7,0% για τη χώρα. Ο Νομός Κέρκυρας συγκεντρώνει σχεδόν τους 

μισούς και η Λευκάδα λιγότερο από το ένα δέκατο. Ο κύριος όγκος βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες 

15-64 ετών, από τους οποίους οι μισοί περίπου είναι ηλικίας από 20-44 ετών. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός, περί τα 2/3, προέρχεται από την γειτονική Αλβανία και το 42% είναι εγκαταστημένο στις 

αστικές περιοχές, ενώ ο βασικός λόγος εγκατάστασής τους στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, είναι η 

εύρεση εργασίας. Περισσότεροι από τους μισούς βρίσκονται 5 και πλέον έτη εγκατεστημένοι στα Ιόνια 

Νησιά.  

 

Η κατά ομάδες ηλικιών ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων εμφανίζει ποσοστό «γεροντικού» 

πληθυσμού περίπου 20% για την Περιφέρεια έναντι 17% για τη χώρα, «παραγωγικού πληθυσμού» 

65% έναντι 68% για τη χώρα και «παιδικού» πληθυσμού 15% για την Περιφέρεια και τη χώρα. Ο 

«δείκτης γήρανσης» της Περιφέρειας υπολογίζεται σε 134 το 2001 (έναντι 97,8 το 1991), ενώ ο 

«δείκτης εξάρτησης» σε  54 (έναντι 52,3 το 1991). Οι αντίστοιχες τιμές για τη χώρα είναι 110 και  47. 

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζουν μία αρνητική εικόνα των ηλικιακών δεδομένων της Περιφέρειας, 

                                                 
23 ΕΣΥΕ, Εθνική απογραφή 2001. 
24 ΜΕΡΜ 1981-1991 για την ΠΙΝ=0,59 και για τη Χώρα=0,52, ενώ για την περίοδο 1991-2001 οι αντίστοιχοι ρυθμοί είναι 0,95 
και 0,67. 
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παρά την βελτίωση της συμμετοχής του «παραγωγικού πληθυσμού» που οφείλεται κυρίως στην 

αυξημένη συγκριτικά εισροή μεταναστών παραγωγικών ηλικιών. 

 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας εμφανίζει ισοκατανομή μεταξύ των δύο φύλλων (άνδρες: 106.164 και 

γυναίκες: 106.820 το 2001). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη δεκαετία του ’90 ο ανδρικός 

πληθυσμός αυξήθηκε με εντονότερους ρυθμούς από το γυναικείο (12% έναντι 9% περίπου μεταξύ 

1991-2001), κάτι που επίσης εξηγείται από την αυξημένη εισροή ανδρών  μεταναστών. 

 

Ποσοτικοποίηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου 
προγραμματισμού  με τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών 
Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της ΠΙΝ, της Ελλάδας και 

της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη, καθώς και η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά της ΠΙΝ 

σε σχέση με το σύνολο των 13 Ελληνικών Περιφερειών. 

 

Πίνακας 1-20: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (έτος) 

Επιδόσεις Σειρά κατάταξης επί 
13 Περιφερειών Ελλάδα ΕΕ-25 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναμης 

(2003)  
74,6 9 81,1 100 

Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο 

(2002) 
76,0 6 71,9 100 

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (2004) 61,1 3 59,4 63,1 

Ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης 

ηλικίας (2004) 
43,0 6 39,4 40,9 

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (2003) 26,8 -- 55,0 45,1 

Επίπεδο εκπαίδευσης νέων25 (2003) 50,5 9 62,0 - 

∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ (2001) 0,12 9 0,64 1,93 

Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις στη μεταποίηση ως % 

του ΑΕΠ (1999) 
0,05 13 1,45 - 

Ενεργειακή ένταση της οικονομίας (1996)  33,1 5 36,2 - 

Αξία απεσταλθέντων εμπορευμάτων ως % ΑΕΠ (2001) 0,82 12 3,98 - 

Ποσοστό πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας 

πριν τις κοινωνικές παροχές (2003)26 
24,4 8 21,1 - 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

 

 
 

                                                 
25 % ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που είναι τουλάχιστον απόφοιτοι 2βάθμιας εκπαίδευσης ως προς το % πληθυσμού της ίδιας 
ηλικίας 
26 Στοιχεία από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΚΕ-ΙΚΠ) με τίτλο 
«Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος: 2003-2004» που διεξήχθη το 2003. 
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Οικονομικές Επιδόσεις 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
Η οικονομία της ΠΙΝ παρουσιάζει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης που στηρίζεται στην ανάκαμψη του 

τουρισμού παγκοσμίως και τη σταθερή εγχώρια ζήτηση. Επίσης, σημαντικότατη συμβολή στην πορεία 

αυτή διαδραματίζουν οι εισροές πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επένδυση των οποίων 

αποτελεί σημαντικότατο μέρος της συνολικής δημόσιας επένδυσης και αξιόλογο τμήμα της συνολικής 

δημόσιας & ιδιωτικής, καθώς και οι πολλαπλασιαστικές τους επιπτώσεις27. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

ανάπτυξης μεταξύ 2000 και 2003 ανήλθε σε 5,6%, ενώ σε επίπεδο χώρας κατά μέσο όρο 4,6% 

ετησίως. Εντούτοις και προφανώς λόγω μεγέθους, τα Ιόνια Νησιά παραμένουν η μικρότερη ελληνική 

Περιφέρεια από πλευράς παραγωγής ΑΕΠ (1,82% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας) . 

 

Σε τομεακό επίπεδο σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία διαπιστώνεται υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων 

του τριτογενή. Ο πρωτογενής τομέας παράγει μόλις το 6,5% του Περιφερειακού ΑΕΠ, ο δευτερογενής 

το 12% ενώ ο τριτογενής τομέα περίπου το 81,5%. Στη διάρκεια της δεκαετίας 1994-2004 η 

συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στο Περιφερειακό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10,5 ποσοστιαίες μονάδες, 

ενώ ακόμα μεγαλύτερη - κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες - ήταν η αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής 

του τριτογενή τομέα. Η εντεινόμενη εξειδίκευση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας σε 

δραστηριότητες του τριτογενή (κυρίως υπηρεσίες τουρισμού) συνδέεται εν μέρει με τις ευρύτερες 

τάσεις τριτογενοποίησης της ελληνικής οικονομίας κατά την ίδια περίοδο, ωστόσο ο ραγδαίος ρυθμός 

μείωσης του μεριδίου του πρωτογενή αλλά και του δευτερογενή στα Ιόνια Νησιά δημιουργεί συνθήκες 

μονομερούς εξάρτησης της οικονομίας από δραστηριότητες ιδιαίτερα ευάλωτες σε μεταβολές της 

καταναλωτικής τάσης καθώς και σε άλλες, μη εύκολα προβλέψιμες εξωγενείς μεταβλητές. Η εικόνα 

αυτή επαληθεύεται και από τη διαχρονική εξέλιξη της ΑΠΑ ανά τομέα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1-4: Εξέλιξη Ακαθ. Προστιθ. Αξίας κατά τομέα Π.Ι.Ν. 1995-2003 
 

Με βάση στοιχεία της Eurostat για το έτος 2003, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους Μέσης Αγοραστικής 

∆ύναμης (ΜΑ∆) της ΠΙΝ αντιστοιχεί στο 74,6% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 25. Η πρόοδος της 

σύγκλισης που σημειώνεται στα Ιόνια Νησιά είναι σχετικά ικανοποιητική, δεδομένου ότι ο μέσος όρος 

                                                 
27 Εκτιμάται, ότι λόγω των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων, το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους ήταν το 1999 περίπου 
2,2% υψηλότερο στην Ελλάδα απ’ ότι θα ήταν διαφορετικά.- Πηγή:Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχής (ΕΕ 
2004) 
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του περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆ για την τριετία 2000-2002 - , ανέρχεται στο 67,6% του 

μέσου όρου της Ε.Ε.-25 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1-5: Κατά κεφαλή Αγοραστική ικανότητα ως % του μ.ο. ΕΕ-25 

 

Όσον αφορά τους δείκτες παραγωγικότητας η Περιφέρεια υστερεί μεν σε σχέση με τα αντίστοιχα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο υπερτερεί έναντι της χώρας, απόρροια της συγκριτικά 

μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε δραστηριότητες του τριτογενή τομέα, που κατά τεκμήριο έχουν 

υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας από τους άλλους τομείς της παραγωγής. Συγκεκριμένα, το 

2002 η παραγωγικότητα εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο) των Ιόνιων Νησιών ανήλθε  στο 76% 

του μέσου όρου της Ε..Ε  25, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας ήταν 71,9%. Επίσης κατά το ίδιο 

έτος η ωριαία παραγωγικότητα (ΑΕΠ ανά σύνολο εργατοωρών έτους) της Περιφέρειας υπερέβαινε την 

αντίστοιχη εθνική κατά 8,7%. 

 

Αγορά εργασίας 
Εξέλιξη Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού 
Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (ΟΕΠ) της Περιφέρειας υπολογίζεται σε 93,2 χιλ. άτομα, που 

αντιστοιχούν στο 2% του ΟΕΠ της χώρας, ενώ η συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε-15 κινείται στο 

2,7%. Την περίοδο έως το 2004 το μερίδιο παραμένει περίπου σταθερό, αλλά σε απόλυτους 

αριθμούς ο ΟΕΠ της Περιφέρειας ανέρχεται στις 96,6 χιλ. (+3,6%). Η συμμετοχή των γυναικών στον 

ΟΕΠ τα τελευταία έτη κινείται στο 40,0%, ενώ των νέων ηλικίας 15-24 ετών, γύρω από το 11,0%. Τα 

αντίστοιχα στοιχεία για την ΕΕ-15 δείχνουν μία ελαφρά φθίνουσα τάση όσον αφορά το ποσοστό 

συμμετοχής των νέων στον ΟΕΠ (κλιμακωτά από 12,3% στο 11,9%), ενώ αντίθετα μια σταθερά 

ανοδική πορεία για το μερίδιο των γυναικών, από  το 43,5% στο 44,2%. 

 

Η μακροχρόνια διακύμανση του ΟΕΠ, εμφανίζει μια σταθερή πορεία γύρω στο 56,0% του συνολικού 

πληθυσμού στην ΕΕ-15, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα κυμαίνονται γύρω από το 50,0% 

και για την Π.Ι.Ν. λίγο ψηλότερα (52%) 
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Απασχόληση 
Ο απασχολούμενος πληθυσμός της ΠΙΝ, το 2000 υπολογίζεται σε 84,1 χιλ. άτομα, που αντιστοιχούν 

στο 2% των απασχολουμένων της χώρας, ενώ η συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε-15 κινείται στο 

2,6%. Την περίοδο έως το 2004 το μερίδιο παραμένει περίπου σταθερό, αλλά σε απόλυτους 

αριθμούς ο αριθμός των απασχολουμένων της Περιφέρειας ανέρχεται στις 85,6 χιλ. (+2%). Ως 

ποσοστό του ΟΕΠ της ΠΙΝ οι απασχολούμενοι κινούνται από το 90,2% έως το 88,6% (2000-2004). 

Η συμμετοχή των γυναικών της ΠΙΝ στην απασχόληση τα τελευταία έτη κινείται στο 34,0%, ενώ των 

νέων ηλικίας 15-24 ετών, γύρω από το 8-9%. Γενικά η θέση της γυναικείας απασχόλησης εμφανίζεται 

ενισχυμένη κατά την περίοδο 1991-2001 (+27,0%), έναντι της συμμετοχής της περιόδου 1981-1991 

(+4,4%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για την ΕΕ-15 δείχνουν μία ελαφρά φθίνουσα τάση όσον αφορά το 

ποσοστό συμμετοχής των νέων απασχολουμένων στον ΟΕΠ (σταδιακά από το 10,5% στο 9,9%), ενώ 

αντίθετα μια σταθερά ανοδική πορεία για το μερίδιο των γυναικών, από  το 39,7% στο 40,1%.  

Με βάση την «αστικότητα» της Περιφέρειας καταδεικνύεται συρρίκνωση της απασχόλησης στις 

αγροτικές περιοχές (μείωση 9,3% το 1981-1991 και  αύξηση 1,7% το 1991-2001), ενώ στις αστικές 

περιοχές παρατηρείται αύξηση με φθίνοντα όμως ρυθμό για την περίοδο 1981-200128. 

 

Η «μερική» απασχόληση , που αποτελεί µία ένδειξη του βαθμού ευελιξίας της αγοράς εργασίας, στην 

ΠΙΝ καταγράφει υψηλότερα ποσοστά από ότι στη χώρα, αλλά υπο-διπλάσια της Ευρώπης-25. Το 

2004 η «μερική» απασχόληση στην Περιφέρεια καλύπτει το 6,7% της συνολικής απασχόλησης, στη 

χώρα το 4,6% και στην ΕΕ-25 το 17,7%. Όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο ποσοστό των 

«μερικώς» απασχολούμενων είναι γυναίκες: 68,4% στην ΠΙΝ, 70,5% στη χώρα και 78,0% στην ΕΕ-

25. Το ποσοστό στην ΕΕ-25 έχει σταθεροποιηθεί την 6ετία 1999-2004, ενώ στην χώρα και την 

Περιφέρεια αυξάνεται με σημαντικούς ρυθμούς:11,7% για τη χώρα και 22,3% για την ΠΙΝ. 

 

Μία άλλη σημαντική διάσταση της απασχόλησης, ενδεικτική της ευελιξίας της αγοράς εργασίας αλλά 

και της εποχικότητας της εργασίας, αφορά την προσωρινή απασχόληση, η οποία στη συντριπτική 

πλειοψηφία της έχει τη µορφή συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το ποσοστό της για το σύνολο της 

χώρας ανέρχεται στο 12,4%, µε σηµαντικές διακυμάνσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια. Τα Ιόνια 

Νησιά, έχουν προσωρινή απασχόληση σε παραπλήσια επίπεδα µε τον εθνικό µέσο όρο29. 

 

Η Περιφέρεια παρουσιάζει μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων (αποτελούν το 34,8% της 

Περιφερειακής απασχόλησης) και βοηθών πλήρους απασχόλησης στις οικογενειακές επιχειρήσεις 

(10,4%), ενώ διαφοροποίηση παρουσιάζει η έκφραση της ευελιξίας απασχόλησης μεταξύ των δύο 

φύλων. Έτσι, στους άνδρες η ευελιξία της απασχόλησης εκδηλώνεται κυρίως µε τη µορφή της αυτό-

απασχόλησης (όπου συγκεντρώνει τη δεύτερη µμεγαλύτερη αναλογία (45,2%) στο σύνολο της 

ανδρικής απασχόλησης µετά την Περιφέρεια Πελοποννήσου), ενώ στις γυναίκες µοιράζεται µεταξύ 

αυτοαπασχολούμενων (18,3%) και βοηθών πλήρους απασχόλησης στην οικογενειακή επιχείρηση 

(18,8%). 

                                                 
28 Πηγή: Μελέτη για την αγορτουριστική για την αγροτουριστικη αναπτυξη στα Ιόνια Νησιά (2006) 
29 Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού 2004-ΕΣΥΕ 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

         64

 

Όσον αφορά την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης, παρατηρείται μια αύξηση των ρυθμών 

ανάπτυξης της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, αλλά με την εξής διαφορά: το μερίδιο από τη 

μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, σε επίπεδο χώρας το «μοιράζονται» οι 

«κατασκευές», ο «χρηματοπιστωτικός τομέας» και οι «δημόσιες υπηρεσίες», στην ΠΙΝ το καρπούται 

κατά κύριο λόγο ο τομέας «εμπόριο –εστίαση –μεταφορές -επικοινωνίες» και ειδικότερα ο τουριστικός 

κλάδος. Η συμμετοχή του «πρωτογενή» τομέα στην απασχόληση της Περιφέρειας μειώνεται κατά 

38,8% την περίοδο 1999-2004, ενώ η αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας είναι 30,0% περίπου. Η 

απασχόληση στη «βιομηχανία» εμφανίζει μια ελαφρά κλιμακωτή μείωση τόσο στην Περιφέρεια όσο 

και στη χώρα, ενώ ο κλάδος των «κατασκευών» στην Περιφέρεια ακολουθεί τους κύκλους της 

συγκυρίας, σε αντίθεση με τη χώρα όπου παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική πορεία. Η ενότητα 

«εμπόριο -εστίαση κλπ» σε επίπεδο χώρας διατηρεί μια σταθερή παρουσία, ενώ στην Περιφέρεια, 

λόγω του ειδικού βάρους της τουριστικής δραστηριότητας, το μερίδιό της αυξάνει κατά 16,6% την 

περίοδο 1999-2004. Ενδεικτική της βαρύτητας του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια, είναι και το 

μέγεθος των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, που είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με 

τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα30.  

 

Εξέλιξη Ανεργίας  
Το ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας ήταν για αρκετά χρόνια μικρότερο, 

συγκρινόμενο διαχρονικά με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας. Τελευταία όμως  η Περιφέρεια 

παρουσιάζει αυξητική τάση και μια διαρκή σύγκλιση με το σύνολο της χώρας στα επίπεδα ανεργίας.  

Η συγκράτηση του σχετικά χαμηλού ποσοστού ανεργίας στα Ιόνια, μέχρι και το 1998, όπως και σε 

άλλες νησιώτικες περιφέρειες, είναι φανερό ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην διάρθρωση της 

παραγωγής στις περιοχές αυτές και στην εποχικότητα. Μετά το 1998, η ανεργία, εμφανίζει υψηλό 

ρυθμό σύγκλισης με το εθνικό επίπεδο ανεργίας, ενώ τα χαρακτηριστικά της εποχικότητας και της 

παραγωγικής διάρθρωσης παραμένουν.  Αυτό, ενισχύει την άποψη ότι η συνολική ανεργία εμφανίζει 

αντοχή χάρις σε νέους προσδιοριστικούς παράγοντες, που έχουν να κάνουν με την αδυναμία 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των κατοίκων της ΠΙΝ.  

Την περίοδο 2000-2004 το ποσοστό ανεργίας στην ΠΙΝ με σημείο εκκίνησης το 9,0% αυξάνεται κατά 

27% για να καταλήξει το 2004 στο 11,4%.(11.000 άνεργοι)31.Την ίδια περίοδο, τα αντίστοιχα ποσοστά 

για τη χώρα εμφανίζουν κλιμακωτή μείωση και από το 12,1% καταλήγουν στο 10,5% (-13,0%). Τα 

ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη-25 κινούνται μεταξύ 8-9,0% με μια ελαφρά αυξητική τάση. 

 

Παράγοντες που διαφοροποιούν την ένταση του φαινομένου είναι η ηλικία και το φύλλο. Στα νέα 

άτομα (14-25 ετών) τα ποσοστά ανεργίας στην Περιφέρεια κυμαίνονται γύρω από το 24,0%, ενώ την 

ίδια περίοδο σε επίπεδο χώρας καταγράφουν σημαντική κάμψη από το 31,6% στο 26,9% και στην 

ΕΕ-25 είναι σταθεροποιημένα στο 18,0% περίπου. Ενώ η ανεργία στα Ιόνια Νησιά αυξάνει κατά 

27,0% την περίοδο 2000-2004, στο γυναικείο πληθυσμό αυξάνει κατά 43,0% (από 11,2% σε 16,0%). 

                                                 
30 Πηγή: ΕΣΥΕ-Περιφερειακοί λογαριασμοί 
31 Τα  στοιχεία της EUROSTAT δείχνουν κάμψη της ανεργίας το 2005: από 11.000 άτ. & 11,4% σε 8.500 άτ. & 8,5% . 
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Στο επίπεδο της χώρας η ανεργία των γυναικών παρακολουθεί την πτωτική πορεία της συνολικής 

ανεργίας, ενώ στην ΕΕ-25 τα ποσοστά υπερβαίνουν κατά μόλις μία ποσοστιαία μονάδα αυτά της 

συνολικής ανεργίας. Η «μακροχρόνια» ανεργία είναι σημαντική σε επίπεδο χώρας και ΕΕ-25 και 

λιγότερο αισθητή στην Περιφέρεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 1999-2004. Εμφανίζεται 

περίπου σταθεροποιημένη στα υψηλά επίπεδα του 45,0% στην ΕΕ-25 και του 54,0% στη χώρα, ενώ 

στην Περιφέρεια κυμαίνεται γύρω από το ¼ των συνολικών ανέργων (1999-2003). 

 

Οικονομικά στοιχεία κατά τομέα 
Πρωτογενής Τομέας32  
Η οικονομική ζωή των Ιονίων Νησιών περιελάμβανε ανέκαθεν τις αγροτικές δραστηριότητες. Η 

γεωμορφολογία ευνόησε τις κλασσικές μορφές της αγροτικής εκμετάλλευσης, με βασικούς άξονες την 

γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ η αλιεία δεν εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή. Οι βασικές 

καλλιέργειες της περιφέρειας διαχρονικά είναι της ελιάς με χαρακτηριστικά μονοκαλλιέργειας και της 

αμπέλου. Το λάδι της Κέρκυρας, το κρασί της Κεφαλληνίας και η σταφίδα της Ζακύνθου είναι τα πιο 

γνωστά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια οι παραδοσιακές καλλιέργειες εμπλουτίζονται με κηπευτικά, 

δημητριακά, εσπεριδοειδή αλλά και κτηνοτροφικά φυτά για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, αλλά 

και εν μέρει του τουριστικού τομέα. Έτσι, δημιουργείται μια εικόνα πολυκαλλιέργειας σε όλα τα 

επίπεδα της Περιφέρειας. 

 

Η γεωργική γη καταλαμβάνει σχετικά μικρή έκταση, καθώς η έντονη τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε 

στην μεταβολή των χρήσεων γης και στη σταδιακή εγκατάλειψή της. Ειδικότερα η καλλιεργήσιμη 

έκταση της Περιφέρειας ανέρχεται σε 850.431,9 στρέμματα33, με το μεγαλύτερο κομμάτι της στο Νομό 

Κερκύρας. Περισσότερο από το μισό της γεωργικής γης καλύπτεται από δενδρώδεις καλλιέργειες, 

(κυρίως ελαιώνες και εσπεριδοειδή). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εγκατάλειψη των αροτραίων 

καλλιεργειών και αύξηση των δενδρωδών, ενώ η έλλειψη υδάτων για άρδευση έχει προκαλέσει 

μείωση στην παραγωγή κηπευτικών.  

 

Η κατά νομό ανάλυση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις καλλιέργειες, 

αλλά και τα προβλήματα. Ιδιαίτερη αξία έχει η αναφορά σε ορισμένα τοπικά προϊόντα με ονομασία 

προέλευσης, όπως το «κουμ-κουάτ» στην περιοχή Νυμφών της Κέρκυρας και τα κρασιά της 

Κεφαλληνίας «Ρομπόλα», «Μοσχάτος» και «Μαυροδάφνη»  και της Ζακύνθου (Βερντέα-ΟΠΑΠ), το 

λάδι της Κεφαλληνίας και της Ζακύνθου (ΠΓΕ), ενώ βρίσκονται στην διαδικασία ολοκλήρωσης του 

χαρακτηρισμού το κεφαλοτύρι και η μυζήθρα Κεφαλληνίας. 

 

Η κτηνοτροφία σήμερα δεν αποτελεί σημαντικό οικονομικό πόρο στα περισσότερα νησιά, εξ αιτίας 

κυρίως των οικογενειακών μικρών μονάδων που λειτουργούν συμπληρωματικά με τη γεωργία. 

Αναφορικά με την ζωική παραγωγή, η Περιφέρεια ως προς τις εκμεταλλεύσεις ακολουθεί το πρότυπο 

της χώρας (συρρίκνωση των εκμεταλλευτικών μονάδων), ενώ όσον αφορά τον αριθμό κεφαλών ανά 

                                                 
32 Μελέτη για την Αγροτουριστική Ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά σε σχέση με την εξασφάλιση τοπικών προϊόντων για μια 
ολοκληρωμένη αγροτικής ανάπτυξη, ΕΕΟ Group A.E (2006). 
33 Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, ΕΣΥΕ 2001. 
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είδος παρατηρείται διαφοροποίηση, καθώς αυξάνονται σχεδόν στο σύνολο τους (σε επίπεδο χώρας 

παρατηρείται γενική μείωση).  

 

Τα δάση στα Ιόνια Νησιά εντάσσονται κυρίως στην κατηγορία των αισθητικών δασών, ενώ η αλιευτική 

δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από περιορισμένο επαγγελματικό ενδιαφέρον σε όλα τα Ιόνια Νησιά, 

µε εξαίρεση τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, που όμως είναι λίγες και σχετικά μικρές. Στο Νομό 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης λειτουργούν οι περισσότερες σε αριθμό και δυναμικότητα, ιχθυοτροφικές 

μονάδες, ενώ στη Λευκάδα λειτουργούν εκτατικά ιχθυοτροφεία μικρής παραγωγικότητας. Η γεωργική 

απασχόληση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με το ποσοστό των μονίμων απασχολούμενων 

να είναι πολύ μικρό. Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων μελών του νοικοκυριού ατομικών 

εκμεταλλεύσεων είναι ηλικίας 40-64 ετών (47,9%), καταδεικνύοντας την γήρανση του αγροτικού 

πληθυσμού και την ανάγκη τόνωσης της γεωργικής απασχόλησης των νέων. Το πρόβλημα οξύνεται 

στο γυναικείο πληθυσμό της περιφέρειας.  

 

Στην ΠΙΝ εξακολουθούν να υφίστανται σε εντονότερο βαθμό τα διαρθρωτικά προβλήματα που 

χαρακτηρίζουν την ελληνικό αγροτικό τομέα. Το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και ο 

πολυτεμαχισμός του κλήρου παραμένουν έντονα και διαχρονικά. Η νησιωτικότητα, θέτει ανώτατα όρια 

στην αξιοποίηση της γης και ο πρωτογενής τομέας περιορίζεται από την διαθεσιμότητα και ποιότητά 

της. Συνεπώς, οι µάλλον περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξής του εξαρτώνται αφενός µεν από τον 

τρόπο προσέγγισης των ανταγωνιστικών, αλλά και των συμπληρωματικών παραμέτρων γεωργικής 

και τουριστικής ανάπτυξης, αφετέρου δε από τον βαθμό επίλυσης των διαφόρων διαρθρωτικών 

προβλημάτων του τομέα, όπως η προσέλκυση νέων αγροτών, η ελλιπής άρδευση και εκμηχάνιση, ο 

αναγκαίος εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η προσπελασιμότητα των αγροτικών 

περιοχών, κ.α. 

 
∆ευτερογενής Τομέας 
Ο δευτερογενής τομέας είναι αρκετά μειωμένης σημασίας για την οικονομική ζωή της Περιφέρειας, 

σαφώς μικρότερης σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 

Η μεταποιητική δραστηριότητα στα Ιόνια νησιά είναι προσανατολισμένη κυρίως: 

- στα τοπικά αγροτικά προϊόντα, που η παραγωγή τους ικανοποιεί τοπικές κυρίως ανάγκες 

- στην παραγωγή οικοδομικών υλικών που καλύπτει τις ανάγκες της οικοδομικής 

δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από την τουριστική ανάπτυξη και τη συνεχή οικιστική 

επέκταση 

- στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση ορισμένων ορυκτών και 

- στην παραγωγή ομάδας τουριστικών ειδών. 

 

Σύμφωνα µε την απογραφή του 2001 στην Περιφέρεια λειτουργούσαν 4.208 επιχειρήσεις του 

δευτερογενή τομέα, που αντιστοιχούν στο 2,5% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων του τομέα στη 

χώρα. Παρότι η  ανάπτυξή του  στα Ιόνια Νησιά είναι αρκετά περιορισμένη, ενώ στο σύνολο της 
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χώρας ο αριθμός των επιχειρήσεων δευτερογενή αυξήθηκε κατά 28% μεταξύ 1995-2001, στην 

Περιφέρεια η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων υπερέβη το 80%34. Τ. Ειδικότερα, από το σύνολο 

του δευτερογενή τομέα, ξεχωρίζουν οι κλάδοι των «κατασκευών» και της «μεταποίησης». Οι 

επιχειρήσεις «κατασκευών» καλύπτουν το 62% των  επιχειρήσεων του δευτερογενή της Περιφέρειας, 

ενώ ακολουθούν οι «μεταποιητικές βιομηχανίες» με συμμετοχή 37%. Εκτός από τους παραπάνω 

κλάδους, αξίζει να σημειωθεί και αυτός των «ορυχείων-λατομείων» που παρότι αριθμοί σχετικά 

περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, τροφοδοτεί με αδρανή υλικά την τοπική οικοδομική 

δραστηριότητα και τις κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων γενικότερα35. 

 

Αναφορικά με τα μεγέθη των επιχειρήσεων, πολύ λίγες είναι οι μονάδες που απασχολούν 

περισσότερα από 10 άτομα36 και δημιουργούν τζίρο μεγαλύτερο των 200 χιλ. €. Τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν αναφέρονται κυρίως στην απουσία ανταγωνιστικών δυνατοτήτων, στο περιορισμένο 

εύρος εξειδίκευσης, στη μη επαρκή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας, 

στην υστέρηση σε τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό κ.ά., που επαυξάνονται από παράγοντες 

όπως το μεταφορικό κόστος, οι ελλείψεις ειδικών υποδομών κλπ. Η φύση των επιχειρήσεων και η 

χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους τις προσανατολίζει στην «εσωτερική» αγορά των νομών όπου είναι 

εγκαταστημένες.  

 
Τριτογενής Τομέας – Τουρισμός 
Η ΠΙΝ κατέχει εξέχουσα θέση στην τουριστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε 

μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2003 προσελκύει το 7% των 

αφίξεων, το 10% περίπου των διανυκτερεύσεων ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών της χώρας και 

παράλληλα συγκεντρώνει το 12% του αποθέματος των ξενοδοχειακών κλινών. Με βάση τα στοιχεία 

των συνολικών διανυκτερεύσεων (αλλοδαπών και ημεδαπών)37 η τουριστική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας διανύει μιαν ακόμη κυκλική πορεία με σημεία-καμπές τα έτη 1996 (3,9 εκατ.), 2001 (6,6 

εκατ.) και 2004 (4,4 εκατ.). Η καμπύλη αυτή διαμορφώνεται (και λόγω μεγέθους – 85%) από τις 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω αυξομειώσεις, ενώ η 

επισκεψιμότητα των ημεδαπών διακρίνεται μάλλον από σταθερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Το 1995 στο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ είναι καταγεγραμμένες 2.132 επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα.(Πηγή: 
ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων 1995-2001) 
35 Πρόκειται για 32 λατομεία από τα οποία τα 17 εξάγουν λίθους για οικοδομική χρήση και τα 12 άμμο (ΕΣΥΕ 2002) 
36 Μόλις 11 μεταποιητικές επιχειρήσεις το 2002 με συνολική αξία πωλήσεων 24,4 εκατ. € (Πηγή: Οι Νομοί της Ελλάδος-2005) 
37 Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Σχήμα 1-6: ∆ιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών - Ημεδαπών τουριστών Π.Ι.Ν. 
 

Από την επιμέρους χωρική ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι (και λόγω μεγέθους) ο τουρισμός της 

Κέρκυρας επηρεάζεται εντονότερα και δυσμενέστερα από τις εξελίξεις, με το μερίδιό του να βαίνει 

μειούμενο, ακόμη και όταν σε απόλυτους αριθμούς αυξάνει (από το 75% της Π.Ι.Ν. το 1995 στο 55% 

το 2003). Η τουριστική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανισοκατανομή ενδοπεριφερειακά: 

Κέρκυρα (από παλαιότερα) και Ζάκυνθος (από τα μέσα της δεκαετίας του 1990) συγκεντρώνουν τα 

τελευταία 10 έτη περί το 88% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Η Περιφέρεια διαθέτει 80.673 

ξενοδοχειακές κλίνες (2004)38, κατανεμημένες σε 42.233 δωμάτια και 854 μονάδες Η ποσοστιαία 

μεταβολή που σημειώθηκε στις ξενοδοχειακές κλίνες διαχρονικά για τα έτη 1999-2004 ανέρχεται στο 

+32%39. Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Περιφέρειας εμφανίζει σημαντικές ποιοτικές και ποσοτικές 

διακυμάνσεις ανά νομό: οι νομοί Κέρκυρας και Ζακύνθου συγκεντρώνουν το 85% των τουριστικών 

κλινών της Περιφέρειας40. Εξετάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι το κέντρο 

βάρους των κλινών εντοπίζεται στις μεσαίες και χαμηλές κατηγορίες41. Ξενοδοχεία «5 αστέρων» 

διαθέτει μόνο η Κέρκυρα42. Άλλο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία μεγάλου αριθμού 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μικρής δυναμικότητας που εντοπίζεται στις χαμηλές κατηγορίες. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου, που πιθανότατα στηρίζουν τον επιχειρηματικό 

σχεδιασμό στον ανταγωνισμό των τιμών και όχι της ποιότητας. Το ξενοδοχειακό δυναμικό 

συμπληρώνεται από ένα μεγάλο αριθμό ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων , περί τις 

3.11843 επιχειρήσεις, που προσθέτουν άλλες 98.000 κλίνες, καθώς επίσης εστιατόρια (1.575 

επιχειρήσεις), campings (26 χώροι με 2.044 θέσεις) κλπ. 

 

                                                 
38 Πηγή: Ξ.Ε.Ε. 2005 
39 Η Περιφέρεια διέθετε 60.896 ξενοδοχειακές κλίνες το 1999/2000 (546 ξενοδοχεία) έναντι 45.226 το 1992, αριθμός που ανήλθε 
στις 70.031 μετά από 2 χρόνια (2001), με μέσο αριθμό 90-110 κλινών ανά μονάδα. 
40 Στο νομό της Κερκύρας αναλογεί περίπου στο 55% των κλινών της περιφέρειας, στη Ζάκυνθο το 30%  και στους νομούς 
Κεφαλληνίας και Λευκάδας το 10% και 5% αντίστοιχα. 
41 173 ξενοδοχειακές μονάδες 3* και 497 ξενοδοχειακές μονάδες 2* 
42 Το 2004 υφίστανται 2.579 κλίνες κατανεμημένες σε 6 ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων, όλες στον νομό Κέρκυρας, που 
αναλογεί σε ποσοστό λιγότερο του 5% επί του συνόλου της χώρας 
43 Μητρώο Επιχ/σεων ΕΣΥΕ-2000 
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Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων είναι αρκετά υψηλή και κυμαίνεται ανάμεσα στο 70-80% (+ 20% 

από μέση πληρότητα σε επίπεδο χώρας). Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με την υψηλή 

συγκέντρωση του τουρισμού στους θερινούς μήνες, γεγονός το οποίο δημιουργεί πρόβλημα 

υπερφόρτωσης των υποδομών και αυξάνει τις πιθανότητες υποβάθμισης του περιβάλλοντος..  

Η αναλογία στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών-ημεδαπών διαμορφώνεται σταθερά επί σειρά ετών στο 

85-15 έναντι του 72-25 για τη χώρα. Όμως ενώ η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος κινούνται λίγο πάνω από 

το μέσο όρο των αλλοδαπών, η Κεφαλληνία και ακόμη πιο έντονα η Λευκάδα στηρίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στους ημεδαπούς τουρίστες. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί σημαντικά τόσο τις χρηματικές 

εισροές όσο και τα επίπεδα θωράκισης των προορισμών από επικείμενες αιφνίδιες κρίσεις. Οι 

αλλοδαποί τουρίστες που επισκέπτονται τα Ιόνια Νησιά προέρχονται από τα χαμηλότερα οικονομικά 

στρώματα της δυτικής και βόρειας Ευρώπης μειώνοντας αισθητά το κατά κεφαλήν εισόδημα που 

δαπανάται. Αντίθετα, οι ημεδαποί τουρίστες έχουν ικανοποιητικά υψηλότερες δαπάνες κατά τη 

διάρκεια των διακοπών τους. Η παραπάνω διαπίστωση, ειδικά για τους δύο πρώτους νομούς θα 

πρέπει να συνδυαστεί με τη μεγάλη εξάρτηση από δύο ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης των 

αλλοδαπών τουριστών (Βρετανία και Γερμανία). 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των αφίξεων επισκεπτών στα αεροδρόμια, η μεγάλη αναλογία υπέρ 

των πτήσεων charter υποδηλώνει ότι ο τουρισμός των Ιονίων Νήσων στηρίζεται στον μαζικό, 

οργανωμένο τουρισμό μέσω τουριστικών πακέτων. Αυτό το είδος τυποποιημένου τουρισμού, με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μειώνει τις ευκαιρίες αποκόμισης ωφελειών από τον τόπο προορισμού.  

Στον τριτογενή τομέα, εκτός από την τουριστική δραστηριότητα συναντώνται το «εμπόριο», οι 

«μεταφορές», οι «χρηματοπιστωτικές εργασίες», οι «δημόσιες υπηρεσίες» και οι «λοιπές υπηρεσίες». 

 

Όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, που είναι και η πλέον σημαντική από κοινού με την 

τουριστική, αυτή καταγράφει τζίρους πολλαπλάσιους τόσο της πρωτογενούς και της μεταποιητικής, 

όσο και της τουριστικής44. Συνολικά συγκεντρώνει περί τις 7.500 επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Περιφέρειας. Από αυτές, το 27% ασχολείται με το χονδρεμπόριο 

και το υπόλοιπο 73% με το λιανεμπόριο. Όσον αφορά τους τζίρους όμως, αυτοί κατανέμονται σχεδόν 

εξίσου μεταξύ των δύο μερών. Ένα σημαντικό κομμάτι του χονδρεμπορίου ασχολείται με το εμπόριο 

και την επισκευή αυτοκινήτων (38% των επιχειρήσεων με το 19% του τζίρου), ενώ από το λοιπό 

χονδρεμπόριο ξεχωρίζει αυτό των «τροφίμων και ποτών» (21% των επιχειρήσεων και το 49% του 

τζίρου). Το λιανεμπόριο δραστηριοποιεί περί τις 5.500 επιχειρήσεις από τις οποίες το 13% ( 14% του 

τζίρου) ασχολούνται με το λιανεμπόριο «τροφίμων και ποτών», το 22% (34%) με το λιανεμπόριο σε 

μη ειδικευμένα καταστήματα45 , το 28% (29% του τζίρου) με το λιανεμπόριο καινούργιων ειδών σε 

ειδικευμένα καταστήματα (ενδύματα, δερμάτινα είδη, έπιπλα, συσκευές είδη κιγκαλερίας, χαρτικά) και 

το 24% (13%) με λιανεμπόριο άλλων ειδών (κοσμημάτων και ρολογιών, φυτών, ειδών λαϊκής τέχνης, 

Η/Υ κλπ). Γενικά, ο μέσος τζίρος του χονδρεμπορίου κυμαίνεται στις 335 χιλ. €, ενώ αυτός του 

                                                 
44 1.339 εκατ.€ έναντι 5,3 του πρωτογενή, 111,8 της μεταποίησης και 466 των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία-
εστιατόρια)- Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2002 
45 Στην κατηγορία αυτή υπερισχύουν τα μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων (12% του επιχειρήσεων λιανεμπορίου με το 
24% του τζίρου), τα παντοπωλεία (7,5% με 6% αντίστοιχα) και τα περίπτερα  
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λιανικού εμπορίου στις 122 χιλ. €, από το οποίο διαπιστώνεται ότι ειδικά το πρώτο είναι αρκετά 

αναπτυγμένο και αποτελεί μια αρκετά προσοδοφόρα δραστηριότητα. 

 

Υποδομές και Ποιότητα ζωής 
Εκπαίδευση 
Στην Περιφέρεια για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, φοιτούσαν 27.473 μαθητές, κατανεμημένοι σε 

337 σχολεία46, ενώ το σύνολο των διδασκόντων ήταν 2.244 άτομα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

το 12% του συνόλου των μαθητών της Περιφέρειας είναι αλλοδαποί (3.253 μαθητές)47, ποσοστό 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στο συνολικό πληθυσμό (12% έναντι 9%). Στο μαθητικό δυναμικό, 

συγκαταλέγονται 400 περίπου μαθητές με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).  Σύμφωνα με στοιχεία (2003) στη 

δημοτική εκπαίδευση η αναλογία των μαθητών ανά αίθουσα είναι 17,3 και η Περιφέρεια βρίσκεται 

ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τη χώρα. Επίσης, το σύνολο των ∆ημοτικών σχολείων λειτουργούν 

αποκλειστικά πρωί, χωρίς διπλοβάρδιες (το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας είναι 

81,4%). Στα Γυμνάσια, η αναλογία μαθητών ανά αίθουσα είναι 23,2 και η Περιφέρεια βρίσκεται σε 

καλύτερο επίπεδο από την χώρα, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 25,4. Όσον αφορά τέλος τα Γενικά 

Λύκεια, ο λόγος μαθητές ανά αίθουσα είναι 22,4 (ενώ στη χώρα είναι 24,4)48. 

 

Το κυριότερο πρόβλημα στον τομέα της εκπαίδευσης στην Περιφέρεια είναι η παλαιότητα των κτιρίων, 

καθώς ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι κτισμένα πριν το 1970. . Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι από 

το σύνολο των σχολείων, 62 (ποσοστό 18,4%) είναι συστεγαζόμενα49. 

 

Όσον αφορά τις αίθουσες, διαπιστώνονται ανάγκες σε ειδικές αίθουσες (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, 

αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και γυμναστήρια) κυρίως στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Επίσης 

λόγω της αύξησης των τμημάτων κατά 40% περίπου τα τελευταία 2 χρόνια50, υπάρχουν ελλείψεις σε 

αίθουσες πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια 

(Ν. Κέρκυρας) λειτουργεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έξι Σχολές – Tμήματα. Με τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία (2006) ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται σε 2.444, από τους οποίους οι 

ενεργοί υπολογίζονται 1.700. Αντίστοιχα ο αριθμός των διδασκόντων ανέρχεται σε 78 μέλη ∆ΕΠ όλων 

των βαθμίδων, καθώς και 90 συμβασιούχων. Τα προβλήματα του ιδρύματος αφορούν στις υποδομές, 

και κυρίως στο κτιριακό51.  

 

Επίσης, από το 2003 στην Περιφέρεια λειτουργεί το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι 

Κεφαλληνίας και έξι τμήματα. Στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων φοιτούν 2.100 φοιτητές και διδάσκουν 282 

                                                 
46 Από το σύνολο των σχολείων, 11 είναι ειδικά (αθλητικά, μουσικά, ειδικής αγωγής) και 3 εσπερινά. Στον τομέα της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, λειτουργεί ένα ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο στην Κέρκυρα με 39 και 75 μαθητές αντίστοιχα και με 20 και 19 
οργανικές θέσεις προσωπικού. 
47 Αυτοί κατανέμονται κατά 46% στα σχολεία της Κέρκυρας, κατά 8% της Λευκάδας, 19% της Κεφαλληνίας και 27% της 
Ζακύνθου. 
48 Π∆Ε Ιονίων, 2005. 
49 Όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, 92,1% των σχολείων είναι δημόσια, 4,4% παραχωρημένα και 3,5% μισθωμένα. 
50 ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (2005) 
51 Το Πανεπιστήμιο διαθέτει οικόπεδο επί του οποίου είναι δυνατό να ανεγερθούν δύο κτίρια, 4000 και 2000 τμ2 αντίστοιχα,.  
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εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και ωρομίσθιοι). Οι ανάγκες στο ΤΕΙ επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις των 

τμημάτων του ιδρύματος και σε εγκαταστάσεις διοικητικής μέριμνας. 

 
Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια 
Οι Νομοί της ΠΙΝ καλύπτονται υγειονομικά με τη λειτουργία 5 Γενικών Νοσοκομείων (Γ.Ν.) στις έδρες 

των νομών και στο Ληξούρι, ενός Ειδικού Νοσοκομείου (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας – Ψ.Ν.Κ.), 

8 Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.)52 και 55 Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.)53. Από πλευράς νοσηλευτικών κλινών 

η αναλογία 1 κλίνη προς 370 κατοίκους (212.984  κάτοικοι / 569 αναπτυγμένες κλίνες) ή 2,70 κλίνες 

ανά 1.000 κατοίκους, κατατάσσει τα Ιόνια Νησιά σε μια από τις χαμηλές θέσεις πανελλαδικά (στην 8η 

θέση από 1354). Η μειονεκτικότητα αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορισμένους νομούς με ακραία 

περίπτωση το Ν. Κέρκυρας (1,97 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους). Όμως, παρά το γεγονός της 

ανεπάρκειας κλινών σε σχέση με τον πληθυσμό, η πληρότητα παραμένει χαμηλή55. Αν ληφθεί δε 

υπόψη ότι και η Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας (Μ.∆.Ν.) μακροπρόθεσμα μειώνεται, λόγω των 

επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, συνάγεται ότι και η πληρότητα θα συνεχίσει να μειώνεται, 

με αποτέλεσμα να υπο-χρησιμοποιούνται οι αναπτυσσόμενες υποδομές. Εντούτοις, πρέπει να 

σημειωθεί ότι κατά την τουριστική περίοδο που ο πληθυσμός της Περιφέρειας τουλάχιστον 

διπλασιάζεται, οι τιμές κάλυψης ξεπερνούν το 90%. 

 

Όσον αφορά τα Κ.Υ. και Π.Ι. και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, 

φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικά χωροθετημένα. Ορισμένα από τα Κ.Υ. (π.χ. Ιθάκης, Παξών, 

Βασιλικής, Σάμης) παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τον αριθμό και το είδος των εργαστηρίων τους, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη διακομιδής των ασθενών σε άλλες περιοχές ή ακόμα και άλλα 

νησιά για τη διεξαγωγή εξετάσεων. Η ενίσχυση της λειτουργίας των Κ.Υ αναμένεται ότι θα συμβάλλει 

και στην αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των Γενικών Νοσοκομείων ενώ ταυτόχρονα η 

ενδυνάμωση της προληπτικής ιατρικής θα επιτρέψει τη μείωση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας.  

Η αναλογία Νοσοκομειακού Ιατρού ανά κλίνη νοσηλείας (εξαιρουμένου του Ψ.Ν.Κ.) είναι 1 γιατρός 

προς 2,74 κλίνες, ενώ η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού προς κλίνες είναι 1:0,86 κλίνες και 

χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα χαμηλές συγκρινόμενες με αυτές της υπόλοιπης χώρας56.Ανά 1000 

κατοίκους αντιστοιχούν 2,70 νοσοκομειακές κλίνες, 2,31 νοσηλευτές  και 0,98 νοσοκομειακοί γιατροί. 

Σε κάθε περίπτωση, τα Νομαρχιακά Νοσοκομεία της Περιφέρειας δεν είναι αρκετά εξοπλισμένα και 

ειδικευμένα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των ασθενών, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητες οι 

διακομιδές προς μεγαλύτερα θεραπευτήρια (Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα).Υπό κατασκευή βρίσκονται τα 

νέα Νομαρχιακά Νοσοκομεία Κερκύρας και Ζακύνθου. 

 

                                                 
52 Τα 7 από τα 8 Κ.Υ. αριθμούν 42 κλίνες – ΕΣΥΕ 2003. 
53 Από τα Κ.Υ., 2 στον Νομό Κέρκυρας (Κ.Υ. Λευκίμμης και Κ.Υ. Παξών), 1 στο Νομό Λευκάδας (Κ.Υ. Βασιλικής) και 1 στο Νομό 
Κεφαλληνίας (Κ.Υ. Ιθάκης) βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη της μιας ώρας από τα αντίστοιχα Γ.Ν. των νομών. Από τα Π.Ι., 
3 στο Νομό Κέρκυρας και 3 στο Νομό Λευκάδας είναι άγονα με μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης στα Γ.Ν. ιδιαίτερα κατά τους 
χειμερινούς μήνες. 
54 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΠΕΣΥΠ Ιονίων Νήσων, 2003. 
55 Το ποσοστό κάλυψης (57,5% χωρίς το Ψ.Ν.Κ.) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και κατατάσσει την Περιφέρεια στη μέση περίπου 
θέση πανελλαδικά. 
56 Σχετικά με το προσωπικό των νοσοκομείων, σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία της ∆ΥΠε 2005), το ποσοστό κάλυψης των 
οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 70,5% χωρίς το Ψ.Ν.Κ και σε 65,1% συνυπολογιζόμενου του Ψ.Ν.Κ. 
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Όσον αφορά τις υπόλοιπες δομές υγείας στην Περιφέρεια, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που 

επικεντρώνονται στην Κέρκυρα, μεταρρυθμίζονται σταδιακά, με βάση το σχέδιο από-ασυλοποίησης 

«ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και μέρος τους ενσωματώνεται στο γενικό σύστημα υγείας (ψυχιατρικά τμήματα και 

ψυχιατρικά εξωτερικά ιατρεία στα Γενικά Νοσοκομεία), ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και 

λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με στόχο την κάλυψη των σχετικών 

αναγκών σε τοπικό επίπεδο, καθιστώντας τα άτομα που πάσχουν ενεργά μέλη των οικογενειών και 

των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν. Ειδικότερα, λειτουργούν 3 προστατευόμενα διαμερίσματα και 2 

οικοτροφεία, 3 ξενώνες και το Νοσοκομείο Ημέρας, ενώ σε φάση υλοποίησης από το Ψ.Ν.Κ. 

βρίσκεται η ίδρυση και λειτουργία κινητής μονάδας και η λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και 

Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Κέρκυρα. 

 

Σχετικά με τις υπόλοιπες προνοιακές δομές, αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία σημαντικού αριθμού 

κοινωνικών προγραμμάτων για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, που ενισχύονται από το Γ’ ΕΠ, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και άλλων 

κοινωνικών δομών, η διευκόλυνση και διασφάλισης της λειτουργίας των οποίων και στο μέλλον 

αποτελεί σημαντική αναγκαιότητα. 

 

Προσπελασιμότητα 
(1) Ένταξη στα ευρύτερα δίκτυα Μεταφορικών συνδέσεων 
Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα  καθώς εκτός από την εξυπηρέτηση 

«εσωτερικών», ενδότερων αναγκών επικοινωνίας, προσδιορίζει ή υποστηρίζει την εξωστρέφειά και 

την ελκυστικότητά του. Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή του Ιονίου 

αποκτούν  : 

- Ο θαλάσσιος άξονας Αδριατικής-Ιονίου –Ανατολικής Μεσογείου που προωθείται στο πλαίσιο 

των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων57, Η αξιοποίησή του, παρότι αφορά κυρίως τις βασικές δυτικές 

πύλες της χώρας, δηλαδή τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Πάτρας, υπό προϋποθέσεις μπορεί 

να δημιουργήσει θετική επίδραση και ευκαιρίες για βασικούς λιμένες των Ιόνιων Νησιών, 

ιδιαίτερα δε στη μαζική διακίνηση επιβατών58.  

- Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΠΙΝ έχουν οι υλοποιούμενοι χερσαίοι άξονες, όπως η Εγνατία 

οδός που καταλήγει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και συντομεύει σημαντικά το χρόνο 

επικοινωνίας με το βορειο-ελλαδικό χώρο και η Ιόνια οδός, που ουσιαστικά και υπό την 

προϋπόθεση της δημιουργίας των απαιτούμενων συνδέσεων, θα λειτουργήσει (πέραν των 

άλλων) και ως χερσαίος άξονας ενδο-επικοινωνίας της Περιφέρειας σε συνδυασμό βέβαια με 

τις λειτουργούσες «οριζόντιες» θαλάσσιες συνδέσεις. 

 

Σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των ενδο-περιφερειακής εμβέλειας μεταφορών, αποτελεί η 

ενίσχυση της λειτουργικότητας του  περιφερειακού άξονα βορρά-νότου, που μέσω ενός συστήματος 
                                                 
57 Ο Θαλάσσιος άξονας - διάδρομος της Αδριατικής-Ιονίου παρουσιάζει ενδιαφέρον σε κοινοτική κλίμακα λόγω του γεγονότος 
ότι περιλαμβάνει δύο κράτη- μέλη την Ελλάδα και την Ιταλία. Επίσης αποκτά στρατηγική σημασία λόγω του ρόλου που 
διαδραματίζει στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ένωσης τόσο με τα Βαλκάνια όσο και για τις επικοινωνίες με τη Μέση 
Ανατολή.  
58 Πηγή: Motorways of the Sea as Part of the revised TEN-T- Γ. Αϋφαδοπούλου 
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συντονισμένων χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, θα διευκολύνει την επικοινωνία από 

το βορειότερο μέρος της Κέρκυρας έως το νοτιότερο της Ζακύνθου. Στο σύστημα αυτό εντάσσονται 

τόσο οι χερσαίοι οδικοί άξονες Β-Ν των τεσσάρων μεγαλύτερων νησιών, όσο και οι λιμένες 

περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και τα αεροδρόμια της Περιφέρειας, του Ακτίου 

συμπεριλαμβανομένου. Η δια-περιφερειακή σύνδεση με τις απέναντι ηπειρωτικές Περιφέρειες και 

κέντρα (πάλι μέσω ενός συστήματος συνδυασμένων θαλάσσιων και χερσαίων συνδέσεων), πέραν 

αυτού του στόχου, στην ουσία προσφέρει μια παράλληλη δυνατότητα ενδο-περιφερειακής 

επικοινωνίας, μέσω «οριζόντιων» θαλάσσιων συνδέσεων και «κάθετων» χερσαίων ηπειρωτικών59.  

 

(2) Τα υποσυστήματα Μεταφορικής Υποδομής της ΠΙΝ 
Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές 
Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας μπορεί να ιδωθεί σε περισσότερα του ενός επίπεδα:  

- Το κεντρικό αξονικό δίκτυο Β-Ν σε κάθε νησί που  συνδέει τα άκρα κάθε νησιού με το κύριο 

αστικό-διοικητικό κέντρο και με τα μεγαλύτερα λιμάνια και αεροδρόμια. 

- Τις επιμέρους συνδέσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στο βασικό άξονα, σε άλλα 

λιμάνια, αλλά και τις συνδέσεις των τοπικών κέντρων. 

- Τις επιπλέον αναγκαίες συνδέσεις που σχετίζονται με τη διευκόλυνση πρόσβασης στις 

τουριστικά αναπτυγμένες παραλιακές  περιοχές. 

- Το απαραίτητο οδικό δίκτυο για την επικοινωνία των απομονωμένων περιοχών (ορεινές 

περιοχές, μικρά νησιά). 

 

Το βασικό οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισμούς και τις πόλεις της Περιφέρειας, έχει περίπου τα 

ίδια χαρακτηριστικά σε όλους τους νομούς. Ως κύρια  προβλήματά του καταγράφονται η διέλευση 

οδικών αξόνων μέσα από οικισμούς, το ανεπαρκές πλάτος των οδικών αξόνων, η μη ικανοποιητική 

κατάσταση του οδοστρώματος, τα ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης των αξόνων, η 

ελλιπής σήμανση, η ανεπάρκεια φωτισμού έξω από τους οικισμούς, οι ελλείψεις στην κατασκευή 

τεχνικών έργων, και οι ελλείψεις στην υποδομή οδικής ασφάλειας, παρά τις βελτιώσεις που 

επιχειρήθηκαν έως σήμερα. Σημαντικά επίσης προβλήματα παρουσιάζονται σε κομβικούς οικισμούς ή 

στα αστικά κέντρα όπου δεν υπάρχουν παρακαμπτήριες οδοί και στα δημοτικά δίκτυα λόγω της 

πολεοδομικά ανοργάνωτης διάρθρωσης. 

 

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου, που είναι ένα από τα πυκνότερα της χώρας, υπολογίζεται περί 

τα 5.233 χιλιόμετρα60, και κατανέμεται κατά 18% στη Ζάκυνθο, 41% στην Κέρκυρα, 28% στην 

Κεφαλληνία και 12% στη Λευκάδα.  

 
Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές 
Τα υφιστάμενα λιμάνια κατά βάση εξυπηρετούν κυρίως την επιβατική κίνηση και την κίνηση των 

σκαφών αναψυχής και διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση το έργο που επιτελούν. Το 

                                                 
59 Εκτός των άλλων εδώ εντάσσεται και ο παραλιακός οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα-κλπ 
60ΕΣΥΕ(Στατιστική Συγκοινωνιών)-ΥΠΕΣ 
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σημαντικότερο λιμάνι της Περιφέρειας είναι το λιμάνι της Κέρκυρας (εθνικής σημασίας), το οποίο έχει 

σημαντική κίνηση σκαφών και επιβατών. Στο Νομό Κέρκυρας, υπάρχει το λιμάνι της Λευκίμμης που 

παρέχει τη σύνδεση της Νότιας Κέρκυρας με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Ηγουμενίτσας, το λιμάνι 

της Κασσιόπης που αναμένεται να λειτουργήσει ως διασυνοριακό, με σύνδεση με την Αλβανία, μικρά 

λιμάνια στα ∆ιαπόντια νησιά που διασφαλίζουν την τοπική συγκοινωνία, όπως και τα λιμάνια των 

Παξών. Τέλος στο κέντρο της ανατολικής ακτογραμμής της Κέρκυρας, στη θέση Γουβιά, λειτουργεί 

μαρίνα (800 θέσεων) η οποία διαθέτει όλες τις εξυπηρετήσεις. 

 

Στο Νομό Λευκάδος υπάρχει το λιμάνι της Λευκάδας, που λόγω της ιδιομορφίας του νομού (συνδέεται 

με πλωτή γέφυρα με τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές) λειτουργεί κυρίως ως σταθμός ανεφοδιασμού 

σκαφών αναψυχής. Το λιμάνι του Νυδρίου εξυπηρετεί κυρίως τακτικές τοπικές ακτοπλοϊκές γραμμές 

και κατά τη θερινή περίοδο διακινεί σημαντικό φορτίο με μικρά κυρίως πλοία, ενώ από το λιμάνι της 

Βασιλικής εκτελούνται εποχιακά δρομολόγια προς Κεφαλληνία και Ιθάκη. Στην πόλη της Λευκάδας 

λειτουργεί η προσφάτως κατασκευασθείσα Μαρίνα, 482 θέσεων.  

 

Κύρια λιμάνια της Κεφαλληνίας είναι το Αργοστόλι, ο Πόρος, η Σάμη και το Ληξούρι. Ο Πόρος και η 

Σάμη είναι τα σημαντικότερα λιμάνια του νησιού που διασφαλίζουν τη σύνδεσή του με την ηπειρωτική 

χώρα μέσω Πάτρας και Κυλλήνης, ενώ το λιμάνι του Αργοστολίου εξακολουθεί να είναι ένα 

εμπορευματικό και επιβατικό λιμάνι. Τέλος, στην Ιθάκη, κύριο λιμάνι είναι το Βαθύ στην ανατολική 

πλευρά του νησιού.. Στο Αργοστόλι έχουν κατασκευασθεί οι λιμενικές εγκαταστάσεις Μαρίνας 190 

θέσεων. 

 

Ο Νομός Ζακύνθου διαθέτει ένα βασικό λιμάνι, το οποίο εξυπηρετεί όλη την επιβατική και 

εμπορευματική κίνηση με την Κυλλήνη σημειώνοντας σημαντικούς φόρτους.  

 

Οι ανάγκες των λιμένων αυτών σε συμπληρωματικές υποδομές συναρτώνται με το ρόλο που 

καλούνται να έχουν στο τοπικό, περιφερειακό και διεθνές σύστημα μεταφορών και μάλιστα υπό το 

πρίσμα της αυξανόμενης σημασίας που αποδίδεται στην ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών και της 

προβλεπόμενης λειτουργίας θαλάσσιων «αυτοκινητόδρομων». 

 
Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές 
Αεροδρόμια διαθέτουν όλες οι πρωτεύουσες των νομών πλην της Λευκάδας. Ο Κρατικός Αερολιμένας 

Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας» αποτελεί ένα διεθνές αεροδρόμιο χωροθετημένο πολύ κοντά 

στην πόλη της Κέρκυρας, με ικανότητα εξυπηρέτησης 1.500 επιβατών σε ώρα αιχμής61 και έχει ήδη 

ενταχθεί στα αεροδρόμια Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα αεροδρόμια της Κεφαλληνίας ( 9 χλμ. ΝΑ του 

Αργοστολίου ) και της Ζακύνθου (στην περιοχή Καλαμάκι, σε απόσταση 5 χλμ. από την πόλη) είναι 

επίσης σημαντικά αεροδρόμια δυνάμενα να δεχθούν διεθνείς πτήσεις. Ο Νομός Λευκάδας δεν 

διαθέτει αεροδρόμιο αλλά εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο απέχει 18 χλμ. από 

την πόλη και είναι και στρατιωτικό. Τα ποσοστά των δρομολογίων εξωτερικού είναι πολύ περισσότερα 

                                                 
61 Το 2001 η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2.230.000 επιβάτες 
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σε σχέση με του εσωτερικού σε όλα τα αεροδρόμια, με εξαίρεση την Κεφαλληνία. Επίσης ο αριθμός 

των έκτακτων δρομολογίων που αφορούν πτήσεις charters είναι εμφανώς μεγαλύτερος των τακτικών 

δρομολογίων και υποδηλώνει οργανωμένα τουριστικά «πακέτα». Επίσης, τα τελευταία χρόνια 

λειτουργεί ενδοπεριφερειακή αεροπορική γραμμή που συνδέει με σταθμούς τα αεροδρόμια Κέρκυρας, 

Ακτίου, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, με δρομολόγια δύο φορές τη βδομάδα με επέκταση προς Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί οι γραμμές Κέρκυρα-Πάτρα, Κέρκυρα–Ιωάννινα 

και Κέρκυρα–Παξοί με την χρήση υδροπλάνων. Τέλος, η Περιφέρεια διαθέτει 4 ελικοδρόμια στα μικρά 

νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί, Παξοί (στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Γαϊου) και στην Ιθάκη. 

 

Η πληθώρα των αναγκαίων συνδυασμών και μέσων για την ενδο-περιφερειακή και δια-περιφερειακή 

επικοινωνία, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον κατακερματισμό του χώρου, σε συνδυασμό με τις 

ευρύτερης εμβέλειας εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών που αγγίζουν την περιοχή των Ιονίων, 

δημιουργούν μια συνολική κατάσταση η οποία επιδεινώνεται από την έλλειψη μιας μακροπρόθεσμης 

ιεράρχησης και επιμερισμού ρόλων όσον αφορά στους κόμβους και τα δίκτυα επικοινωνιών. 

 
Έρευνα (Ε & Α), Καινοτομία, Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) 
(1) Έρευνα (Ε & Α) 
Με βάση την περιφερειακή κατανομή συντελεστών Έρευνας & Ανάπτυξης, διαπιστώνεται ότι πέραν 

της αναμενόμενης συγκέντρωσης δυναμικού και πόρων Ε&Α στις δύο μητροπολιτικές Περιφέρειες, 

υπάρχει σημαντική διάχυση των συντελεστών της Ε&Α στις λοιπές Περιφέρειες η οποία συνδέεται με 

την λειτουργία διοικητικών αρχών, καθώς και πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων κατά 

περιοχή. Όμως η Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις 

μεταβλητές, που ως συμμετοχή στα εθνικά μεγέθη κυμαίνονται χαμηλότερα της μίας ποσοστιαίας 

μονάδας. 

 
(2) Καινοτομία 
Όσον δε αφορά την Καινοτομία, σύμφωνα με τα στοιχεία του «Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων 

για την Καινοτομία», η Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών κατατάσσεται στην τελευταία θέση σύμφωνα με 

όλους τους σύνθετους δείκτες  στο σύνολο των 13 ελληνικών Περιφερειών. Τα πρώτα ουσιαστικά 

βήματα για την ανάπτυξη της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, πραγματοποιούνται την 

τρέχουσα περίοδο 2003-2007 στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Καινοτόμες Ενέργειες 
2000-2006», μέσω του προγράμματος «Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά - Innovation in the Ionian 
Islands (3I)». 
 

(3) Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) 
Όσον αφορά την «Κοινωνία της Πληροφορίας», από έρευνα62 που πραγματοποιήθηκε στην ΠΙΝ, 

σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και ∆ιαδικτύου από τους ιδιώτες, συνάγεται ότι: 

-  Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή έχουν 2 στους 10 πολίτες (το ποσοστό ήταν πολύ 

μικρότερο πριν το 1998). 

                                                 
62 Η έρευνα διεξήχθη το Νοέμβριο του 2000 από την εταιρία DATARC για λογαριασμό του ΕΑΙΤΥ 
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- Από τους μη έχοντες πρόσβαση σε Η/Υ, ο 1 στους 10 μόνο έχει σα στόχο να αποκτήσει 

άμεσα Η/Υ. 

- Η πρόσβαση στο Internet για την Π.Ι.Ν. φθάνει στο 14%, ενώ σαν βασικοί λόγοι που το 

υπόλοιπο ποσοστό δεν έχει πρόσβαση είναι ότι: α) θεωρεί ότι δεν το χρειάζεται και β) δε 

γνωρίζει τη χρήση του. 

- Ο μέσος πολίτης θεωρεί ακριβή τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.  

- Οι πιο προσφιλείς χρήσεις του Internet στην Π.Ι.Ν. είναι η αναζήτηση πληροφοριών και η 

ψυχαγωγία.  

- Το ποσοστό των πολιτών που έχει πρόσβαση στο Internet και τη χρησιμοποιεί για να 

αγοράζει προϊόντα, είναι πολύ μικρό (περίπου 2,5%). Καταγράφεται όμως μία πρόθεση για 

να πράξουν κάτι τέτοιο καθώς ένας στους δύο απαντά θετικά στο αν προτίθεται να αγοράσει 

προϊόντα μέσω Internet. 

- Από ανάλογη  έρευνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, προέκυψε το 

βασικό συμπέρασμα ότι είναι λίγες οι επιχειρήσεις της περιοχής που διαθέτουν εξοπλισμό 

επίκαιρο τεχνολογικά. Η πλειοψηφία όμως αυτών που διαθέτουν ανάλογο εξοπλισμό, 

παρακολουθούν τις εξελίξεις και ανανεώνουν την υποδομή τους. Ο εξοπλισμός αυτός 

αυξάνεται και παρουσιάζεται αναβαθμισμένος στις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με το 

Ιnternet (μία στις δύο επιχειρήσεις που διαθέτουν υπολογιστική υποδομή, έχουν πρόσβαση 

στο Internet). 

- Η σημερινή κατάσταση στην Περιφέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των ΤΠΕ και το βαθμό 

πληρότητας και αξιοποίησής τους εμφανίζει πολλές και σημαντικές αδυναμίες, σε θέματα 

που αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση έργων της ΚτΠ και 

σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη βασικών υποδομών και το ανθρώπινο δυναμικό: 

 
Πολιτισμός  
Το κοινό ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν συγκροτούν την ταυτότητα της Περιφέρειας, χωρίς όμως 

να προστατεύονται και να αναδεικνύονται με μια περιφερειακή διάσταση ως ένα δίκτυο Ιόνιου 

πολιτισμού. Εκτός από την υψηλή της αισθητική αξία, η πολιτιστική κληρονομιά σε συνδυασμό με τα 

ποικίλα τοπία, αποτελούν έναν από τους βασικούς και με δυνατότητες αξιοποίησης, παράγοντες 

ανάδειξης της Περιφέρειας. 

 

Μεταξύ των πιο αξιόλογων μνημείων της Περιφέρειας κατατάσσονται τα κάστρα και τα φρούρια που 

εντοπίζονται κυρίως στις έδρες των τεσσάρων νομών. Αξιόλογη είναι επίσης η παρουσία μονών και 

εκκλησιών, άλλων μνημείων, καθώς και δημοσίων κτιρίων, μέσω των οποίων εισήχθη για πρώτη 

φορά ο νέο-κλασσικισμός στον ελληνικό χώρο. 

 

Σημαντικό μέρος του οικιστικού αποθέματος και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των νησιών έχει 

δεχθεί σοβαρό πλήγμα από τον καταστροφικό σεισμό του 1953, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις της 

περιοχής, με εξαίρεση την πόλη της Κέρκυρας.Σήμερα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχουν 

συνολικά 69 παραδοσιακοί οικισμοί, εκ των οποίων 33 βρίσκονται στο Νομό Κέρκυρας, 5 στο Νομό 
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Λευκάδας και 31 στο Νομό Κεφαλληνίας, και ιστορικά οικιστικά σύνολα, σημαντικότερο των οποίων 

είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας, για την οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία προς την UNESCO για την 

ανάδειξή της ως Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

Επίσης η Περιφέρεια διαθέτει 18 σημαντικά μουσεία (αρχαιολογικά, βυζαντινά, ιστορικά-λαογραφικά, 

ναυτικά, φυσικής ιστορίας κ.α.), καθώς και αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους. 

 

Όμως πέραν από τα υλικά στοιχεία-μνημεία, υπάρχουν και τα «άϋλα» στοιχεία του επτανησιακού 

πολιτισμού: τα καλλιτεχνικά  δημιουργήματα, τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων, η επτανησιακή 

λογοτεχνία, η μουσική, η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, ο ιστορικός πλούτος που καταγράφεται στο 

σπάνιο αρχειακό υλικό κ.ά. 

 

Φυσικό περιβάλλον 
(1) ∆ιαχείριση απορριμμάτων 
Λόγω της νησιωτικότητας, η αντιμετώπιση του θέματος γίνεται σε επίπεδο νομού και στη λογική αυτή 

κινείται και ο περιφερειακός σχεδιασμός.  

 

Στο Νομό Κέρκυρας, λειτουργεί ένας ΧΥΤΑ στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου, ο οποίος ενώ αρχικά 

ήταν σχεδιασμένος να καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήμου Κερκυραίων τελικά εξυπηρετεί και τους 

περιφερειακούς ∆ήμους. Ένας ακόμη ΧΥΤΑ στη νότια Κέρκυρα χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής. Πολλές περιοχές εξυπηρετούνται ακόμα από Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 

(ΧΑ∆Α)63. Προγράμματα περιορισμού των στερεών απορριμμάτων στην πηγή και ανακύκλωσης 

έχουν ξεκινήσει (με ιδιωτική πρωτοβουλία), δεν κινούνται όμως με ιδιαίτερη επιτυχία. Στο Νομό 

Λευκάδας υπάρχει μόνο ένας μικρός ΧΥΤΑ στο Μεγανήσι . Το νησί της Λευκάδας κάνει χρήση των 

ΧΑ∆Α σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των απορριμμάτων. Στον Νομό 

εξετάζεται η εξυπηρέτηση του νησιού από ΧΥΤΑ στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.  

 

Στο Νομό Κεφαλληνίας υπό την ∆ιαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας 

Περιβάλλοντος λειτουργεί σύγχρονος ΧΥΤΑ στη θέση Ζόλα (επαρχία Παλικής), στη θέση παλιάς 

χωματερής. Ο ΧΥΤΑ καλύπτει τις ανάγκες όλου του νησιού, έχει δε τη δυνατότητα να καλύπτει και τις 

ανάγκες της Ιθάκης τουλάχιστον για 10 ακόμα χρόνια (μέχρι το 2015). Η επέκτασή του 

χρηματοδοτείται ήδη από το Ταμείο Συνοχής. Ως προς την αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων 

υπάρχει μόνο μια ιδιωτική επιχείρηση βιο-αποδόμησης του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων 

(στα οποία συμπεριλαμβάνονται και φύκια που συλλέγονται από τις ακτές). 

 

Στη Ζάκυνθο υπό τον Σύνδεσμο Καθαριότητας ∆ήμων ν. Ζακύνθου λειτουργεί ΧΥΤΑ στη θέση 

Βύθακα- Γρυπαρέϊκα της πρώην Κοινότητας Βασιλικού, που εξυπηρετεί όλο το νησί και θεωρείται 

                                                 
63 Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν 2 ΧΑ∆Α στο Τεμπλόνι (∆ήμος Κερκυραίων), η αποκατάσταση των οποίων 
προβλέπεται με χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής. 
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κορεσμένος. Τέλος, στη Ζάκυνθο λειτουργεί το Κέντρο Ανακύκλωσης Νομού Ζακύνθου, το οποίο 

διαχειρίζεται κυρίως χαρτί και γυαλί.  

 

(2) Υγρά απόβλητα 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 5673/400/97 μέχρι το τέλος του 2005 πρέπει να υποβληθούν σε 

δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία τα λύματα των οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 

10.000 κατοίκων καθώς και τα λύματα οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων τα οποία απορρίπτονται σε  

γλυκά νερά και εκβολές ποταμών. 

 

Όσον αφορά το Νομό Κερκύρας, στις ανωτέρω περιπτώσεις εμπίπτει ο ∆ήμος Κερκυραίων και  η 

Λευκίμμη. Στον πρώτο λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός (BIOKA), ενώ από το Ταμείο Συνοχής 

χρηματοδοτούνται περαιτέρω επεκτάσεις των δικτύων στους περιαστικούς οικισμούς. Στη Λευκίμμη 

υπάρχει μονάδα ΒΙΟΚΑ που είναι σε θέση να δέχεται βοθρολύμματα, καθώς και δίκτυο αποχέτευσης 

το οποίο τώρα επεκτείνεται με χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΠΕΡ. Συνολικά, η ανατολική ακτή του 

Νομού Κέρκυρας εξυπηρετείται από ΒΙΟΚΑ, σε αντίθεση με τη δυτική και κάποιους εσωτερικούς 

οικισμούς. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ή προβλέπεται να 

κατασκευαστεί ΒΙΟΚΑ, αυτός δε συνδέεται με δίκτυα αποχέτευσης για όλες τις προς εξυπηρέτηση 

περιοχές. 

 

Στο Νομό Λευκάδας υποχρέωση λειτουργίας ΒΙΟΚΑ απορρέει  μόνο για το ∆ήμο Λευκάδας,  όπου 

λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα ΒΙΟΚΑ, για τον οποίον όμως είναι απαραίτητη η αλλαγή του χώρου 

διάθεσης. Συνολικά δε προκύπτει ότι καλύπτονται οι ανάγκες ως προς τη διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων της ανατολικής, τουριστικά αναπτυγμένης πλευράς της νήσου.  

 

Στο Νομό Κεφαλληνίας λειτουργούν ΒΙΟΚΑ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις, για την αποχέτευση των 

πόλεων του Αργοστολίου και του Ληξουρίου, ενώ στη Σάμη κατασκευάζεται έργο αποχέτευσης με 

ΒΙΟΚΑ, όπως και στο ∆ήμο Ελειού-Πρόνων. Τέλος σε επίπεδο μελετών βρίσκονται τα αποχετευτικά 

συστήματα των ∆ήμων Λειβαθούς, Πυλαρέων  και  Ερίσσου (όσον αφορά το Φισκάρδο), ενώ 

ελλείψεις διαπιστώνονται στην Ιθάκη, όπου δεν υπάρχει ΒΙΟΚΑ. 

 

Στο Νομό Ζακύνθου, υποχρέωση λειτουργίας αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ των λυμάτων υπάρχει για την 

πόλη της Ζακύνθου, όπου λειτουργεί μονάδα ΒΙΟΚΑ που καλύπτει και την περιοχή του Λαγανά. Υπό 

εκπόνηση βρίσκονται οι μελέτες του δικτύου αποχέτευσης των ∆.∆. Πλάνου- Τσιλιβή του ∆. 

Αρκαδίων, διαφόρων έργων στην περιοχή του ∆ήμου Λαγανά και της παραλιακής ζώνης του  ∆ήμου 

Αλυκών. 

 

(3) Φυσικοί πόροι - προστατευόμενες περιοχές 
Τα Ιόνια Νησιά περιλαμβάνουν σημαντικά και ενδιαφέροντα φυσικά οικοσυστήματα, καθώς έχουν 

υψηλό δείκτη βροχοπτώσεων και ήπιο κλίμα. Επίσης, εμφανίζουν μεγάλη βιοποικιλότητα, καθώς τα 

οικοσυστήματα περιλαμβάνουν πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ η εποχιακή μετανάστευση πουλιών 
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εμπλουτίζει τα οικοσυστήματα της Περιφέρειας με σπάνια και απειλούμενα διεθνώς είδη πουλιών. Οι 

θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στην Περιφέρεια είναι οι εξής: 

- Ο Εθνικός ∆ρυμός Αίνου έκτασης 2.862 εκταρίων (ΦΕΚ 199/Α/1962) με πρόβλεψη ίδρυσης 

και λειτουργίας φορέα διαχείρισης (Ν.3044, ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002). 

- Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΦΕΚ 906/∆/1999). Υπάρχει φορέας διαχείρισης, 

αλλά είναι αναγκαία η αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 

- Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Από τα 24 θεσμοθετημένα (από τα 39 

καταγεγραμμένα) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στην Περιφέρεια, 17 (24) ανήκουν στην 

Κέρκυρα, 3 (8) στην Κεφαλληνία και 4 (7) στη Λευκάδα. 

- Καταφύγια θηραμάτων τα οποία προστατεύονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και 

υπάρχουν στη λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα), στην περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα) και 

στο όρος Βραχίωνα (Ζάκυνθος).  

- Όσον αφορά τις μη θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, πρόκειται για τις εξής: 

- NATURA. Στην Περιφέρεια συγκαταλέγονται 17 περιοχές NATURA 2000  

- CORINE. Στην Περιφέρεια υπάρχουν 13 τέτοιοι βιότοποι  

- Ειδικής προστασίας SPA και σημαντικές περιοχές για τα πουλιά IBA. Στην Περιφέρεια 

βρίσκονται συνολικά 7 τέτοιες περιοχές. Άλλα αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήματα και 

τοπία περιλαμβάνουν πληθώρα σπηλαίων και γεωλογικών σχηματισμών σε όλους τους 

νομούς, καταρράκτες και σημεία με αξιόλογη θέα.  

 

(4) Πηγές ρύπανσης  
Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος κρίνεται εξαιρετική. Οι κύριες πηγές έκλυσης αέριων 

ρύπων είναι: 

- Οι καυστήρες των κεντρικών θερμάνσεων των κατοικιών που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ως 

πρώτη ύλη. 

- Τα αυτοκίνητα και γενικά ο κυκλοφοριακός φόρτος του οδικού δικτύου που σε συνδυασμό με 

τη σύνθεση, την ηλικία του στόλου και την ταχύτητα κυκλοφορίας επηρεάζουν την ποιότητα 

της ατμόσφαιρας. 

- Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. 

 

Άλλες πηγές ρύπανσης αποτελούν τα ελαιοτριβεία, κυρίως στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, που 

ρυπαίνουν εποχιακά τα θαλάσσια νερά, ενώ πρόβλημα δημιουργεί και η μεγάλη διασπορά τους. Η 

λειτουργία λατομείων, στους Νομούς Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, δε δημιουργεί μεν γενικά 

ιδιαίτερη επιβάρυνση στο περιβάλλον αλλά συζητείται παράλληλα η προώθηση οργανωμένης 

εισαγωγής λατομικών υλικών από τις απέναντι ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ρύπανση επίσης 

προκαλείται από δραστηριότητες όπως, η κτηνοτροφία (σφαγεία, μεταποίηση τροφίμων) που 

προκαλεί ρύπανση του εδάφους, η λειτουργία των αεροδρομίων (ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, που είναι 

εγκατεστημένο παραπλεύρως της λιμνοθάλασσας Χαλικιόπουλου, σημαντικού βιότοπου), η  

λειτουργία των λιμανιών και η κίνηση των πλοίων, ιδιαίτερα σε κλειστές θάλασσες, όπως επίσης και η 
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αυθαίρετη δόμηση, που δημιουργεί σε πλήθος περιπτώσεων αισθητική ρύπανση και προβλήματα με 

την διάθεση των λυμάτων. 

 
Υδάτινοι πόροι - υδροδότηση  
(1) Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 
Η αναφορά στους υδάτινους πόρους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα Ιόνια Νησιά καθώς το 

πρόβλημα της επάρκειας νερού είναι μεγάλο. Η Περιφέρεια κατανέμεται σε 3 Υδατικά ∆ιαμερίσματα: 

Ηπείρου (στο οποίο ανήκει η Κέρκυρα), ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (Λευκάδα) και Βόρειας 

Πελοποννήσου (Ν. Κεφαλληνίας και Ν. Ζακύνθου). Οι σημερινές ανάγκες  για ύδρευση αντιστοιχούν 

σε 15,48 hm3 ανά έτος για όλη την Περιφέρεια εκ των οποίων 8,85 hm3 για την Κέρκυρα, 2,50 hm3 

για τη Ζάκυνθο, 2,20 hm3 για την Κεφαλληνία, 1,58 hm3 για τη Λευκάδα και 0,30 hm3 για την Ιθάκη. 

Αναφορικά με τα υπόγεια ύδατα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ παρατηρούνται σε πολλές 

περιπτώσεις προβλήματα υφαλμύρισης και εισροής θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης.  

 

(2) Υδροδότηση 
Στο Νομό Κέρκυρας η υδροληψία γίνεται βασικά μέσω γεωτρήσεων64, αλλά σε αρκετούς ΟΤΑ 

αναφέρονται προβλήματα επάρκειας νερού, τα οποία ενδέχεται να επιλυθούν οριστικά με 

ορθολογικότερη διαχείριση. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο Νομό δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί οι 

δυνατότητες που δίνονται από τις αυξημένες βροχοπτώσεις (π.χ λιμνοδεξαμενές). Την περίοδο αυτή 

συνεχίζεται η εκπόνηση μελετών για το μεγάλο έργο που αναμένεται να επιλύσει το πρόβλημα της 

ύδρευσης του Νομού σε μεγάλο βαθμό65. 

 

Στο Νομό Λευκάδας η ύδρευση στηρίζεται κυρίως σε γεωτρήσεις ή πηγές. Η πόλη της Λευκάδας 

υδρεύεται με μεταφορά νερού από την ηπειρωτική Ελλάδα (Λούρος-Πρέβεζα), από την οποία 

εξυπηρετούνται  και αρκετοί οικισμοί της ∆υτικής Λευκάδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 20% των ΟΤΑ 

του Ν. Λευκάδας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επάρκειας. Η ύδρευση στο Νομό Κεφαλληνίας 

γίνεται κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις επίσης. Αρκετοί οικισμοί υδρεύονται με επιφανειακή 

υδροληψία, ενώ κάποιες περιοχές εξυπηρετούνται και με τη συγκέντρωση του βρόχινου νερού σε 

ομβροδεξαμενές. Στην Ιθάκη λειτουργεί εργοστάσιο αφαλάτωσης, που εξυπηρετεί όλο το νησί. Το 

46% των ΟΤΑ (36 από τους 78) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού, με αποτέλεσμα 

ο Νομός να κατατάσσεται στη δεύτερη δυσμενέστερη θέση της Περιφέρειας. 

 

Ο Νομός Ζακύνθου υδρεύεται αποκλειστικά με γεωτρήσεις (κυρίως στο Κερί) και παρουσιάζει το 

σοβαρότερο πρόβλημα επάρκειας και ποιότητας νερού (υφάλμυρο) στην Περιφέρεια. Το ποσοστό 

των ΟΤΑ που αντιμετωπίζει σχετικό πρόβλημα, το οποίο είναι εντονότερο κατά την διάρκεια του 

καλοκαιριού και ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο, είναι ιδιαίτερα υψηλό και 

ανέρχεται σε 66%.  

                                                 
64 Οι ανάγκες των Παξών και των ∆ιαποντίων καλύπτονται από ομβροδεξαμενές και πηγάδια. Στους Παξούς λειτουργεί επίσης 
εργοστάσιο αφαλάτωσης. 
65 Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή 2 φραγμάτων και 2 ταχυδιυληστηρίων στη βόρεια Κέρκυρα, 2 εργοστασίων 
αντίστροφης όσμωσης, καθώς και του κεντρικού αγωγού που θα συνδέεται με τις δεξαμενές στους διάφορους ΟΤΑ. 
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Λοιπές Τεχνικές Υποδομές 
Όσον αφορά την ενεργειακή υποδομή, τα Ιόνια Νησιά εξαρτώνται πλήρως από την Ηπειρωτική 

Ελλάδα και δεν αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα επάρκειας, εκτός από μεμονωμένα προβλήματα 

ενίσχυσης γραμμών και υποσταθμών ειδικά για του θερινούς μήνες. Όλοι οι οικισμοί έχουν παροχή 

ρεύματος.. Κοινά χαρακτηριστικά και των 4 Νομών είναι ότι δεν υπάρχουν γραμμές ηλεκτρικής 

ενέργειας υψηλής τάσης, ούτε μονάδες ήπιων μορφών ενέργειας. 

 

Από άποψη τηλεπικοινωνιακής υποδομής, στην ΠΙΝ έχει ολοκληρωθεί και στους 4 νομούς η 

προβλεπόμενη από το Βασικό Σχέδιο Τηλεφωνίας του ΟΤΕ εγκατάσταση ψηφιακών κέντρων. 

Υπάρχουν επίσης Τηλεπικοινωνιακά Κυκλώματα με ταχύτητες μετάδοσης ικανές να εξυπηρετήσουν 

κάθε ευθεία σύνδεση, ενώ υπάρχουν εγκατεστημένοι φορείς (οπτικά καλώδια τόσο χερσαία όσο και 

υποβρύχια, καθώς επίσης και μικροκυματικά δίκτυα) για τη διασύνδεση με όλο το Εθνικό και το 

∆ιεθνές ∆ίκτυο66. Ωστόσο, στην Περιφέρεια δεν υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο υπερτοπικής 

εμβέλειας, δηλαδή κάποιο δίκτυο συνδυασμένο με τηλεπικοινωνιακό κόμβο μεγάλων δυνατοτήτων 

που θα συνδεόταν με άλλες χώρες και θα αποτελούσε μια «πύλη» με τα διεθνή δίκτυα. Μια 

ισχυρότατη παρέμβαση περιφερειακής ανάπτυξης για τα Ιόνια Νησιά θα ήταν η δημιουργία ενός 

κόμβου τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης της Ελλάδας με την ∆υτική Ευρώπη μέσω Ιταλίας.  

 

Ισότητα των Φύλων 
Από την ανάλυση της αγοράς εργασίας της ΠΙΝ που έχει προηγηθεί, είναι εμφανές ότι η 

τριτογενοποίηση της οικονομίας με την κυριαρχία του τουρισμού και η γενικότερη κοινωνικο-

οικονομική εξέλιξη της Περιφέρειας, δημιουργούν συνθήκες σχετικά καλύτερες συνθήκες πρόσβασης 

του γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασίας, σε σχέση με άλλες περιοχές και τη χώρα συνολικά. 

Συγκεκριμένα: 

- Το ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των γυναικών στην Αγορά Εργασίας είναι κατά 19,4 

ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από εκείνο των ανδρών (40,3% έναντι 59,7%), με τάσεις 

μείωσης διαχρονικά. Σε επίπεδο χώρας η διαφορά αυτή βρίσκεται στις 23,4 μονάδες. 

- Η παραπάνω διαφορά διευρύνεται όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην 

απασχόληση και στην ανεργία: το 38,6% των απασχολουμένων είναι γυναίκες, όπως και το 

55,3% των ανέργων. Σε επίπεδο χώρας τα παραπάνω ποσοστά διαμορφώνονται σε 38,3% 

και 63,1%. Από μια άλλη οπτική, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Περιφέρεια 

(15,6%) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χώρας (16%), όταν την περίοδο αυτή (2004) 

τα συνολικά ποσοστά ανεργίας Περιφέρειας και χώρας είναι περίπου τα ίδια. 

 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την μακροχρόνια ανεργία, η οποία πλήττει τις 

γυναίκες σε διπλάσια αναλογία από ότι τους άνδρες (66,0% έναντι 34,0). Ελαφρώς δυσμενέστερα για 

τις γυναίκες είναι τα στοιχεία σε επίπεδο χώρας (68,2% με 31,8%) 

                                                 
66 Τα Ιόνια Νησιά συνδέονται με την υπόλοιπη Ελλάδα με κομβικό κέντρο την Πάτρα και με υποβρύχια οπτικά καλώδια 
(Λεχαινά, Ζάκυνθος, Σάμη, Λευκάδα, Πρέβεζα, Κοκκίνι) και με Ρ/Η (Ασυρματικά). 
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Με βάση την ηλικιακή κατάταξη, στην ηλικιακή ομάδα των 15-19 ετών το ποσοστό των άνεργων 

γυναικών είναι μικρότερο αυτού των ανδρών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα ποσοστά ανεργίας 

των γυναικών υπερτερούν αυτά των ανδρών. Ειδικότερα, η διαφορά αυτή περιορίζεται σχετικά στην 

ηλικιακή ομάδα των 30-44 ετών (2,5%), ενώ διατηρείται αρκετά υψηλότερη στις υπόλοιπες ομάδες 

ηλικιών (περί τις 10 μονάδες), σε βάρος φυσικά των γυναικών. Σε επίπεδο χώρας, τα ποσοστά των 

ανέργων γυναικών υπερτερούν σημαντικά των ανδρών σε όλες τις ομάδες ηλικιών. 

 

Στη δια-περιφερειακή σύγκριση η ΠΙΝ καταλαμβάνει (2004) τη 10η θέση, πίσω από την Π∆Ε και την 

Πελοπόννησο, όταν στους άνδρες καταλαμβάνει την 3η και στον γενικό πληθυσμό την 7η θέση, ως 

προς το ποσοστιαίο μέγεθος της ανεργίας. 

 

Αναφορικά με τη σύνθεση της απασχόλησης και την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, την περίοδο 

1994-2004 εξαπλασιάστηκε ο αριθμός των γυναικών με μερική απασχόληση , έναντι 

τετραπλασιασμού για τους άνδρες και διπλασιασμού σε επίπεδο χώρας (για τις γυναίκες). 

Τέλος, όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, γυναίκες είναι το 51,8% των πτυχιούχων ΑΕΙ, το 48,2% 

των αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης και το 61,7% αυτών που δεν τελείωσαν το ∆ημοτικό. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 47,8%, 49,4% και 73,0%. 

 

Οι παραπάνω διαφορές παρατηρούνται στην αγορά εργασίας67, όταν ο συνολικός πληθυσμός 

μοιράζεται εξίσου μεταξύ ανδρών και γυναικών (49,3% - 50,7%). Πέραν των παραπάνω στην ΠΙΝ δεν 

λειτουργούν δομές που να αφορούν άμεσα την γυναίκα, πέραν του Περιφερειακού Κέντρου Ισότητας. 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006, ο γυναικείος πληθυσμός ωφελήθηκε σε σημαντικό 

βαθμό από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (συμμετείχε σε ποσοστό 80% περίπου), 

καθώς επίσης και από τις 53 δομές κοινωνικής υποστήριξης για παιδιά και ηλικιωμένους (κατά 95% 

ως εργαζόμενος και κατά 100% ως έμμεσα ωφελούμενος). 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανής η υστέρηση των γυναικών της Περιφέρειας κυρίως όσον 

αφορά στην πρόσβαση στην αγοράς εργασίας. 

 

Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων 
Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Το οικιστικό δίκτυο της ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και έλλειψη συνοχής, αφενός λόγω 

του νησιωτικού χαρακτήρα της και αφετέρου λόγω των ενδο-νομαρχιακών ανισοτήτων που υφίστανται 

μεταξύ των πρωτευουσών νομών και των παράκτιων αναπτυγμένων περιοχών από τη μία πλευρά και 

των εσωτερικών ζωνών ή μικρών νησιών από την άλλη πλευρά. Οι 8 μεγαλύτερες αστικές 

συγκεντρώσεις (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων) αθροίζουν το ένα τρίτο του 

πληθυσμού της Περιφέρειας (32,1% και 68.369 κάτοικοι)68. Η επόμενη ομάδα οικισμών (1001-2000 

                                                 
 
 
68 Πηγή: Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (2000) –«Χωροδυναμική» (2000). 
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κατοίκους), συγκεντρώνει 16 οικισμούς (2,5% του συνόλου των οικισμών της Περιφέρειας) και 21.212 

κατοίκους (10,0% του συνόλου του πληθυσμού). Συνολικά, ο πληθυσμός που ζει σε οικισμούς άνω 

των 1.000 κατοίκων ανέρχεται σε 89.581 κατοίκους (42,10% του συνόλου του πληθυσμού της 

Περιφέρειας) και συγκεντρώνεται σε 24 οικισμούς  (3,7% του συνόλου των οικισμών της). 

 

Όλοι οι οικισμοί 3ου και άνω επιπέδου διαθέτουν Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (σύμφωνα με ΥΧΟΠ ’84) 

ενώ οι περισσότεροι οικισμοί που διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο ανήκουν στο Ν. Κεφαλληνίας (30 από 

τους συνολικά 47 της Περιφέρειας, 7 στο Ν. Λευκάδας, 6 στο Ν. Ζακύνθου και 4 στο Ν. Κέρκυρας). 

Στην Περιφέρεια υπάρχουν 5 θεσμοθετημένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Οι 2 από αυτές βρίσκονται 

στην Κεφαλληνία, ενώ οι υπόλοιποι Νομοί διαθέτουν από μια. 

 

Τυπολογία του χώρου 
Στην ΠΙΝ διακρίνονται ως ειδικές κατηγορίες του χώρου: ο αστικός χώρος, η παράκτια ζώνη, η 

ενδοχώρα των νησιών και τα Μικρά Νησιά. Ειδικότερα: 

 

1.Αστικές περιοχές 
Στα Ιόνια Νησιά, όπως και στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές που ταυτόχρονα διακρίνονται για 

την τουριστική τους ανάπτυξη, το αστικό φαινόμενο μπορεί να εκληφθεί σε δύο διαστάσεις: 

- στα μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα στα οποία συγκαταλέγονται οι πρωτεύουσες Περιφερειών 

και νομών, στα οποία προστίθενται μικρότερου μεγέθους κέντρα και όλα μαζί συγκροτούν 

τον καθεαυτό αστικό χώρο, 

- στα τουριστικά κέντρα που συνιστούν μια ιδιόμορφη προέκταση του αστικού φαινομένου, 

λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, με κυριότερο από αυτά τη μεγάλη απόκλιση 

στην εποχικότητα του εξυπηρετούμενου πληθυσμού (μόνιμοι κάτοικοι – επισκέπτες 

παραθεριστές). 

 

Στην πρώτη κατηγορία ταξινομούνται οι 4 πρωτεύουσες νομών (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Αργοστόλι και 

Λευκάδα) που συγκεντρώνουν το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού (26,3% και 55.196 κάτοικοι), 

ποσοστό που ανέρχεται στο 36,5% (76.452 κατ.) όταν συνυπολογίζονται άλλα 3 μικρότερα αστικά 

κέντρα. Η προβολή των πληθυσμιακών μεταβολών της δεκαετίας 1991-2001 (+7,5%), στην τρέχουσα 

δεκαετία τεκμηριώνει γενικά την ενίσχυση των τάσεων αστικοποίησης, η οποία πέραν από τα 

προάστια, ακολουθεί πλέον τους κύριους οδικούς άξονες εξόδου από τις πόλεις, αλλοιώνοντας 

περιβάλλον και τοπίο.  

 

Στον παράκτιο χώρο (χωρίς τον συνυπολογισμό των 4 πρωτευουσών κα των ημι-αστικών περιοχών) 

συγκεντρώνεται περί το 9% (20.000 μόνιμοι κάτοικοι) του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, με 

μια ισχυρή τάση πληθυσμιακής ενίσχυσης (+10% μεταξύ 1991-2001). Κατά τη θερινή περίοδο ο 

πληθυσμός αυτός πολλαπλασιάζεται λόγω των πολλών ντόπιων παραθεριστών, αλλά και των ξένων 

επισκεπτών. Ο δυναμισμός του ανθρώπινου δυναμικού που κατοικεί στις περιοχές αυτές 

αποτυπώνεται εν μέρει με βάση την ηλικιακή του σύνθεση: στις περιοχές αυτές το ποσοστό του 
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μόνιμου πληθυσμού από 0-14 ετών (παιδικός) και από 15-64 ετών (παραγωγικός) υπερβαίνει το μέσο 

όρο της Περιφέρειας: 15,9% και 66,9% για τις καθαρά αστικές και 16,3% και 66,1% για τις αστικές-

τουριστικές περιοχές. Η δε πληθυσμιακή πυκνότητα διαμορφώνεται στους 695 κατ. ανά τ.χλμ., όταν ο 

μ.ό. της Περιφέρειας είναι 91. 

 

2.Περιοχές Ορεινές - αγροτικές 
Οι «εσωτερικές» περιοχές (ενδοχώρα) αποτελούν την πίσω όψη της τουριστικής και αστικής 

παραλιακής ζώνης και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση όσον αφορά το 

επίπεδο ανάπτυξής τους και  με ισχυρή εξάρτηση από την εσωτερική μορφολογία, η οποία 

διαμορφώνει το βαθμό μειονεκτικότητας και τα χαρακτηριστικά της απομόνωσης σε αρκετές 

περιπτώσεις. Οι πρωτογενείς δραστηριότητες έχουν από σημαντική έως κυρίαρχη παρουσία, ενώ ένα 

δίκτυο οικισμών με κεφαλοχώρια και σημαντικά παραδοσιακά στοιχεία συνθέτουν τον οικιστικό ιστό 

των περιοχών αυτών. Εδώ κατοικεί το 50% περίπου69 του συνολικού πληθυσμού της ΠΙΝ. Τα 

δυναμικότερα τμήματα του πληθυσμού (παιδικός και παραγωγικός) εμφανίζονται σχετικά 

εξασθενημένα, ενώ σχετικά ενισχυμένος εμφανίζεται ο γεροντικός πληθυσμός (22,8% έναντι 20,4% 

για την Περιφέρεια συνολικά).Η πυκνότητα του αγροτικού πληθυσμού υπολογίζεται γενικά στους 60,6 

κατ. ανά τ.χλμ. 

 

Οι περιοχές αυτές της Περιφέρειας διαθέτουν ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το αξιόλογο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την ποικιλία του τοπίου, την μακρόχρονη αγροτική παράδοση και 

την παράδοση στην παραγωγή οικοτεχνικών προϊόντων, καθώς και την ύπαρξη ορισμένων 

παραδοσιακών προϊόντων που ξεχωρίζουν70. Εντούτοις, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις 

αντίστοιχες τάσεις που εντοπίζονται γενικά στον ελληνικό αγροτικό χώρο (πληθυσμιακή αποψίλωση, 

χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δυσκολίες στην προσπελασιμότητα, ελλείψεις σε υποδομές,κλπ).71 

Μια υποκατηγορία της ενδοχώρας, κυρίως στα πεδινά, είναι αυτή που  γειτνιάζει με την παράκτια 

ζώνη, ενώ μια δεύτερη προσδιορίζεται από το μεγάλο υψόμετρο, που καθορίζει την ένταση της 

προβληματικότητας και απομόνωσή της. Ειδικότερα: 

 

α. Ορεινές περιοχές 

Ο ορεινός χώρος καλύπτει το 24-28% της συνολικής έκτασης της ΠΙΝ και μαζί με τον 

χαρακτηριζόμενο ως ημι-ορεινό φθάνουν το 65% . Η Κεφαλληνία και η Ζάκυνθος έχουν εκτεταμένες 

ζώνες ημιορεινών εκτάσεων, ενώ τη μεγαλύτερη αναλογία ορεινών ζωνών έχει η Λευκάδα (62,25%). 

                                                 
69 Με βάση την ΕΣΥΕ (2001) ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 63,5%. Αν εξαιρεθούν οι καθαρά τουριστικές περιοχές και 
τα Μικρά νησιά που αντιμετωπίζονται σε άλλες ενότητες, απομένει περίπου 50,0% 
70 Η οικονομία τους στηρίζεται κυρίως στην αγροτική δραστηριότητα και σε μικρότερο βαθμό στη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων και την αλιεία, ενώ το εισόδημα των κατοίκων τους συμπληρώνεται και από την ενασχόλησή τους με τον τουρισμό 
στις παράκτιες περιοχές. Ο τουρισμός στην ενδοχώρα των νησιών παραμένει περιορισμένος και εγκλωβισμένος στην ισχύ του 
παραθαλάσσιου τουρισμού. 
71 Καταρχήν εμφανίζουν διαχρονική μείωση του πληθυσμού τους και χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, που αποδίδεται σε 
μεγάλο βαθμό στη μετανάστευση των κατοίκων είτε για σπουδές είτε για επαγγελματικούς λόγους, με αποτέλεσμα ο εναπομένων 
πληθυσμός να εμφανίζεται γερασμένος και με μικρές «αναγεννητικές δυνάμεις».  Επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης είναι σχετικά 
χαμηλό, με αρκετά σημαντική συγκέντρωση στην κατηγορία των αποφοίτων στοιχειώδους εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις 
συνθήκες προσπελασιμότητας οι χρονοαποστάσεις σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά μεγάλες, με συνέπεια την απομόνωση 
των ορεινών, κυρίως, οικισμών. Σημαντικά είναι και τα προβλήματα ποιότητας και επάρκειας των λοιπών υποδομών και 
υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν το επίπεδο διαβίωσης. Τέλος, το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον πολλών από τις 
προαναφερθείσες περιοχές απειλείται από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.  
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Στον ορεινό χώρο κατοικεί το 22,4% του πληθυσμού της Περιφέρειας (46.864 κάτ.), ενώ η 

πληθυσμιακή πυκνότητα υπολογίζεται σε 30 κατ. ανά τχλμ, και είναι η μισή αν ληφθεί υπόψη ο 

συνολικός αγροτικός χώρος. Στις περιοχές αυτές γενικά συντελούνται δύο διαδικασίες, αντιφατικές 

μεταξύ τους: πληθυσμιακή και παραγωγική αποψίλωση περιοχών από τη μια, παράλληλα με τάσεις 

συγκράτησης σε άλλες περιοχές, λόγω της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της αντοχής ορισμένων 

παραδοσιακών προτύπων. 

 

β. Αγροτικές περιοχές 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι πεδινές περιοχές της ενδοχώρας, που αθροίζουν το 35% 

περίπου του συνολικού χώρου της Περιφέρειας και που σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτουν και 

τμήματα της παράκτιας (μη τουριστικά αναπτυγμένης) ζώνης. Οι περιοχές αυτές επικεντρώνονται στη 

βορειοδυτική, τη  κεντρική και τη νότια Κέρκυρα, που διαθέτει και τα μεγαλύτερα τμήματα, στην 

ανατολική Ζάκυνθο και σε ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Λευκάδας, ενώ η 

Κεφαλληνία είναι πολύ φτωχή σε πεδινές εκτάσεις. Η πληθυσμιακή πυκνότητα στις περιοχές αυτές 

είναι αυξημένη σε σχέση με τις ορεινές και υπολογίζεται στους 183 κατ. ανά τ.χλμ. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στη γειτνίασή τους με τα αστικά και τουριστικά κέντρα, που τους επιτρέπει να συγκρατούν εν 

μέρει ένα πληθυσμιακό δυναμικό, το οποίο βρίσκει συμπληρωματική απασχόληση στα παραπάνω 

κέντρα, συνδυάζοντας την πρωτογενή δραστηριότητα κατά τη χειμερινή, με την τουριστική κ.ά. 

δραστηριοποίηση κατά τη θερινή περίοδο. 

 

3.Μικρά Νησιά  
Στην ΠΙΝ, τα Μικρά νησιά (με κατοίκηση) είναι εννέα και από αυτά, τα τρία μεγαλύτερα (Ιθάκη, Παξοί, 

Μεγανήσι) αποτελούν ∆ήμους και τα πέντε μικρότερα (πλην Στροφάδων) έχουν παραμείνει 

κοινότητες. Τα περισσότερα από αυτά εξαρτώνται άμεσα και πολύπλευρα από τα γειτονικά μεγάλα 

νησιά των Νομών στους οποίους υπάγονται. Και στην περίπτωση των Μικρών Νησιών του Ιονίου 

υπάρχουν υπο-κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος ή τη γεωγραφική τους θέση. Έτσι: 

α. με βάση το μέγεθος και τον πληθυσμό, διακρίνονται 2 ομάδες: 

- τα μεγάλα Μικρά Νησιά (Παξοί, Ιθάκη, Μεγανήσι) και  

- τα μικρότερα Μικρά Νησιά (∆ιαπόντια, Καστός, Κάλαμος, Στροφάδες). 

β. με βάση τη γεωγραφική θέση και τη διασπορά τους, διακρίνονται επίσης 2 ομάδες: 

- τα βόρεια Μικρά Νησιά (∆ιαπόντια και Παξοί) και 

- τα νότια Μικρά Νησιά (Μεγανήσι, Καστός, Κάλαμος, Ιθάκη, Στροφάδες) 

 

Στα νησιά αυτά, η κατάσταση είναι διπλά δυσμενής, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν το καθεστώς της 

απομόνωσης και επιπλέον τις συνθήκες της περιφερειακότητας, σε συνδυασμό με την πολύ μικρή 

κλίμακα του χώρου και τους ελάχιστους μόνιμους κατοίκους τους (4% περίπου του συνολικού 

πληθυσμού της Περιφέρειας)72. Στη διάρκεια του χρόνου, οι δυσκολίες στη διαβίωση οδήγησαν στη 

μετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική) των νεότερων γενιών κάθε εποχής, η οποία έφερε σταδιακά 

και την παρακμή των νησιών. Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να συντελείται σημαντική πρόοδος στην 

                                                 
72 Χωροταξικό Σχέδιο Π.Ι.Ν. - ΧΩΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
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υποδομή των νησιών (ρεύμα, δρόμοι, τηλέφωνο, καλύτερη συγκοινωνία). Παρ’ όλα αυτά, το 

μεταναστευτικό κύμα σε συνδυασμό με τις ελάχιστες δυνατότητες εργασίας,  ιδιαίτερα για τους νέους, 

κατέστησε σχεδόν μη αναστρέψιμη την πληθυσμιακή συρρίκνωση και παράλληλα τη σημαντική 

γήρανση του εναπομένοντος πληθυσμού. Έτσι, η δραστηριότητα και η πληθυσμιακή παρουσία στις 

περιοχές αυτές χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα που οφείλεται στην παρουσία του τουρισμού 

που τονώνει το παραγωγικό τους δυναμικό, κυρίως των μεγαλύτερων νησιών.  

 

Συνοπτική Αποτίμηση αποτελεσμάτων προγραμματικής περιόδου 2000-2006  
Ο γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας για την περίοδο 2000 – 2006 είναι: «η ενίσχυση των 

συγκριτικών της πλεονεκτημάτων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και  στη συνοχή του 

νησιωτικού χώρου» 

Η δε στρατηγική για την επίτευξή του, βασίζεται στην υλοποίηση των παρακάτω επιμέρους στόχων: 

- Ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών και των λοιπών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

- Μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείμματος υποδομής.  

- Αναβάθμιση και προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.  

- Αειφόρο ανάπτυξη της Υπαίθρου 

- Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού 

- Ειδικές ∆ράσεις για την ανάπτυξη και προστασία των Μικρών Νησιών. 

 

Από τα έως σήμερα αποτελέσματα της εφαρμογής των δράσεων και των έργων ανά  άξονα 

προτεραιότητας, συνάγεται ότι οι παρεμβάσεις του Π.Ε.Π. συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση 

των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της Περιφέρειας. Ειδικότερα: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: 
Η βελτίωση της ποιότητας  της τουριστικής και των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ΠΙΝ και επιδιώκεται μέσω 

παρεμβάσεων για: 

• Βελτίωση και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών της Περιφέρειας όπως τουριστικά λιμάνια, 

παράκτιοι και λοιποί χώροι τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα τα πρώτα αποτελούν βάση 

για την παραπέρα ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. 

• Εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων και λοιπών 

τουριστικών καταλυμάτων).  

• Αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και μνημείων με στόχο την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς σε πόλο έλξης τουρισμού. 

• Εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού και δημιουργία υποδομών εγκατάστασης 

επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα, καθώς και  αξιοποίηση της έρευνας και των νέων 

τεχνολογιών. 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται (με στοιχεία έως 12/2005) 

μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• Μία σημαντική Μαρίνα και  τρία τουριστικά λιμάνια, 

• Σημαντικές παρεμβάσεις στις παραλίες σε μήκος 16 χλμ. 

• Παρεμβάσεις σε θέατρα (3) , μουσεία (1) και αρχαιολογικούς χώρους (10) 

• Εκσυγχρονισμός 4.000 ξενοδοχειακών κλινών και 7.000 κλινών τουριστικών καταλυμάτων 

• Ενίσχυση 109 μεταποιητικών επιχειρήσεων 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: 
Η διατήρηση του πληθυσμιακού δυναμικού της Περιφέρειας προϋποθέτει την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων από την περιφερειακότητα και την έλλειψη υποδομών. Στη κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερη 

προσπάθεια καταβλήθηκε για :  

• Βελτίωση βασικών οδικών και λιμενικών υποδομών που εστιάστηκε στην ενδονομαρχιακή 

επικοινωνία και τη σύνδεση με τις απέναντι ακτές. 

• Αναβάθμιση των παρεχόµενων  υπηρεσιών στην υγεία και στην πρόνοια, καθώς και παροχή 

νέων, προσαρµοσµένων στη σύγχρονη πραγματικότητα, μέσω της βελτίωσης και του 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας. 

• Εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της συμπλήρωσης των κτιριακών 

υποδομών και του εξοπλισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες σύγχρονες 

απαιτήσεις.   

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( με στοιχεία έως 12/2005) 

μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• Παρεμβάσεις σε 3 επιβατικά-μεταφορικά λιμάνια 

• Βελτιώσεις σε 220 χλμ. βασικών οδών 

• Βελτίωση 115 νοσοκομειακών και 70 προνοιακών κλινών 

• ∆ημιουργία 85 νέων αιθουσών διδασκαλίας 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: 
Η προστασία και βελτίωση του Περιβάλλοντος και των βασικών υποδομών στα αστικά, ημι-αστικά 

κέντρα και τους τουριστικούς οικισμούς συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη 

διατήρηση ή/και αύξηση της ελκτικότητάς τους. Στην κατεύθυνση αυτή προωθούνται παρεμβάσεις: 

• Βελτίωσης της προσπελασιμότητας και επίλυσης προβλημάτων  κυκλοφορίας. 

• Αντιμετώπισης προβλημάτων ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. 

• Υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την ανάπλαση αστικών περιοχών που 

χρήζουν αναβάθμισης, με δράσεις βελτίωσης των αστικών υποδομών, τόνωσης της 

επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.   

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( με στοιχεία έως 12/2005) 

μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 
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• Βελτίωση 20 χλμ. αστικών οδών 

• ∆ημιουργία πεζοδρόμων 7.000 τ.μ. 

• Βελτίωση 60 χλμ. δικτύων ύδρευσης 

• ∆ημιουργία 50 χλμ. αποχετευτικού δικτύου και 5 εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ 

• Υλοποίηση δύο προγραμμάτων ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού χώρου 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: 
Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη χωρική 

συνοχή και τη διατήρηση σημαντικού μέρους του δυναμικού της Περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό 

προωθούνται παρεμβάσεις: 

• Βελτίωσης βασικών υποδομών στους τομείς της προσπελασιμότητας και του περιβάλλοντος 

της υπαίθρου. 

• Προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω δράσεων για την 

προστασία των οικοσυστημάτων και του δασικού δυναμικού. 

• Βελτίωσης των υποδομών του πρωτογενή τομέα και ειδικότερα της αγροτικής οδοποιίας, των 

αρδευτικών δικτύων και των αλιευτικών καταφυγίων. 

• Εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους 

παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας. 

• Ολοκληρωμένης ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου με χαρακτηριστικά απομόνωσης και 

αναξιοποίητου δυναμισμού, μέσω δράσεων βελτίωσης των υποδομών και ενίσχυσης της 

παραγωγικής τους διαφοροποίησης.  

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( με στοιχεία έως 12/2005) 

μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• ∆ασική οδοποιία 40 χλμ. 

• Αγροτική οδοποιία 220 χλμ. 

• Ενισχύσεις σε ικανό αριθμό σχεδίων βελτίωσης (άνω των 200) 

• Αρδευτικά δίκτυα 20 χλμ. και 

• ∆ύο αλιευτικά καταφύγια 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: 
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η προώθηση μιας 

αγοράς εργασίας ανοικτής σε όλους, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Για το 

σκοπό αυτό προωθούνται παρεμβάσεις: 

• Πρόληψης και καταπολέμησης της ανεργίας, μέσω  δράσεων κατάρτισης ανέργων και 

εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες των γυναικών και των νέων. 

• Εξασφάλισης ίσων ευκαιριών πρόσβασης  και ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

μέσω της υποστήριξης και της παροχής κοινωνικής μέριμνας σε εξαρτώμενες ομάδες του 

πληθυσμού. 
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• Ολοκληρωμένου χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης στο πλαίσιο 

τοπικών πρωτοβουλιών. 

•  Ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• Επαγγελματική κατάρτιση άνω των 3.000 ατόμων 

• Επιχορήγηση της δημιουργίας 400 θέσεων απασχόλησης περίπου 

• Ενίσχυση της λειτουργίας 50 δομών υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού 

• Υλοποίηση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης 

 

Άξονας Προτεραιότητας 6: 
Η προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών των μικρών νησιών της 

Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την λελογισμένη ανάπτυξή τους απαιτούν μια ιδιαίτερη πολιτική 

παρέμβαση με γνώμονα τη μείωση της περιφερειακότητας και την παραμονή του πληθυσμού. Στο 

πλαίσιο αυτό προωθούνται παρεμβάσεις: 

• Βελτίωσης της προσβασιμότητας από και προς τα νησιά αυτά και στο εσωτερικό τους, με 

οδικά και λιμενικά έργα. 

• Επίλυσης προβλημάτων ύδρευσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 

• Ενίσχυσης των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού και αλιείας.    

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( με στοιχεία έως 12/2005) 

μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• ∆ιαμόρφωση 16 χλμ. οδικού δικτύου 

• Κατασκευή 6 μικρών λιμανιών 

• Βελτίωση 18 χλμ. δικτύου ύδρευσης 

 

Η εμπειρία από την έως σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος με βάση και τις εκθέσεις αξιολόγησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2000-2006, κατέδειξε σειρά προβλημάτων και δυσχερειών, όπως: 

• Σημαντική οργανωτική αδυναμία των πολλών Τελικών ∆ικαιούχων να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις και το πλαίσιο του Προγράμματος με συνέπεια την καθυστέρηση της υλοποίησης 

των δράσεων. 

• Η δυσκολία στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σχετιζόμενων με την έρευνα, τεχνολογία, 

ΚτΠ κλπ, κυρίως λόγω μη ύπαρξης προγενέστερης εμπειρίας στους Τελικούς ∆ικαιούχους. 

• Η δυσκολία στην υλοποίηση δράσεων που έχουν ως προαπαιτούμενο τη συνεργασία 

περισσότερων του ενός φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

όπως στην περίπτωση της εφαρμογής Ολοκληρωμένων Σχεδίων τα οποία εισήγαγαν μια νέα 

για τους Φορείς αντίληψη σχεδιασμού και υλοποίησης. 
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• Σημαντική γραφειοκρατία ως προϋπόθεση για την υλοποίηση ορισμένων δράσεων (π.χ. 

ενισχύσεις ΜΜΕ μέσω Κανονισμού 70), παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη στη συνέχεια 

για την απλούστευση των διαδικασιών. 

• Αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα ορισμένων δράσεων όσον αφορά την επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων ( π.χ. δράσεις ΕΚΤ για την καταπολέμηση της ανεργίας, την 

ένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας κλπ, ή δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ που δεν 

συνέβαλαν στο βαθμό που θα έπρεπε στην πραγματική αναβάθμιση των αντίστοιχων 

κλάδων) και ανάγκη για περισσότερο στοχευμένες πολιτικές. 

 
SWOT ανάλυση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, ταξινομούνται σε σύνοψη κατ’ αναλογία με τα 

τεταρτημόρια της ανάλυσης SWOT, τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία προσδιορίζουν τις κύριες 

συνιστώσες της αναπτυξιακής της διαδικασίας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 

(Πίνακας 1-21). 

 

Πίνακας 1-21: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Ισχυρά σημεία Αδυναμίες 

• Η κεντρική γεωγραφική θέση της 
Περιφέρειας στον άξονα Αδριατικής – 
Ιονίου. 

• Ο ισχυρός, προωθητικός και διεθνώς 
αναγνωρίσιμος τομέας του τουρισμού  

• Σημαντικές λιμενικές υποδομές για τη 
διασύνδεση των νησιών. 

• Σχετική ποσοτική επάρκεια σε σύγκριση 
με τον εθνικό μέσο όρο, σε βασικές 
υποδομές 

• Σημαντικά περιβαλλοντικά και πολιτισμικά 
αποθέματα –πόροι 

• Λειτουργία Πανεπιστημιακού Ιδρύματος – 
εν δυνάμει πόλου 

• Ο αναπτυγμένος τουριστικός τομέας που 
συμβάλλει στη δημιουργία-συντήρηση 
θέσεων εργασίας. 

• Μικρό μέγεθος «εσωτερικής»  αγοράς για 
τις πέραν του τουρισμού οικονομικές 
δραστηριότητες. 

• Εξάντληση ορίων μαζικού τουρισμού  
• Επιβάρυνση τελικού κόστους προϊόντων 

λόγω αυξημένου μεταφορικού κόστους. 
• Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις σε βασικές 

τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. 
• Προβληματική από πλευράς χρόνου και 

κόστους ακτοπλοϊκή και χερσαία 
«εσωτερική» συγκοινωνιακή σύνδεση. 

• Αυξημένα προβλήματα κυκλοφορίας και 
προσπέλασης κύριων αστικών κέντρων 

• Οι γενικότερες συνθήκες απομόνωσης που 
απορρέουν από τη νησιωτική δομή της ΠΙΝ 

• Τα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν. αντιμετωπίζουν 
σε υπερθετικό βαθμό τα προβλήματα από 
τη νησιωτικότητα . 

• Σημαντική υστέρηση του επιπέδου 
εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού σε 
σχέση με το εθνικό πρότυπο, 

• Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας 
δημιουργεί εποχιακά αυξημένη ανεργία. 

Ευκαιρίες Απειλές 

• Ο Χάρτης για τις ΜΜΕ στα πλαίσια των 
αποφάσεων του Ε.Σ. στη Λισσαβόνα. 

• Αξιοποίηση δυναμικών αστικών – 
τουριστικών κέντρων  

• Η εμβάθυνση της ευρω-μεσογειακής 
συνεργασίας σε θέματα αειφόρου 
τουρισμού  

• ∆ιεθνώς αυξημένη ζήτηση για τοπικά 

• Η διεθνής ανταγωνιστικότητα του 
τουριστικού προϊόντος  στηρίζεται στις 
χαμηλές τιμές και στο μαζικό του 
χαρακτήρα.  

• Υπερβολική εξειδίκευση της παραγωγικής 
βάσης στον τριτογενή τομέα  

• Σημαντική εξάρτηση τουρισμού από δύο 
ευρωπαϊκές χώρες.  
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προϊόντα ποιότητας και εναλλακτικό 
τουρισμό,  

• Η υλοποίηση σημαντικού μεγέθους 
μεταφορικών έργων σε γειτονικές 
περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας 

• Η δημιουργία του άξονα θαλάσσιων 
μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου (έως την 
Κύπρο) 

• Η ευρωπαϊκή στρατηγική του 
Γκέτεμποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη». 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ΚτΠ και 
αποτελεσμάτων έρευνας για την 
αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων 

• ∆υνατότητες που προσφέρουν οι 
πολιτικές της Ε.Ε. για την αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

• Η διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 
δημιουργεί υπό προϋποθέσεις ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για τη διατήρηση και 
αύξηση των θέσεων εργασίας 

• Πληθυσμιακή εκροή, ιδιαίτερα στα Μικρά 
Νησιά και την ενδοχώρα της ΠΙΝ. 

• Άσκηση σημαντικών πιέσεων  στο φυσικό 
και οικιστικό περιβάλλον 

• Αυξανόμενη εισροή οικονομικών 
μεταναστών και κίνδυνος μεγέθυνσης του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

• Αυξητικές τάσεις της ανεργίας κατά τα 
τελευταία 10-15 χρόνια. 

 

 

1.3 Παρούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία στην χωρική ενότητα στη Χωρική Ενότητα 
∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ) 
 
Κατά την περίοδο προγραμματισμού του συνόλου των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

(2007), όπως αυτή οριοθετείται από την περίοδο σχεδιασμού του ΕΣΠΑ, η ελληνική οικονομία 

χαρακτηριζόταν από υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, που κατά μέσον όρο ήταν 

υψηλότεροι από τον αντίστοιχο ρυθμό της ΕΕ-15 και γενικότερα από θετικές προοπτικές για την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συνοδεύονταν: 

• από σημαντική βελτίωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, 

το οποίο υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου της ΕΕ-15, με σημάδια 

σύγκλισης, 

• σταδιακή μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, αντικατοπτρίζοντας 

σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και σύγκλισης με τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες,  

• αύξηση έστω και σε περιορισμένο βαθμό της απασχόλησης με την ανεργία να 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ειδικά για συγκεκριμένες 

ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι γυναίκες, ηλικιωμένοι και νέοι, 

• βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία όμως βρίσκεται σε χαμηλότερο 

επίπεδο απ’ ότι στην ΕΕ-15, αλλά και  

• διατήρηση και ενίσχυση διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας όπως 

είναι ο χρόνια ελλειμματικός εξωτερικός τομέας, ως αποτέλεσμα της φθίνουσας 

ανταγωνιστικότητας.  
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Αντίθετα, κατά την τρέχουσα περίοδο, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, με κύρια 

χαρακτηριστικά το πολύ μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο χρέος και τη συνεχή διάβρωση 

της ανταγωνιστικής της θέσης. Μάλιστα, η κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει πολύ σημαντικές διαστάσεις, 

ενώ ταυτοχρόνως, εμφανίζεται μετάλλαξη των μορφών, με τις οποίες εκδηλώνεται. Από την κρίση 

χρέους περάσαμε στη δημοσιονομική κρίση και από τη δημοσιονομική κρίση σε ιδιαίτερα σοβαρή 

κρίση απασχόλησης. Οι μορφές κρίσης είναι ανατροφοδοτούμενες σε μια διαδικασία σπειροειδούς 

κίνησης προς τα κάτω, με αποτέλεσμα καταστροφικό για τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. 

 

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ενσωματώνει 

τις αρχές ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που βασίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και που 

μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για σταδιακή ανάκαμψη αρχικά και διατηρήσιμη ανάπτυξη 

μεσοπρόθεσμα. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η ταχεία απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 

είναι κρίσιμη και αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του Προγράμματος. Η απαίτηση  
που προκύπτει από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής για την 
απορρόφηση του ΕΣΠΑ σύμφωνα και με το Ν. 3845, ανέρχεται στα 3,73 δις ευρώ Κοινοτικής 
Συνδρομής για το 2012, εκ των οποίων 2,85 δις αφορούν την Κοινοτική Συνδρομή του ΕΤΠΑ και 

Ταμείου Συνοχής και 880 εκ. ευρώ αφορούν την Κοινοτική Συνδρομή του ΕΚΤ. Η απαίτηση αυτή 

διαμορφώνεται σε 3.890 εκατ. ευρώ για το 2013 (ΕΤΠΑ και ΤΣ 3.000 εκατ. ευρώ και ΕΚΤ 890 εκατ. 

ευρώ).  

 
Οι στόχοι αυτοί επηρεάζονται άμεσα από το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας για αυτό 

κρίνεται σκόπιμη η ανάλυση των πρόσφατων μακροοικονομικών εξελίξεων, που δείχνουν ένα σαφώς 

διαφοροποιημένο οικονομικό περιβάλλον συγκριτικά με την περίοδο σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και 

ειδικότερα του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ κυρίως ως προς την ένταση και λιγότερο ως προς το περιεχόμενο των 

διαπιστώσεων (π.χ το προϋπάρχον πρόβλημα της ανεργίας επιδεινώνεται δραματικά λόγω της 

οικονομικής ύφεσης). 

 

Έτσι, έχοντας ως δεδομένο ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα καλύπτει κυρίως την περίοδο 2008 

έως σήμερα διαφαίνεται ότι η κατάσταση στα βασικά οικονομικά μεγέθη επιδεινώθηκε σταδιακά 
τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ μικρότερη ήταν η επίδραση της 

οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί βασική προτεραιότητα 

του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ. Στα πλαίσια αυτής της περιόδου και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρατίθενται στη 

συνέχεια οι βασικές οικονομικοκοινωνικές εξελίξεις της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με 

τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ.  

 
Οικονομικές Επιδόσεις 

(1) Κατά το 2009, το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε σε 20.500€, 

σημειώνοντας μείωση περίπου 1% σε σχέση με το 2008. Σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναμης 

το κ.κ. ΑΕΠ ανέρχεται σε 22.100 μονάδες και η μείωση σε σχέση με το 2008 ανέρχεται στο 

4,3%.  
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(2) Σε περιφερειακό επίπεδο το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφεται στην περιφέρεια 

Αττικής, και ακολουθούν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Αντιθέτως το 

χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφεται στις περιφέρειες Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας και 

Αν. Μακεδονίας & Θράκης.  

(3) Το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων παρουσιάζουν μείωση του κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆, ενώ 

τους μεγαλύτερους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ έχουν οι 

περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της ∆υτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. 

(4) Σε ότι αφορά τις περιφερειακές ενότητες της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ από την υποβολή και έγκριση του 

ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ έως σήμερα υπάρχει σαφής συρρίκνωση του κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆.  

(5) Η περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Ελλάδας εξακολουθεί να εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές 

αναπτυξιακές επιδόσεις συγκριτικά ακόμα και με την διευρυμένη Ευρώπη των 27. Το κ.κ. 

ΑΕΠ σε ΜΑ∆ της ∆υτικής Ελλάδας υστερεί τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ειδικότερα, για το έτος 2009 το κ.κ. ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 70,1% του κ.κ.ΑΕΠ της χώρας, και 

στο 66% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ. ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (ΕΕ27=100).  

(6) Αντίστοιχα, χαμηλές αναπτυξιακές επιδόσεις εμφανίζουν και οι άλλες δύο περιφερειακές 

ενότητας με το κ.κ. ΑΕΠ σε ΜΑ∆ στην Πελοπόννησο να κυμαίνεται στο 76,2% και στα Ιόνια 

Νησιά στο 81,3% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ. ΑΕΠ σε ΜΑ∆. Μάλιστα τα Ιόνια Νησιά αν και 

βρίσκονται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εντούτοις σε σχέση με το 2008 εμφανίζουν 

τη μεγαλύτερη μείωση του κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (11,6%).  

(7) Προσεγγιστικά το κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ ανέρχεται σε 16.900 ΜΑ∆ και είναι 

μειωμένο κατά 6,6% σε σχέση με το 2008.  

(8) Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση του κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ είναι πολύ μεγαλύτερη αν αναλογιστεί 

κανείς ότι το κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ που αξιοποιήθηκε κατά το σχεδιασμό του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ το 2007  

ήταν αισθητά μεγαλύτερο για κάθε μία περιφερειακή ενότητα αλλά και συνολικά για την ΧΕ 

∆ΕΠΙΝ.  

 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

(1) Κατά το 2009, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε σε σχέση με το 2008 κατά 

0,4% στο σύνολο της χώρας.  

(2) Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

και της Θεσσαλίας, ενώ μείωση σημειώθηκε στην περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας.  

(3) Στον Πρωτογενή Τομέα, η ΑΠΑ αυξήθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 0,7%. Τη μεγαλύτερη 

αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας, της ∆υτικής Ελλάδας και της Κρήτης, 

ενώ μικρή μείωση σημειώθηκε στην περιφέρεια της Αττικής.  

(4) Η ΑΠΑ του ∆ευτερογενή Τομέα παρουσίασε μείωση στο σύνολο της χώρας κατά 1,4%. Μικρή 

αύξηση παρουσίασε μόνο η περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση 

σημειώνεται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου.  

(5) Στον Τριτογενή Τομέα όπου η ΑΠΑ αυξήθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 0,4%, τη 

μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

της Θεσσαλίας. 
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(6) Σε ότι αφορά τις περιφερειακές ενότητες της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ από την υποβολή και έγκριση του 

ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ έως σήμερα υπάρχει μικρή αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (0,7% 

συνολικά στην ΧΕ ∆ΕΠΙΝ).  

(7) Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στο σύνολο των παραγωγικών κλάδων της Περιφερειακή 

Ενότητας ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 10.828 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας 

μικρή αύξηση σε σχέση με το 2008 (0,9%).  

(8) Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη της ΑΠΑ στις άλλες δύο περιφερειακές ενότητες με την αύξηση 

στα Ιόνια Νησιά να ανέρχεται σε 0,4% και στην Πελοπόννησο στο 0,7%.  

(9) Σημειώνεται, ότι αντίθετα με τη ∆υτική Ελλάδα οι περιφέρειες Πελοποννήσου και Ιονίων 

Νήσων παρουσιάζουν σημαντική μείωση της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα, κυρίως λόγω της 

μείωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

 
Αγορά Εργασίας 

(1) Σε σχέση με την αγορά εργασίας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού 

∆υναμικού (ΕΕ∆) της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 2008 και για το 2011 (β’ τρίμηνο), κατά την περίοδο 

2008-2011, η συνολική απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 425 χιλ. άτομα, δηλαδή 

ποσοστιαία μείωση ίση με 9,3%.  

(2) Αυτή η περιστολή είναι τεράστια, ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς ότι την περίοδο 1995-2005, 

δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονης ανάπτυξης, η απασχόληση αυξήθηκε 

σωρευτικά κατά 14,7%. Αντίθετα, οι άνεργοι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 ήταν κατά 

127% περισσότεροι από το 2008.  

(3) ∆εδομένου ότι τα μεγέθη της απασχόλησης παρουσιάζουν μια χρονική υστέρηση 

προσαρμογής στις εξελίξεις της οικονομίας, η κατάσταση της απασχόλησης στην Ελλάδα 

αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα χρόνια, ακόμα και στο απίθανο 

σενάριο οικονομικής ανάκαμψης στο άμεσο μέλλον. Υπάρχουν, άλλωστε, βάσιμες ενδείξεις, 

οι οποίες σχετίζονται με τη διακοπή λειτουργίας σχετικά μεγάλων επιχειρήσεων, ότι για μια 

μεγάλη σχετικά χρονική περίοδο μετά την έναρξη της ανάκαμψης της οικονομικής 

δραστηριότητας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει «ανάπτυξη χωρίς απασχόληση» (jobless 

growth).  

(4) Η περιφερειακή κατανομή της απασχόλησης δεν διαφοροποιεί την εικόνα που εμφανίζει η 

χώρα. Οι απώλειες πλέον χαρακτηρίζουν το σύνολο των περιφερειών και ο ρυθμός 

περιστολής της απασχόλησης είναι επιταχυνόμενος.  

(5) Στη χωρική ενότητα του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ κατά την περίοδο 2008-2011, η συνολική απασχόληση 

μειώθηκε κατά περίπου 48,5 χιλ. άτομα, δηλαδή ποσοστιαία μείωση ίση με 7,7%, ενώ οι 

άνεργοι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 ήταν κατά 73,2% περισσότεροι από το 2008, με το 

ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται από 8,6% το 2008 σε 14,9% το 2011.  

(6) Σε κλαδικό επίπεδο, η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης το β’ τρίμηνο του 2011, σε 

σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, εντοπίζεται στο δευτερογενή τομέα (16,1%), κυρίως 

λόγω των κλάδων των κατασκευών και της μεταποίησης.  
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(7) Η μείωση της απασχόλησης ήταν μικρότερη στον αγροτικό (6,9%) και στον τριτογενή τομέα 

(5,1%), παρά τη σημαντική μείωσή της σε ορισμένους επιμέρους κλάδους.  

(8) Η υποχώρηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα εξηγείται από τη σημαντική μείωση 

των θέσεων εργασίας στο λιανικό εμπόριο. 

(9) Σε περιφερειακό επίπεδο και ειδικότερα στη περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας διαπιστώνονται τα 

εξής:  

• Η απασχόληση από το 2008-2011 (β’ τρίμηνο)  στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

μειώθηκε κατά 5,6%.  

• Οι κύριοι κλάδοι στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι η Γεωργία και το Εμπόριο, 

ακολουθούμενοι από την Εκπαίδευση, τη Μεταποίηση και τις Κατασκευές. Μεταξύ του 

2008 και του 2011 οι κλάδοι στους οποίους σημειώθηκε η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση 

της απασχόλησης στη ∆υτική Ελλάδα είναι οι κλάδοι των κατασκευών (7.237 άτομα), το 

εμπόριο (4.389), η εκπαίδευση (3.713), η δημόσια διοίκηση (3.359) και ο αγροτικός 

τομέας (3.067).  

• Οι άνεργοι στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 76,3% στο διάστημα 2008-

2011.  

• Οι νέοι άνεργοι από το 2008-2011 αυξήθηκαν κατά 28,5%.  

• Η ανεργία πλήττει σημαντικά και ηλικιακές ομάδες που παραδοσιακά είχαν μικρότερο 

πρόβλημα όπως τα άτομα ηλικίας 30-44 ετών. 

(10)  Στη περιφέρεια Πελοποννήσου διαπιστώνονται τα εξής:  

• Το εργατικό δυναμικό της Περιφέρειας το 2011 εκτιμάται σε περίπου 253 χιλιάδες, από 

τους οποίους 219 χιλιάδες εργάζονται, ενώ 34 χιλιάδες εμφανίζονται ως άνεργοι. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το εργατικό δυναμικό μειώθηκε από το 2008 στο 2011 κατά 7.377 άτομα, 

ενώ παράλληλα μειώθηκε και η απασχόληση κατά 22 χιλιάδες θέσεις (ηλικία 15-64 ετών).  

• Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 14.691 άτομα. Αυτές οι εξελίξεις είχαν ως 

αποτέλεσμα το διπλασιασμό σχεδόν του ποσοστού ανεργίας στη Περιφέρεια από 7,4% 

σε 13,4%.  

• Η απασχόληση της Περιφέρειας συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα με 120 χιλιάδες 

εργαζόμενους (54,5% της απασχόλησης), δευτερευόντως στον πρωτογενή με 68 χιλιάδες 

απασχολούμενους (31%), ενώ ο δευτερογενής απασχολεί μόλις 38 χιλιάδες άτομα (17%). 

Ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε μια τριετία οι περισσότερες θέσεις εργασίας χάθηκαν από 

τον τριτογενή τομέα (11.320) ενώ ο πρωτογενής και δευτερογενής εμφανίζουν περίπου 

τις ίδιες απώλειες, αν και αυτές του δευτερογενούς τομέα ως ποσοστό της απασχόλησης 

στον τομέα το 2008 είναι σαφώς υψηλότερες. 

• Οι κλάδοι με την υψηλότερη απασχόληση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2011 

είναι η γεωργία, δασοκομία, αλιεία, ο κλάδος του εμπορίου και επισκευής οχημάτων, τα 

ξενοδοχεία και εστιατόρια, οι κατασκευές και η μεταποίηση.  

• Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (9.603) και στη 

γεωργία, δασοκομία και αλιεία (7.521), παρόλο που ο τελευταίος κλάδος συνεχίζει να 

απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των απασχολούμενων.  
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• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2011 καταγράφονται 11.493 νέοι άνεργοι από τους 

199.525 σε όλη τη χώρα ή ποσοστό 5,7%. Αν και ο αριθμός των νεοεισερχόμενων 

ανέργων σημείωσε οριακή πτώση το 2009 (φαινόμενο που έλαβε χώρα σε πολλές 

Περιφέρειες), αυτή υπερκαλύφθηκε τα επόμενα έτη οδηγώντας σε μια συνολική αύξηση 

για την εξεταζόμενη περίοδο κατά 2.664 άτομα. Αν υποθέσουμε ότι η εισροή στους νέους 

άνεργους από όσους τελειώνουν ή εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα διαχρονικά 

δε μεταβάλλεται πολύ, τότε η αύξηση του αριθμού των νέων ανέργων προέρχεται κυρίως 

είτε από μακροχρόνια άνεργους που δεν έχουν εργαστεί ποτέ είτε από άτομα κάποιας 

ηλικίας που πιθανόν λόγω των μισθολογικών μειώσεων ή ακόμα και απολύσεων άλλων 

μελών του νοικοκυριού που ανήκουν αποφάσισαν να ψάξουν για εργασία. 

• Μια βασική διάσταση της ανεργίας είναι η ηλικία των ανέργων. Ο μεγαλύτερος αριθμός 

ανέργων συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 30-44, όπου το 2011 καταγράφονται 

15.323 άνεργοι ή 45% των ανέργων της Περιφέρειας. Ακολουθεί η ηλιακή ομάδα 25-29 με 

7.406 ανέργους (22% του συνόλου των ανέργων) και έπεται η ομάδα 45-64 με 5.271 

(15,5% του συνόλου των ανέργων). Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες ο αριθμός των ανέργων σημείωσε αύξηση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Επιπλέον ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ο αριθμός των 

ανέργων στις ηλικίες 45-64, σε αυτούς δηλαδή που βρίσκονται πιο κοντά στη 

συνταξιοδότηση, υπερδιπλασιάστηκε. 

(11) Στη περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαπιστώνονται τα εξής: 

• Η απασχόληση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει μειωθεί 6,1% στην ηλικιακή ομάδα 

15-64 ετών.  

• Ο κλάδος του εμπορίου συμμετέχει στην απασχόληση κατά 18,2%, ακολουθεί ο κλάδος 

της γεωργίας με 16,5%, τα  ξενοδοχεία –εστιατόρια κατά 14,9% και οι κατασκευές με 

ποσοστό συμμετοχής 8,5%. 

• Μεταξύ του 2008 και του 2011 οι κλάδοι στους οποίους σημειώθηκε η μεγαλύτερη 

αριθμητική αύξηση της απασχόλησης στα Ιόνια Νησιά είναι οι κλάδοι των 

δραστηριοτήτων υγείας και μέριμνας (1.618 άτομα), της δημόσιας διοίκησης και άμυνας 

(1.563), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (1.280) και της 

εκπαίδευσης (1.252). Οι κλάδοι στους οποίους σημειώθηκε η μεγαλύτερη αριθμητική 

μείωση της απασχόλησης ήταν οι κλάδοι του τουρισμού (7.823 άτομα) και των 

κατασκευών (1.672). 

• ∆ιαπιστώνεται εποχικότητα της αγοράς εργασίας, η οποία μεταβάλλει εποχικά την 

ανεργία. 

• Μεταξύ 2008 και 2011 η ανεργία αυξήθηκε ταχύτερα στις ηλικιακές ομάδες που 

παραδοσιακά έχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Έτσι οι άνεργοι ηλικίας 15-19 ετών ήταν 

αυξημένοι κατά 36,3%, οι άνεργοι 20-24 ετών ήταν μειωμένοι κατά 19,5%, των 25-29 

ετών ήταν αυξημένη κατά 84,2%, των 30-44 ήταν αυξημένη κατά 75,4%, και των 45-64 

ετών ήταν αυξημένη κατά 84,3%. 

• Οι νέοι άνεργοι αυξήθηκαν 41% από το 2008-2011.  
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• Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας είναι η μεταποίηση και η μεταφορά και 

αποθήκευση. 

 
Επιχειρηματική δραστηριότητα  
Η σύνθεση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας  καταγράφεται με τον πλέον 

αποκαλυπτικό τρόπο σε ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ελλάδα 2010/11), που 

αφορά στην εφαρμογή της Πράξης για τις Μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act).  

(1) Η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ΜΜΕ, ιδιαίτερα πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε 

σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.  

(2) Η σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται και στο μερίδιο που 

αντιπροσωπεύουν όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας, 

καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο Έλληνες που εργάζεται στον μη χρηματοπιστωτικό 

τομέα απασχολείται σε πολύ μικρή επιχείρηση.  

(3) Ο τομέας των ΜΜΕ στο σύνολό του απασχολεί περισσότερο από το 85 %, ποσοστό πολύ 

μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η συμβολή των ελληνικών ΜΜΕ στην προστιθέμενη 

αξία υπερβαίνει επίσης κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ (35,3 % σε σχέση με 21,8 %). 

(4) Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις, όπως και οι αντίστοιχες της ΕΕ, έχουν πληγεί σημαντικά 

από την κρίση.  

(5) Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών ΜΜΕ σημείωσε σταθερή πτώση τα τελευταία χρόνια, 

γεγονός που σημαίνει, σε απόλυτες τιμές, ότι το 2010 υπήρχαν 30.000 λιγότερες επιχειρήσεις 

από ό,τι το 2003.  

(6) Παρόμοια τάση παρατηρείται όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα των ελληνικών ΜΜΕ, 

στον οποίο χάθηκαν περισσότερες από 135 000 θέσεις εργασίας από την έναρξη της κρίσης. 

Έντονη είναι επίσης η μείωση της προστιθέμενης αξίας. 

(7) Παρόλ’ αυτά υπάρχουν ενδείξεις που καταδεικνύουν μία τάση αντίστασης απέναντι στη 

συνεχή συρρίκνωση των ΜΜΕ. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του 

ΥΠΟΙΑΝ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, αποτυπώθηκε θετικό πρόσημο εγγραφών νέων 

επιχειρήσεων (στοιχεία από τα μητρώα των 59 Επιμελητηρίων όλης της χώρας). 

Συγκεκριμένα, το σύνολο εγγραφών για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, από τον Ιανουάριο 

έως και τον Ιούνιο του 2011, ανέρχεται στις 28.603 επιχειρήσεις ενώ το σύνολο των 

διαγραφών, που αντιπροσωπεύει το κλείσιμο επιχειρήσεων, είναι 25.391. Σημειώνεται 

δηλαδή ένα «θετικό ισοζύγιο» νέων επιχειρήσεων που για τους πρώτους έξι μήνες του 2011 

αγγίζει τις 3.212. 

(8) Όμως με βάση τους ρυθμούς δημιουργίας νέων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 

λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010 όπου ο συνολικός αριθμός εγγραφών έφθασε τις 

62.781 νέες επιχειρήσεις. 

(9) Σε περιφερειακό επίπεδο με εξαίρεση την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, οι άλλες δύο 

περιφερειακές ενότητας το πρώτο εξάμηνο του 2011 εμφάνισαν θετικό πρόσημο εγγραφών 

νέων επιχειρήσεων. 
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Μεταφορικές Υποδομές  
(1) Η ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών, ακόμα και στη τρέχουσα κοινωνικοοικονομική 

συγκυρία, αποτελεί σημαντική στρατηγική επιδίωξη του ΕΣΠΑ, όπως αυτή εξειδικεύεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και στα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

(2) Ο τομέας των μεταφορών στην ΧΕ του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ κρίνεται ως ιδιαίτερης σημαντικότητας, 

δεδομένης και της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα – ∆υτική 

Πύλη της χώρας, σημείο εκκίνησης Π.Α.Θ.Ε, σύνδεση Πελοποννήσου με  ηπειρωτική χώρα, 

κλπ). 

(3) 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.  

(4) Οι ευκαιρίες αυξάνονται από το σύνολο των μεταφορικών παρεμβάσεων που έχουν 

ενεργοποιηθεί ανά περιφέρεια της ΧΕ του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ, μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό ότι ο 

τομέας μεταφορών δύναται να αποτελέσει σημαντικό τομέα δημιουργίας θέσεων εργασίας, 

στα πλαίσια της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας. 

(5) Προς αυτή την κατεύθυνση στη περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχουν ενεργοποιηθεί 

παρεμβάσεις: 

• Οδικές Μεταφορές – Οδικό δίκτυο: ∆ημιουργία νέων οδικών τμημάτων και αξόνων, 

βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου που λόγω γεωμετρικών ή κυκλοφοριακών 

χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό οδικής ασφάλειας, αναβάθμιση παλιών 

οδικών τμημάτων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης περιοχών 

της Περιφέρειας, παρεμβάσεις που αφορούν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, καθώς και 

την αξιοποίηση «ευφυών συστημάτων», εξασφάλιση οδικών προσβάσεων στα 

εμπορευματικά κέντρα και σε ΒΕΠΕ, βελτίωση – κατασκευή οδών για την πρόσβαση σε 

χώρους ΧΥΤΑ και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας 

• Σιδηροδρομικές Μεταφορές: Παρεμβάσεις βελτίωσης του  σιδηροδρομικού δικτύου της 

Περιφέρειας εκτός του άξονα Πατρών – Κορίνθου, ο οποίος περιλαμβάνεται στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα Α’ Προτεραιότητας και εντάσσεται στο σχεδιασμό του Τομεακού 

προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που συμβάλλον 

στην αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας, καθώς και τη μείωση του χρόνου διαδρομής 

• Θαλάσσιες Μεταφορές: Βελτίωση λιμενικών υποδομών και ανωδομών για την 

αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών, βελτίωση της 

σύνδεσης της λειτουργίας των λιμένων με τον τοπικό αστικό και επιχειρηματικό ιστό, 

ενίσχυση και εκσυγχρονισμό λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών. 

• Αεροπορικές Μεταφορές : Παρεµβάσεις μικρής έκτασης για την αναβάθµιση των 

αεροπορικών υποδοµών της Περιφέρειας. 
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(6) Στη περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις: 

• Οδικές µεταφορές – Οδικό δίκτυο: Έργα συµπλήρωσης ή / και βελτίωσης του εθνικού 

οδικού δικτύου της Περιφέρειας, έργα κατασκευής ή / και βελτίωσης του επαρχιακού 

οδικού δικτύου της Περιφέρειας, και τον κατάλληλο εξοπλισµό για την ασφαλή µεταφορά / 

µετακίνηση επιβατών και αγαθών. 

• Θαλάσσιες Μεταφορές: Βελτίωση  των χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδοµών σε 

επιβατικά κυρίως λιµάνια της Περιφέρειας, για εκσυγχρονισµό ή / και επέκταση των 

εγκαταστάσεών τους. 

• Αεροπορικές Μεταφορές: Έργα επέκτασης ή / και βελτίωσης των υφιστάμενων 

υποβαθμισμένων ή / και αδρανών αεροπορικών υποδομών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

(7) Στη περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχουν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις: 

• Οδικές µεταφορές – Οδικό δίκτυο: Παρεµβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα Β-Ν κάθε 

νοµού, που περιλαµβάνουν παρακάµψεις σηµαντικών αστικών συγκεντρώσεων ή και 

µικρότερων κέντρων της ενδοχώρας, καθώς και βελτιώσεις των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου,  παρεµβάσεις για την εξασφάλιση 

βελτιωμένης σύνδεσης σηµαντικών αστικών, ηµιαστικών κλπ κέντρων της ενδοχώρας µε 

το βασικό οδικό άξονα, ιεραρχηµένες παρεµβάσεις που διασφαλίζουν την εύκολη 

προσπέλαση των πυλών εισόδου (λιµάνια-αεροδρόμια), καθώς και σηµαντικών 

τουριστικών κέντρων ή ευρύτερων περιοχών της ενδοχώρας, παρεµβάσεις που αφορούν 

την ασφάλεια των µετακινουµένων (ενεργητική κ.ά.), καθώς και τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. 

• Θαλάσσιες Μεταφορές: Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρεµβάσεις για τη λειτουργική 

ολοκλήρωση των έργων του Γ' Π.Ε.Π., τη συµπλήρωση και βελτίωση λιµενικών 

υποδοµών κυρίως τοπικής και περιφερειακής εµβέλειας, που εξυπηρετούν τοπικές, 

ενδοπεριφερειακές, διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, µε βάση τις ανάγκες που 

προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστηµα µεταφορών του Ιονίου, τη συµπλήρωση των 

απαραίτητων χερσαίων και θαλάσσιων υποδοµών εξυπηρέτησης της επιβατικής και 

εµπορευµατικής κίνησης συμπεριλαμβανομένων των υποδομών για υδροπλάνα, χώρους 

στάθμευσης κλπ και την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων.  

 
 
Περιβάλλον  

(1) Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης 

αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ, στον οποίο όμως λόγω της 

τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας δεν φαίνεται να έχει δοθεί η ανάλογη σημασία, 

καθώς το βάρος έχει πέσει σε δράσεις που δύναται να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν 

θέσεις εργασίας.  

(2) Σε ότι αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σημειώνονται τα κάτωθι: 
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• Έχουν ενταχθεί δράσεις για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης 

∆ιάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να έχουν επιτευχθεί 

σημαντικά αποτελέσματα καθώς δεν έχουν συμβασιοποιηθεί είτε λόγω έλλειψης 

ορθολογικά χωροθετημένων και οργανωμένων χώρων διαχείρισης απορριμμάτων είτε 

λόγω διαχειριστικών αδυναμιών. 

• Έχουν ενταχθεί δράσεις για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 

μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, με συμπληρωματικά αποχετευτικά δίκτυα. Επίσης, 

υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση/αντικατάσταση και επέκταση των δικτύων 

ύδρευσης και για ορθολογικότερη διαχείριση του υδατικού δυναμικού και την μείωση των 

απωλειών ύδατος. Παραμένει ισχυρό το πρόβλημα στον τομέα «περιβάλλον» (υδρεύσεις-

αποχετεύσεις), όπου οι ∆ΕΥΑ (λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους θέσης) αδυνατούν 

να καλύψουν δαπάνες έργων για ΦΠΑ, καθώς και την προβλεπόμενη Ιδία Συμμετοχή. 

• Τέλος, υλοποιούνται δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη 

κινδύνων, που αφορούν κυρίως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (Ποταμός Αλφειος και 

Χάραδρος) 

(3) Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώνονται τα κάτωθι: 

• Παρ’ ότι, τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές 

περιόδους υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης 

περιβαλλοντικής υποδομής, διαπιστώνεται ακόμα σημαντική έλλειψη στις βασικές 

περιβαλλοντικές υποδομές διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, κυρίως στην 

ύπαιθρο και κατά δεύτερο λόγο στις ημιαστικές περιοχές, καθώς και έλλειψη ορθολογικά 

χωροθετημένων και οργανωμένων χώρων διαχείρισης απορριμμάτων.  

• Έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των Χώρων 

Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί 

δράσεις για την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων διαχείρισης λυμάτων, με 

συμπληρωματικά αποχετευτικά δίκτυα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, εκτός από τις 

περιοχές που είναι χωροθετημένες οι ΕΕΛ και όμοροι οικισμοί. 

• Επίσης, στον τομέα του περιβάλλοντος, υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση και 

επέκταση των δικτύων ύδρευσης και για ορθολογικότερη διαχείριση του υδατικού 

δυναμικού και την μείωση των απωλειών ύδατος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το 

εντονότατο πρόβλημα, που παρουσιάζει το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας, τόσο στο 

σύνολό του, όσο και σε επιμέρους περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

εντατικοποίηση των γεωργικών καλλιεργειών.  

• Τέλος, υλοποιούνται δράσεις στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, για 

την προστασία και ανάπλαση παράλιων οικισμών. 

(4) Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σημειώνονται τα κάτωθι: 

• Παρ’ ότι, τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές 

περιόδους υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης 
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περιβαλλοντικής υποδομής, διαπιστώνεται ακόμα σημαντική έλλειψη στις βασικές 

περιβαλλοντικές υποδομές διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, κυρίως στην 

ύπαιθρό και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά και κατά δεύτερο λόγο στις ημιαστικές περιοχές, 

καθώς και έλλειψη ορθολογικά χωροθετημένων και οργανωμένων χώρων διαχείρισης 

απορριμμάτων. 

• Έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις για τη ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη συμπλήρωση των υποδομών σε ΧΥΤΑ και 

σταθμούς μεταφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών, σε 

συνδυασμό με την περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α. 

• Επίσης, υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και 

για ορθολογικότερη διαχείριση του υδατικού δυναμικού και την μείωση των απωλειών 

ύδατος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το εντονότατο πρόβλημα, που παρουσιάζει το 

υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας, τόσο στο σύνολό του, όσο και σε επιμέρους περιοχές.  

 
Συνθετικά συμπεράσματα από την επισκόπηση των αλλαγών στην κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση της χωρικής ενότητας  του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ 

(1) Οι μακροοικονομικές εξελίξεις της χώρας από την έγκριση των ΕΠ του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα 

παρουσιάζουν σημαντικές και δυσμενείς μεταβολές διαμορφώνοντας ένα νέο οικονομικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να υλοποιηθούν τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.   

(2) Το σύνολο των βασικών μακροικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας που συνδέεται 

άμεσα με τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνονται με την κρίση να 

μεταλλάσσεται από κρίση χρέους σε κρίση απασχόλησης. 

(3) Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών εξελίξεων της χώρας αλλά και της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ είναι 

η συρρίκνωση των εισοδημάτων, η μείωση της απασχόλησης και η συνεπαγόμενη αύξηση 

της ανεργίας και η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

(4) Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να υπάρξει υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για 

την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης ώστε με τη σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω 

προβλημάτων να υπάρξει ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους 

θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά, αλλά και διατηρησιμότητα και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας.  

 

∆υτική Ελλάδα 

(1) Κατά την περίοδο αναφοράς της ενδιάμεσης αξιολόγησης στη περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

επιδεινώνονται περαιτέρω τα προβλήματα στην οικονομία και αγορά εργασίας που 

προϋπήρχαν κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε το 2007. 

Κύριο χαρακτηριστικό της επιδείνωσης είναι η περαιτέρω μείωση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος των πολιτών της περιφέρεια, των ποσοστών απασχόλησης και του ποσοστού 

ανεργίας και της παραγωγικότητας όπως αποτυπώνεται από την παραγόμενη ΑΠΑ. 
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(2) Παραμένουν τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον αγροτικό τομέα αν και παρατηρείται 

σημαντική μείωση των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα. 

(3) ∆ιαπιστώνεται μεταστροφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ανέργων όπου πλήττονται 

και ηλικιακές ομάδες που παραδοσιακά αντιμετώπιζαν μικρότερο πρόβλημα. 

(4) Η επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια έχει πληγεί σημαντικά αλλά υπάρχουν αντιστάσεις 

καθώς για κάθε μία επιχείρηση που κλείνει ανοίγει μία. 

(5) Η περιφέρεια ενισχύει την κομβική της θέσης μέσω της επέκτασης σημαντικών έργων 

μεταφορικής υποδομής, τα οποία εστιάζονται στη δημιουργία και τη βελτίωση των οδικών 

μεταφορών και σε μικρότερο βαθμό σε βελτιώσεις των υφιστάμενων λιμενικών, 

σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών. 

(6) Παρ’ ότι, τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 

υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης περιβαλλοντικής υποδομής, 

διαπιστώνεται ακόμα σημαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές διαχείρισης 

υγρών και στερεών αποβλήτων, κυρίως στην ύπαιθρο και κατά δεύτερο λόγο στις ημιαστικές 

περιοχές, καθώς και έλλειψη ορθολογικά χωροθετημένων και οργανωμένων χώρων 

διαχείρισης απορριμμάτων. 

(7) ∆ιαπιστώνεται ακόμα σημαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές. 

 

Πελοπόννησος 

(1) Στη περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και σημαντική 

μείωση της απασχόλησης. 

(2) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε σχέση με το πληθυσμιακό της μέγεθος, αντιμετωπίζει 

πρόβλημα ανεργίας.  

(3) Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρόβλημα της ανεργίας είναι λιγότερο ή περισσότερο 

αισθητό σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες. 

(4) Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του αριθμού 

των ανέργων στην Περιφέρεια που δεν έχουν εργαστεί ποτέ. 

(5) Η πολυπληθέστερη και πλέον παραγωγική ηλικιακή ομάδα που είναι τα άτομα ηλικίας 30-44, 

εμφανίζουν πολύ σημαντικό πρόβλημα ανεργίας. 

(6) Η ανεργία των μεγάλης ηλικίας εργαζόμενων (45-65) αυξήθηκε σημαντικά και δεδομένου ότι 

θα είναι δύσκολο να ξαναβρούν εργασία κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί κάποια ειδική μέριμνα 

και για αυτούς.  

(8) Οι παρεμβάσεις οδικών μεταφορών ενισχύουν τη γεωγραφική θέση  της περιφέρεια με 

κυρίαρχο στοιχείο την άμεση γειτνίαση με την Αθήνα 

(9) Παρ’ ότι, τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 

υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης περιβαλλοντικής υποδομής, 

διαπιστώνεται ακόμα σημαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές.. 

 

Ιόνια Νησιά 
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(1) Κατά την περίοδο αναφοράς της ενδιάμεσης αξιολόγησης στη περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

διαπιστώνεται συρρίκνωση  του κατά κεφαλήν εισοδήματος των πολιτών της περιφέρεια, των 

ποσοστών απασχόλησης και του ποσοστού ανεργίας. 

(2) Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας δημιουργεί εποχιακά αυξημένη ανεργία. 

(3) Η ανεργία πλήττει ηλικιακές ομάδες που παραδοσιακά έχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας. 

(4) Οι παρεμβάσεις οδικών και θαλασσιών μεταφορών που υλοποιούνται ενισχύουν τη 

σημαντική κεντρική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας στον άξονα Αδριατικής – Ιονίου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
2007-2013  

 

2.1 Αναπτυξιακό όραμα και στρατηγική  
Η χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων αποτελεί μία από τις πέντε νέες 

χωρικές ενότητες, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ενεργειών αναμόρφωσης του πλαισίου 

διαχείρισης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η χωρική ενότητα περιλαμβάνει τρεις 

Περιφέρειες που ανήκουν στον Αμιγή στόχο 1 παρουσιάζουν δηλαδή και οι τρείς ΑΕΠ μικρότερο του 

75% του μέσου κοινοτικού όρου.  

 

Για να διαρθρωθεί η στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο 

καλύπτει την περιοχή προγραμματισμού των τριών Περιφερειών αξιοποιούνται συνθετικά τα 

πορίσματα της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη ΧΕ του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ τόσο κατά την έναρξη της 

περιόδου προγραμματισμού, όσο και κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Η 

Ενότητα 1 του παρόντος παρουσίασε ενδελεχώς την κοινωνικοοικονομική κατάσταση τόσο κατά την 

έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, όσο και κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής 

συγκυρίας τόσο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας όσο και συνθετικά για την χωρική ενότητα του 

ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ.   

 

 

2.1.2 Το αναπτυξιακό όραμα / Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος 
Τα συνθετικά πορίσματα της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη ΧΕ του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ τόσο κατά 

την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, όσο και κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής 

συγκυρίας, τεκμηριώνουν την ανάγκη άρθρωσης μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο της 

Πολιτικής της Συνοχής και της Στρατηγικής της Λισαβόνας (ΣτΛ), η οποία θα συμβάλλει στη 

μεγέθυνση της οικονομίας στην περιοχή προγραμματισμού και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των κατοίκων της. 

 

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της χωρικής ενότητας είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η 

αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή των τριών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της περιοχής προγραμματισμού και 

προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος: 

• Ελκυστικότητα της περιοχής προγραμματισμού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης 

• Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας στην περιοχή προγραμματισμού 
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• Άμβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων 

  

Η εξειδίκευση των τριών αναπτυξιακών  προτεραιοτήτων στις επιμέρους ανά Περιφέρεια 

αναπτυξιακές προτεραιότητες παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα 2-1. 

 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες θα χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον από τρεις κατηγορίες  κονδυλίων, 

ήτοι: 

• Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και 

Ιονίων Νήσων, 2007-2013, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί μόνο από το ΕΤΠΑ, με δεδομένο 

το μονοταμειακό χαρακτήρα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής 

Περιόδου.  

 

• Από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία 

και τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013, ήτοι: 

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

- Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) 

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

- Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) 

 

1. Από αμιγώς εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, 2007-

2013. 

 
Πίνακας 2-1 : Αναπτυξιακές προτεραιότητες της χωρικής ενότητας ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 

    ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   Ελκυστικότητα της 

περιοχής 

προγραμματισμού ως 

τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης 

Επένδυση στον παραγωγικό 

τομέα της οικονομίας στην 

περιοχή προγραμματισμού 

Άμβλυνση 

ενδοπεριφερειακών και 

διαπεριφερειακών 

ανισοτήτων  

Πελοπόννησος Αύξηση της 

ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας 

Ενίσχυση της εξωστρέφειας Άμβλυνση 

ενδοπεριφερειακών/τοπι

κών - χωρικών 

ανισοτήτων 

Ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της υπαίθρου 

και δημιουργία Τοπικών 

Παραγωγικών 

Συστημάτων  

∆υτική Ελλάδα 

ΕΠ
ΙΜ
ΕΡ

Ο
ΥΣ

 
Α
Ν
Α
Π
ΤΥ

ΞΙ
Α
Κ
ΕΣ

Π
ΡΟ

ΤΕ
ΡΑ

ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

Ανάπτυξη των υποδομών 

,των υπηρεσιών, των 

δικτύων και δημιουργία 

αξόνων ανάπτυξης 

  

Ενίσχυση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων της Περιφέρειας 

και ανάδειξη των δυναμικών 

κλάδων με έμφαση στην 

Καινοτομία και Νέα Τεχνολογία 

  Ολοκληρωμένη Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη 
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    ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
∆ιαφοροποίηση και ποιοτική 

αναβάθμιση του παραγωγικού 

συστήματος για την ενίσχυση 

της Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας 

Βελτίωση της γενικής 

προσπελασιμότητας για 

την ενίσχυση της 

περιφερειακής συνοχής 

και ανταγωνιστικότητας 

Ιόνια Νησιά Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και διαφύλαξη του 

περιβαλλοντικού πόρου 

για την τόνωση της 

περιφερειακής 

ελκυστικότητας 

  

Ανάπτυξη ενεργητικού ρόλου 

στον ευρύτερο χώρο 

Αδριατικής & Ιονίου για την 

εδραίωση της κεντρικότητας 

Προώθηση της 

«πολικής» και 

«ενδογενούς» τοπικής 

ανάπτυξης για την 

ενίσχυση του 

δυναμισμού και τη 

βελτίωση της χωρικής 

συνοχής της 

Περιφέρειας 

 

2.2 Η αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆υτικής Ελλάδας - 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
 

Οι δράσεις του ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων συστηματοποιούνται σε τρεις 
Γενικούς Στόχους προκειμένου να επιτευχθεί η συνέργια τόσο μεταξύ τους όσο με τις παρεμβάσεις 

άλλων προγραμμάτων και να εξυπηρετηθεί ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του προγράμματος.  

 

Γενικός Στόχος 1:  Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών   προσπελασιμότητας 

Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Γενικός Στόχος 3:  Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 

 

Οι τρεις γενικοί στόχοι θα υποστηρίζονται από δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Γενικοί Στόχοι αντιστοιχίζονται με τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε Π. Ο 

κάθε Γενικός Στόχος εξειδικεύεται στη συνέχεια σε ειδικούς στόχους. Επισημαίνεται ότι για τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής του Ε.Π. λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις των ex ante αξιολογητών 

καθώς και των μελετητών της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).  
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Σχήμα 2-1: ∆ενδρόγραμμα στοχοθεσίας ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιόνιων 
Νησιών  

 

• Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών προσπελασιμότητας 
Ειδικοί Στόχοι αυτού του Γενικού Στόχου είναι: 

• η αναβάθμιση και συμπλήρωση των περιφερειακών μεταφορικών υποδομών τοπικής 

εμβέλειας 

• η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στην 

περιοχή προγραμματισμού. 

• Η υποστήριξη υποδομών λιμενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας. Προβλέπεται η 

δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών αλιείας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια) σε εκείνες τις 

περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας). 

 

Η αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών, με σχετικές διαφοροποιήσεις ανά 

διοικητική Περιφέρεια, εστιάζονται : 

- στη συμπλήρωση του οδικού δικτύου της χωρικής ενότητας με προτεραιότητα στις 

περιφερειακές/τοπικές οδούς και τις εθνικές οδούς. Η συμπλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού 

∆ικτύου της χωρικής ενότητας θα γίνει με παρεμβάσεις στην περιοχή προγραμματισμού από 

τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
∆ιεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
της, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής 
μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η 

αύξηση της παραγωγικότητας για την 
επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
της περιοχής προγραμματισμού με γνώμονα 

την αειφόρο ανάπτυξη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

Ανάπτυξη και 
Εκσυγχρονισμός Υποδομών 

Προσπελασιμότητας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2
Ψηφιακή Σύγκλιση με την 

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών και Τόνωση 
της Επιχειρηματικότητας 

ΑΠ 1 ΑΠ 7ΑΠ 4ΑΠ 2 ΑΠ 5 ΑΠ 8ΑΠ 3 ΑΠ 6 ΑΠ 9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
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- στον εκσυγχρονισμό των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, των λιμανιών και των 

αεροδρομίων στην περιοχή προγραμματισμού με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης και ασφάλειας των χρηστών. 

 

Η εξειδίκευση του γενικού στόχου ανά τομέα παρέμβασης περιλαμβάνει: 

- Οδικές Μεταφορές- Οδικό δίκτυο. 

- Σιδηροδρομικές Μεταφορές.  

- Θαλάσσιες Μεταφορές.  

- Αεροπορικές Μεταφορές. 

Ο Γενικός Στόχος 1 συμβάλλει στην ΚΣΚΓ (1.1.1) «Επέκταση και βελτίωση των υποδομών 

μεταφορών» καθώς και στην ΟΚΓ (14): Να δημιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον 

και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων και  

(16) «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδομών και ολοκλήρωση των 

διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». Επίσης ο στόχος 1 έχει συνάφεια με το γενικό στόχο (2)  «Η 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», (3) «Η διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος της χώρας» και (13) «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών 

υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» του ΕΣΠΑ, και  

εξυπηρετεί την «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή – Βελτίωση της προσβασιμότητας και σύνδεση 

της Περιφέρειας με τα μεγάλα αστικά κέντρα μέσω της αναβάθμισης των μεταφορικών υποδομών» 

του ΕΠΜ.   

 

• Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Ειδικοί Στόχοι αυτού του Γενικού Στόχου είναι: 

• Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και υιοθέτηση καινοτόμων 

πρακτικών και αντιλήψεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα, διείσδυση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και στους φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης  

• Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ίδρυση νέων και την ενίσχυση 

υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, την 

προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, την ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας και γενικά την 

επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της 

παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας, τη σύνδεση επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας και τον προσανατολισμό των τοπικών παραδοσιακών κλάδων και των νέων 

επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξία. 

• Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής 

συνοχής με την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και την 

ανάδειξη των δυναμικών κλάδων.  

• Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων  
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Επισημαίνεται ότι το αναπτυξιακό πλαίσιο για την ψηφιακή σύγκλιση στην περιοχή προγραμματισμού 

είναι σύμφωνη με την εθνική «Ψηφιακή Στρατηγική» για την περίοδο έως το 2013 που αντιμετωπίζει 

με ολοκληρωμένο τρόπο τις παρεμβάσεις για την πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σε 

όλο το εύρος της οικονομίας και της κοινωνίας, λειτουργεί δε σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά με το 

ΤΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

 

Οι παραπάνω ειδικοί στόχοι αποκτούν διαφορετική βαρύτητα για κάθε διοικητική Περιφέρεια ανάλογα 

με τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τριών Περιφερειών, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες 

παρεμβάσες σε αυτές, από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013. 

 

Ο Γενικός Στόχος 2 συμβάλλει στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τη 

Συνοχή (ΚΣΚΓ)  (1.2.1) «Αύξηση και καλύτερη επικέντρωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ»,  (1.2.2) 

«∆ιευκόλυνση της Καινοτομίας και προώθηση της Επιχειρηματικότητας» και 1.2.3 «Προώθηση της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους». Επιπλέον ο γενικός στόχος 2 παρουσιάζει συνάφεια με τις 

ΟΚΓ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (7) «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στον τομέα 

της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου της Γνώσης»,  (8) «∆ιευκόλυνση της καινοτομίας», (9) «διευκόλυνση της διάδοσης και της 

πραγματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οικοδόμηση μιας 

Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς», (10) «Προώθηση Επιχειρηματικού Πολιτισμού και 

δημιουργία ενθαρρυντικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ», (11)  Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρήση των 

πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης, 

(14) «δημιουργία ελκυστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος  και ενθάρρυνση της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας μέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων» και (15) Να προωθηθεί μια 

περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

 

Ο γενικός στόχος 2 συνδέεται με  τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ (1) «Η αύξηση της εξωστρέφειας 

και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», (2) «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η 

αύξηση της παραγωγικότητας», (3) «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», (5) «Η 

ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως 

βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της 

γνώσης», (6) «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής 

δραστηριότητας», (8) «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», (9) «Προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης» και (12) «Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η 

αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη 

διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης». 

 

Τέλος ο γενικός στόχος 2 υπηρετεί τις προτεραιότητες (3) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές 

προϊόντων» και (4) «Κοινωνία της γνώσης» του ΕΠΜ.    
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• Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
Ειδικοί Στόχοι αυτού του Γενικού Στόχου είναι: 

• Η βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως 

κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη της χωρικής ενότητας, αλλά και για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 

• Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου  

• Η άρση της απομόνωσης και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, με υλοποίηση 

παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής συνοχής, καθώς 

και η βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων   

• Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης και υγείας-

πρόνοιας) και βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

• Η αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση των τουριστικών υποδομών και η 

προβολή της  χωρικής ενότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• Η μείωση της ανεργίας και προώθηση της  ισότητας των φύλων 

 

Ο Γενικός Στόχος 3 συμβάλλει στις ΚΣΚΓ (1.1.2) «Ενίσχυση των συνεργιών ανάμεσα στην προστασία 

του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη», (1.2) «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο 

την ανάπτυξη», (1.3.1) «Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας 

και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας», (2.1) «Η συμβολή των πόλεων στην 

ανάπτυξη και στην απασχόληση», (2.3) – (2.6) «∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή 

συνεργασία»,  (1.3.3) «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της 

εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» και (1.3.5) «Προστασία της υγείας των εργαζομένων (κάλυψη των 

κενών σε θέματα υποδομών υγείας)». 

 

Ο Γενικός Στόχος 3 έχει συνάφεια με τις ΟΚΓ (9) «διευκόλυνση της διάδοσης και της πραγματικής 

χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια Κοινωνία της 

Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς», (11) «ενθάρρυνση της βιώσιμης χρήσης των πόρων και 

ενίσχυση των  συνεργειών μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης», (13) 

«εξασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών  εντός και εκτός της Ευρώπης και να προσκόμιση 

οφελών από την παγκοσμιοποίηση», (14) «επέκταση και βελτίωση των ευρωπαϊκών υποδομών και 

ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων  διασυνοριακών έργων προτεραιότητας»,  (15) «προώθηση μίας 

περισσότερο επιχειρηματικής νοοτροπίας και δημιουργία περιβάλλοντος που να στηρίζει τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», (16) «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές 

και να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας», (18) «προώθηση της 

προσέγγισης της εργασίας βασιζόμενης στον κύκλο ζωής», (19) «Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας 

χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η Ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αποδοτική για όσους 

αναζητούν εργασία, Συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων ατόμων και των άεργων»  

 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

         111

Ο γενικός στόχος 3 συνδέεται με  τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ (2) «Η ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», (3) «Η διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας», (4) «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», (8) 

«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», (9) «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», 

(10) «Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει 

ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας»,  (11)  «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, µε την άμεση σύνδεσή τους µε τις 

κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)», (15) «Η 

αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος», (16) «Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής 

πολιτικής», (17) «Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας.»,  

 

Τέλος ο γενικός στόχος 3 υπηρετεί τις δράσεις του ΕΠΜ (3) «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη», (4) 

«Κοινωνία της Γνώσης», (6) «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και (7) «Περιφερειακή και 

Κοινωνική Συνοχή».  

 

Επισημαίνεται ότι η στρατηγική στον τομέα περιβάλλοντος της Χωρικής Ενότητας, όπως προβλέπεται 

από τους επιμέρους ΠΕΣ∆Α των τριών Περιφερειών που συνθέτουν τη Χωρική Ενότητα, θα ενισχυθεί, 

από κοινού, τόσο από το Τομεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ),  όσο και 

από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων 2007-2013. Όσον αφορά δε στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που κατά κύριο λόγο θα 

αντιμετωπισθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που παρουσιάζεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στόχος είναι στον ορίζοντα 

της 4ης προγραμματικής περιόδου, η σημαντική μείωση της εξάρτησης της χώρας από τη μονομερή 

επιλογή της τελικής διάθεσης σύμμεικτων στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η επίτευξη των στόχων, 

που έχουν τεθεί για την εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος στερεών αποβλήτων από την 

υγειονομική ταφή. Οι ΧΥΤΑ, που είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητοι να δημιουργηθούν, όπως 

προβλέπεται και από τους ΠΕΣ∆Α, σε κατάλληλο βάθος χρόνου θα μετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ με 

παράλληλη σημαντική επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους».  

 

Η στρατηγική για το φυσικό περιβάλλον είναι σε αρμονία με το πλαίσιο πολιτικής που έχει τεθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ενωση για τον τομέα.  

 

2.2.1 Ιεράρχηση γενικών στόχων 
Στη χωρική ενότητα δεσμεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδρομή) ύψους 914 Μ€. Η ιεράρχηση 

των γενικών στόχων καταδεικνύεται από τη χρηματοδοτική βαρύτητα των γενικών στόχων ανά 

Περιφέρεια και συνολικά στην περιοχή προγραμματισμού (πρβλ. Πίνακα 2-2), λαμβάνοντας υπόψη 

και τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις για κάθε Περιφέρεια και κατ΄ ακολουθία για το σύνολο της 
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χωρικής ενότητας, από τα αντίστοιχα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013, 

αλλά και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

 

• Η σημαντικότητα των γενικών στόχων είναι ίδια τόσο για το σύνολο της χωρικής ενότητας όσο 

και για κάθε μία από τις διοικητικές Περιφέρειες  

• Κυρίαρχος αναδεικνύεται ο γενικός στόχος 3 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», όπου 

δεσμεύεται συνολικά το 47% της κοινοτικής συνδρομής.  Ο γενικός στόχος 3 είναι και για τις 

τρεις Περιφέρειες κυρίαρχος. Τη μεγαλύτερη βαρύτητα (54% επί της κοινοτικής συνδρομής) 

εμφανίζει στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, που αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες δεσμεύσεις 

για δράσεις τουρισμού που συνάδουν με τη στρατηγική της συγκεκριμένης Περιφέρειας, ώστε 

να καταστεί η τελευταία ένας διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης. 

• Ακολουθεί σε σημαντικότητα ο γενικός στόχος 1 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 

υποδομών προσπελασιμότητας», ο οποίος δεσμεύει το 26% της συνολικής κοινοτικής 

συνδρομής. Ο γενικός στόχος 1 είναι και για τις τρεις Περιφέρειες δεύτερος σε σημαντικότητα 

κυμαινόμενος από 36% χρηματοδοτική βαρύτητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου έως 20% 

για την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

• Ο γενικός στόχος 2 «Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών και η τόνωση της επιχειρηματικότητας», δεσμεύει το 24% της κοινοτικής 

συνδρομής δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων Ψηφιακής σύγκλισης και 

επιχειρηματικότητας, θα καλυφθεί από τα αντίστοιχα τομεακά προγράμματα. Ο γενικός 

στόχος 2 εμφανίζει τη μεγαλύτερη σημαντικότητα (28% της κοινοτικής συνδρομής) στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας που αποδίδεται κύρια στην παρουσία του Πανεπιστημίου 

Πατρών, του Περιφερειακού Κόμβου Καινοτομίας και των ερευνητικών ινστιτούτων, ενώ στις 

δύο άλλες Περιφέρειες προγραμματίζονται σημαντικές παρεμβάσεις από τα αντίστοιχα 

τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. 
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Πίνακας 2-2: Σημαντικότητα των γενικών στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής 

Ποσά σε € 

Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆Α, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)  (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)  (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)  (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 % ΣΤΟΧΟΣ 1 % ΣΤΟΧΟΣ 1 % ΣΤΟΧΟΣ 1 % 

1 2 3 5=3/Σ3 6 8=6/Σ6 9 11=9/Σ9 12=3+6+9 14=12/Σ12 

ΓΣ1 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 112.200.000 36% 70.100.000 20% 51.029.642 21% 233.329.642 26% 

  Μεταφορές 112.200.000 36% 70.100.000 20% 51.029.642 21% 233.329.642 26% 

ΓΣ2 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ & ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 68.000.000 22% 102.100.000 28% 52.581.000 22% 222.681.000 24% 

  Κοινωνία της πληροφορίας 2.550.000 1% 2.125.000 1% 2.125.000 1% 6.800.000 1% 

  
 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα 65.450.000 21% 99.975.000 28% 50.456.000 21% 215.881.000 24% 

ΓΣ3 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 127.508.500 41% 173.585.000 48% 131.789.278 54% 432.882.778 47% 

  Πολιτισμός 22.525.000 7% 9.945.000 3% 25.040.000 10% 57.510.000 6% 
  Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές 32.427.500 10% 114.325.000 32% 44.044.777 18% 190.797.277 21% 
  Τουρισμός 4.683.500 1% 807.500 0,2% 23.800.000 10% 29.291.000 3% 
  Αστική και Αγροτική αναγέννηση 17.000.000 5% 14.677.500 4% 18.500.000 8% 50.177.500 5% 

  

Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην 
απασχόληση και την διατήρηση των 
θέσεων εργασίας. 850.000 0,3% 2.465.000 1% 0       

  
Περιβαλλοντική Προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 50.022.500 16% 30.940.000 9% 20.404.501 8% 101.367.001 11% 

  Ενέργεια     425.000 0% 0       
ΓΣ4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5.291.500 2% 13.215.000 4% 6.600.080 3% 25.106.580 3% 
  Τεχνική Βοήθεια 5.291.500 2% 13.215.000 4% 6.600.080 3% 25.106.580 3% 
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ  313.000.000 100% 359.000.000 100% 242.000.000 100% 914.000.000 100% 
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2.3 Εξειδίκευση της στρατηγικής στις Περιφέρειες 
 

Το αναπτυξιακό όραμα εξειδικεύεται σε επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις και ειδικούς στόχους, 

που προσιδιάζουν προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε μίας από τις τρεις συνιστώσες διοικητικές 

Περιφέρειες.  

 

2.3.1 Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος 
Η στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων (γεωγραφική θέση, μεταφορικά έργα μεγάλης εμβέλειας, ύπαρξη Ερευνητικών 

Ινστιτούτων, τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, κλπ.) και στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της 

Περιφέρειας (χαμηλό κ.κ. ΑΕΠ, χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, διαρθρωτικά προβλήματα 

αγοράς εργασίας, ελλείψεις σε βασικές υποδομές, κλπ.).  

Παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εθνικών (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ) και κοινοτικών κατευθύνσεων (ΣτΛ  

ΚΣΚΓ) για την επίτευξη σειράς προκλήσεων και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στην πορεία 

προς την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. 

 

Υπό το πρίσμα των ως άνω το όραμα για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στην προγραμματική 

περίοδο 2007-2013 είναι: 

 

 

 

 

 

 

Το όραμα απαντά σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή υστέρηση της Περιφέρειας, τόσο σε 

διαπεριφερειακό, όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της 

Π∆Ε είναι οι κάτωθι: 

• Ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών των δικτύων και δημιουργία αξόνων 
ανάπτυξης. Η κατεύθυνση αυτή εξειδικεύεται στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων 

μεταφορών και των μεταφορικών υπηρεσιών,  στη μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς 

προσώπων και αγαθών, στη βελτίωση της ασφάλειας και στη βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης που συνδέεται με τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, της ασφάλειας των 

μετακινήσεων, καθώς και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης.  

• Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και ανάδειξη των δυναμικών 

κλάδων με έμφαση στην Καινοτομία και Νέα Τεχνολογία. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση της 

Περιφέρειας εξειδικεύεται στην ίδρυση νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στη διεύρυνση της επιχειρηματικής 

βάσης και ευρύτερα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας κυρίως μέσω της διευκόλυνσης 

ίδρυσης νέων και εξειδικευμένων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης 

έρευνας και τεχνολογίας, στη σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και στον 

«η εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και πραγματική 

σύγκλιση με τις προηγμένες ελληνικές περιφέρειες μέσω ενίσχυσης της προσπελασιμότητας, 

βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη 

διασφάλιση σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, “μέσα από την 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας». 
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προσανατολισμό των τοπικών παραδοσιακών κλάδων και των νέων επιχειρήσεων σε κλάδους 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον εξειδικεύεται στην ενίσχυση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναμικών κλάδων, στην προώθηση 

επενδυτικών σχεδίων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, 

μέσω της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

καθώς και στην διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και 

στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

• Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και δημιουργία Τοπικών Παραγωγικών 
Συστημάτων. Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση 

εστιάζεται στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 

προώθηση του Τουρισμού, την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, 

την άρση της απομόνωσης  και τη μείωση του κοινωνικού ρατσισμού σε συνδυασμό με τη μείωση 

της ανεργίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων 

 

2.3.2 Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προβλήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου τεκμηριώνουν την 

ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας στο πλαίσιο της Πολιτικής 

Συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη όσα προκύπτουν από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, με στόχο την 

είσοδο της Περιφέρειας σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλλει στη μεγέθυνση του συνόλου της 

οικονομίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της, έτσι ώστε να οδηγηθεί η 

Περιφέρεια στην πραγματική σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες περιφέρειες της Χώρας και της Ε.Ε. 

 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η  νέα  συνολ ική  στρατηγ ική  στόχευση  της  Περιφέρε ιας  

Πελοποννήσου  απαιτεί το κατάλληλο μίγμα Πολιτικής για τη Συνοχή και τη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας, που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, στη διεύρυνση 

της παραγωγικής βάσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

στον εξωστρεφή προσανατολισμό της οικονομίας και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, με 

παράλληλη άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων. 

 

Ως εκ τούτου,  Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η 

διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης στο σύνολο της Περιφέρειας με την ενίσχυση της 

ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας 

τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία του 

περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την εφαρμογή καινοτομιών. 

 

Ο Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας βασίζεται στους παρακάτω τρεις 

πυλώνες: 

α) Ελκυστικότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα και εξωστρέφεια. 

β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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γ) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας 

και της κοινωνικής συνοχής. 

 

Οι πυλώνες αυτοί με τις επιμέρους θεματικές / τομεακές παρεμβάσεις και με έντονη τη χωρική / τοπική 

διάσταση, εξασφαλίζουν την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη της Περιφέρειας, με βασικό συστατικό 

της στόχο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων. 

 

Η επίτευξη του Γενικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Στόχου, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων που 

αυτός βασίζεται, θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν: 

 

• Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται μόνο 

από το ΕΤΠΑ και το οποίο αποτελεί μέρος του ενιαίου Περιφερεαικού Προγράμματος της Χωρικής 

Ενότητας ∆ΕΠΙΝ. 

 

• Από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία της 

Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013, ήτοι: 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

• Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) 

 

• Από τα, με αμιγώς εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενα έργα, εντασσόμενα στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2007-2013. 

 

Όσον αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ΕΠΙΝ, βασικός κορμός του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ Προγράμματος της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, είναι η ανάδειξη και η βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, 

οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, με συγκεκριμένα, διεθνούς φήμης και 

και πολιτιστικής αξίας, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι πόροι αυτοί, σε συνδυασμό με τη 

γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, αποτελούν στρατηγικής σημασίας παράγοντα για τη βιώσιμη 

ανάπτυξή της, στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου. Στηριζόμενη σε 

μεγάλο βαθμό η Περιφέρεια σε αυτό τον παράγοντα, στοχεύει να καταστεί ένας σημαντικός 

τουριστικός και πολιτιστικός πόλος για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής 

Μεσογείου, αξιοποιοιώντας όχι μόνο τους πλούσιους και ιδιαίτερης αξίας φυστικούς της πόρους, αλλά 

και την ιστορική της παράδοση και κληρονομιά, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης του σύγχρονου 

πολιτισμού.  
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Για τους λόγους αυτούς, ο πολιτισμός, ως αναπτυξιακή παράμετρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

αποτελεί σημαντική προτεραιότητα κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, εστιαζόμενος στις 

εξής κατευθύνσεις: 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση των επώνυμων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για αύξηση της 

επισκεψιμότητας, με παράλληλη δημιουργία παρεμφερών / συμπληρωματικών υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

• Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των υποδομών και των δραστηριοτήτων 

ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. 

• Ανάδειξη του πλούτου του λαϊκού πολιτισμού που προσδιορίζει και τον ιδιαίτερο εθνικό / τοπικό 

χαρακτήρα, με την παράλληλη παραγωγή σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων, διαμορφώνοντας 

μια σχέση ανοικτή συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, πνευματικού κόσμου και όλων όσως εργάζονται 

για τον πολιτισμό. 

• ∆ημιουργία νέων τουριστικών και πολιτιστικών προϊόντων με τη σύνδεση της αξιοποίησης των 

φυσικών και πολιτιστικώνπόρων με την τοπική οικονομία. 

 

Για τη λειτουργία του τουρισμού και του πολιτισμού, ως παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋποθέσεις είναι η προστασία του περιβάλλοντος με τις ανάλογες 

υποδομές και δραστηριότητες, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιων 

προσπελασιμότητας, σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, με παράλληλη διεύρυνση και αναβάθμιση 

των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, με ορθολογική και δίκαιη χωροταξική κατανομή στο 

σύνολο της Περιφέρειας, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών και 

αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. 

 

Ως εκ τούτου, Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

είναι: 

«Η εξασφάλιση της συνέχειας του χώρου, της ισόρροπης χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης και της αναβάθμισης του επιπέδου ζωής των πολιτών της.» 

 

Με αυτόν τον Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις με τις οποίες αυτός θα 

επιτευχθεί, η Περιφέρεια Πελοποννήσου σκοπεύει να καλύψει κατά ένα σημαντικό βαθμό τις ανάγκες 

των εξής αναπτυξιακών πυλώνων / προτεραιοτήτων: 

• Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας 

• Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών - χωρικών ανισοτήτων. 

 

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, των τριών αναπτυξιακών πυλώνων / προτεραιοτήτων, για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι παρακάτω  

• Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. Για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου, 

ο βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι: 
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- Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με τη βελτίωση και επέκταση 

των οδικών και λιμενικών μεταφορικών υποδομών, καθώς και με την επιλεκτική δυνατότητα 

δημιουργίας ή / και βελτίωσης των αεροπορικών υποδομών. 

- Βελτίωση / ανάδειξη υποδομών επιπέδου διαβίωσης, με τη δημιουργία υποδομών υγείας, 

πρόνοιας και εκπαίδευσης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και 

την αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και των αγροτικών / μειονεκτικών 

περιοχών 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας. Για την αύξηση της εξωστρέφειας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι: 

- Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον 

παραγωγικό εξοπλισμό, και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας 

- Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόμενη στην προστασία και αξιοποίηση των 

ιδιαίτερων και πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, προς την 

κατεύθυνση παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, με παράλληλη 

αποτελεσματική προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στο εσωτερικό της 

Χώρας και στο εξωτερικό. 

• Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων. Για την άμβλυνση των 

ενδοπεριφερειακών & τοπικών ανισοτήτων οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι: 

- Η ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με τη βελτίωση και επέκταση 

των οδικών και λιμενικών μεταφορικών υποδομών. 

- Η εξειδίκευση αυτού του γενικού στόχου, στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας προς την 

κατεύθυνση της άμβλυνσης των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων αποτυπώνεται με 

την αναφορά επί της σκοπιμότητας, των υποδομών αυτών, η οδική σύνδεση των εσωτερικών 

ζωνών και των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών με μεγάλους οδικούς άξονες ή / και 

λιμάνια, καθώς και με διοικητικά και παραγωγικά κέντρα. 

- Η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, με εξειδίκευση σε 

ειδικούς στόχους που άπτονται των παρεμβάσεων στης χαμηλής ανάπτυξης περιοχές όπου 

σήμερα υφίστανται αναξιοποίητοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και υπάρχει έλλειμμα 

κοινωνικών υποδομών. 

- Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο 

παραγωγικό εξοπλισμό και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων σε σχετικά μικρή 

κλίμακα και σύμφωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού ιστού . 

 

Με δεδομένο ότι, η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί μια οριζόντια πολιτική 

της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την 

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 

11 του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα της Πελοποννήσου 2007-2013 διασφαλίζει :  

- την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες περιλαμβάνει. 

- καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων του.  
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Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος στον 

τομέα αυτό πρόκειται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, 

προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου και να καθοριστούν συγκεκριμένες 

δράσεις για το σκοπό αυτό. Οι δράσεις αυτές θα καθορισθούν με απόφαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων 2007-2013.  

 

Στο πλαίσιο δε, της Στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη διαμόρφωση των Αξόνων 

Προτεραιότητας του Προγράμματος λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματα και προτάσεις της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης. 

 

2.3.3 Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών 

Για την Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών, η αναπτυξιακή στρατηγική, καθώς και οι  στόχοι για την 
περίοδο 2007-2013, συνδυάζουν και ενσωματώνουν πολιτικές επιλογές οι οποίες αποβλέπουν: 

o στην ενεργητική εξωστρέφεια που οφείλει να την διακρίνει 

o στην αειφορία του μοντέλου ανάπτυξης μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί ο άριστος 
συνδυασμός μεταξύ περιβαλλοντικών και κοινωνικο-πολιτισμικών πόρων και οικονομικών 
λειτουργιών, που να εγγυάται σταθερή απασχόληση, εισοδηματικές ευκαιρίες και κοινωνικές 
υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες σε βάθος χρόνου και 

o στη βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών ως προορισμού για κάθε τύπου επισκεπτών, 
αλλά και για το μόνιμο πληθυσμό, για τον οποίο είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν όλες  οι 
απαιτούμενες συνθήκες, προκειμένου να  παραμείνει στον τόπο του.   

Έτσι, στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος και όραμα για την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών στη νέα 

Προγραμματική Περίοδο είναι: 

 

 

 

 

 

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σημαίνει καταρχήν ότι το μοντέλο ανάπτυξης με κεντρική δραστηριότητα 

την τουριστική, θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ανεκτό σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς επίσης 

κοινωνικά αποδεκτό και δίκαιο για τις τοπικές κοινότητες και βέβαια οικονομικά βιώσιμο. Για να 

συνεισφέρει ο τουρισμός στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, θα πρέπει να σέβεται τις εύθραυστες 

ισορροπίες που χαρακτηρίζουν πολλούς τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα  τους νησιωτικούς, να 

υπηρετεί αποτελεσματικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων, να διαχέει 

ικανοποιητικά τις θετικές επιπτώσεις και να επιμερίζει δίκαια τα βάρη. Είναι προφανές, ότι η γενικότερη 

αυτή στόχευση  δεν συνεπάγεται τον περιορισμό του οργανωμένου τουρισμού, αλλά τον εμπλουτισμό 

και την ποιοτική βελτίωσή του, το σταδιακό πέρασμα από τη μονομέρεια στην ποικιλομορφία. 

 

«Να καταστεί η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών ένας διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης» 
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Προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω κεντρικού στόχου είναι η βελτίωση και ενίσχυση της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας,: 

• ως προορισμού επισκεπτών, αφού η βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας 

συναρτάται ευθέως, μέσω του εμπλουτισμού των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα δε της προωθητικής τουριστικής δραστηριότητας, αλλά ταυτόχρονα και των άλλων 

παραγωγικών ενασχολήσεων. 

• ως χώρου άσκησης γενικά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αφού ο εκσυγχρονισμός και του 

υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού αποτελεί τον έτερο παράγοντα τόνωσης της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας και τέλος 

• ως τόπου διαμονής και διαβίωσης πρωτίστως των κατοίκων, αφού χωρίς την επιτόπου 

διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών 

διαβίωσης, οι άλλοι παράγοντες αναιρούνται, αλλά και των επισκεπτών που για ένα χρονικό 

διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο γίνονται και οι ίδιοι κάτοικοι του συγκεκριμένου τόπου. 

 

Οι τρεις αυτές ενότητες δεν είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά σε σημαντικό βαθμό αλληλο-

συμπληρώνονται και αλληλο-επικαλύπτονται. 

 

Η εξειδίκευση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής είναι συνυφασμένη με το πρότυπο ανάπτυξης που 

αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, που αφενός θα προωθεί την εξωστρέφεια μέσω δυναμικών 

πόλων ευρύτερης επιρροής, αφετέρου δε θα αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε χωρικό 

κυρίως επίπεδο («εσωτερικές» μικρο-περιφέρειες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά), με στόχο μια 

ολοκληρωμένη και ισόρροπη κατά το δυνατόν ανάπτυξη και θα βασίζεται στα δεδομένα της νέας 

γεωγραφίας (μείωση χρόνου μεταφοράς, βελτίωση προσπελασιμότητας κ.ά.), στην ενσωμάτωση 

«εξωτερικών» οικονομιών (νέες τεχνολογίες κ.ά.), στην ανάπτυξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων 

(ειδικές μορφές τουρισμού κ.ά.) και πρώτα από όλα στην εξασφάλιση συνθηκών αειφορίας. Πρόκειται 

ουσιαστικά για την υιοθέτηση μιας σύνθετης πολιτικής συνδυασμένης πολιτικότητας και 

ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης με χαρακτηριστικά αειφορίας. Κατόπιν αυτών, ο βασικός 

αναπτυξιακός και συνάμα στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών εξειδικεύεται στους 

παρακάτω γενικούς και ειδικότερους στόχους, η επίτευξη των οποίων προϋποθέτει τη συνδυασμένη 

αξιοποίηση περιφερειακών και τομεακών μέσων και πόρων. 

 

• Α. Ανάπτυξη ενεργητικού ρόλου στον ευρύτερο χώρο Αδριατικής & Ιονίου για την εδραίωση της 

κεντρικότητας 

- Ο γενικός αυτός στόχος που κατεξοχήν εκφράζει την προσπάθεια εξωστρέφειας της 

Περιφέρειας, θα επιδιωχθεί να υλοποιηθεί εξολοκλήρου στο πλαίσιο της «εδαφικής 

συνεργασίας» (διασυνοριακά-διακρατικά-διαπεριφερειακά προγράμματα). 

• Β. ∆ιαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος για την ενίσχυση της 

Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας.  



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 121

- Βελτίωση και εμπλουτισμός του συνολικού τουριστικού προϊόντος, ιδίως μέσω της ήπιας 

αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων και αποθεμάτων (συνδυασμός δράσεων 

ΠΕΠ και ΤΕΠ). 

- Ενίσχυση και υποστήριξη του αναπροσανατολισμού της τοπικής αγροτικής και αλιευτικής 

δραστηριότητας (μέσω ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ), καθώς και συνέχιση του εκσυγχρονισμού και 

της υποστήριξης του υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος με οριζόντιες δράσεις (μέσω 

ΤΕΠ). 

- Οργανωμένη προσπάθεια προβολής - προώθησης τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και 

περιοχών, αλλά και της ίδιας της Περιφέρειας ως σύνολο (μέσω ΠΕΠ). 

- ∆ιασφάλιση των προϋποθέσεων υποστήριξης της επιδιωκόμενης βελτίωσης και 

διαφοροποίησης του τοπικού παραγωγικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης των 

προσόντων και των δεξιοτήτων του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού και γενικά τη 

διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση (κυρίως μέσω ΤΕΠ), καθώς και την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού-δομών στην δημόσια διοίκηση (μέσω ΤΕΠ). 

- Τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και 

της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία (συνδυασμός δράσεων ΠΕΠ και ΤΕΠ), καθώς 

και η δημιουργία δομών και η ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς 

τεχνογνωσίας (μέσω ΤΕΠ). 

• Γ. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πόρου για την τόνωση της 

περιφερειακής ελκυστικότητας. 

- Βελτίωση της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης μέσω της συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης 

των σχετικών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και της συνέχισης των 

απαιτούμενων παρεμβάσεων  για τον σύγχρονο εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό 

τους  (κυρίως μέσω ΠΕΠ) και οριζόντιες δράσεις (μέσω  ΤΕΠ) 

- ∆ιασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαμονής και διαβίωσης ιδιαίτερα δε των γυναικών και 

των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσω της βελτίωση των υποδομών υγείας και της  

συμπλήρωσης των υποδομών  πρόνοιας (μέσω ΠΕΠ), καθώς και της ενίσχυσης της 

λειτουργίας δομών που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μέσω ΤΕΠ). 

- Προστασία και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πόρου μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων, των στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων (συνδυασμός δράσεων 

ΠΕΠ και ΤΕΠ), καθώς και της πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων (κυρίως μέσω ΤΕΠ) 

- ∆ιασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και προώθηση φυλικών προς το περιβάλλον μορφών και 

τεχνικών εξοικονόμισης ενέργειας, καθώς και δράσεις αντιμετώπισης των κλιματικών 

αλλαγών (μέσω ΤΕΠ) 

- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της παροχής αναβαθμισμένων 

υπηρεσιών προς τον πολίτη και γενικότερα βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε θέματα 

ποιότητας ζωής (μέσω ΤΕΠ) 

• ∆. Βελτίωση της γενικής προσπελασιμότητας για την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και 

ανταγωνιστικότητας 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 122

- ∆ημιουργία και λειτουργία ενός ενδοπεριφερειακού άξονα με συνδυασμό των συστημάτων 

μεταφοράς, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και «εσωτερική» προσπελασιμότητά της, (προς 

βελτίωση) αεροδρόμια - λιμάνια - βασικό οδικό  δίκτυο, (συνδυασμός δράσεων ΠΕΠ και ΤΕΠ) 

• Ε. Προώθηση της «πολικής» και «ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του 

δυναμισμού και τη βελτίωση της χωρικής συνοχής της Περιφέρειας. 

- Ενίσχυση της ελκυστικότητας πόλεων, της ενδοχώρας και των Μικρών Νησιών  μέσω της 

εφαρμογής προγραμμάτων ολοκληρωμένης προσέγγισης και ανάπτυξης με περιβαλλοντική 

και λειτουργική διάσταση, στα πλαίσια μιας σαφούς ιεράρχησης των χωρικών 

προτεραιοτήτων (μέσω ΠΕΠ και συμπληρωματικά μέσω ΤΕΠ, καθώς και ΕΣΣΑΑ - ΕΣΣΑΑΛ)   

 

2.4 Χωρικές προτεραιότητες  της αναπτυξιακής στρατηγικής 
 

Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραμματισμού αφορούν σε 

συγκεκριμένα χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές καθώς και τις 

αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που συνδέονται με την αλιεία.  

 

Η χωρική διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πιστοποιείται από την κατανομή των 

προγραμματικών του πόρων κατά εδαφικό τύπο (πρβλ. Πίνακα 2-3). Το Πρόγραμμα κατανέμει το 

ήμισυ σχεδόν των προγραμματικών του πόρων (43% της κοινοτικής συνδρομής) σε αστικές περιοχές 

ακολουθώντας το βαθμό αστικοποίησης της χωρικής ενότητας με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων 

σε αστικές περιοχές για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (53% της κοινοτικής συνδρομής) που 

εμφανίζει και τα υψηλότερα ποσοστά αστικοποίησης. Ένα σημαντικό ποσοστό (31%) κατανέμεται σε 

αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες 

περιοχές), που αποδίδεται στην υψηλή εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα που εμφανίζει η χωρική 

ενότητα (συμβολή κατά 22% στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στον 

πρωτογενή τομέα). 
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Πίνακας 2-3: Κατανομή προγραμματικών πόρων κατά εδαφικό τύπο 

 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

 
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

€ 

% 

 
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

€ 

% 

 
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

€ 

  

 
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

€ 

% 

Αστική περιοχή 125.000.000 40% 189.820.000 53% 77.525.110 32% 392.345.110 43% 
Βουνά 110.000.000 35% 22.000.000 6% 10.914.500 5% 142.914.500 16% 
Νησιά    0% 17.018.945 7% 17.018.945 2% 

Αραιοκατοικημένες και πολύ 
αραιοκατοικημένες περιοχές   60.000.000 17%  0% 60.000.000 7% 

Αγροτικές περιοχές (εκτός 
από βουνά, νησιά ή 

αραιοκατοικημένες και πολύ 
αραιοκατοικημένες περιοχές) 

78.000.000 25% 80.000.000 22% 129.078.945 53% 287.078.945 31% 

Πρώην εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ (μετά τις 30.04.2004)         

Ιδιαίτερα απομακρυσμένη 
Περιφέρεια         

Ζώνη διασυνο-ριακής 
συνεργασίας         

Ζώνη διακρατικής 
συνεργασίας         

Ζώνη διαπεριφερειακής 
συνεργασίας         

Άνευ αντικειμένου   7.180.000 2% 7.462.500 3% 14.642.500 2% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ  313.000.000 100% 359.000.000 100% 242.000.000 100% 914.000.000 100% 

 

 

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν στις τρεις ΚΣΚΓ που αφορούν στην Περιφερειακή ∆ιάσταση της 

Πολιτικής Συνοχής και συγκεκριμένα την (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», και (2.3) – (2.6) «∆ιασυνοριακή, 

∆ιαπεριφερειακή, ∆ιεθνική συνεργασία». 

 

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της περιοχής 

προγραμματισμού όπως οι πρωτεύουσες των νομών και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου. Η 

βιωσιμότητα των συγκεκριμένων κέντρων αναφέρεται τόσο στην λειτουργικότητα τους με την έννοια 

της αντιμετώπισης των ελλείψεων, που πολλά από αυτά παρουσιάζουν ως προς τις υποδομές τους, 

καθώς και στην οικονομική τους βιωσιμότητα με την έννοια ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού 

προτύπου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διοίκηση τους. 

Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός των παρακάτω 

στοιχείων. 

• Πολυκεντρικότητα 
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• Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων 

• Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης 

• Αειφορική ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων) 

• Ολοκληρωμένες υποδομές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων, μείωση των οικιακών αποβλήτων) 

• Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα 

• Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα (παρατηρητήριο) 

 

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (2.1) «Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και 

στην απασχόληση». 

 

Οι πόλοι ανάπτυξης, ως μέσο προώθησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας 
 
α. Η σημασία των πόλεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας 
Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής κατά τη νέα 

προγραμματική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή των πόλεων (αστικά κέντρα) 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  

 

Η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται με την αναγνώριση του ρόλου τους ως 

κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άμεση επιρροή τους, της υπαίθρου 

που τα περιβάλλει, αλλά και των μικρότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής 

τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων μπορεί να λειτουργήσει και ως προωθητικός 

μηχανισμός της πραγματικής σύγκλισης. 

 

Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στη συγκρότηση μιας 

συνολικής αλλά και εξειδικευμένης αναπτυξιακής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των 

πόλεων και τη συμβολή τους στην προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας.  

 

Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιούνται μέσω της διάχυσης της ανάπτυξης 

στις ευρύτερες περιοχές όπου αποτυπώνεται η δυναμική των αστικών κέντρων, συμβάλλοντας με τον 

τρόπο αυτό και στη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη ανάπτυξη 

γενικότερα. 

 
β. Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για 
την περίοδο 2007-2013. 
β1. Έννοια των πόλων ανάπτυξης 
Με δεδομένα τα παραπάνω και για το σκοπό της ενίσχυσης της οικονομικής μεγέθυνσης και της 

απασχόλησης των Περιφερειών της χώρας, η εφαρμογή των πόλων ως εργαλείου εδαφικής 

ανάπτυξης, αποτελεί σημαντικό και καινοτόμο στοιχείο της στρατηγικής του ΕΣΠΑ και των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.  
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Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναμικά αστικά κέντρα73 της χώρας, 

μητροπολιτικής και περιφερειακής σημασίας, τα οποία, μέσα από τις επιδράσεις και επιρροές που 

ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ημερήσια αστικά τους συστήματα, αναμένεται 

να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με έμφαση στη δημιουργία δυναμικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτομίας, και περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας . 

 

β2. Πεδίο εφαρμογής  
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ, κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές δράσεις μέσα από τα Τομεακά 

και Περιφερειακά Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενες από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία.  

 

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα θεματικά πεδία, 
αλληλένδετα μεταξύ τους, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

2006 και συγκεκριμένα: την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Καινοτομία, την 

Επιχειρηματικότητα και την Απασχολησιμότητα. 

 

Τα πεδία αυτά είναι σε πλήρη συμφωνία με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης 

Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι παρεμβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν στη:  

• ∆ημιουργία και μεταφορά καινοτομίας.  

• Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της με την παραγωγική 

διαδικασία. 

• Ανάπτυξη και τον προσανατολισμό της επιχειρηματικότητας σε νέες και καινοτόμες 

δραστηριότητες. 

• Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• ∆ημιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

απασχόληση. 

 

Οι παραπάνω αναφερόμενες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν τόσο από τα Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναμικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης) όσο και από τα Περιφερειακά (ΠΕΠ). 

 

                                                 
73 Όπως αυτά ορίζονται από την ΕΣΥΕ (πληθυσμός κύριου οικισμού άνω των 10000 κατοίκων) στα οποία προστίθενται και τα 
κέντρα με μικρότερο πληθυσμιακό μέγεθος που είναι πρωτεύουσες νομών. 
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γ. ∆ιαδικασία επιχειρησιακής εξειδίκευσης της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης – 
Χρονοδιάγραμμα. 
Ο καθορισμός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008. Κρίσιμη κρίνεται η συμμετοχή 

και η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισμό και τη διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής 

των πόλων ανάπτυξης.  

 

Για το σκοπό αυτό, τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:  

1) Κατά το δεύτερο εξάμηνο 2007 θα πραγματοποιηθούν ημερίδες διαβούλευσης σε κάθε μια 
από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, με τη συμμετοχή των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων 

(Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις, 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, κτλ). Στόχος είναι η σε βάθος διαβούλευση με 

τους παραπάνω φορείς για το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης. 

2) Με την ολοκλήρωση των τοπικών ημερίδων θα πραγματοποιηθεί συνέδριο διαβούλευσης σε 
εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, με σκοπό την 

οριστικοποίηση των συμπερασμάτων των 13 περιφερειακών ημερίδων διαβούλευσης, σε ό,τι 

αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης.  

3) Με εκκίνηση τον Απρίλιο 2008, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων.  

 

Οι προτάσεις αυτές θα περιέχουν ολοκληρωμένα σχέδια που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση μέσω παρεμβάσεων στα πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο β2. Πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος. Θα μπορούν να υποβάλλονται από συνεργασίες ή συμπράξεις φορέων που 

σχετίζονται/δραστηριοποιούνται στα παραπάνω πεδία και βρίσκονται σε πρωτεύουσες νομών ή σε 
σημαντικά αστικά κέντρα της χώρας74. Η επιλογή των ολοκληρωμένων σχεδίων ανάπτυξης για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση της πρώτης πρόσκλησης (2008) θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 2008. 

Η επόμενη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 

εμπειριών του πρώτου κύκλου.  

 

Ανάπτυξη ορεινών περιοχών 
Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα επιδιωχθεί κατά τρόπο συνετό ώστε να μη διακυβεύεται η 

ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική του σημασία, αλλά να διασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές με σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συμβατά με 

το περιβάλλον και το τοπίο όρια, αλλά και με τους κανόνες της αγοράς. Σημαντικό στοιχείο της 

ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποτελεί η συγκρότηση λειτουργικών διασυνδέσεων με τα γειτονικά 

αστικά κέντρα σε μια λογική ημερησίων μετακινήσεων.  

 

                                                 
74 Αγρίνιο  
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Ανάπτυξη νησιώτικων περιοχών 
Η αναπτυξιακή στρατηγική για το νησιωτικό χώρο αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα καθώς ο 

συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται από πολλές ομοιότητες αλλά και από σημαντικές διαφορές. 

Κύρια στοιχεία αυτής της στρατηγικής αποτελούν η ανασυγκρότηση ενός βιώσιμου και 

διαφοροποιημένου παραγωγικού προτύπου, η επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων προσπελασιμότητας 

και υποδομών των νησιών, και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος. 

 

2.5 Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 3 του ΕΚ 1083/2006) 
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης έχει διαφανεί ότι, η Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου και Ιόνιων Νησιών εμφανίζει:  

1. Προβλήματα ενδοπεριφερειακών και ενδονομαρχιακών / τοπικών - χωρικών αναπτυξιακών 

ανισοτήτων τόσο σε οικονομικό / παραγωγικό, όσο και σε δημογραφικό / κοινωνικό επίπεδο, 

2. Ελλείψεις σε περιβαλλοντικές υποδομές, κυρίως στην ύπαιθρο, 

3. Το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον αποτελούν τους κυριότερους πόρους για την αναπτυξιακή 

της διαδικασία.  

 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το νέο στρατηγικό προσανατολισμό κατά την Προγραμματική Περίοδο 

2007-2013, η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελούν διακριτό γενικό στόχο με τη 

μεγαλύτερη χρηματοδοτική σημαντικότητα στο σύνολο του προϋπολογισμού της κοινοτικής 

συνδρομής  του Προγράμματος (62%).  

 

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, που προβλέπονται στο γενικό στόχο της αειφόρου ανάπτυξης έχουν 

ενδεικτικό προϋπολογισμό ίσο με το 18% της κοινοτικής συνδρομής  του Προγράμματος και  

διακρίνονται  σε εκείνες που είναι αμιγώς περιβαλλοντικές υπό την έννοια της προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος (όπως διαχείριση οικιακών, κυρίως στερεών αποβλήτων, διαχείριση υγρών 

αποβλήτων με κατάλληλη επεξεργασία, διαχείριση και διανομή πόσιμου ύδατος), καθώς και εκείνες 

που αφορούν στη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη περιβαλλοντικών 

κινδύνων. 

 

Παράλληλα στον ίδιο γενικό στόχο προβλέπονται παρεμβάσεις, οι οποίες θα προσεγγίζουν άμεσα ή 

έμμεσα την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα οι δράσεις αυτές θα στοχεύουν στην 

άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, με παρεμβάσεις αναζωογόνησης υποβαθμισμένων 

αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι παρεμβάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού κοινοτικής συνδρομής  του Προγράμματος.  

 

Τέλος στον γενικό στόχο 3 περιλαμβάνονται παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής 

κληρονομιάς, και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού δεδομένου ότι 

βασικός αναπτυξιακό στόχος της περιοχής προγραμματισμού είναι η διερεύνηση και η ποιοτική 

βελτίωση του τουριστικού προϊόντος με την ανάδειξη και την αξιοποίηση των πλουσίων και ιδιαιτέρας 

αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Οι παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς αντιπροσωπεύουν το 8,5% της κοινοτικής συνδρομής  του Προγράμματος. Κύρια δε 

κατεύθυνση των παρεμβάσεων είναι η διαφοροποίηση με «ταυτότητα» του τουριστικού προϊόντος με 

την αξιοποίηση των ποικίλων πολιτιστικών πόρων και προώθησης του θεματικού τουρισμού 

(αγροτουρισμός, πολιτισμικός, οικοτουρισμός, περιηγητικός κ.λ.π.) 

 

Για τη διαμόρφωση των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις των ex - 

ante αξιολογητών καθώς και των μελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

 

2.6 Συνέπεια Στρατηγικής με ∆ιαπιστωμένες Ανάγκες / Προβλήματα 
Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ∆ΕΠΙΝ με τη διερεύνηση της σχέσης των Γενικών  / Ειδικών Στόχων με τις 

διατυπωθείσες Ανάγκες / Προβλήματα. Η συνάφεια αυτή εκτιμάται σε ποιοτικούς όρους, μέσω της 

άμεσης / σημαντικής συμβολής – συνέργιας της Ανάγκης με τον Γενικό / Ειδικό Στόχο και της 

εκτιμώμενης έμμεσης συμβολής, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν (ένας για κάθε 

διοικητική περιφέρεια). Βασικό συμπέρασμα ότι η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του 

Προγράμματος κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.   
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Πίνακας 2-4: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων με Προβλήματα / Ανάγκες Π∆Ε 
Γενικός / Ειδικός Στόχος 
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Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των υποδομών 
προσπελασιμότητας 

    •     (•)  (•) 

Ε.Σ 1.1: Η αναβάθμιση και συμπλήρωση 
των περιφερειακών μεταφορικών 
υποδομών τοπικής εμβέλειας 

    •     (•)  (•) 

Ε.Σ 1.2: H δημιουργία συνθηκών 
ασφάλειας και συστημάτων διαχείρισης 
της κυκλοφορίας στην περιοχή 
προγραμματισμού. 

         (•)  • 

Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση 
με την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών και 
τόνωση της επιχειρηματικότητας 

(•) (•) (•) • (•) (•) (•)     • 

Ε.Σ 2.1: Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 
στην παραγωγική διαδικασία και 
υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και 
αντιλήψεων στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, διείσδυση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και 
στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

    (•) (•) (•)     • 

Ε.Σ 2.2: Η ενίσχυση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με την ίδρυση νέων και 
την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, την προώθηση 
ειδικών μορφών τουρισμού, την 
ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας και 
γενικά την επέκταση και τον 

(•) (•) (•) (•)  (•)       
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Γενικός / Ειδικός Στόχος 
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εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, την ενίσχυση της 
παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και 
τεχνολογίας, τη σύνδεση 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 
τον προσανατολισμό των τοπικών 
παραδοσιακών κλάδων και των νέων 
επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης 
προστιθέμενης αξία. 
Ε.Σ 2.3: Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την 
υποστήριξη της χωρικής συνοχής με την 
ενίσχυση των παραγωγικών 
δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και 
την ανάδειξη των δυναμικών κλάδων.  

(•) (•) (•) (•) (•)        

Ε.Σ 2.4: Προώθηση μεγάλης κλίμακας 
επενδυτικών σχεδίων  • (•) • • •        

Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής • • (•) (•) (•)    •   • 

Ε.Σ 3.1: Η βελτίωση των συνθηκών 
προστασίας του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως 
κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη της 
χωρικής ενότητας, αλλά και για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

        •    

Ε.Σ 3.2: Η προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου  • • • •         

Ε.Σ 3.3: Η άρση της απομόνωσης και 
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, με 
υλοποίηση παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την 
υποστήριξη της χωρικής συνοχής και η 
βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών 

•  • •        • 
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Γενικός / Ειδικός Στόχος 
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Π
λη
θυ
σμ

ια
κή

  
απ

οδ
υν
άμ
ω
ση

 τ
ης

 
υπ

αί
θρ
ου

. 
Χ
αμ
ηλ
ό 
κ.
κ.
Α
Ε
Π

. 

Χ
αμ
ηλ
ά 
π
οσ

οσ
τά

 
απ

ασ
χό
λη
ση

ς 
κα
ι υ
ψ
ηλ
ά 

π
οσ

οσ
τά

 α
νε
ργ
ία
ς.

 

Υ
ψ
ηλ
ά 
π
οσ

οσ
τά

 
απ

ασ
χό
λη
ση

ς 
στ
ον

 
αγ
ρο
τικ
ό 
το
μέ
α.

 

Χ
αμ
ηλ
ή 
π
αρ
αγ
ω
γι
κό
τη
τα

 
ερ
γα
σί
ας

 

Ε
λλ
ιπ
ής

 δ
ιά
χυ
ση

 τ
ω
ν 

απ
οτ
ελ
εσ
μά
τω

ν 
τω

ν 
ερ
ευ
νη
τικ
ώ
ν 

π
ρο
γρ
αμ
μά
τω

ν 
στ
ην

 
π
αρ
αγ
ω
γι
κή

 δ
ια
δι
κα
σί
α 

Ε
νδ
οπ

ερ
ιφ
ερ
ει
ακ
ές

 
αν
ισ
ότ
ητ
ες

 σ
ε 
υπ

οδ
ομ
ές

 
υψ

ηλ
ής

 τ
εχ
νο
λο
γί
ας

, 
π
λη
ρο
φο

ρι
κή
ς 

&
 

επ
ικ
οι
νω

νί
ας

. 

Έ
λλ
ει
ψ
η 
ορ
γα
νω

μέ
νω

ν 
Χ
Υ
ΤΑ

 κ
αι

 υ
π
οδ
ομ
ής

 
δι
αχ
εί
ρι
ση

ς 
απ

ορ
ρι
μμ
άτ
ω
ν 

 ∆
ιά
βρ
ω
ση

 ε
δα
φώ

ν 
/ 

απ
ώ
λε
ια

 ε
δα
φι
κο
ύ 

κα
λύ
μμ
ατ
ος

 λ
όγ
ω

 

Έ
λλ
ει
ψ
η 
π
λή
ρο
υς

 
π
ολ
ιτι
κο
ύ 
αε
ρο
δρ
ομ
ίο
υ,

 
κλ
ει
στ
ώ
ν 

Έ
λλ
ει
ψ
η 
δι
κτ
ύο
υ 
φυ

σι
κο
ύ 

αε
ρί
ου

. 

∆
ύσ
κο
λη

 
π
ρο
σπ

ελ
ασ

ιμ
ότ
ητ
α 

ορ
ει
νώ

ν 
π
ερ
ιο
χώ

ν 

κοινωνικών ομάδων   
Ε.Σ 3.4: Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση 
των κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης 
και υγείας-πρόνοιας) και βελτίωση των 
προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

•            

Ε.Σ 3.5: Η αναβάθμιση των τουριστικών 
υπηρεσιών, η βελτίωση των τουριστικών 
υποδομών και η προβολή της  χωρικής 
ενότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

(•) (•) (•) (•) (•)        

Ε.Σ 3.6: Η μείωση της ανεργίας και 
προώθηση της  ισότητας των φύλων   (•) (•)         

•   : Εκτιμώμενη άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια /  (•) : Εκτιμώμενη έμμεση συμβολή



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013 

 132

Πίνακας  2-5: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων με Προβλήματα / Ανάγκες Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Γενικός / Ειδικός Στόχος 
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Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των υποδομών 
προσπελασιμότητας 

          (•) (•)        

Ε.Σ 1: Η αναβάθμιση και συμπλήρωση 
των περιφερειακών μεταφορικών 
υποδομών τοπικής εμβέλειας 

          (•) (•)        

Ε.Σ 2: H δημιουργία συνθηκών 
ασφάλειας και συστημάτων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας στην 
περιοχή προγραμματισμού. 

          • •        

Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή 
σύγκλιση με την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών και τόνωση της 
επιχειρηματικότητας 

(•) • • (•) •  • •   (•)      • (•)  

Ε.Σ 3: Ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγική 
διαδικασία και υιοθέτηση καινοτόμων 
πρακτικών και αντιλήψεων στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα, 
διείσδυση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και στους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

(•) • • (•)       •       (•)  

Ε.Σ 4: Η ενίσχυση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με την ίδρυση νέων 
και την ενίσχυση υφιστάμενων 

(•) (•)  (•) (•)     (•)       • (•) 
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Γενικός / Ειδικός Στόχος 
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τη
ς 
∆
ημ
όσ

ια
ς 

∆
ιο
ίκ
ησ

ης
 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 
την προώθηση ειδικών μορφών 
τουρισμού, την ενσωμάτωση 
προτύπων ποιότητας και γενικά την 
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, την 
ενίσχυση της παραγωγής 
εφαρμοσμένης έρευνας και 
τεχνολογίας, τη σύνδεση 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 
και τον προσανατολισμό των τοπικών 
παραδοσιακών κλάδων και των νέων 
επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης 
προστιθέμενης αξία. 
Ε.Σ 5: Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την 
υποστήριξη της χωρικής συνοχής με 
την ενίσχυση των παραγωγικών 
δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και 
την ανάδειξη των δυναμικών κλάδων.  

 

(•)   (•)  • •  (•)          

Ε.Σ 6: Προώθηση μεγάλης κλίμακας 
επενδυτικών σχεδίων  

 (•)   (•)     (•)          

Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής • • • • • • • • (•) •   (•) (•)   • •  

Ε.Σ 7: Η βελτίωση των συνθηκών 
προστασίας του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως 
κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη 
της χωρικής ενότητας, αλλά και για τη 

        (•) •   (•) (•)      
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Γενικός / Ειδικός Στόχος 
   

                                           
                            Π

ροβλήματα/ 
Α
νάγκες 

Χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα  

Υποαπασχόληση πρωτογενή 
τομέα 

Χαμηλή παραγωγικότητα 
αγροτικού τομέα 

Χαμηλή  χρήση ΤΠΕ 

Χαμηλός βαθμού διασύνδεσης 
παραγωγικών τομέων 

 Υψηλός δείκτης γήρανσης  

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης- 
εξειδίκευσης του αγροτικού 
εργατικού δυναμικού σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες  

Έλλειψη βασικών τεχνικών και 
κοινωνικών υποδομών στον 
αγροτικό χώρο 

Μόλυνση/ ρύπανση του εδάφους 
Χαμηλή ποιότητα τουριστικών 
υποδομών - τουριστικού 
επιχειρηματικού ιστού 

Ελλείψεις σε σιδηροδρομικές 
μεταφορές 

Ελλείψεις σε λιμενικές υποδομές 

Ελλείψεις σε υποδομές 
προστασίας περιβάλλοντος  

Υποβάθμιση υδροφόρου ορίζοντα 

Ελλείψεις στον χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό  
Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών 
και παραγωγικών δραστηριοτήτων 
στα αστικά και ημιαστικά κέντρα 

∆ιαρθρωτικά προβλήματα αγορά 
εργασίας  

Έξοδος εργατικού δυναμικού από 
τον αγροτικό τομέα 

Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση 
των υπηρεσιών της ∆ημόσιας 
∆ιοίκησης 

βελτίω
ση της π

οιότητας ζω
ής. 

Ε
.Σ 8: Η

 π
ροστασία, ανάδειξη και 

αξιοπ
οίηση του π

ολιτιστικού π
λούτου  

 
 

•  
 

 
 

 
 

 
•  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ε
.Σ 9: Η

 άρση της απ
ομόνω

σης και 
τω

ν ενδοπ
εριφερειακώ

ν ανισοτήτω
ν, 

με υλοπ
οίηση π

αρεμβάσεω
ν 

ολοκληρω
μένου χαρακτήρα για την 

υπ
οστήριξη της χω

ρικής συνοχής, 
καθώ

ς και η βελτίω
ση της διαβίω

σης 
ευπ

αθώ
ν κοινω

νικώ
ν ομάδω

ν   

•  
•  

•  
•  

•  
 

•  
•  

 
 

 
 

 
 

 
 

•  
•  

 

Ε
.Σ 10: Π

οιοτική και π
οσοτική 

βελτίω
ση τω

ν κοινω
νικώ

ν υπ
οδομώ

ν 
(εκπ

αίδευσης και υγείας-π
ρόνοιας) και 

βελτίω
ση τω

ν π
ροϋπ

οθέσεω
ν 

π
αροχής κοινω

νικώ
ν υπ

ηρεσιώ
ν. 

 
 

 
 

 
•  

•  
•  

 
 

 
 

 
 

 
 

•  
•  

 

Ε
.Σ 11: Η

 αναβάθμιση τω
ν 

τουριστικώ
ν υπ

ηρεσιώ
ν, η βελτίω

ση 
τω

ν τουριστικώ
ν υπ

οδομώ
ν και η 

π
ροβολή της  χω

ρικής ενότητας σε 
εθνικό και διεθνές επ

ίπ
εδο 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(•)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ε
.Σ 12: Η

 μείω
ση της ανεργίας και 

π
ροώ

θηση της  ισότητας τω
ν φύλω

ν 
 

(•)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

•  
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Πίνακας 2-6: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων με Προβλήματα / Ανάγκες ΠΙΝ 
Γενικός / Ειδικός Στόχος 
 
 
 

                                          
Προβλήματα/ 
Ανάγκες 

Μ
ικ
ρό

 μ
έγ
εθ
ος

 
«ε
σω

τε
ρι
κή
ς»

 α
γο
ρά
ς 

γι
α 
τις

 π
έρ
αν

 τ
ου

 
το
υρ
ισ
μο
ύ 
οι
κο
νο
μι
κέ
ς 

δρ
ασ

τη
ρι
ότ
ητ
ες

 

Ε
ξά
ντ
λη
ση

 ο
ρί
ω
ν 

μα
ζικ
ού

 τ
ου
ρι
σμ

ού
  

Ε
π
ιβ
άρ
υν
ση

 τ
ελ
ικ
ού

 
κό
στ
ου
ς 
π
ρο
ϊό
ντ
ω
ν 

λό
γω

 α
υξ
ημ
έν
ου

 
με
τα
φο

ρι
κο
ύ 
κό
στ
ου
ς.

 

Π
οι
οτ
ικ
ές

 κ
υρ
ίω
ς 

ελ
λε
ίψ
ει
ς 
σε

 β
ασ

ικ
ές

 
τε
χν
ικ
ές

 κ
αι

 κ
οι
νω

νι
κέ
ς 

υπ
οδ
ομ
ές

. 

Π
ρο
βλ
ημ
ατ
ικ
ή 

ακ
το
π
λο
ϊκ
ή 
κα
ι 

χε
ρσ

αί
α 

«ε
σω

τε
ρι
κή

» 
συ
γκ
οι
νω

νι
ακ
ή 

σύ
νδ
εσ
η.

 

Α
υξ
ημ
έν
α 

π
ρο
βλ
ήμ
ατ
α 

κυ
κλ
οφ

ορ
ία
ς 
κα
ι 

π
ρο
σπ

έλ
ασ

ης
 κ
ύρ
ιω
ν 

ασ
τικ
ώ
ν 
κέ
ντ
ρω

ν 

 Ο
ι γ
εν
ικ
ότ
ερ
ες

 
συ
νθ
ήκ
ες

 
απ

ομ
όν
ω
ση

ς 
π
ου

 
απ

ορ
ρέ
ου
ν 
απ

ό 
τη

 
νη
σι
ω
τικ
ή
δο
μή

τη
ς

Τα
 Μ
ικ
ρά

 Ν
ησ

ιά
 τ
ης

 
Π

.Ι.
Ν

. α
ντ
ιμ
ετ
ω
π
ίζο

υν
 

σε
 υ
π
ερ
θε
τικ
ό 
βα
θμ
ό 

τα
 π
ρο
βλ
ήμ
ατ
α 
π
ου

 
απ

ορ
ρέ
ου
ν 
απ

ό 
τη

 
νη
σι
ω
τικ
ότ
ητ
α 

Ση
μα
ντ
ικ
ή 
υσ
τέ
ρη
ση

 
το
υ 
επ
ιπ
έδ
ου

 
εκ
π
αί
δε
υσ
ης

 τ
ου

 
το
π
ικ
ού

 π
λη
θυ
σμ

ού
 

σε
 σ
χέ
ση

 μ
ε 
το

 ε
θν
ικ
ό 

π
ρό
τυ
π
ο,

 

Η
 ε
π
οχ
ικ
ότ
ητ
α 
τη
ς 

αγ
ορ
άς

 ε
ργ
ασ

ία
 

           
Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των υποδομών 
προσπελασιμότητας 

  (•) (•) (•) (•) (•) •   

Ε.Σ 1.1: Η αναβάθμιση και 
συμπλήρωση των περιφερειακών 
μεταφορικών υποδομών τοπικής 
εμβέλειας 

  (•) (•) (•) (•) (•) •   

Ε.Σ 1.2: H δημιουργία συνθηκών 
ασφάλειας στην περιοχή 
προγραμματισμού. 

  •  (•) (•) (•) •   

Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή 
σύγκλιση με την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών και τόνωση της 
επιχειρηματικότητας 

(•) (•)     (•) (•)  • 

Ε.Σ 2.1: Ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγική 
διαδικασία, διείσδυση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις 
και στους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

(•) (•)     (•) (•)  • 

Ε.Σ 2.2: Η ενίσχυση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας με 
την ίδρυση νέων και την ενίσχυση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, την προώθηση 
ειδικών μορφών τουρισμού, και γενικά 
την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

(•) (•)     • •  (•) 
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Γενικός / Ειδικός Στόχος 
 
 
 

                                          
Προβλήματα/ 
Ανάγκες 

Μ
ικ
ρό

 μ
έγ
εθ
ος

 
«ε
σω

τε
ρι
κή
ς»

 α
γο
ρά
ς 

γι
α 
τις

 π
έρ
αν

 τ
ου

 
το
υρ
ισ
μο
ύ 
οι
κο
νο
μι
κέ
ς 

δρ
ασ

τη
ρι
ότ
ητ
ες

 

Ε
ξά
ντ
λη
ση

 ο
ρί
ω
ν 

μα
ζικ
ού

 τ
ου
ρι
σμ

ού
  

Ε
π
ιβ
άρ
υν
ση

 τ
ελ
ικ
ού

 
κό
στ
ου
ς 
π
ρο
ϊό
ντ
ω
ν 

λό
γω

 α
υξ
ημ
έν
ου

 
με
τα
φο

ρι
κο
ύ 
κό
στ
ου
ς.

 

Π
οι
οτ
ικ
ές

 κ
υρ
ίω
ς 

ελ
λε
ίψ
ει
ς 
σε

 β
ασ

ικ
ές

 
τε
χν
ικ
ές

 κ
αι

 κ
οι
νω

νι
κέ
ς 

υπ
οδ
ομ
ές

. 

Π
ρο
βλ
ημ
ατ
ικ
ή 

ακ
το
π
λο
ϊκ
ή 
κα
ι 

χε
ρσ

αί
α 

«ε
σω

τε
ρι
κή

» 
συ
γκ
οι
νω

νι
ακ
ή 

σύ
νδ
εσ
η.

 

Α
υξ
ημ
έν
α 

π
ρο
βλ
ήμ
ατ
α 

κυ
κλ
οφ

ορ
ία
ς 
κα
ι 

π
ρο
σπ

έλ
ασ

ης
 κ
ύρ
ιω
ν 

ασ
τικ
ώ
ν 
κέ
ντ
ρω
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 Ο
ι γ
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ικ
ότ
ερ
ες

 
συ
νθ
ήκ
ες

 
απ

ομ
όν
ω
ση

ς 
π
ου

 
απ

ορ
ρέ
ου
ν 
απ

ό 
τη

 
νη
σι
ω
τικ
ή
δο
μή

τη
ς

Τα
 Μ
ικ
ρά

 Ν
ησ

ιά
 τ
ης

 
Π

.Ι.
Ν

. α
ντ
ιμ
ετ
ω
π
ίζο

υν
 

σε
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π
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θε
τικ
ό 
βα
θμ
ό 

τα
 π
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βλ
ήμ
ατ
α 
π
ου

 
απ

ορ
ρέ
ου
ν 
απ

ό 
τη

 
νη
σι
ω
τικ
ότ
ητ
α 

Ση
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ντ
ικ
ή 
υσ
τέ
ρη
ση

 
το
υ 
επ
ιπ
έδ
ου

 
εκ
π
αί
δε
υσ
ης

 τ
ου

 
το
π
ικ
ού

 π
λη
θυ
σμ

ού
 

σε
 σ
χέ
ση

 μ
ε 
το

 ε
θν
ικ
ό 

π
ρό
τυ
π
ο,

 

Η
 ε
π
οχ
ικ
ότ
ητ
α 
τη
ς 

αγ
ορ
άς

 ε
ργ
ασ

ία
 

Ε.Σ 2.3: Ο εμπλουτισμός 
παρεμβάσεων ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα για την υποστήριξη της 
χωρικής συνοχής με την ενίσχυση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της 
χωρικής ενότητας και την ανάδειξη των 
δυναμικών κλάδων.  

(•) (•)     (•)   (•) 

Ε.Σ 2.4: Προώθηση μεγάλης κλίμακας 
επενδυτικών σχεδίων  
 

(•) (•)     (•)   (•) 

Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής • (•)  (•)   • • • (•) 

Ε.Σ 3.1: Η βελτίωση των συνθηκών 
προστασίας του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως 
κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη 
της χωρικής ενότητας, αλλά και για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 •     • •   

Ε.Σ 3.2: Η προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου   (•)        • 

Ε.Σ 3.3: Η άρση της απομόνωσης και 
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, 
με υλοποίηση παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την 
υποστήριξη της χωρικής συνοχής, 
καθώς και η βελτίωση της διαβίωσης 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων   

      (•) •   

Ε.Σ 3.4: Ποιοτική και ποσοτική 
βελτίωση των κοινωνικών υποδομών 
(εκπαίδευσης και υγείας-πρόνοιας) και 
βελτίωση των προϋποθέσεων 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

   (•)     (•)  

Ε.Σ 3.5: Η αναβάθμιση των 
τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση (•) (•)        (•) 
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Γενικός / Ειδικός Στόχος 
   

                                          
Π
ροβλήματα/ 

Α
νάγκες 

Μικρό μέγεθος 
«εσωτερικής» αγοράς 
για τις πέραν του 
τουρισμού οικονομικές 
δραστηριότητες 

Εξάντληση ορίων 
μαζικού τουρισμού  

Επιβάρυνση τελικού 
κόστους προϊόντων 
λόγω αυξημένου 
μεταφορικού κόστους. 

Ποιοτικές κυρίως 
ελλείψεις σε βασικές 
τεχνικές και κοινωνικές 
υποδομές. 

Προβληματική 
ακτοπλοϊκή και 
χερσαία «εσωτερική» 
συγκοινωνιακή 
σύνδεση. 

Αυξημένα 
προβλήματα 
κυκλοφορίας και 
προσπέλασης κύριων 
αστικών κέντρων 

 Οι γενικότερες 
συνθήκες 
απομόνωσης που 
απορρέουν από τη 
νησιωτική δομή της
Τα Μικρά Νησιά της 
Π.Ι.Ν. αντιμετωπίζουν 
σε υπερθετικό βαθμό 
τα προβλήματα που 
απορρέουν από τη 
νησιωτικότητα 

Σημαντική υστέρηση 
του επιπέδου 
εκπαίδευσης του 
τοπικού πληθυσμού 
σε σχέση με το εθνικό 
πρότυπο, 

Η εποχικότητα της 
αγοράς εργασία 

τω
ν τουριστικώ

ν υπ
οδομώ

ν και η 
π
ροβολή της  χω

ρικής ενότητας σε 
εθνικό και διεθνές επ

ίπ
εδο 

Ε
.Σ 3.6: Η

 μείω
ση της ανεργίας και 

π
ροώ

θηση της  ισότητας τω
ν φύλω

ν 
 

 
 

 
 

 
 

•  
 

(•)  

•   : Ε
κτιμώ

μενη άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια /  (•) : Ε
κτιμώ

μενη έμμεση συμβολή 
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2.7 Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα του ΕΠ με τα τομεακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα 

 
Το ΕΠ ∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει σημαντικό βαθμό συνέργειας και συμπληρωματικότητας με τα τομεακά 

επιχειρησιακά προγράμματα (ΤΕΠ) που συμπεριλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ. Αναλυτική παρουσίαση της 

συμπληρωματικότητας παρέχεται στην ενότητα των Αξόνων Προτεραιότητας.  

Ειδικότερα: 

 
ΕΠ Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση 
Συνέργια με δράσεις που αφορούν κτιριακές υποδομές και υποδομές  Οι υποδομές εκπαίδευσης, που 

χρηματοδοτεί το ΠΕΠ είανι εκείνες που συμβάλλουν στη ΣτΛ/ 

 

ΕΠ Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 
Το μεγαλύετρο – χρηματοδοτικά- βάρος των παρεμβάσεων στη χωρική ενότητα  για το περιβάλλον 

υλοποιεί το τομεακό πρόγραμμα , με το οποίο το ΠΕΠ εμφανίζει συνέργεια στις ακόλουθες κατηγορίες 

παεμβάσεων: 

1.Προώθηση των φυσικών πόρων και Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς 

2. ∆ιαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων (Απορρίμματα) 

3, ∆ιαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) 

4. Επεξεργασία υδάτων ύδατος (λύματα) 

5. Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων  

 
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού  
Συμπληρωματικότητα με δράσεις που αφορούν Υποδομές στον τομέα της υγείας και Κοινωνικές 

Υποδομές. Για τη λειτουργία ορισμένων κοινωνικών υποδομών προβλέπεται να γίνει χρήση της 

ρήτρας ευελιξίας του 10%. 

 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 
Συμπληρωματικότητα με δράσεις που αφορούν Άλλη Συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών 

υπηρεσιών. 

 
Συμπληρωματικότητα με το ΕΠ ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία  
Τα ΕΠ ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία και Ελλάδα – Αλβανία αποτελούν 2 σχετικά 

περιορισμένα ΕΠ (βάσει χρηματοδοτικών όρων), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στο ΠΕΠ και 

εμφανίζουν συνέργεια με το ΠΕΠ σε δράσεις όπως η διασύνδεση των ερευνητικών ινστιτούτων και 

Πανεπιστημίων, η ανάπτυξη έξυπνων μεταφορικών συστημάτων, η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 

κινδύνων και η ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διασυνοριακού ενδιαφέροντος 

εξυπηρέτησης του πολίτη. 
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2.8  Συνάφεια περιφερειακής διάστασης ΕΣΠΑ – ΠΕΠ για θέματα αγοράς εργασίας (ΕΚΤ) 
Για τη χωρική ενότητα που καλύπτει το παρόν ΠΕΠ, ήδη το ΕΣΠΑ (κεφ 4.3.3) έχει οριοθετήσει τις 

βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τόσο στο επίπεδο κοινών για όλες 

τις περιφέρειες της χώρας στρατηγικών επιλογών (Γενικοί στόχοι 7,8,9 του ΕΣΠΑ) όσο και με 

εξειδικευμένες κατευθύνσεις ανά περιφέρεια: 

 

Παρά το γεωγραφικό της δυισμό η χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων 

Νήσων χαρακτηρίζεται από μια σειρά κοινών προβλημάτων που συνδέονται με την εμμονή του 

παραδοσιακού προτύπου του αγροτικού τομέα, με τις επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης στα αστικά 

της κέντρα,  αλλά και με το δυναμικό κλάδο της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης ο οποίος, όμως, 

όπως είναι αναμενόμενο διαφοροποιείται κατά περιοχές. Συνολικά τα προβλήματα παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη ένταση στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας. 

 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
Η ∆υτική Ελλάδα αποτελεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απασχόλησης και της ανεργίας μια από τις 

Περιφέρειες της χώρας που κατατάσσεται στο τελευταίο ένα τρίτο σε ότι αφορά την έκταση των 

προβλημάτων. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας. 

 

Οι λόγοι που οδηγούν στην συγκεκριμένη κατάσταση συνδέονται με την καθυστέρηση του 

μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου κυριαρχίας του πρωτογενή τομέα και με τα 

προβλήματα αποβιομηχάνισης που αντιμετωπίζουν τα αστικά της κέντρα. Καθοριστική για την 

κατάσταση αυτή είναι και η σχετικά απομακρυσμένη χωρικά θέση της σε σχέση με τον υφιστάμενο 

άξονα ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μεγάλα έργα στην Περιφέρεια άρχισαν να 

πραγματοποιούνται με σχετική καθυστέρηση. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια 

προγραμματίζονται σημαντικά έργα έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή σχετικά σύντομα θα 

αποτελέσει κεντρικό τμήμα του αναδυόμενου δυτικού άξονα ανάπτυξης της χώρας. 

 

Έμφαση θα δοθεί στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των αστικών κέντρων της 
Περιφέρειας στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας με νέες ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες και στην καθετοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα καθώς και στην τουριστική 

ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές της ορεινής ενδοχώρας. 

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Η διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου, που αποτελεί τμήμα της ομώνυμης γεωγραφικής ενότητας, 

παρουσιάζει έναν αναπτυξιακό δυισμό κυρίως εξ αιτίας γειτνίασης της με την Αθήνα (Αττική). ∆ύο από 

τους πέντε νομούς της, η Κορινθία και η Αργολίδα, ουσιαστικά εντάσσονται στο ημερήσιο σύστημα του 

μητροπολιτικού κέντρου, ο νομός Αρκαδίας τείνει να ενταχθεί και αυτός, καθώς ολοκληρώνεται ο 

οδικός άξονας στο σύνολο του νομού, στο ίδιο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι νομοί λόγω της θέσης τους 

και της μορφής του παραμένουν απομακρυσμένοι. 
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Η σχέση αυτή με την Αθήνα–Αττική σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες στους νομούς της 

Περιφέρειας, αλλά και με την πληθυσμιακή εξέλιξη της, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο σύμφωνα με το 

οποίο οι εξελίξεις στην απασχόληση και στην ανεργία δεν μπορούν να θεωρηθούν εμφανώς 

δυσμενείς, παρά το ότι διαφαίνονται κίνδυνοι επιδείνωσης των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας 

λόγω του διογκωμένου και φθίνοντος γεωργικού τομέα. Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια η 

Πελοπόννησος κατατάσσεται στο πρώτο ένα τρίτο των Περιφερειών της χώρας. Σε ότι αφορά την 

έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας, όμως, η Περιφέρεια κατατάσσεται - εξ αιτίας του μη 

σταθεροποιημένου παραγωγικού της προτύπου, στο μεταίχμιο μεταξύ των ενδιαμέσων και των 

ιδιαίτερα προβληματικών Περιφερειών της χώρας. 

 

Η στρατηγική θα εστιάσει στην περισσότερη ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της Περιφέρειας στο 

σύστημα της Αθήνας – Αττικής, στην διάχυση των επιπτώσεων από την συγκεκριμένη ένταξη στο 

σύνολο της Περιφέρειας, στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα, και στην καθετοποίηση 
της παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία , τουρισμός, 

αναψυχή, πολιτισμός). 

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Η Περιφέρεια αποτελεί ένα νησιωτικό σύνολο, τα νησιά του οποίου χαρακτηρίζονται από κοινά 

στοιχεία σε ότι αφορά το παραγωγικό της και το πολιτιστικό της πρότυπο, ενώ η συνολική τους 

οικονομία συνδέεται άμεσα με τις συνδέσεις και τις επικοινωνίες τους με την ηπειρωτική πλευρά της 

χώρας. Ταυτόχρονα η Περιφέρεια, λόγω της συνοριακής της θέσης αποτελεί και γέφυρα με την 

απέναντι πλευρά του Ιονίου και της Αδριατικής. 

 

Το παραγωγικό της πρότυπο το οποία παραδοσιακά στηρίζονται στην παραγωγή εμπορευματικών 

αγροτικών προϊόντων (ελιά, λάδι, σταφίδα) και τη μεταποίησή τους έχει εμπλουτιστεί με την τουριστική 

και οικιστική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί σε μια κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στους 

σχετικούς δείκτες της απασχόλησης και της ανεργίας κατά τρόπο που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

παραπέμπει σε ιδιαίτερα προβλήματα. 

 

Έτσι, σε ότι αφορά την πρώτη ομάδα, την απασχόληση, η Περιφέρεια κατατάσσεται στην πρώτη 

ενότητα, ενώ σε ότι αφορά την δεύτερη ομάδα, την ανεργία, η Περιφέρεια κατατάσσεται στο μεταίχμιο 

μεταξύ πρώτης και μεσαίας κατηγορίας. 

 

Σε ότι αφορά την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατατάσσεται στην 

ενδιάμεση κατηγορία σε γειτονική θέση με το Ν. Αιγαίο, αλλά υπολειπόμενης των επίσης νησιωτικών 

Περιφερειών Κρήτη και Β. Αιγαίο. 

 

Η στρατηγική θα εστιάσει στο να καταστεί η Περιφέρεια διεθνής προορισμός βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης, με παρεμβάσεις στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, με την 

ενδυνάμωση των σχέσεων των νησιών με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, καθώς και με την 
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προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα με τον εμπλουτισμό ανταγωνιστικών 
προϊόντων και την καθετοποίηση της παραγωγής (με τη συνέργια των τομεακών κ.ά. πολιτικών)». 

 

Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι προκλήσεις και αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίσθηκαν αναφορικά με 

την αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή στην Ενότητα 1 του ΠΕΠ θα αντιμετωπισθούν για τη 

χωρική ενότητα των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, κυρίως στο 

πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναμικού με συγχρηματοδότηση από 

το ΕΚΤ. 

 

2.9 Ισότητα 
Λαμβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και μη διάκριση,  καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ , 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   ∆υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νησιών και Πελοποννήσου διασφαλίζει :  

 

- την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες περιλαμβάνει .   

- καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων του .   

 

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στον τομέα αυτό πρόκειται να δεσμευτεί  με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο 

συγκεκριμένο ποσοστό από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.Το ποσοστό αυτό θα καθορισθεί 

με απόφαση της  Επιτροπής Παρακολούθησής του. 

 

2.10 Σύνοψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Για τη διαμόρφωση των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π. λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις των ex ante 

αξιολογητών καθώς και των μελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. 

 

Α. Μη Τεχνική Περίληψη 

 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ 
H παρούσα μελέτη έχει ως χωρικό πεδίο αναφοράς τη Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (ΧΕ ∆ΕΠΙΝ), χωροθετείται δε στο ∆υτικό Άξονα του ελλαδικού 

χώρου. Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ περιλαμβάνει τρείς επιμέρους Περιφέρειες και δώδεκα νομούς. Περίπου το 50% 

των εκτάσεών της είναι ορεινό. Ο πληθυσμός της Χωρικής Ενότητας ανέρχεται περίπου στο 1,6 εκ. 

κατοίκους, με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να παρατηρείται στην ∆υτική Ελλάδα 

(περίπου το 47% της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ). Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν την πιο πυκνοκατοικημένη Περιφέρεια με 

94,2 κατοίκους ανά km2 και την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη Περιφέρεια της χώρας. Σημειώνεται ότι η 

ΧΕ ∆ΕΠΙΝ με βάση την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, εμφανίζεί υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων 

(άνω των 64 ετών) επί του πληθυσμού τους.  

 

 Φυσιογνωμία της Χωρικής Ενότητας-Υφιστάμενη κατάσταση 
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Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει περίπου το 

12,1% του συνολικού ΑΕΠ (σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναμης - ΜΑ∆) της Ελλάδας. Το μέσο κ.κ. 

ΑΕΠ της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το μέσο κατά κεφαλή 

ΑΕΠ της χώρας (15.561,8 σε ΜΑ∆). Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει το 12,1% της συνολικής Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Από την ανάλυση της κατανομή της ΑΠΑ στους τρεις 

παραγωγικούς τομείς της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ φαίνεται η σημαντική συνεισφορά του πρωτογενή τομέα στην 

συνολική ΑΠΑ (12,4%) σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής 

τομέας συμμετέχουν κατά 21,8% και 65,8% αντίστοιχα. 

 

Στη Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ καταγράφονται: 

• 3 περιοχές (από τις συνολικά 11 της Χώρας) που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας, βάσει 

της διεθνούς Σύμβασης Ramsar. 

• Με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.∆. 996/1971 έχουν καθορισθεί 51 περιοχές στην Ελλάδα ως 

Μνημεία της Φύσης, των οποίων η διατήρηση κρίθηκε αναγκαία και καθορίσθηκαν μέτρα 

προστασίας τους. Στη X.E ∆ΕΠΙΝ υπάρχουν 20 τέτοια μνημεία. 

• 4 αισθητικά δάση σε σύνολο 19 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας 

• 84 περιοχές Natura 2000 σε σύνολο 390 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας 

• 113 Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε σύνολο 271 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της 

Χώρας 

• 2 Εθνικά Πάρκα από 9 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας 

• 1 Εθνικός ∆ρυμός από συνολικά 10 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας 

 

Στη ΧΕ ∆ΕΠΙΝ ανήκουν εξ ολοκλήρου 3 από τα 14 υδατικά διαμερίσματα της Χώρας (∆υτικής 

Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου) καθώς και τμήματα των 

υδατικών διαμερισμάτων ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. 

Από πλευράς βιοκλιματικών χαρακτηριστικών η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Έτσι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με ήπιους κατά κύριο λόγο 

χειμώνες ως και θερμούς (Κέρκυρα). Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανήκει κατά κύριο λόγο στον 

ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνες ήπιους στα παράλια και ψυχρούς στην ενδοχώρα. Μεγάλο 

τμήμα του Νομού Αχαϊας ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με ψυχρούς ως και δριμείς χειμώνες. 

Τέλος η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από ποικιλία βιοκλιματικών ορόφων: οι ανατολικές 

της ακτές καθώς και τα παράλια του Λακωνικού Κόλπου ανήκουν στην ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο. Ο 

νομός Μεσσηνίας ανήκει κατά κύριο λόγο στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνες ήπιους ώς και 

θερμούς. Ο Νομός Αρκαδίας εμφανίζει μεγάλη ποικιλλία βιοκλιματικών όροφων (ημιξηρος 

βιοκλιματικός όροφος στα παράλια, ύφυγρος στην ενδοχώρα και υγρός στα ορεινά με ήπιους ως και 

δριμείς χειμώνες). 

Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ εμφανίζει σημαντική υστέρηση στον τομέα της διάθεσης και επεξεργασίας υγρών και 

στερεών αποβλήτων ενώ με τα έργα που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι σχετικές υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι 

παρότι τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, 
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υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης περιβαλλοντικής υποδομής στη ΧΕ 

∆ΕΠΙΝ, διαπιστώνεται ακόμα σημαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές διαχείρισης 

υγρών και στερεών αποβλήτων, κυρίως στην ύπαιθρο και κατά δεύτερο λόγο στις ημιαστικές 

περιοχές, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής και εθνικής 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην πολύ αραιή κάλυψη, κυρίως των 

περιοχών της υπαίθρου από αποχετευτικά δίκτυα και τη διάθεση των λυμάτων σε βόθρους, καθώς και 

στην έλλειψη ορθολογικά χωροθετημένων και οργανωμένων χώρων διάθεσης απορριμμάτων. 

Προβλήματα καταγράφονται επίσης λόγω της άναρχης χωροθέτησης εγκαταστάσεων σε όλη την 

έκταση της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ με κύρια επιβαρυμένες περιοχές τις παραλιακές ζώνες, λόγω των ανεξέλεγκτων 

αντλήσεων υπόγειου νερού από τους υδροφορείς με αποτέλεσμα την υφαλμύρινσή τους καθώς και 

λόγω της πλημμελούς προστασίας των (πλούσιων) επιφανειακών υδατικών πόρων της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ. 

 

Η συναξιολόγηση όλων των δεδομένων που αφορούν στην απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

του περιβάλλοντος της υπό εξέταση χωρικής ενότητας, σε σχέση με την εφαρμογή του ΕΠ, οδηγεί στη 

διατύπωση των κάτωθι απόψεων: 

 Η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, όσον αφορά στα 

παραδοσιακά πεδία εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως οι υδάτινοι πόροι, το 

έδαφος, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον (ορισμένων περιοχών – Μεγαλόπολη, μεγάλοι οδικοί 

άξονες, Πάτρα) και το φυσικό περιβάλλον, δείχνει ότι υφίστανται πιέσεις, παρουσιάζονται 

προβλήματα και εμφανίζονται ελλείψεις, οι οποίες προβάλλουν και τις ανάγκες της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ 

στον τομέα του Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.  

 Οι ανάγκες αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από ενέργειες και μέτρα πολιτικής τα 

οποία θα είναι εστιασμένα σε ιεραρχημένες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές έχουν 

τεθεί από τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠ για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013 και αφορούν μεταξύ άλλων και στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαφοροποίηση του γεωργικού προτύπου (προστασία 

εδαφών κ.ά), την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία και ανάδειξη του 

φυσικού πλούτου, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής (αρχιτεκτονική και 

αρχαιολογική).  

 Κατά συνέπεια, απαιτείται η αντιμετώπιση των υφισταμένων προβλημάτων, στα ως 
άνω περιβαλλοντικά μέσα, τα οποία για τη ΧΕ ∆ΕΠΙΝ σχετίζονται με: α) την υποβάθμιση 

των υδατικών πόρων (υφαλμύρωση υπόγειου υδροφόρου, ρύπανση επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων από λύματα και δραστηριότητες του γεωργικού τομέα-διάχυτη ρύπανση), β) 

τη ρύπανση των εδαφών από τα φυτοφάρμακα, την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, 

την εκμετάλλευση λιγνίτη, καθώς και την παλαιά μεταλλευτική δραστηριότητα (περιοχή 

Ερμιόνης), την ανυπαρξία χωραταξικού σχεδιασμού ως προς λατομικές δραστηριότητες, γ) 

την υποβάθμιση του παράκτιου περιβάλλοντος από τα λύματα, την άναρχη οικιστική 

ανάπτυξη και τις πιέσεις από τον τουρισμό, δ) την ελλιπή προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη 

του φυσικού πλούτου, ο οποίος είναι εκτεθειμένος στις πυρκαγιές και την υπερβόσκιση, ε) την 

ελλιπή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ζ) την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
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περιβάλλοντος ορισμένων περιοχών και γενικώς τη μη ορθολογική διαχείριση των φυσικών 

πόρων, η) την πλημμελή προστασία των διεθνούς οικολογικής σημασίας προστατευόμενων 

περιοχών (π.χ λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου), θ) την χωρίς κεντρικό σχεδιασμό εκμετάλλευση 

των επιφανειακών υδατικών πόρων με έργα (π.χ φράγματα κλπ) τα οποία δεν εντάσσονται σε 

ένα γενικότερο σχεδιασμό διαχείρισης και προστασία του νερού 

 Στην περίπτωση της μη εφαρμογής του ΕΠ, τα χαρακτηριστικά των περιοχών, όπου 

εντοπίζονται τα ως άνω προβλήματα, θα συνεχίσουν να παραμένουν τα ίδια, με αποτέλεσμα 

τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα να διογκωθούν και να αποτελέσουν σοβαρή 

απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κατά συνέπεια το τρίπτυχο Περιβάλλον-Οικονομία- 

Κοινωνία.  

 

 Συνοπτική Περιγραφή του ΕΠ 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ.) της Χωρικής Ενότητας ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - 

Ιονίων Νήσων έχει ως στόχο να συμβάλλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων στο 

πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, συμπληρωματικά με τα 

τομεακά προγράμματα και με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε 

Περιφέρειας. 

 

Το ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων καλύπτει αποκλειστικά περιφέρειες, που 

ανήκουν στην κατηγορία του αμιγούς στόχου «Σύγκλισης». Οι τρεις Περιφέρειες της παρούσας 

Χωρικής Ενότητας (Χ.Ε) θα χρηματοδοτηθούν τόσο από τα τομεακά ΕΠ, όσο και από το ΕΠ, έτσι ώστε 

να εξασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή πόρων. 

Ο κορμός των παρεμβάσεων που προβλέπονται από το ΕΠ αφορά σε:  

• κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες,  

• υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας, 

ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός), 

• πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς),  

• έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος,  

• πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 

• πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών. 

• δράσεις επιχειρηματικότητας 

 

Στη ΧΕ ∆ΕΠΙΝ δεσμεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδρομή) ύψους 914 Μ€. Η ιεράρχηση 

των γενικών στόχων καταδεικνύεται από τη χρηματοδοτική βαρύτητα των γενικών στόχων ανά 

Περιφέρεια και συνολικά στην περιοχή προγραμματισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις 

προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις για κάθε Περιφέρεια και κατ΄ ακολουθία για το σύνολο της χωρικής 

ενότητας, από τα αντίστοιχα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα της περιιόδου 2007-2013, αλλά και 

από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.   
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• Η σημαντικότητα των γενικών στόχων είναι ίδια τόσο για το σύνολο της χωρικής ενότητας όσο 

και για κάθε μία από τις διοικητικές Περιφέρειες  

• Κυρίαρχος αναδεικνύεται ο γενικός στόχος 3 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», 
όπου δεσμεύεται συνολικά το 47.5% της κοινοτικής συνδρομής. Ο γενικός στόχος 3 είναι και για 

τις τρεις Περιφέρειες κυρίαρχος. Τη μεγαλύτερη βαρύτητα (54% επί της κοινοτικής συνδρομής) 

εμφανίζει στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, που αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες δεσμεύσεις 

για δράσεις τουρισμού που συνάδουν με τη στρατηγική της συγκεκριμένης Περιφέρειας ώστε να 

καταστεί η τελευταία ένας διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης. 

• Ακολουθεί σε σημαντικότητα ο γενικός στόχος 1 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 
υποδομών προσπελασιμότητας», ο οποίος δεσμεύει το 26% της συνολικής κοινοτικής 

συνδρομής. Ο γενικός στόχος 1 είναι και για τις τρεις Περιφέρειες δεύτερος σε σημαντικότητα 

κυμαινόμενος από 36% χρηματοδοτική βαρύτητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου έως 20% 

για την περιφέρεια Ιονίων Νησιών. 

• Τελευταίος σε σημαντικότητα είναι ο γενικός στόχος 2 «Ψηφιακή σύγκλιση με την 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η τόνωση της 
επιχειρηματικότητας», ο οποίος δεσμεύει το 24% της κοινοτικής συνδρομής. Ο γενικός στόχος 

2 εμφανίζει τη μεγαλύτερη σημαντικότητα (28% της κοινοτικής συνδρομής) στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας που αποδίδεται κύρια στην παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών και των 

ερευνητικών ινστιτούτων, ενώ στις δύο άλλες Περιφέρειες προγραμματίζονται σημαντικές 

παρεμβάσεις από τα αντίστοιχα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. 

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (εφεξής ΣΠΕ) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ. Με βάση τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα καθοδηγητικά 

κείμενα και την ερμηνεία της διοίκησης στην Ελλάδα αλλά και από τον ορισμό της, η ΣΠΕ είναι μια 

δυναμική διαδικασία και στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης διαμέσου της 

ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας 

σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Στην παρούσα μελέτη ακολουθούνται τα 

ακόλουθα διακριτά βήματα: 

• H περιγραφή του προγράμματος, δηλαδή η κατά το δυνατόν αναλυτική αναφορά σε έργα και 

δράσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ. και 

κυρίως στους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 

• Η περιγραφή της σημερινής κατάστασης του περιβάλλοντος, κατά την οποία διαγνώστηκαν τα 

επίπεδα των περιβαλλοντικών παραμέτρων και εντοπίσθηκαν τα ευαίσθητα και μη σημεία. 

• Η εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

προγράμματος, η μεθοδολογία της οποίας εκτίθεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 της παρούσας 

μελέτης. 

 

 Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 146

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΕΠ συντέθηκε μια 

μεθοδολογία δύο σταδίων. Συνοπτικά: 

• Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η πιθανότητα να επηρεαστεί κάποια περιβαλλοντική 

παράμετρος ή δείκτης από μια ή περισσότερες δράσεις του ΕΠ. 

• Στο δεύτερο στάδιο, για τις μεταβολές που εκτιμήθηκαν ως πιθανές, εκτιμώνται τα 

χαρακτηριστικά των αλλαγών π.χ. η θετική ή αρνητική κατεύθυνση της αλλαγής, η μονιμότητα ή 

ο περιορισμένος χρόνος παραμονής της κ.ά. Κατόπιν, διεξάγεται η αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών και διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ή μη της λήψης μέτρων αντιμετώπισης. Σε 

καταφατική περίπτωση προσδιορίζεται το είδος των κατάλληλων μέτρων. 

 
Η διερεύνηση του πρώτου σταδίου κατέληξε στην κατάρτιση του πίνακα με εξήντα πέντε κρίσιμες 
ερωτήσεις, διαρθρωμένες σε είκοσι περιβαλλοντικά θεματικά πεδία. Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται 

ως «κόσκινο» για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ, ώστε να διαγνωσθούν οι περιβαλλοντικές 

συνιστώσες που ενδέχεται να μεταβληθούν, αλλά και αυτές που δεν πρόκειται να δεχθούν τάσεις 

αλλαγής (screening). 
 

Οι πρώτες συλλέγονται και περνούν στο επόμενο στάδιο, αυτό του προσδιορισμού των ιδιοτήτων κάθε 

μεταβολής. Ακολουθεί δηλαδή αξιολόγηση του χαρακτήρα κάθε επίπτωσης και εντοπίζονται οι 

δυνατότητες πρόληψης και εκ των υστέρων αναστροφής των επιπτώσεων, ώστε να διαμορφωθεί η 

κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στρέφονται τα μέτρα αντιμετώπισης. Τέλος, διερευνώνται 

λεπτομερέστερα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. 

Συμπερασματικά, από την αξιολόγηση του συγκεκριμένου ΕΠ προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει υψηλό βαθμό συμβατότητας με την 

εθνική και κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας επιμέρους δράσεις στα Μέτρα 

των περισσότερων Αξόνων Προτεραιότητας που ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση 

άμεσα ή έμμεσα. Τα μέτρα των αξόνων, που παρουσιάζονται ως αμέσως συναφή με τους 

τομείς προτεραιότητας του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, συγκεντρώνουν 
ένα ποσό χρηματοδότησης ύψους 863 εκ € περίπου (66% της συνολικής ∆ημόσιας 
∆απάνης του ΕΠ), το οποίο αφορά στη λήψη ενεργητικών μέτρων περιβαλλοντικής 

προστασίας.  

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια με τον 

χωροταξικό σχεδιασμό και ευρεία χωρική διασπορά των πόρων. 

• Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος δημιουργείται το υπόβαθρο για την αειφόρο 

ανάπτυξη της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος. Η δημιουργία του 

υπόβαθρου για την αειφόρο ανάπτυξη περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους συνιστώσες που 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στους τομείς της ψηφιακής 

σύγκλισης και της αναβάθμισης της διοίκησης, την υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, του 

πολιτισμού, της παιδείας και του περιβάλλοντος.  
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 Αντιμετώπιση επιπτώσεων 
Εν συνεχεία στο πλαίσιο της παρούσας ΣΜΠΕ δίνεται σε επίπεδο κατευθύνσεων, μία σειρά προτάσεων 

και μέτρων, τα οποία είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε δυσμενών επιπτώσεων, 

που εκτιμάται ότι θα προκληθούν από την εφαρμογή του ΕΠ στους ως άνω τομείς του Περιβάλλοντος. 

 

Β. ∆ιαβούλευση 
1. Ο φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εστάλη από την Ειδική 

υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε στις αρμόδιες ∆ημόσιες Αρχές προκειμένου να εκφράσουν τη 

γνώμη τους και τυχόν παρατηρήσεις τους σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/05-09-

06 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).  

2. Έγινε δημοσιοποίηση του φακέλου από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδος με 

δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας. 

3. Έγινε ανάρτηση των κειμένων της ΣΜΠΕ  στους δικτυακούς τόπους των τριών Περιφερειών. 

4. Εστάλη η ΣΜΠΕ σε όλα τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων και παρουσιάσθηκε σε ανοικτή 

συνεδρίαση στα Περιφερειακά Συμβούλια ∆υτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.  

 

Οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του 

περιβάλλοντος, που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΕΠ ενσωματώθηκαν στα 

κατάλληλα σημεία του ΕΠ.  

 
Γ.  Ενναλακτικές ∆υνατότητες 
Γ.1  Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το Αρ. 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, απαιτείται, στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) να μελετηθούν “οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των 

στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος ή Σχεδίου (Π.Σ)’’ καθώς και οι 

σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιλεγόμενης προς εφαρμογή εναλλακτικής 

δυνατότητας, έτσι ώστε με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων, που ενδέχεται να έχει στο περιβάλλον, να προωθείται η 

αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Γ.2 Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων 
Στη ΣΜΠΕ  εξετάσθηκαν τέσσερις (4) εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής (Scenarios) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, έτσι ώστε σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, να τεκμηριωθούν 

περιβαλλοντικά οι λόγοι επιλογής του προς εφαρμογή σχεδίου. 

Οι εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν  είναι: 

 Μηδενική λύση (No Ρlan or Programme) 

 Ανάπτυξη χωρίς Κεντρικό Στρατηγικό Σχεδιασμό (Unplanned Growth) 

 Σχεδιασμός του Αναπτυξιακού Προγράμματος της περιόδου 2007-2013 στα ίδια πρότυπα με 

την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (Current situation) 

 Προγραμματισμένη Ανάπτυξη βάσει Κεντρικού Στρατηγικού Σχεδιασμού (Planned Growth). 
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Με βάση την αξιολόγηση που διεξήχθη: 

Η Mηδενική Λύση, δηλαδή η μη εφαρμογή του ΠΕΠ θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση ενός 

μέρους της Συνολικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ, της οποίας Κεντρικός Στρατηγικός 

Αναπτυξιακός Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του 

ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την 

επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής 

προγραμματισμού. 

 

Σύμφωνα με την δεύτερη ως άνω αναφερόμενη εναλλακτική δυνατότητα, οι δράσεις οι οποίες 

πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος δεν γίνονται με βάση ένα 

Κεντρικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, αλλά αποσπασματικά με ‘’εμβαλωματικές λύσεις’’ (ad 

hoc basis). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αντιμετωπίζονται σε τοπικό μόνο επίπεδο και χωρίς την 

υπαγωγή σε ένα ευρύτερο διαχειριστικό σχέδιο, σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η  από 

ληψη νερού ή η διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων (π.χ. αύξηση αριθμού γεωτρήσεων, απόληψη 

ύδατος από μία περιοχή που θα έχει επιπτώσεις στις πηγές μίας άλλης). Στο ίδιο πλαίσιο επίσης 

μπορεί να κινηθεί και η επιλογή κατασκευής συγκεκριμένου οδικού δικτύου, το οποίο θα αναπτύσσει 

άνισα τις επί μέρους χωρικές ενότητες της Περιφέρειας, όπως είναι η επιλογή κατασκευής 

αυτοκινητόδρομων έναντι ανάπτυξης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα την 

εξυπηρέτηση μεν των αστικών κέντρων αλλά την αποδυνάμωση της υπαίθρου. 

 

Η τρίτη εναλλακτική δυνατότητα εξετάζει τα αποτελέσματα της συνέχισης της Στρατηγικής Ανάπτυξης 

η οποία ακολουθήθηκε κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.Για την αξιολόγησή της έγινε 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 στις 3 επί μέρους 

περιφέρειες. Από την αποτίμηση προέκυψε ότι  εάν συνεχιστεί η ίδια Στρατηγική Ανάπτυξης, δεν θα 

επιτευχθεί βελτίωση των αρνητικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της ∆ΕΠΙΝ και ούτε θα 

αξιοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της, το οποίο σχετίζεται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

διαθέτει, όπως αυτά έχουν περιγραφεί προηγούμενα. Οι δύο αυτές παράμετροι, της 

βελτίωσης/εξάλειψης των αρνητικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και της αξιοποίησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων, τεκμηριώνουν την ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής 

στρατηγικής της ∆ΕΠΙΝ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και της Περιβαλλοντικής Σύγκλισης με 

τους ευρωπαίους εταίρους για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Όσον αφορά στην Εναλλακτική δυνατότητα 4, έρχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις και προβλήματα που 

δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν επαρκώς κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση σε δράσεις που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής (62% 

του προϋπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής του Προγράμματος). 

Συμπερασματικά: 

 

Οι στόχοι του ΠΕΠ εντάσσονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σύμφωνα με το 

Άρθρο 3 του Κ(ΕΚ) 1083/2006 αναλαμβάνει (χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα κοινοτικά 
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χρηματοδοτικά μέσα) να προαγάγει την εναρμονισμένη, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της 

Κοινότητας, στοχεύοντας στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που 

έχουν ανακύψει, ιδίως σε χώρες και περιφέρειες των οποίων η ανάπτυξη υστερεί, σε συνάρτηση με 

την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, και στη γήρανση του πληθυσμού. Η δράση αυτή της Ε.Ε 

ενσωματώνει, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τις προτεραιότητες της Κοινότητας υπέρ της 

βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων εφαρμογής καθώς και της μη 

εφαρμογής του ΠΕΠ (μηδενική λύση), για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, στηρίζεται σε 

κριτήρια τα οποία σχετίζονται με τις προτεραιότητες της Κοινότητας υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, για την ενίσχυση της οικονομικής 

μεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης καθώς και της κοινωνικής ένταξης.  

Όσον αφορά στις Εναλλακτικές δυνατότητες 1, 2 και 3, απορρίπτονται ως αντίθετες με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα το οποίο αναμένεται από την εφαρμογή του ΠΕΠ, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση 

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της ∆ΕΠΙΝ, την προστασία και ανάδειξη του Φυσικού 

Περιβάλλοντος καθώς και την αναβάθμιση και προστασία των φυσικών της πόρων (αέρας, νερά, 

έδαφος, υπέδαφος).  

 

Επιλέγεται η Εναλλακτική δυνατότητα 4 καθόσον σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον καθώς και τους φυσικούς πόρους, πρόκειται να τα βελτιώσει, αξιοποιώντας και 

αναδεικνύοντας τα θετικά σημεία και εξομαλύνοντας ή / και εξαλείφοντας τα αρνητικά, προσεγγίζοντας 

έτσι το στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση το ζητούμενο είναι η εφαρμογή του ΠΕΠ, με τον απαράβατο όμως όρο 

της βιωσιμότητας (αειφορίας), η οποία θα εξασφαλίσει το ποιοτικό περιβάλλον για τη σημερινή γενιά 

και θα διαφυλάξει το ποιοτικό μέλλον για τις επερχόμενες γενεές Το τελευταίο αυτό αποτελεί τεράστια 

ηθική ευθύνη για όλους, για όσους λαμβάνουν αποφάσεις και σε όλα τα επίπεδα, για όσους υλοποιούν 

και για όσους συμμορφώνονται με τους κανόνες, αφού σήμερα αποφασίζουμε για το πώς και πόσο θα 

ζήσουν οι επερχόμενοι ενώ αυτοί είναι απόντες χωρίς τη δυνατότητα της οποιασδήποτε παρέμβασης.  

Σχετικά με την εκτίμηση της κατανομής των διαθέσιμων πόρων αναφέρεται ότι: 

• Για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αυξάνονται σημαντικά οι πόροι για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ μειώνονται οι πόροι για τις 

υποδομές μεταφορών και λιγότερο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

• Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξάνονται οι πόροι κυρίως για δράσεις προστασίας 

περιβάλλοντος και λιγότερο για τον πολιτισμό και την ανταγωνιστικότητα, ενώ μειώνονται λίγο οι 

πόροι για τις μεταφορικές υποδομές, αν και θεωρείται ιεραρχικά η σημαντικότερη 

προτεραιότητα. 

• Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αυξάνονται σημαντικά οι πόροι για το περιβάλλον, ενώ 

μειώνονται οι πόροι για την ανταγωνιστικότητα.  
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Επομένως, το προτεινόμενο ΠΕΠ: 

 Αξιοποιεί περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ∆ΕΠΙΝ, τα οποία είναι ο ιδιαίτερης 

σημασίας φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος, με στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών.  

 ∆ίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην περιβαλλοντική προστασία με υποδομές για τη διαχείριση 

στερεών και υγρών αποβλήτων. 

 ∆ίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών 

και των αστικών περιοχών με την βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών κοινής ωφέλειας, τη 

διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου και τη βελτίωση της προσπελασιμότητας στο 

ενδοπεριφερειακό δίκτυο, του οποίου η ανάπτυξη περισσότερο αξιοποιεί παρά βλάπτει το 

φυσικό περιβάλλον. 

 ∆ίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία και αποκατάσταση των φυσικών της πόρων, όπως 

το έδαφος και τα νερά, με την αλλαγή του γεωργικού προτύπου προς τις βιολογικές 

καλλιέργειες, προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια 

(υφαλμύρωση, φυτοφάρμακα κ.ά.). 

 Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων (σε περιφερειακό επίπεδο) με την 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών και την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών 

προϊόντων. 

 Εν κατακλείδι, λαμβάνει υπόψη της και στηρίζει ισόρροπα και τους τρεις πυλώνες της 

Ανάπτυξης: την Κοινωνία, την Οικονομία και το Περιβάλλον, έτσι ώστε να αποφεύγονται πιέσεις, 

οι οποίες οδηγούν σε επιπτώσεις και τις περισσότερες φορές σε αντιδράσεις (Pressure, 

Impacts, Response). 

 

∆. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
εφαρμογή του προγράμματος 
1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 

προγράμματος πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με τη συνεργασία και 

υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα παρακολούθησης 

περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα της, προκειμένου μεταξύ άλλων να 

εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα 

επανορθωτικά μέτρα. Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας 

ενότητας υποβάλλονται στην αρμόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως προβλέπεται στο 

ΕΣΠΑ (παρ. 8.1.4), προκειμένου μεταξύ άλλων να συναξιολογηθούν με τις αντίστοιχες εκθέσεις 

των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλων 

σχεδίων και προγραμμάτων, ενώ παράλληλα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 
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2. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια μιας συγκριτικής 

έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες 

αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που 

συνδέονται με τις δράσεις του προγράμματος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες 

περιβαλλοντικές μεταβολές. Τέτοιοι δείκτες μπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ (κεφ. 9) 

ή να καθοριστούν μετά από συνεννόηση με την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η Αρχή 

Σχεδιασμού θα πρέπει να μεριμνά για την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από 

τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του προγράμματος. Η έκθεση για κάθε έτος 

συντάσσεται, υποβάλλεται και δημοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου 

έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 2008 και θα περιλαμβάνει επίσης και 

τα πεπραγμένα του  προγράμματος εντός του 2007. 

β) Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 

2011 παράλληλα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος. Σκοπός της 

συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται 

στο υλοποιηθέν τμήμα του προγράμματος, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις 

εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της 

αναγκαιότητας ή μη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το εύρος των 

δεικτών που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

αντίστοιχο με αυτό των ετήσιων εκθέσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών 

αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά 

μέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί 

αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης του προγράμματος σε 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. 

 

2.11 Σύνοψη της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών 
Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από στατιστικά δεδομένα (κυρίως 

Eurostat ή ΕΣΥΕ) που αφορούν τη γεωγραφική περιοχή των τριών Περιφερειών, με έμφαση σε 

διαρθρωτικούς δείκτες που αποκαλύπτουν την υστέρηση των Περιφερειών αυτών σε σχέση με το 

ΑΕΠ, τη δημογραφική ανάπτυξη, την ανεργία και τις υποδομές. Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση 

περιλαμβάνει ενδελεχή ανάλυση ανά Περιφέρεια των επιμέρους χαρακτηριστικών της και μια συνολική 

αναφορά της υφιστάμενης κατάστασης στη χωρική ενότητα ∆ΕΠΙΝ. 

 

Η ανάλυση αποδίδει επαρκώς τόσο τη στατική εικόνα (snapshot), όσο και τη δυναμική από την εξέλιξη 

των προηγουμένων ετών (trend analysis). Η συγκριτική ανάλυση επιτρέπει να φανούν καλύτερα οι 

αποκλίσεις και προβάλλει τις προτεραιότητες που είναι κατάλληλες ανά Περιφέρεια,  παρουσιάζονται 

δε συνθετικοί δείκτες που επιτρέπουν καλύτερη κατανόηση των περιφερειακών προκλήσεων. Θα 
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μπορούσε ωστόσο η ανάλυση να οδηγήσει και σε ένα συνοπτικό συγκριτικό πίνακα ποιοτικής 

αξιολόγησης αυτών των περιφερειών. Οι σχετικές μελέτες του ESPON, αλλά και η Θεματική Μελέτη 

Χωρικής Ανάπτυξης (Eurotec-Plas, 2005) φαίνεται ότι έχουν αποτελέσει τόσο το υπόδειγμα όσο και 

πηγές στοιχείων της ανάλυσης. 

 

Στο τμήμα της κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης παρουσιάζεται, επίσης, μια αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων  της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και διαπιστώνεται η 

καταγραφή των πραγματοποιηθεισών και πραγματοποιούμενων παρεμβάσεων, τόσο από το ΠΕΠ, 

όσο και από άλλα Προγράμματα, με ποσοτικοποιημένα στοιχεία υλοποίησης, ενώ εντοπίζεται η μη 

αναφορά στις επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων σε αναπτυξιακούς δείκτες της Περιφέρειας, 

αντικείμενο εξ’ άλλου της ex-post αξιολόγησης του Γ’ ΚΠΣ. Εντούτοις, διαπιστώνεται η προσπάθεια 

εκτίμησης κάλυψης των αναγκών από αυτές τις παρεμβάσεις, εντοπίζοντας τις ανάγκες που 

εξακολουθούν να υφίστανται, με τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

 

Η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση, η οποία δίδεται αναλυτικά ανά Περιφέρεια ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση της ανάλυσης SWOT για την κάθε Περιφέρεια. Επιπλέον, παρατίθεται και μια 

«συνθετική»/συγκεντρωτική SWOT για την ΧΕ ∆ΕΠΙΝ συνολικά, η οποία συστηματοποιεί τα ευρήματα 

της υφιστάμενης κατάστασης με την ανάδειξη των ισχυρών σημείων και των αδυναμιών, καθώς και 

των αναπτυξιακών ευκαιριών, αλλά και ενδεχόμενων απειλών, αποτελώντας τη βάση για την 

αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής η οποία όμως εξαρτάται από ένα πλέγμα έντονων 

παρεμβάσεων πολλών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια. 

 

Ως προϊόν της συνεργασίας του ΣΑ με τις ΕΥ∆ ΠΕΠ, προέκυψε, μεταξύ άλλων, μια σειρά προτάσεων 

εκ μέρους του πρώτου προς τις ΕΥ∆, οι οποίες υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό  και αφορούσαν 

ενδεικτικά: 

2. Ομογενοποίηση του τρόπου παρουσίασης της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στις τρεις 

περιφέρειες, καθώς και των αναλύσεων SWOT. 

3. Συστηματικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 με 

περιορισμό της στοχοθεσίας και έμφαση στις φυσικές εκροές και την αύξηση δυναμικότητος. 

4. Παρουσίαση των κινδύνων, βέλτιστων πρακτικών και αδυναμιών που παρατηρήθηκαν στην 

προγραμματική περίοδο 2000-2006. 

 

Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής 
Στην ενότητα που αφορά στην αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013, με βάση τις 

ανάγκες που προκύπτουν από την ανάλυση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης επιχειρείται μια  

ανάλυση των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων 

Νήσων. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει το βαθμό στον οποίο οι στόχοι και οι προτεραιότητες που έχουν 

τεθεί στην ενότητα της στρατηγικής ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί, όσο 

και στην ιεράρχηση αυτών. Οι βασικές πτυχές που εξετάζονται στο πλαίσιο της ενότητας είναι η 

συνέπεια της στρατηγικής και η ενδεχόμενη επικινδυνότητα κατά την υλοποίησή της.  
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Αναφορικά με τη διερεύνηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠ και την αποτίμηση της συνέργειας των 

δράσεών του, τη διερεύνηση δηλ. εν τέλει του βαθμού σύγκλισης των διάφορων παρεμβάσεων του 

ΠΕΠ στην κατεύθυνση της επίτευξης των γενικότερων στόχων και προτεραιοτήτων, προκύπτει ότι και 

τα τρία επιμέρους Προγράμματα παρουσιάζουν αρκετά υψηλή εσωτερική συνοχή, που σημαίνει ότι οι 

στόχοι είναι σχετικοί μεταξύ τους, οι δράσεις που θα αναληφθούν είναι σχετικές με τους στόχους, αλλά 

ταυτόχρονα και αμοιβαία συμπληρωματικές στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. 

 

Το ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων έχει ως στόχο να συμβάλλει στην κάλυψη 

των εθνικών στρατηγικών στόχων, συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα και με έμφαση στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Η στρατηγική του έχει βασιστεί σε μια 

σειρά εισροών, οι οποίες αφορούν στην ανάλυση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης κάθε 

Περιφέρειας, στα ισχυρά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από την 

προηγούμενη ανάλυση, στις διαπιστωμένες ανάγκες / προτεραιότητες, καθώς και στις εθνικές (ΕΣΠΑ, 

ΕΠΜ) και Ευρωπαϊκές (Στρατηγική Λισαβόνας και Γκέτεμποργκ, ΚΣΚΓ, νέοι Κανονισμοί, κλπ.) 

πολιτικές.  

 

Τα ως άνω αποτελούν, σε πρώτο επίπεδο, μια κοινή βάση και για τις τρεις Περιφέρειες που 

εντάσσονται στο ΕΠ. Σε δεύτερο επίπεδο, κάθε Περιφέρεια προχώρησε στον προσδιορισμό μιας 

αναπτυξιακής στρατηγικής, κυρίως στην κατεύθυνση αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της, 

αντιμετώπισης των αδυναμιών και ενδεχόμενων απειλών, αλλά παράλληλα στοχεύοντας στην 

αξιοποίηση των δυνητικών ευκαιριών (βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων).  

 

Ειδικότερα ανά Περιφέρεια: 

- Η στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εστιάζει στην επιτάχυνση της οικονομικής 

ανάπτυξης και στην σύγκλιση με τις προηγμένες ελληνικές περιφέρειες. Το μίγμα πολιτικής 

αφορά την ενίσχυση της προσπελασιμότητας (υποδομές μεταφορών), της 

ανταγωνιστικότητας (επιχειρηματικότητα-ΜΜΕ, δράσεις ψηφιακής σύγκλισης), με ταυτόχρονη 

διασφάλιση σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής διαμέσου της αξιοποίησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας. Το όραμα απαντά σε μεγάλο βαθμό στην 

αναπτυξιακή, σε οικονομικούς όρους, υστέρηση της Περιφέρειας, τόσο σε διαπεριφερειακό, 

όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Η προσέγγιση της Π∆Ε για την νέα προγραμματική 

περίοδο επικεντρώνεται σε εκείνους τους τομείς που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις, σε 

συνδυασμό με το βαθμό κάλυψης αυτών των ελλείψεων από τα Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα  

- Η στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου εστιάζεται στον κεντρικό αναπτυξιακό στόχο 

που αποτελεί η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας, με την ενίσχυση της 

ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής 

ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την 

προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εφαρμογή 
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καινοτομιών και την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών/τοπικών-χωρικών ανισοτήτων. Για 

την εξυπηρέτηση των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τους τομείς πολιτικής με τους οποίους 

συνδέονται, κατανεμήθηκαν ανάλογα τα διατιθέμενα κονδύλια του Προγράμματος, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις παρεμβάσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη, βασική προτεραιότητα στη στρατηγική της φαίνεται 

να στηρίζεται στις δράσεις σύνδεσης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας 

με αστικά κέντρα, κεντρικούς οδικούς άξονες και λιμάνια, στην αξιοποίηση των φυσικών και 

πολιτιστικών της πόρων, καθώς και στις δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

οι οποίες κατά μείζονα λόγο αφορούν σε τουριστικές επιχειρήσεις. 

- Η στρατηγική για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επιδιώκει να καταστεί η Περιφέρεια ένας 

διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη σημαίνει ότι το μοντέλο ανάπτυξης με κεντρική δραστηριότητα την τουριστική, θα 

πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ανεκτό σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς επίσης κοινωνικά 

αποδεκτό και δίκαιο για τις τοπικές κοινότητες και βέβαια οικονομικά βιώσιμο. Το μίγμα 

πολιτικής της ΠΙΝ είναι εστιασμένο στην βασική παραγωγική δραστηριότητα της (τουρισμός), 

με το σύνολο των υπόλοιπων προτεραιοτήτων να δρα επικουρικά προς αυτόν. Το στοιχείο 

αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα / επιπτώσεις του 

στρατηγικού σχεδιασμού (σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή αναπτυξιακού οράματος) είναι 

διακριτά και μετρήσιμα. 

 

Αναφορικά με την εκτίμηση της κατανομής των διαθέσιμων πόρων ανά θεματική κατηγορία, σε σχέση 

με την προηγούμενη περίοδο, διαπιστώνεται ότι: 

- Για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αυξάνονται σημαντικά οι πόροι για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ μειώνονται οι πόροι για τις 

υποδομές μεταφορών και λιγότερο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

- Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξάνονται οι πόροι κυρίως για το περιβάλλον και 

λιγότερο για τον πολιτισμό και την ανταγωνιστικότητα, ενώ μειώνονται λίγο οι πόροι για τις 

μεταφορικές υποδομές, στις οποίες παραταύτα διατίθεται ένα σημαντικό μέρος των 

κονδυλίων του Προγράμματος, όπως επίσης για κοινωνικές υποδομές. 

- Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αυξάνονται σημαντικά οι πόροι που αφορούν σε δράσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος, σε ολοκληρωμένες δράσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης 

και σε κοινωνικές υποδομές (υγεία, εκπαίδευση). 

 

Οσον αφορά στην εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΠ, αυτοί 

μπορούν να είναι είτε κίνδυνοι που σχετίζονται με την καταλληλότητα επιλογής των προτεραιοτήτων 

και του προτεινόμενου «μίγματος πολιτικής», είτε κίνδυνοι που αφορούν τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση του Προγράμματος. Σε γενικές γραμμές, σχετικά με τους κινδύνους σε στρατηγικό επίπεδο, 

εκτιμάται ότι δεν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, δεδομένου ότι το επιλεγμένο μίγμα πολιτικής 

ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και εξυπηρετεί κατά βέλτιστο τρόπο τις προτεραιότητες και τους στόχους 

των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. Ελλοχεύουν, παραταύτα, κίνδυνοι που σχετίζονται με την 
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υλοποίηση των δράσεων / έργων, οι οποίοι μπορεί να οφείλονται σε αδυναμίες των Τελικών 

∆ικαιούχων. 

 

Οι παραπάνω κίνδυνοι εντοπίσθηκαν κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και με 

ανταλλαγή απόψεων με τα στελέχη των ΕΥ∆ των ΠΕΠ. Βασική αιτία των κινδύνων αυτών αποτελεί η 

σημαντική υποστελέχωση και έλλειψη εξειδικευμένης εμπειρίας των αρκετών εκ των δυνητικών 

τελικών δικαιούχων σε θέματα προγραμματισμού, ωρίμανσης και παρακολούθησης έργων. 

 

Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις Εθνικές πολιτικές και τις Κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η συνάφεια της στρατηγικής και των πολιτικών του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος με τις Εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις. Τα 

ειδικά θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν συσχέτιση του ΕΠ με: 

- το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

- το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων (ΕΣΜ) 

- τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

- τους στόχους της Λισσαβόνας και της Ε.Ε. 

 

Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συνέπειας της στρατηγικής προς το πλαίσιο αναγκών που 

υπαγορεύονται από τις εθνικές/εσωτερικές και ευρωπαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες, ο ΣΑ 

κατήρτισε ποιοτικές μήτρες συνάφειας (σύμφωνα με τη μεθοδολογία MEANS) για κάθε Περιφέρεια 

στην ΧΕ ∆ΕΠΙΝ. Από τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων των πινάκων αυτών, προέκυψε μια σειρά 

από αξιολογικά συμπεράσματα, ως εξής: 

- Αναφορικά με τη συνάφεια με το ΕΣΠΑ, Οι ΑΠ του Προγράμματος παρουσιάζουν, σε γενικές 

γραμμές, ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας με τους στόχους του ΕΣΠΑ, όλες οι πολιτικές 

προωθούνται τουλάχιστον από έναν ΑΠ, η πολιτική δε που έχει συνάφεια με το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ΑΠ είναι αυτή που εστιάζεται στην «Αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής». 

- Όσον αφορά στη συσχέτιση του ΕΠ με το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων, Οι ΑΠ του ΕΠ 

παρουσιάζουν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας με τους στόχους του 

ΕΣΜ, όλες δε οι πολιτικές του προωθούνται από τουλάχιστον έναν από τους στόχους των ΑΠ 

(εκτός από την πολιτική που αφορά στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και 

την εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, καθώς στο ΕΠ 

δεν περιγράφονται τέτοιου είδους δράσεις). 

- Αναφορικά με τη συσχέτιση του ΕΠ με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις, σε γενικές 

γραμμές οι στόχοι των ΚΣΚ εμφανίζουν αρκετά υψηλό βαθμό συνάφειας με τους στόχους των 

ΑΠ του ΕΠ, αφού από το σύνολο των δεκαπέντε πολιτικών των ΚΣΚ μόνο μία πολιτική, αυτή 

που αναφέρεται στην «Aντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης 

παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη» δεν  παρουσιάζει συνάφεια, με κανένα  από 

τους στόχους των ΑΠ. 
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- Σχετικά, τέλος, με τη συμβολή της στρατηγικής του ΕΠ στους στόχους της ΣτΛ, διαφαίνεται 

ότι οι περισσότερες από τις πολιτικές προωθούνται τουλάχιστον από έναν στόχο των ΑΠ 

 

Αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ, απαιτείται η απεικόνιση των κυριότερων 

παρεμβάσεων και αποτελεσμάτων του μέσω ενός συστήματος κατάλληλων δεικτών. Σύμφωνα με τον 

Κανονισμό, απαίτηση υπάρχει για δείκτες εκροών και αποτελέσματος, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί τη 

δυνατότητα χρήσης δεικτών επιπτώσεων. Η επιλογή ενός δείκτη του ΕΠ κρίνεται από την ταυτόχρονη 

ικανοποίηση κριτηρίων όπως, εννοιολογική επάρκεια και σαφήνεια δηλ. τι ακριβώς μετράει ο δείκτης, 

καταλληλότητα, δηλ. κατά πόσο ο δείκτης είναι αντιπροσωπευτικός για τις αντίστοιχες δράσεις που θα 

υλοποιεί ο ΑΠ, μετρησιμότητα, δηλ. κατά πόσο είναι εφικτό να υπολογιστούν οι τιμές βάσης και τιμές 

στόχου  στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου αναφοράς και τέλος οι τιμές-στόχοι των δεικτών 

πρέπει να μπορούν να επιτευχθούν με τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται στις διάφορες 

προτεραιότητες και μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ. 

 

Βασική προϋπόθεση αποτελεί, βέβαια, ο σαφής ορισμός των δεικτών με εξειδίκευση των παραμέτρων 

που τους προσδιορίζουν (σαφής προσδιορισμός της δραστηριότητας / παρέμβασης που μετρούν, του 

πεδίου αναφοράς των στόχων, της μονάδας μέτρησης, ορισμός της τιμής-βάσης από αξιόπιστες και 

επαρκείς πηγές, μεθοδολογία ποσοτικοποίησης με χρήση ενδεχομένως μέσου μοναδιαίου κόστους, 

καθώς και μεθοδολογία / παραδοχές υπολογισμού), ώστε να μην υπάρχουν ερωτηματικά για το τι 

ακριβώς μετράει ο δείκτης.  

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων 

Νήσων περιλαμβάνονται 54 συνολικά δείκτες, 32 εκροών και 22 αποτελεσμάτων, ενώ δεν 

περιλαμβάνονται δείκτες επιπτώσεων, καθώς δεν υπάρχει η σχετική απαίτηση από τον Κανονισμό στο 

παρόν στάδιο (18 δείκτες στη ∆υτική Ελλάδα, 16 στην Πελοπόννησο και 20 δείκτες στα Ιόνια Νησιά). 

Οι δείκτες δε αυτοί καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81% της δημόσιας δαπάνης του 

ΕΠ ποσοστό το οποίο εκτιμάται ως ικανοποιητικό με δεδομένο ότι οι δείκτες καλύπτουν το σύνολο των 

Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής και αποτυπώνουν το 

περιεχόμενο τόσο του ΕΠ συνολικά όσο και αυτό καθενός εκ των επιμέρους ΑΠ με αντιπροσωπευτικό 

και ισορροπημένο τρόπο. 

 

Ειδικότερα: 

- στους ΑΠ 1, 2, 3 που αφορούν, ανά Περιφέρεια, στην «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των 

υποδομών προσπελασιμότητας» περιλαμβάνονται 12 δείκτες (8 εκροών και 4 
αποτελεσμάτων). Οι δείκτες του συγκεκριμένου άξονα δεσμεύουν για την ποσοτικοποίηση 

των στόχων τους το 88% του π.υ του Άξονα  

- στους ΑΠ 4, 5, 6 που αφορούν στην «Ψηφιακή Σύγκλιση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και 

τόνωση της επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνονται 15 δείκτες (8 εκροών και 7 
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αποτελεσμάτων). Οι δείκτες του συγκεκριμένου άξονα δεσμεύουν για την ποσοτικοποίηση 

των στόχων τους το 74% του π.υ του Άξονα 

- στους ΑΠ 7, 8, 9 σχετικά με την «Αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» περιλαμβάνονται οι 

περισσότεροι δείκτες - 27 συνολικά (16 εκροών και 11 αποτελεσμάτων). Οι δείκτες του 

συγκεκριμένου άξονα δεσμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων τους το 61% του π.υ 

του Άξονα 

- στον ΑΠ 10 που αφορά στην «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» δεν αναφέρονται δείκτες. 

 

Αναφορικά με την εφικτότητα των στόχων του προγράμματος, ο αξιολογητής εκτιμά ότι η 

ποσοτικοποίηση των δεικτών είναι ορθολογική, βασίστηκε δε σε στοιχεία μοναδιαίου κόστους, δηλ. 

έγινε με βάση το μέσο κόστος υλοποίησης επιλεγμένων τύπων πράξεων της προηγούμενης περιόδου, 

σύμφωνα με  εκτιμήσεις των αρμόδιων στελεχών των ΕΥ∆ των ΠΕΠ, καθώς και εκτιμήσεις των 

αξιολογητών της προηγούμενης περιόδου (από τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης), υπάρχει όμως 

διαφοροποίηση στα μοναδιαία κόστη από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, λόγω της γεωγραφικής τους 

ιδιαιτερότητας. 

 

Εξέταση των προτεινόμενων συστημάτων / διαδικασιών εφαρμογής 
Όσον αφορά στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εφαρμογής, η αξιολόγηση εκτιμά καταρχήν ότι 

παρά το νέο απαιτητικό πλαίσιο του ∆' ΚΠΣ, ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών εφαρμογής μέχρι 

σήμερα, κυρίως κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου έχει βελτιώσει 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα, σε σχέση τόσο με την υλοποίηση των έργων, όσο και με την εν 

γένει διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

 

Το νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό πλαίσιο για το ΕΠ προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το αντίστοιχο 

πλαίσιο της περιόδου 2000-2006, με κύρια χαρακτηριστικά του την ενίσχυση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας, τις διευρυμένες και αυστηρότερες ελεγκτικές και δημοσιονομικές διαδικασίες, 

την απαίτηση ύπαρξης πιστοποιημένων συστημάτων και μηχανισμών διαχείρισης, παρακολούθησης 

και ελέγχου, την αυστηρότητα του προγραμματισμού, την δημοσιονομική αυστηρότητα και τον 

αυστηρότερο έλεγχο της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας. 

 

Ως προς την καταλληλότητα των νέων διατάξεων εφαρμογής για την αντιμετώπιση των 

μειονεκτημάτων των Σ∆Ε της περιόδου 2000-2006 διαπιστώνεται ο υψηλός βαθμός καταλληλότητας, 

καθώς επιχειρείται ορθολογικοποίηση της δομής και λειτουργίας των μηχανισμών με σαφήνεια στη 

διατύπωση των αρμοδιοτήτων και με κεντρικό, σαφή και αυστηρό συντονισμό, ενώ προβλέπονται, 

μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τη μείωση του μεγάλου αριθμού των τελικών δικαιούχων με παράλληλη 

ενδυνάμωση της ικανότητάς τους, μείωση των γραφειοκρατικών μηχανισμών και της διασποράς του 

Σ∆Ε όσο και του αριθμού των ∆ιαχειριστικών Αρχών. Παράλληλα, ο προγραμματισμός δημιουργίας 

συντονιστικών μηχανισμών για δράσεις που άπτονται σημαντικών εθνικών και κοινοτικών πολιτικών 

δημιουργεί τις προοπτικές ορθολογικής και αποτελεσματικής αναπτυξιακής παρέμβασης στην 
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Περιφέρεια. Η ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης, επίσης, προάγεται από τις διαδικασίες σχεδιασμού 

και τη λειτουργία των σχετικών μηχανισμών. 

 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται υψηλός βαθμός κάλυψης τόσο των αδυναμιών των 

προηγούμενων διατάξεων εφαρμογής όσο και των απαιτήσεων των νέων κανονισμών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Γενικά  
Ο τομέας των μεταφορών κρίνεται ως ιδιαίτερης σημαντικότητας, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα – ∆υτική Πύλη της χώρας, σημείο εκκίνησης Π.Α.Θ.Ε, 

σύνδεση Πελοποννήσου με  ηπειρωτική χώρα, κλπ). 

 

Αναφορικά με τα διευρωπαϊκά  δίκτυα , για την περίπτωση της ∆υτικής Ελλάδος, η θαλάσσια 

λεωφόρος Αδριατικής-Ιονίου είναι ο πλέον βασικός άξονας συνδυασμένων μεταφορών, που λειτουργεί 

ως τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Το  τμήμα των οδικών διευρωπαϊκών δικτύων που 

σχετίζεται με τη λειτουργία του διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου και αφορά στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας, είναι ο αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε και ειδικότερα το τμήμα Πάτρα - Αθήνα.  Άλλο σημαντικό 

έργο είναι ο ∆υτικός Άξονας (Ιόνια Οδός), έργο το οποίο σχετίζεται με την Εγνατία Οδό (το 

σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου αποτελεί  η ζεύξη του Ρίου-Αντίρριου που έχει ολοκληρωθεί). 

Υπό την έννοια αυτή για την Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδος, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση των 

μεγάλων έργων μεταφορικής υποδομής θα συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου της συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης, τόσο διαπεριφερειακά όσο και ενδοπεριφερειακά και θα δράσει ως αναπτυξιακό 

εργαλείο οικονομικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού.  

 

Οι οδικές μεταφορές στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα του τομέα 

των μεταφορών, όμως η κατάσταση αυτών παραμένει ακόμα σε  μέτρια επίπεδα. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται κυρίως στη γεωμορφολογία της Περιφέρειας, που δεν επέτρεψε λόγω του υψηλού κόστους 

την πλήρη ανάπτυξη άλλων μεταφορικών δικτύων. 

 

Στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, η υπάρχουσα μετρική γραμμή (φτωχά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, πεπαλαιωμένη επιδομή και υποδομή), καθώς η  ανυπαρξία σύγχρονων μέσων 

τηλεπικοινωνίας και σηματοδότησης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ολοκλήρωση του 

τμήματος (εντός των ορίων της Περιφέρειας), του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας 

(ΠΑΘΕ/Π) που εντάσσεται  στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων.   

 

Στον τομέα των λιμενικών υποδομών, παρά τις σχετικές προσπάθειες κατά την διάρκεια των 

προηγούμενων, αλλά και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δεν επιτεύχθηκαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα (βελτίωση συνθηκών διακίνησης φορτίων και επιβατών), κυρίως λόγω 

των καθυστερήσεων στην κατασκευή των έργων (Λιμάνια Πατρών, Αιγίου). Αντίθετα  το εμπορικό 

λιμάνι του Αστακού, ενώ επί σειρά ετών ήταν αναξιοποίητο, σήμερα ολοκληρώνεται και είναι σε φάση 
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εκμετάλλευσης, όμως με αρκετές ακόμη ανάγκες επενδύσεων, όπως η ολοκλήρωση των υποδομών 

και η κατασκευή του οδικού δικτύου σύνδεσης με το ∆υτικό Άξονα. 

 

Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης που παρατηρήθηκε 

κατά τα τελευταία χρόνια, οι δυνατότητες των υφιστάμενων  στρατιωτικών αεροδρομίων (Άραξος, 

Ανδραβίδα, Άκτιο), που εξυπηρετούν και πολιτικές πτήσεις (π.χ. charters),  έχουν ήδη ξεπερασθεί ως 

προς τα επιχειρησιακά δεδομένα των χώρων κίνησης αεροσκαφών (διάδρομοι, τροχόδρομοι, πίστες 

στάθμευσης αεροσκαφών) και ως προς τις διατιθέμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές 

διευκολύνσεις. Τέλος, υπάρχει έλλειψη ευρείας και ολοκληρωμένης εφαρμογής της τηλεματικής και 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει 

στην παροχή υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Στη 

βάση των ως άνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πολιτικού 

αεροδρομίου σε ένα από τα στρατιωτικά αεροδρόμια της Περιφέρειας. 

 

Στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναγκαίων 

έργων αφενός και η έλλειψη Εμπορευματικών Κέντρων αφετέρου, έχει ως αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται σημαντικές δυσλειτουργίες στις εμπορευματικές μεταφορές με  επιπτώσεις, 

τόσο στο κόστος, όσο και στην ποιότητα εξυπηρέτησης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Το σύστημα μεταφορών, αποτελεί σημαντική παράμετρο για την οικονομική και κοινωνική ευημερία / 

ανάπτυξη της Περιφέρειας. Στρατηγική επιδίωξη και βασικό αναπτυξιακό στόχο του Προγράμματος 

αποτελεί η ανάπτυξη και οργάνωση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με την 

ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών για την εξασφάλιση υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης, με ασφάλεια, σε μικρό χρόνο και με μικρό κόστος μεταφοράς. Οι 

παρεμβάσεις του ΠΕΠ στοχεύουν κυρίως στη λειτουργική διασύνδεση μεγάλων τουριστικών 

προορισμών και των περιοχών της ενδοχώρας με τα μεγάλα αστικά κέντρα, το οδικό δίκτυο, τα 

αεροδρόμια και τα λιμάνια της Περιφέρειας Το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» θα 

υλοποιήσει παρεμβάσεις που αφορούν στην επέκταση του συστήματος των αυτοκινητοδρόμων 

(ΠΑΘΕ, ∆υτικός Άξονας) και οδικούς άξονες Εθνικού δικτύου 

 

Γενικοί Στόχοι: 

• Η αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων μεταφορών και των μεταφορικών υπηρεσιών. 

Για την εξασφάλιση της προσπελασιμότητας είναι απαραίτητη σε επίπεδο υποδομών, η ολοκλήρωση 

και αναβάθμιση των δικτύων που είτε απουσιάζουν είτε λειτουργούν σε  χαμηλές συνθήκες ασφαλείας. 

• Η μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς προσώπων και αγαθών  

Σημαντική παράμετρο στην επιλογή του τρόπου μεταφοράς  τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και 

για τα αγαθά, αποτελούν το κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος. Ιδιαίτερα  σε ότι αφορά στα αγαθά, το 

κόστος μεταφοράς θεωρείται κρίσιμο ως προς την αξιοποίηση των προοπτικών της μεταφορικής 
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αλυσίδας και την μετατροπή της Περιφέρειας σε κομβικό σημείο ανάπτυξης των  συνδυασμένων 

μεταφορών. 

• Η βελτίωση της ασφάλειας 

Ο παράγοντας «ασφάλεια» (ιδίως της οδικής), με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων 

αποτελεί σημαντική παράμετρο ενός μεταφορικού συστήματος η ανάπτυξη του οποίου θα πρέπει να 

τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη. 

• Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης συνδέεται με τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης,, της 

ασφάλειας των μετακινήσεων, καθώς και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης.  

 

Ειδικοί Στόχοι :  
Για την επίτευξη της στοχοθεσίας του άξονα,  θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα παρακάτω: 

• Ανάπτυξη Υποδομών. 

• Ολοκλήρωση υποδομών που δεν ολοκληρώνονται στο πλαίσιο της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου 

• Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών. 

 

Η εξειδίκευση των γενικών στόχων ανά τομέα παρέμβασης έχει ως εξής: 

• Οδικές Μεταφορές- Οδικό δίκτυο. 

• Σιδηροδρομικές Μεταφορές.  

• Θαλάσσιες Μεταφορές.  

• Αεροπορικές Μεταφορές. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά προς τις βασικές  παρεμβάσεις προσπελασιμότητας  που θα χρηματοδοτηθούν από 

το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  Οι κυριότερες παρεμβάσεις ανά τομέα 

παρέμβασης παρουσιάζονται ακολούθως: 

Οδικές Μεταφορές – Οδικό δίκτυο 

• Ολοκλήρωση  οδικών τμημάτων που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να 

ολοκληρωθούν μέχρι τέλους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

• ∆ημιουργία νέων οδικών τμημάτων και αξόνων που  

- κρίνονται απαραίτητοι για την ολοκληρωμένη λειτουργία του  (ενδοπεριφερειακού ) οδικού 

δικτύου της Περιφέρειας, 

-  εξασφαλίζουν τη συνέχεια των μεταφορών σε κόμβους του τομέα μεταφορών (λιμάνια, 

αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, εμπορευματικά κέντρα κ.λ.π.) και συμβάλλουν στη 

συνδυασμένη λειτουργία των μεταφορών, 

 - προωθούν υφιστάμενες ή νέες παραγωγικές δραστηριότητες και τονώνουν την τουριστική 

ανάπτυξη, την απασχόληση και τα εισοδήματα, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα για 

συνολική ανάπτυξη. 
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• Βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου που λόγω γεωμετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών 

παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό οδικής ασφάλειας.  

• Αναβάθμιση παλιών οδικών τμημάτων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής 

ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας. 

• Παρεμβάσεις που αφορούν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, καθώς και την αξιοποίηση «ευφυών 

συστημάτων», ήτοι την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (συστήματα 

πληροφόρησης καιρικών συνθηκών οδού, προειδοποίησης κινδύνου, αυτόματου εντοπισμού 

θέσης οχήματος), υποβοήθησης ή ελε΄γχου κυκλοφορίας, δημιουργίας μητρώου συντήρησης και 

διαχείρισης του οδικού δικτύου κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

μετακίνησης με την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας. 

• Εξασφάλιση οδικών προσβάσεων στα εμπορευματικά κέντρα και σε ΒΕΠΕ.  

• ∆ημιουργία νέων οδικών τμημάτων που εξασφαλίζουν τη συνέχεια των μεταφορών και τονώνουν 

την τουριστική και αστική ανάπτυξη. 

• Βελτίωση – κατασκευή οδών για την πρόσβαση σε χώρους ΧΥΤΑ και Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις οδικών μεταφορών αφορούν τους Κωδικούς Κατηγοριών Παρέμβασης 22 

και 23. Επιπρόσθετα, προβλέπονται και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας όπως η δημιουργία 

ποδηλατοδρόμων (Κωδικός Κατηγορίας Παρέμβασης 24). 

Σιδηροδρομικές Μεταφορές  

Παρεμβάσεις που αφορούν στο σιδηροδρομικό δίκτυό της Περιφέρειας εκτός του άξονα Πατρών – 

Κορίνθου, ο οποίος περιλαμβάνεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα Α’ Προτεραιότητας και εντάσσεται στο 

σχεδιασμό του Τομεακού προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Ειδικότερα παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση του δικτύου, στην αύξηση της ασφάλειας και 

αξιοπιστίας, καθώς και τη μείωση του χρόνου διαδρομής. (Κωδικός Κατηγορίας Παρέμβασης 16). 
Θαλάσσιες Μεταφορές 

• Ολοκλήρωση λιμενικών υποδομών που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται 

να ολοκληρωθούν μέχρι τέλους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

• Βελτίωση λιμενικών υποδομών και ανωδομών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

• Βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιμένων με τον τοπικό αστικό και επιχειρηματικό ιστό. 

• Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμό λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ψηφιακής 

σύγκλισης και επιχειρηματικότητας με την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοιων, τη βελτίωση των υποδομών επικοινωνίας, την ενίσχυση 

των υποδομών και συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου για την καλύτερη κυκλοφορία προσώπων 

και αγαθών. 

Σημειώνεται ότι το ΥΕΝ έχει εκπονήσει συγκεκιμένη λιμενική στρατηγική, η όποια έχει ληφθεί υπόψη 

στην διαδικασία σχεδιασμού του ΕΠ. (Κωδικός Κατηγορίας Παρέμβασης 30). 

Αεροπορικές Μεταφορές  
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Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολιτικού αεροδρομίου στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συνάδει 

τόσο με την Εθνική Στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όσο και με την 

ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στον αναδυόμενο ∆υτικό Άξονα ανάπτυξης της Χώρας και 

ειδικότερα με την Πάτρα ως πόλο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό μετά από συνεργασία της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα εξετασθεί ποιο από τα 

αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής θα επιλεγεί για την υλοποίηση παρεμβάσεων ανάπτυξης και 

αναβάθμισής του στο πλαίσιο του ΠΕΠ (Κωδικός Κατηγορίας Παρέμβασης 29). 

Η συνοπτική περιγραφή των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας εμφανίζεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί: 

Περιγραφή κορμών παρέμβασης και δράσεων – Συνέργειες με το ΕΠ-ΕΠ 
 

ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Μεταφορικές 
Υποδομές  
 

Οδικές µεταφορές – Οδικό 
δίκτυο. 
  

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση έργων που 
βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής 
περιόδου, τη δηµιουργία νέων οδικών τµηµάτων και αξόνων που 
κρίνονται απαραίτητοι για την ολοκληρωµένη λειτουργία του 
(ενδοπεριφερειακού) οδικού δικτύου της Περιφέρειας, 
εξασφαλίζουν τη συνέχεια των µεταφορών σε κόµβους του τοµέα 
µεταφορών (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί, 
εµπορευµατικά κέντρα κ.λ.π.) και συµβάλλουν στη συνδυασµένη 
λειτουργία των µεταφορών, προωθούν υφιστάμενες ή νέες 
παραγωγικές δραστηριότητες και τονώνουν την τουριστική 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τα εισοδήματα, δημιουργώντας 
ένα ευνοϊκό κλίμα για συνολική ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι δράσεις 
αφορούν: 
• Βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου που λόγω γεωμετρικών 

ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαμηλό 
βαθμό οδικής ασφάλειας.  

• Αναβάθμιση παλιών οδικών τμημάτων, που δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης περιοχών της 
Περιφέρειας 

• Εξασφάλιση οδικών  προσβάσεων στα εμπορευματικά 
κέντρα και σε ΒΕΠΕ Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η 
κατηγορία βρίσκεται σε συνέργεια με τις αντίστοιχες 
δράσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 

• ∆ημιουργία νέων οδικών τμημάτων που εξασφαλίζουν τη 
συνέχεια των μεταφορών και τονώνουν την τουριστική και 
αστική ανάπτυξη. 

• Βελτίωση – κατασκευή οδών για την πρόσβαση σε χώρους 
ΧΥΤΑ και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στερεών 
Αποβλήτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
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ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Παρεµβάσεις ασφάλειας, 
πληροφόρησης και αξιοποίησης 
«ευφυών συστηµάτων»  
 

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση τµηµάτων οδικού δικτύου που 
λόγω γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών 
παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση 
της πληροφόρησης πληροφόρησης, καθώς και στην αξιοποίηση 
«ευφυών συστηµάτων», για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών µετακίνησης µε την παροχή ενεργητικής οδικής 
ασφάλειας, σε συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις του 
Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας».  

Σιδηροδρομικές Μεταφορές  Περιλαμβάνει παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη βελτίωση του 
δικτύου, στην αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας, καθώς και 
τη µείωση του χρόνου διαδροµής. 
Η κατηγορία δράσεων είναι σε συνέργεια με τις αντίστοιχες 
δράσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 

Θαλάσσιες Μεταφορές 
 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση έργων που 
βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής 
περιόδου, τη βελτίωση λιµενικών υποδοµών και ανωδοµών για 
την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχοµένων 
υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων, τη 
βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον 
τοπικό αστικό και επιχειρηµατικό ιστό, τον εκσυγχρονισµό 
λιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ψηφιακής 
σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας και εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστηµάτων. 
Η κατηγορία δράσεων είναι σε συνέργεια με τις αντίστοιχες 
δράσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 

Αεροπορικές Μεταφορές  Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρεµβάσεις ανάπτυξης και 
αναβάθµισης των αεροπορικών υποδοµών της Περιφέρειας σε 
συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας». 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:   

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του άξονα προτεραιότητας αναμένεται να συμβάλει στα κάτωθι: 

• Στη δημιουργία νέου αναπτυξιακού άξονα, με την αξιοποίηση της γειτνίασης με τη ∆υτική 

Ευρώπη και της δυνατότητας επέκτασής του στα ∆υτικά Βαλκάνια. 

• Στην κλαδική αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, με την προσέλκυση νέων 

κλάδων κατά μήκος του άξονα (βιομηχανικών επιχειρήσεων, διαμετακομιστικού εμπορίου, 

συνδυασμένων μεταφορών, παραγωγικών υπηρεσιών, τουρισμού). Στην ίδια κατεύθυνση 

αναμένεται η ενίσχυση υπηρεσιών νέου τύπου, όπως τα κέντρα διαμετακόμισης, τα κέντρα 

εμπορίου – αναψυχής, οι εκθεσιακοί χώροι κ.λ.π., εκτός των αστικών περιοχών σε 

αποστάσεις που έως τώρα ήταν ανέφικτες. 
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• Στην επέκταση της τουριστικής και παραθεριστικής δραστηριότητας - που εκπορεύεται κυρίως 

από την περιοχή της πρωτεύουσας - σε «νέες» περιοχές που έως σήμερα ήταν εκτός 

εμβέλειας λόγω του χρόνου μετακίνησης. 

• Στη βελτίωση της προσπελασιμότητας στο μεγαλύτερο τμήμα του ηπειρωτικού πληθυσμού 

της Περιφέρειας.  

• Στην ανάπτυξη των υπεραστικών μεταφορών. 

• Στην αποσυμφόρηση των οδικών δικτύων.  

• Στο συνδυασμό της χερσαίας και της θαλάσσιας μεταφοράς 

• Στη βελτίωση ποιότητας της ζωής.  

 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ :  
 

Ωφελούμενοι από τον άξονα:  Όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας και οι   επισκέπτες 

Περιοχές εφαρμογής:                  Όλη η Περιφέρεια 

Ωφελούμενοι τομείς:         Μεταφορές, Τουρισμός, Περιβάλλον- Ποιότητα ζωής, 

Επιχειρηματικότητα. 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ :   
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 
13 Αριθμός έργων 

τομέα  μεταφορών 
Αριθμός ΕΥ∆ ΠΕΠ 

∆Ε 2000-
2006 

83 12 Ως έργο νοείται η κάθε 
απόφαση ένταξης στο τομέα 
των μεταφορών (οδικά, λιμάνια, 
σιδηρόδρομοι κ.λπ.). 
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 

16 Χιλιόμετρα 
κατασκευασμένων 
/ αναβαθμισμένων 
δρόμων 

Χλμ. ΕΥ∆ ΠΕΠ 
∆Ε 2000-
2006 

203 48,3 Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ 
που αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το 
ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 

1 Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται 
κατά τη λειτουργία 
της πράξης 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

- 0 5 Αναφέρεται στον αριθμό θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης  
 
Ο Στόχος που μετριέται αφορά 
τη περίοδο 2007-2013 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
1 Βελτίωση – 

κατασκευή εθνικής 
οδοποιίας  

Χλμ. ∆ΕΣΕ/Π∆Ε 
2006 

895 3,3 Ο δείκτης ορίζεται ως το 
συνολικό μήκος σε χλμ. των 
οδικών τμημάτων του Εθνικού 
∆ικτύου που κατασκευάζονται ή 
αναβαθμίζονται.  

2 Βελτίωση – 
κατασκευή οδών  
εκτός 
αυτοκινητοδρόμων 
και εθνικής 
οδοποιίας (Επαρχ. 
∆ίκτυο) 

Χλμ. Ν.Α. 2006 3520 45 Ο δείκτης ορίζεται ως το 
συνολικό μήκος σε χλμ. των 
οδικών τμημάτων του 
Περιφερειακού / Τοπικού 
∆ικτύου που κατασκευάζονται ή 
αναβαθμίζονται.  
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Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
1  Ποσοστό οδικού 

δικτύου που 
αναβαθμίζεται επί 
του συνολικού 
υφιστάμενου  

% - 0 1,1% Ο δείκτης υπολογίζει το 
ποσοστό του εθνικού και 
περιφερειακού / τοπικού οδικού 
δικτύου που κατασκευάζονται ή 
αναβαθμίζεται στο σύνολο του 
υπάρχοντος εθνικού και 
περιφερειακού / τοπικού οδικού 
δικτύου της περιφέρειας. 
Ο Στόχος που μετριέται αφορά 
τη περίοδο 2007-2013 

2 Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται 
κατά την 
υλοποίηση της 
πράξης 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

- 0 550 Ο Στόχος που μετριέται αφορά 
τη περίοδο 2007-2013 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

Συμπληρωματικότητα / Συνάφεια με άλλες δράσεις: 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλουν στη στρατηγική κατεύθυνση (ΚΣΚΓ για τη 

Συνοχή) 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών» καθώς και στην ΟΚΓ 16 

«Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδομών και ολοκλήρωση των 

διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». Συμβάλλουν επίσης στον Γενικό Στόχο 13 «Η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών 

της χώρας» του ΕΣΠΑ και εξυπηρετούν την «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή – Βελτίωση της 

προσβασιμότητας και σύνδεση της Περιφέρειας με τα μεγάλα αστικά κέντρα μέσω της αναβάθμισης 

των μεταφορικών υποδομών» του ΕΠΜ.  

 

Είναι απόλυτα συναφείς με τις δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας «Ψηφιακή σύγκλιση και 

επιχειρηματικότητα» και «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», δεδομένου ότι λειτουργούν 

συνδυαστικά στην κατεύθυνση ενίσχυσης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Περιφέρειας. 

Επίσης, οι παρεμβάσεις του Άξονα δρουν συμπληρωματικά ως προς τα προγραμματισμένα ή 

εκτελούμενα μεγάλα έργα εντός των ορίων της Περιφέρειας και ειδικότερα με τον «∆υτικό άξονα», το 

οδικό τμήμα της «ΠΑΘΕ», τον σιδηροδρομικό άξονα «Πατρών- Αθηνών- Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / 

Προμαχώνα», το «Λιμάνι της Πάτρας» και τις «Παραγλαύκιες αρτηρίες» και συμπληρώνονται με τις 

αντίστοιχες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στα όρια της Περιφέρειας από το Τομεακό 

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».  

 

Καθεστώτα Ενίσχυσης :  
∆εν προβλέπεται η χρήση ιαθεστώτων ενίσχυσης στον άξονα 

 
Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας :  
∆εν προβλέπεται χρηματοδότηση για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 
Χρηματοδότηση μελετών έργων: 
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Στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας δύναται να χρηματοδοτηθούν τεχνικές μελέτες  (ως υποέργα 

πράξεων) για την προετοιμασία και άρτια υλοποίηση των έργων υποδομής. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
Σκοπιμότητα 
Η έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ανάγλυφο του εδάφους της, η αραιοκατοίκηση και η 

διάσπαρτη και σχετικά μικρής κλίμακας οικονομική βάση, καθώς και ο μεγάλος αριθμός μικρών 

οικιστικών συγκροτημάτων, είναι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν ανάγκες για εκτεταμένο οδικό 

δίκτυο. Παράλληλα, οι σημερινές προδιαγραφές κατασκευής του οδικού δικτύου διαφέρουν σημαντικά 

από εκείνες με τις οποίες έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του υπάρχοντος δικτύου, λόγω 

βελτιωμένων προδιαγραφών από τη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των οχημάτων και την 

αύξηση των μεταφερόμενων ανθρώπων και εμπορευμάτων. 

 

Παράλληλα, με τη δημιουργία νέων βασικών οδικών δικτύων, κυρίως αυτοκινητοδρόμων, αλλά και 

μέρους εθνικών οδών, τόσο η συμπλήρωση / ολοκλήρωση του εθνικού οδικού δικτύου, όσο και οι 

συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε δευτερεύουσες συνδέσεις, είναι επίσης αναγκαίες στο πλαίσιο μιας 

ενιαίας περιφερειακής στρατηγικής μεταφορών που θα καλύπτει τόσο τις αστικές, όσο και τις 

αγροτικές περιοχές, προκειμένου η Περιφέρεια να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που παρέχουν τα 

υφιστάμενα οδικά δίκτυα. 

 

Τέλος, με βάση τον προσανατολισμό της αναπτυξιακής διαδικασίας της Περιφέρειας προς την 

κατεύθυνση της διεύρυνσης και αναβάθμισης του τουριστικού της προϊόντος με την αξιοποίηση των 

φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, οι περισσότεροι και οι κυριότεροι των οποίων ευρίσκονται στις 

εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα εκείνοι που προσφέρονται για νέα είδη τουρισμού, 

δημιουργείται η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και ασφαλές οδικό δίκτυο. 

 

Όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές, με δεδομένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, τον 

παράκτιο χαρακτήρα της και τον τουριστικό αναπτυξιακό της προσανατολισμό, είναι αναγκαίες 

παρεμβάσεις σχετικά μικρής κλίμακας για επέκταση και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό των λιμενικών 

εγκαταστάσεων, κυρίως σε βασικά επιβατικά λιμάνια, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα 

προσέγγισης νέας τεχνολογίας και ικανού μεγέθους επιβατηγών πλοίων. 

 

Συμπληρωματικά δε, με την αξιοποίηση του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας, για την αύξηση της 

τουριστικής κίνησης και την εξωστρέφεια των υψηλής ποιότητας ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων 

της Περιφέρειας, με την νέα αναπτυξιακή προοπτική και κατεύθυνση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

δημιουργείται η ανάγκη επιλεκτικής ανάπτυξης αεροπορικών υποδομών, με την μετατροπή 

αντίστοιχων στρατιωτικών υποδομών σε μικρής κλίμακας επιβατικών και εμπορικών υποδομών. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, 

στοχεύεται η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας μεταξύ τους, αλλά και 
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με τα αστικά και ημιαστικά εμπορικά και τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας και κατ’ επέκταση, μέσω 

του συστήματος των αυτοκινητόδρομων, θαλάσσιων, λιμένων και αερολιμένων, σε συνδυασμό με τις 

αντίστοιχες υποδομές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων και του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με τα παραγωγικά / οικονομικά και 

διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου. 

 

Ως εκ τούτου, ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται στη βελτίωση 

της προσπελασιμότητας, κυρίως των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφέρειας, από και 

προς τα βασικά δίκτυα, τις πύλες εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας και τα αστικά / εμπορικά και 

διοικητικά κέντρα της. 

 

Ο Γενικός Στόχος εξυπηρετείται / επιτυγχάνεται με την επίτευξη των τριών ειδικών στόχων οι οποίοι 

αναφέρονται: 

α) στη βελτίωση και επέκταση του Εθνικού οδικού δικτύου 

β) στη βελτίωση και επέκταση του επαρχιακού / διαδημοτικού και ενδοδημοτικού δικτύου  

γ) στην αναβάθμιση / επέκταση των βασικών λιμενικών υποδομών 

δ) στην μετατροπή αντίστοιχων στρατιωτικών υποδομών σε μικρής κλίμακας επιβατικών και 

εμπορικών υποδομών ή / και αναβάθμιση αντίστοιχων πολιτικών αεροπορικών υποδομών 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Οι προαναφερόμενοι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας, θα επιτευχθούν με την υλοποίηση των 

παρακάτω δύο βασικών κατηγοριών παρεμβάσεων. 

 

Οδικά έργα / οδικές μεταφορές 

Σ’ αυτή την κατηγορία μεταφορικών υποδομών προβλέπεται να πραγματοποιηθούν: 

• Έργα συμπλήρωσης ή / και βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, το οποίο 

συνδέει τουριστικές περιοχές με αστικά κέντρα ή / και με βασικά δίκτυα, καθώς επίσης και 

παρακαμπτήριες οδοί αστικών ή ημιαστικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των 

δράσεων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων του 

Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2000 - 2006. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία παρέμβασης: «Εθνικές οδοί» 

με κωδικό: (22) 

• Έργα κατασκευής ή / και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, το οποίο 

συνδέει οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας με τουριστικούς / πολιτιστικούς πόρους, ∆ήμους ή / και 

∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα, με βασικά οδικά δίκτυα ή λιμάνια, καθώς και παρακαμπτήριες οδοί 

ημιαστικών κέντρων ή / και οικισμών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δράσεων που 

απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων του Προγράμματος της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 2000 – 2006. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία παρέμβασης: «Περιφερειακές 

– τοπικές οδοί» με κωδικό: (23) 
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Οι προαναφερόμενες δράσεις βελτίωσης και επέκτασης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

συμπληρώνονται και με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά / μετακίνηση 

επιβατών και αγαθών. 

 

Λιμενικά έργα / θαλάσσιες μεταφορές 

Όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις βελτίωσης 

των χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδομών σε επιβατικά κυρίως λιμάνια της Περιφέρειας, για 

εκσυγχρονισμό ή / και επέκταση των εγκαταστάσεών τους. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Λιμένες», με 

κωδικό παρέμβασης: (30) 

 

Έργα αεροπορικών υποδομών 

Για την ενίσχυση / αύξηση της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και την ενδυνάμωση της 

εξωστρέφειάς της, ο νέος προγραμματισμός της Περιφέρειας, όσον αφορά στις μεταφορικές 

υποδομές, προβλέπει την αναβάθμιση  /μετατροπή αντίστοιχων στρατιωτικών υποδομών σε μικρής 

κλίμακας επιβατικών και εμπορικών υποδομών ή / και με πολλές ελλείψεις υποβαθμισμένων 

πολιτικών αεροπορικών υποδομών, για τη δυνατότητα μεταφοράς αγαθών και προσώπων, με την 

αξιοποίηση του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Αερολιμένες», με 

κωδικό παρέμβασης (29) 

 

Η συνοπτική περιγραφή των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας εμφανίζεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί: 

Περιγραφή κορμών παρέμβασης και δράσεων – Συνέργειες με το ΕΠ-ΕΠ 
 
 

ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Οδικές µεταφορές – Οδικό 
δίκτυο. 
  

Οι δράσεις περιλαμβάνουν έργα συµπλήρωσης ή / και 
βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, έργα 
κατασκευής ή / και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου 
της Περιφέρειας, και τον κατάλληλο εξοπλισµό για την ασφαλή 
µεταφορά / µετακίνηση επιβατών και αγαθών. 
 Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε 
συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας». 

Μεταφορικές 
Υποδομές  
 

Θαλάσσιες Μεταφορές 
 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρεµβάσεις βελτίωσης  των 
χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδοµών σε επιβατικά κυρίως 
λιµάνια της Περιφέρειας, για εκσυγχρονισµό ή / και επέκταση 
των εγκαταστάσεών τους, σε συνέργεια με τις αντίστοιχες 
δράσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 
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ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

 Αεροπορικές Μεταφορές Έργα βελτίωσης / αναβάθμισης ή και μετατροπής των 
υφιστάμενων αντίστοιχων στρατιωτικών υποδομών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
• Βελτίωση των συνδέσεων περιοχών με αγροτικές, μεταποιητικές και τουριστικές δραστηριότητες 

με τους οδικούς άξονες της Περιφέρειας και τα αστικά κέντρα.  

• Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διασύνδεσης τουριστικών ζωνών με πύλες εισόδου / 

εξόδου. 

• Βελτίωση της προσπελασιμότητας και κυκλοφοριακή εξυγίανση των οδικών αρτηριών   

• Βελτίωση της ασφάλειας / μείωση τροχαίων ατυχημάτων. 

• Ενίσχυση μακροπρόθεσμα της εσωτερικής συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο εσωτερικό 

της Περιφέρειας.  

• Βελτίωση / ενίσχυση της προσπελασιμότητας και της εξωστρέφειας των υψηλής ποιότητας και 

ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, καθώς και την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην 

Περιφέρεια. 

 

Καθεστώτα Ενίσχυσης 
∆εν προβλέπεται η χρήση καθεστώτων ενίσχυσης στον παρόντα Άξονα.  

 

Συνάφεια/ Συμβολή με Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές 
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζουν συνάφεια και συμβάλλουν στις 

Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείμενα. 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

α) Στη θεματική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου 

επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

β) Στους Γενικούς στόχους: 

• «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του 

συστήματος μεταφορών της χώρας» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» (έμμεση συμβολή) 

• «∆ιαφοροποίηση του τουριστικού πρϊόντος της χώρας» (έμμεση συμβολή) 

 

γ) Στους Ειδικούς στόχους: 

• «Αναβάθμιση υποδομών» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Σύνδεση των περιοχών της χώρας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα» (έμμεση συμβολή) 

• «Τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηματικότητα» (έμμεση συμβολή) 

• «Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος» (έμμεση συμβολή) 
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Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στην εξής Κατευθυντήρια 

Γραμμή: 

(1.1.1): Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών 

 

Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,  

στην εξής Κατευθυντήρια Γραμμή: 

(14): Να δημιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική 

πρωτοβουλία μέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων 

 

Ωφελούμενοι 
Με τις παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας θα ωφεληθεί άμεσα ένα σημαντικό μέρος των 

κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και επιχειρηματίες και αγρότες, χωρίς να είναι εφικτή η εκτίμηση του 

αριθμού τους, όπως επίσης και ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών. 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ: 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 

13 Αριθμός έργων τομέα 
μεταφορών Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 39 18 

Ως έργο νοείται η κάθε 
απόφαση ένταξης στο 
τομέα των μεταφορών 
(οδικά, λιμάνια, 
σιδηρόδρομοι κ.λπ.) 
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και 
ΠΕΠ. 

16 
Χιλιόμετρα 
κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων 
δρόμων 

Χλμ Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5.850 85 

Αναφέρεται στο σύνολο 
των χλμ που 
αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν 
το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 

1 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης 
 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0 25 

Ο δείκτης ορίζεται ως 
αριθμός θέσεων εργασίας 
σε όρους μέσης ετήσιας 
απασχόλησης. 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 Λιμένες που 
αναβαθμίζονται αριθμός Λιμενικά Ταμεία 

Περιφέρειας / 2006 11 2 

Ο δείκτης ορίζεται βάσει 
του αριθμού των λιμένων 
της Περιφέρειας, στους 
οποίους γίνονται 
παρεμβάσεις από το 
ΠΕΠ. 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
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1 

Παρεμβάσεις βελτίωσης 
/ αναβάθμισης - 
κατασκευής οδικού 
δικτύου επί του 
υφιστάμενου 

% 

 ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2006 / 
Ενημέρωση ενδιάμεσης 
αξιολόγησης ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2000-2006 

2,4 * 1,45 

Ο δείκτης υπολογίζει το 
ποσοστό του οδικού 
δικτύου το οποίο 
αναβαθμίζεται σε σχέση 
με το συνολικό μήκος του 
οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας. 

2 
Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης λιμένων 
επί των υφιστάμενων 

% 

 ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2006 / 
Ενημέρωση ενδιάμεσης 
αξιολόγησης ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2000-2006 

36,0 * 18,2 

Ο δείκτης υπολογίζει το 
ποσοστό των λιμένων 
στους οποίους γίνονται 
παρεμβάσεις, σε σχέση 
με το σύνολο των λιμένων 
της Περιφέρειας. 

3 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά 
την υλοποίηση της 
πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0 1.100 

Ο δείκτης ορίζεται ως 
ανθρωποέτη 
απασχόλησης που 
απαιτούνται για την 
υλοποίηση / εκτέλεση των 
πράξεων του Άξονα 
Προτεραιότητας. 

* Αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
Γενικά: 
Ο τομέας των μεταφορών εκτός από την εξυπηρέτηση «εσωτερικών», ενδότερων αναγκών 

επικοινωνίας, προσδιορίζει ή υποστηρίζει την εξωστρέφεια και τον τρόπο ένταξης ενός τόπου στον 

περίγυρό του. Παράλληλα, ενισχύει την ευρύτερη αναπτυξιακή προσπάθεια μιας χωρικής ενότητας, 

καθώς και την κοινωνική συνοχή αυτής. 

 

Το κυριότερα προβλήματα των βασικών μεταφορικών υποσυστημάτων της Περιφέρειας εστιάζονται: 

Για το βασικό οδικό δίκτυο, έχουν να κάνουν με την προβληματική διέλευση αρκετών οδικών αξόνων  

και γενικά τη μη ικανοποιητική κατάσταση γεωμετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, παρά τις 

βελτιώσεις που επιχειρήθηκαν έως σήμερα.   

 

Για τις λιμενικές και γενικότερα θαλάσσιες υποδομές, σχετίζονται  με το ρόλο που αυτές καλούνται 

να αναλάβουν στο συνολικό σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας. Ποσοτικά, κρίνονται επαρκείς αλλά 

γενικά χαρακτηρίζονται από ελλείψεις λειτουργικότητας, πρόσβασης και προσφοράς υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, ως προς τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων 

 

Για τις υποδομές των αεροδρομίων, με δεδομένη τη χωροθέτησή τους, δεν καταγράφονται 

σημαντικά προβλήματα. Αυτές γενικά κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και μετά από τις βελτιώσεις 

και συμπληρώσεις τους την τελευταία περίοδο, οι ανάγκες τους έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.  

Υπάρχει βέβαια πάντα η δυνατότητα συμπληρωματικών παρεμβάσεων. 

 

Η έως σήμερα υλοποιούμενη πολιτική επικεντρώθηκε στη δημιουργία λιμενικών υποδομών είτε ενδο-

νομαρχιακής εμβέλειας είτε για τη διασύνδεση με τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές. Στις εναέριες 

μεταφορές επεκτάθηκαν και βελτιώθηκαν τα αεροδρόμια των νησιών, ενώ κατασκευάστηκαν 

ελικοδρόμια στα Μικρά Νησιά, τα οποία μη έχοντας ενταχθεί σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, 

παραμένουν αναξιοποίητα. Όσον αφορά τις χερσαίες υποδομές μεταφορών, εκ του αποτελέσματος 

προκύπτει ότι η προσπάθεια εστιάστηκε σε βελτιωτικού χαρακτήρα και τοπικής εμβέλειας 

παρεμβάσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν ανολοκλήρωτες. Η ενδο-περιφερειακή 

επικοινωνία εξυπηρετείται βασικά από τους παράλληλους ηπειρωτικούς δρόμους σε συνδυασμό με 

θαλάσσιες και περιορισμένες αεροπορικές συνδέσεις, με το κόστος και το χρόνο να παραμένουν σε 

υψηλά επίπεδα.. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ: 
Η βελτίωση του τομέα των  μεταφορών, αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Βέβαια των θέμα των 

μεταφορών δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών, αλλά αποτελεί ένα 

περισσότερο σύνθετο ζήτημα που σχετίζεται με το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των χερσαίων και 
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θαλάσσιων συνδέσεων, τον ανταγωνισμό και την ποιότητα των στόλων, έως και την ένταξη στα 

ευρύτερα διεθνή δίκτυα.  

Στόχο του περιφερειακού σχεδιασμού και σημαντική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα αποτελεί: 

 

Ο άξονας αυτός θα πρέπει να συνδέεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων μεταφορών της 

ευρύτερης περιοχής. 

Επιμέρους, ειδικοί στόχοι είναι: 

• η αναβάθμιση και συμπλήρωση των περιφερειακών χερσαίων, και θαλάσσιων υποδομών  

• η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας της κυκλοφορίας 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: 
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά προς άλλες βασικές  παρεμβάσεις προσπελασιμότητας  που θα προωθηθούν από 

το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά: 

Οδικές Μεταφορές – Οδικό δίκτυο   (ΚΘΠ: 22 & 23) 

• λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάσθηκαν, 

• παρεμβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα Β-Ν κάθε νομού, που περιλαμβάνουν 

παρακάμψεις σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων ή και μικρότερων κέντρων της 

ενδοχώρας, όπου δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς και 

βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου, 

• παρεμβάσεις  για την εξασφάλιση βελτιωμένης σύνδεσης σημαντικών αστικών, ημιαστικών 

κλπ κέντρων της ενδοχώρας  με το βασικό οδικό άξονα, 

• ιεραρχημένες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την εύκολη προσπέλαση των πυλών εισόδου 

(λιμάνια-αεροδρόμια), καθώς και σημαντικών τουριστικών κέντρων ή ευρύτερων περιοχών 

της ενδοχώρας, 

• παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των μετακινουμένων (ενεργητική κ.ά.), ιδιαίτερα στα 

χερσαία δίκτυα όπου παρατηρείται σχετικό έλλειμμα. 

Θαλάσσιες Μεταφορές (ΚΘΠ: 30) 

• λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάσθηκαν, 

• συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών κυρίως τοπικής και περιφερειακής 

εμβέλειας, που εξυπηρετούν τοπικές, ενδοπεριφερειακές, διαπεριφερειακές και διεθνείς 

συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο που καλείται η καθεμιά να 

παίξει στο σύστημα μεταφορών του Ιονίου, 

«η δημιουργία και λειτουργία ενός ενδοπεριφερειακού άξονα μεταφορών με συνδυασμό των 
διαφόρων συστημάτων, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και «εσωτερική» 
προσπελασιμότητά της». 
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• συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών εξυπηρέτησης της 

επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών για 

υδροπλάνα, χώρους στάθμευσης κλπ, 

• λοιπές παρεμβάσεις στο θαλάσσιο χώρο που διευκολύνουν τις θαλάσσιες μεταφορές 

(θαλάσσιοι δίαυλοι, κλπ), 

• ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων. 

 

Η συνέργεια-συμπληρωματικότητα των δράσεων του Π.Ε.Π. όσον αφορά την προσπελασιμότητα, με 

αυτές του ΤΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», προκύπτουν από τον παρακάτω Πίνακα. 

 
ΚΟΡΜΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Οδικές µεταφορές – Οδικό 
δίκτυο. 
  

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη λειτουργική ολοκλήρωση των 
έργων του Γ' Π.Ε.Π., παρεµβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα 
Β-Ν κάθε νοµού, που περιλαµβάνουν παρακάµψεις σηµαντικών 
αστικών συγκεντρώσεων ή και µικρότερων κέντρων της 
ενδοχώρας, καθώς και βελτιώσεις των γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου,  παρεµβάσεις 
για την εξασφάλιση βελτιωμένης σύνδεσης σηµαντικών αστικών, 
ηµιαστικών κλπ κέντρων της ενδοχώρας µε το βασικό οδικό 
άξονα, ιεραρχηµένες παρεµβάσεις που διασφαλίζουν την εύκολη 
προσπέλαση των πυλών εισόδου (λιµάνια-αεροδρόμια), καθώς 
και σηµαντικών τουριστικών κέντρων ή ευρύτερων περιοχών της 
ενδοχώρας,παρεµβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των 
µετακινουµένων (ενεργητική κ.ά.), καθώς και τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. 

Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε 
συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας». 

Θαλάσσιες Μεταφορές 
 Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρεµβάσεις για τη λειτουργική 

ολοκλήρωση των έργων του Γ' Π.Ε.Π., τη συµπλήρωση και 
βελτίωση λιµενικών υποδοµών κυρίως τοπικής και 
περιφερειακής εµβέλειας, που εξυπηρετούν τοπικές, 
ενδοπεριφερειακές, διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, µε 
βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο 
σύστηµα µεταφορών του Ιονίου, τη συµπλήρωση των 
απαραίτητων χερσαίων και θαλάσσιων υποδοµών εξυπηρέτησης 
της επιβατικής και εµπορευµατικής κίνησης 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών για υδροπλάνα, χώρους 
στάθμευσης κλπ και την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων  

 Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε 
συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας». 

Μεταφορικές 
Υποδομές  
 

 
……………………………. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:   

Η υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων αναμένεται να έχουν θετικά αποτελέσματα και 

πιθανόν ορισμένες αρνητικές συνέπειες. 

Ειδικότερα: 

• Η λειτουργία του άξονα μεταφορών της Περιφέρειας θα συμβάλλει στην βελτίωση της 

εσωτερικής συνοχής των νησιών και αφετέρου στην περιφερειακή συνοχή, αλλά και στην 

ανάπτυξη ουσιαστικών οικονομικών ροών μεταξύ των 4 νομών. 

• Η σύνδεση των κέντρων της υπαίθρου με τις πρωτεύουσες των Νομών θα βελτιώσουν την 

προσπελασιμότητα όλων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της νομαρχιακής πλέον συνοχής και 

διευκολύνοντας τη ροή των μετακινούμενων εντός των μεγάλων νησιών, κατοίκων και 

προϊόντων 

• Η κατασκευή παρακαμπτήριων οδών και οι παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια θα 

βελτιώσουν γενικά τις συνθήκες κυκλοφορίας. 

•  Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των Μικρών Νησιών συμβάλλει στην ενίσχυση των 

αναπτυξιακών τους δομών και στην  άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.  

• Η λειτουργία της διαπεριφερειακής και ενδο-περιφερειακής σύνδεσης μέσω και των απέναντι 

χερσαίων οδικών δικτύων της ηπειρωτικής χώρας, πιθανότατα θα ενδυναμώσει και θα 

καταστήσει περισσότερο ευδιάκριτους δύο άξονες - ζώνες ανταλλαγών και οικονομικής 

συνεργασίας, στο βόρειο και νότιο Ιόνιο, μεταξύ των νησιών και των απέναντι ηπειρωτικών 

ακτών. 

 

Ως πιθανές αρνητικές συνέπειες και εφόσον δεν ληφθούν οι αναγκαίες πρόνοιες, μπορεί μεταξύ άλλων 

να είναι: 

• η συνέχιση και επέκταση της άναρχης συσσώρευσης δραστηριοτήτων και κατοικίας 

εκατέρωθεν του βασικού άξονα, που θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό και την 

αποδυνάμωση του οικιστικού ιστού κάθε νομού. 

• Ένα δεύτερο πιθανό ενδεχόμενο που αφορά όλες τις περιοχές που υστερούν σε 

ανταγωνιστικότητα, είναι ότι η βελτίωση της προσπελασιμότητας προς την Περιφέρεια θα 

διευκολύνει τη διείσδυση «εξωτερικών» οικονομικών συντελεστών και θα δυσχεράνει τη θέση 

παραδοσιακά λειτουργούντων οικονομικών τομέων. 

• Άλλη πιθανή παρενέργεια, είναι η περαιτέρω ενδο-νομαρχιακή πόλωση, με τη μεγαλύτερη 

ισχυροποίηση των σημερινών αστικών κέντρων και την περεταίρω αποδυνάμωση, 

απομόνωση και αποψίλωση των μικρότερων οικιστικών συγκεντρώσεων και με την 

ανακατανομή της χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων 

 

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 
Ωφελούμενοι: Σημαντικό τμήμα των κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και το επιχειρηματικό δυναμικό. 

Επίσης, οι επισκέπτες της Περιφέρειας. 
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Περιοχές εφαρμογής:  Το σύνολο της Περιφέρειας. 

Ωφελούμενοι τομείς: Μεταφορές, Τουρισμός, Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής, Επιχειρηματικότητα. 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ:  

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

Συμπληρωματικότητα/ Συνάφεια με άλλες δράσεις: 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συνδέονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τους στόχους του 

περιφερειακού σχεδιασμού και τους στόχους των δύο άλλων Αξόνων Προτεραιότητας «Ψηφιακή 

σύγκλιση & επιχειρηματικότητα» και «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής», δεδομένου ότι 

συμβάλλουν στη  «βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,  μέσω της 

βελτίωσης των συνθηκών πρόσβασης και της εξασφάλισης μεταφορικών υπηρεσιών ποιότητας. 

Ειδικότερα, ο παρόν Άξονας συνδέεται άμεσα με την επίτευξη του οράματος να καταστεί η Περιφέρεια 

ένας «διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης», καθώς και με τους 

γενικούς στόχους «βελτίωση  γενικής προσπελασιμότητας για την ενίσχυση της περιφερειακής 

συνοχής και ανταγωνιστικότητας» και «προώθηση της «πολικής» και «ενδογενούς» τοπικής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
CORE 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΗΓΗ / 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 
 

13 Αριθμός έργων (μεταφορών) Αριθμός Γ' ΚΠΣ – ΕΣΠΑ / 
2006 85 15 

Ως έργο νοείται η κάθε 
απόφαση ένταξης στο τομέα 
των μεταφορών (οδικά, 
λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.) 

16 
Χιλιόμετρα 
κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων 
δρόμων 

χλμ Γ' ΚΠΣ  - ΕΣΠΑ 
/2006 603 46 

Αναφέρεται στο σύνολο των 
χλμ. που αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται από το 
Πρόγραμμα. 

1 
Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλη
σης 

Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ 
/2006 0 23 

Αναφέρεται στον αριθμό 
θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης  
 
Ο Στόχος που μετριέται αφορά 
τη περίοδο 2007-2013 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΗΓΗ / 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 
  

 
  

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΗΓΗ / 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 

1 
Ποσοστό οδικού δικτύου που 
αναβαθμίζεται επί του 
συνολικού υφιστάμενου 

% ΠΙΝ ΠΕΠ / 
2006 4% 3% 

Ο δείκτης υπολογίζει το 
ποσοστό του περιφερειακού / 
τοπικού οδικού δικτύου που 
κατασκευάζονται ή 
αναβαθμίζεται σε σχέση με το 
σύνολο του υπάρχοντος 
περιφερειακού / τοπικού 
οδικού δικτύου της 
περιφέρειας 

 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 179

ανάπτυξης για την ενίσχυση του δυναμισμού και τη βελτίωση της χωρικής συνοχής της Περιφέρειας», 

ενώ έμμεσα συμβάλλει στην επίτευξη και των άλλων γενικών στόχων. 

Επίσης οι παρεμβάσεις του Άξονα συνδέονται  με άλλες που θα υλοποιηθούν μέσω του Τομεακού 

Προγράμματος «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» (π.χ. υποδομές εναέριων μεταφορών, λιμένων 

εθνικής κλίμακας, παρεμβάσεις στο βασικό οδικό άξονα, χρήση νέων τεχνολογιών για την 

εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου και των μετακινούμενων κλπ.), καθώς και με τα μεγάλα έργα 

εκτός της Περιφέρεια. 

 
Τέλος, η συγκεκριμένη προτεραιότητα, καθώς και οι ειδικοί της στόχοι συνδέονται με την 5η (γενικός 

στόχος 13 ) θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 1η  

προτεραιότητα των ΚΣΚΓ και την 16 ΟΚΓ της ΣτΛ.  

  
Καθεστώτα ενίσχυσης: 
∆εν προβλέπονται καθεστώτα ενίσχυσης 
 
Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας:    
∆εν προβλέπεται χρηματοδότηση για δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
Γενικά 
Ο Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» έχει ως αντικείμενο τη 

χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στήριξη της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, μέσω του εκσυγχρονισμού των παραγωγικών 

δυνατοτήτων τους, την ενίσχυση παραγωγής έρευνας και καινοτομίας καθώς και σύνδεσή τους με τον 

παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας. 

 

Η αξιόλογη παρουσία του τραπεζικού συστήματος και η ύπαρξη και λειτουργία Πανεπιστημιακών και 

Τεχνολογικών ιδρυμάτων, Ερευνητικών ινστιτούτων και Επιστημονικού Πάρκου δεν έχουν 

αποκαταστήσει τις οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις με τον τοπικό παραγωγικό ιστό που 

απαιτούνται για να αξιοποιηθεί επαρκώς το ενδογενές δυναμικό και ως εκ τούτου να προωθηθεί με 

γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη σε Περιφερειακό επίπεδο.  

 

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδος και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας είναι μικρομεσαίες ή πολύ 

μικρές ενώ δεν ενσωματώνουν στην παραγωγική διαδικασία αλλά και γενικότερα στην επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα και λειτουργία καινοτομικές μεθόδους και νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα ο 

παραγωγικός ιστός της Περιφέρειας να παραμένει αδύναμος κα ευάλωτος στο διεθνή αλλά και εθνικό 

ανταγωνισμό.  

 

Η Π∆Ε εμφάνισε κατά το 2004 1,8 νέες επιχειρήσεις (ΑΕ και ΕΠΕ) ανά 10.000 κατοίκους, γεγονός που 

αποδίδεται σε παράγοντες όπως, η συγκέντρωση κεφαλαίων, οι βελτιωμένες ή νέες υποδομές, η 

εγγύτητα σε βασικές διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, κλπ. 

 

Σε ότι αφορά τους δείκτες καινοτομίας, η ∆υτική Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο όρο75 από όπου 

συνάγεται ότι υπάρχει µεγάλο κενό στη συγκεκριµένη περιφέρεια αναφορικά µε την υιοθέτηση νέων 

µεθόδων και τεχνολογιών καινοτοµικού χαρακτήρα.  

 

Η εκτίμηση της κατάστασης των επιχειρήσεων ανά τομέα  δραστηριότητας έχει σε γενικές γραμμές ως 

ακολούθως : 

                                                 
75 Ο Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας– 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 - 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 - Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII) για την Π∆Ε είναι 55 (ο δείκτης προκύπτει ως µέσος όρος 
των δύο προηγούμενων δεικτών) 
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• Οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζονται από την έλλειψη επαρκούς 

ανταγωνιστικότητας λόγω της σχετικά χαμηλής ποιότητας των προϊόντων και του υψηλού 

κόστους παραγωγής, όπως επίσης και των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σύστημα 

διακίνησης και εμπορίας (σύνδεση πρωτογενή με δευτερογενή τομέα και τριτογενή τομέα). 

• Στο δευτερογενή τομέα η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης της βιομηχανικής βάσης και την μετατόπιση των δραστηριοτήτων από 

φθίνοντες κλάδους προς νέες ανταγωνιστικές και βιώσιμες δραστηριότητες. 

• Όσον αφορά τον τριτογενή τομέα και ειδικότερα τον κλάδο του τουρισμού τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Περιφέρειας από πλευράς κλίματος, γεωγραφικής θέσης, φυσικών, 

αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών πόρων δεν έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να καταστήσουν την Περιφέρεια ένα δυναμικό και μόνιμο πόλο 

έλξης. Παράλληλα, η μέχρι σήμερα ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, 

χειμερινός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, κλπ.) έχει σχετικά περιορισμένο χαρακτήρα. 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση του τομέα Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και αδυναμίες. Οι σημαντικότερες αδυναμίες 

είναι η ύπαρξη μικρού αριθμού φορέων προσφοράς και ζήτησης ερευνητικών υπηρεσιών, η σημαντική 

επιφύλαξη του τραπεζικού συστήματος για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων με σημαντικό βαθμό 

καινοτομίας, καθώς  και η έλλειψη μηχανισμών υποστήριξης της μεταφοράς νέων τεχνολογιών και 

καινοτομίας από τους ερευνητικούς φορείς στις επιχειρήσεις (δηλαδή στον παραγωγιό ιστό). 

 

Στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) η θέση της Περιφέρειας δεν 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα μελέτης76 για την παρακολούθηση των δεικτών 

του eEurope 2005 στην Ελλάδα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, 

δείχνουν ότι αν και στο σύνολο τους χρησιμοποιούν συστήματα τεχνολογιών και πληροφορικής, 

εντούτοις ελάχιστες από αυτές προχώρησαν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Η Π∆Ε βρίσκεται σε χαμηλή θέση σε ότι αφορά τη διείσδυση 

ευρυζωνικών δικτύων ωστόσο εμφανίζονται ισχυρές ανοδικές τάσεις στην ανάπτυξη του ευρυζωνικού 

διαδικτύου.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 
Η επιχειρηματικότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό 

παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας, ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον οικονομικής ύφεσης, που δημιουργεί προβλήματα συρρίκνωσης της επιχειρηματικότητας.  

Μέσω της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων του Άξονα, οι οποίες αφορούν στην αναδιάρθρωση και 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που 

προκαλεί σε αυτές η οικονομική κρίση. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα 

οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τη διατήρηση και 

                                                 
76 «Μελέτη για την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου eEurope 2005 για την Ελλάδα – Τομέας επιχειρήσεων», 2005..( 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας),   
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δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην 

εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

Γενικοί Στόχοι  
Για την περίοδο 2007-2013 στρατηγικός στόχος για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι να καταστεί 

η Περιφέρεια ένας πόλος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με 

βασικούς στόχους:  

• Την ίδρυση νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας στην κατεύθυνση διεύρυνσης της επιχειρηματικής 

βάσης και ευρύτερα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας κυρίως μέσω της διευκόλυνσης 

ίδρυσης νέων και εξειδικευμένων επιχειρήσεων. Προτεραιότητα αποτελει η ενίσχυση της 

νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

• Την ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας, τη σύνδεση 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθώς και τον προσανατολισμό των τοπικών 

παραδοσιακών κλάδων και των νέων επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας. 

• Την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και την ανάδειξη των 

δυναμικών κλάδων.  

• Την προώθηση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων 

• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, μέσω της 

αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

• Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας με αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών η οποία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με συγκεκριμένες 

δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις 

και ανασχεδιασμός διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της 

συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονομία της Περιφέρειας και την προώθηση της 

τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ. 

• Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής η οποία θα επιτευχθεί με την προώθηση δράσεων που 

θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ με την ισότιμη συμμετοχή 

των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών 

υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη. 

 

Ειδικοί Στόχοι  
Στα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 

λειτουργούν συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τις δράσεις του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηματικότητα» και του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης θα 

ενισχυθούν ερευνητικοί φορείς, οι οποίοι ανήκουν γεωγραφικά στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, για 
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να αναπτύξουν και βελτιώσουν τον εξοπλισμό και τις ερευνητικές και τεχνολογικές τους υποδομές, 

καθώς και ερευνητικά προγράμματα μικρής κλίμακας σε συνεργασία με επιχειρήσεις. 

 

Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας θα είναι εστιασμένες κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας με στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, τη βελτίωση της 

επιχειρηματικής δομής καθώς και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφερειακής 

οικονομίας. Ειδικότερα θα ενισχυθούν ΜΜΕ στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων (πλην αυτών που 

καλύπτονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης), με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών και 

καινοτομικών μεθόδων, την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (ειδικά πιστοποιημένων 

προϊόντων – ΠΟΠ, ΠΓΕ), δραστηριότητες νέων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, υπηρεσίες 

logistics κλπ. 

 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

• Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης γνώσης και αναπροσανατολισμός του 

παραγωγικού δυναμικού σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

• Στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων, ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. 

• Προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό που αξιοποιούν τη νέα 

γνώση και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

• Ενίσχυση της διακλαδικής και διατομεακής δικτύωσης των ΜΜΕ, με στόχο την 

αξιοποίηση κοινών υποδομών και υπηρεσιών και τη δημιουργία συνεργιών και 

οικονομιών μοναδιαίου μεγέθους. 

• Προώθηση της προσανατολισμένης εξωστρέφειας της τεχνολογικής και οργανωτικής 

καινοτομίας και της ποιότητας των επιχειρήσεων και βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων των επιχειρήσεων. 

• Βελτίωση των συνεργασιών των δημόσιων ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και 

παραγωγικούς φορείς.  

• Προβολή – διάχυση  των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των 

επιπτώσεών τους στην καθημερινή ζωή.  

• Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή 

αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του άξονα προτεραιότητας παρουσιάζονται ακολούθως : 

 

Α. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα 
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• Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και 

επιχειρήσεων και ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (κωδικός 

κατηγορίας παρέμβασης 1 και 7).   

• Ενίσχυση υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (κωδικός κατηγορίας 

παρέμβασης 2). 

• Ενίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και παραγωγικούς 

φορείς (κωδικός κατηγορίας παρέμβασης 4). 

• Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και 

νέες τεχνολογίες.(κωδικός κατηγορίας παρέμβασης 8) 

• ∆ράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους παραγωγικούς τομείς της μεταποίησης, 

του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών (κωδικός κατηγορίας παρέμβασης 8). 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος (κωδικός κατηγορίας 

παρέμβασης 8). 

• Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ 

(κωδικός κατηγορίας παρέμβασης 9) και ειδικότερα στοχευμένες δράσεις για την 

αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων. 

• Ανάπτυξη υποδομών αρχικής εγκατάστασης επιχειρήσεων που αξιοποιούν αποτελέσματα 

Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης (κωδικός κατηγορίας παρέμβασης 9). 

• ∆ιάδοση και επίδειξη καινοτόμων έργων (κωδικός κατηγορίας παρέμβασης 9). 

 

Β. Ψηφιακή Σύγκλιση 

• Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προώθηση και 

προβολή υπηρεσιών και εφαρμογών προς βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη (κωδικός 

κατηγορίας παρέμβασης 13). 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση των δράσεων θα είναι οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα 

είναι : 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

• Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής δομής των επιχειρήσεων.  

• Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της χρησιμοποίησης ΤΠΕ.  

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.  

• Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικά των νέων και των γυναικών. 

• Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιφέρειας.  

• ∆ιατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας. 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας 
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ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ : 
Ωφελούμενοι από τον Άξονα : Οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας 

Ωφελούμενοι Τομείς : Τοπική και Περιφερειακή οικονομία, απασχόληση. 

Περιοχές εφαρμογής : Όλη η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

 
∆ΕΙΚΤΕΣ :  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 

7 

Αριθμός «έργων» 
ΜΜΕ 

αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 

360 1500 Ως έργο εννοείται η 
ενίσχυση κάθε μίας 
επιχείρησης από το 
Πρόγραμμα. Ο αριθμός 
των έργων ταυτίζεται με 
τον αριθμό των 
συμβάσεων.  

8 

Αριθμός ενάρξεων 
λειτουργίας που 
ενισχύθηκαν (πρώτα 
δύο χρόνια μετά την 
έναρξη)  

αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 

100 450 Αναφέρεται στον 
αριθμό ενισχύσεων 
νέων επιχειρήσεων 
(πρώτα δύο χρόνια 
μετά την έναρξη).  

34 

Αριθμός έργων 
«Τουρισμός» 

αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 

79 300 Αναφέρεται στο σύνολο 
των έργων / υποέργων 
κρατικών ενισχύσεων 
σε επιχειρήσεις 
τουρισμού. 

10 

Επαγόμενες 
Επενδύσεις  

(€million) Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 

99 110 Αναφέρεται στον 
προϋπολογισμό των 
επαγόμενων 
επενδύσεων και αφορά 
στο  σύνολο της 
ιδιωτικής και δημόσιας 
δαπάνης για κρατικές 
ενισχύσεις στο 
Πρόγραμμα. 

4 

Αριθμός «έργων» 
έρευνας και 
τεχνολογικής 
ανάπτυξης 

Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 

19 21 Αναφέρεται στον 
αριθμό των έργων / 
υποέργων που 
αφορούν στις  
ενισχύσεις για έρευνα 
και τεχνολογική 
ανάπτυξη καθώς και σε 
υποδομές για έρευνα 
και τεχνολογική 
ανάπτυξη. Η κάθε 
σύμβαση αποτελεί 
έργο. 

11 
Αριθμός έργων 
κοινωνία της 
πληροφορίας 

Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 

77 9 Αναφέρεται στο κάθε 
έργο / υποέργο είτε 
ενίσχυσης είτε 
υποδομής για την 
ψηφιακή σύγκλιση. Το 
έργο ταυτίζεται με τη 
σύμβαση. 

9 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται 
(μεικτές, ισοδύναμες 
θέσεις πλήρους 

αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 

400 850 ∆είκτης που αναφέρεται 
στο ΕΣΠΑ  και αφορά 
τις θέσεις 
απασχόλησης που 
προκύπτουν από την 
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απασχόλησης)  ενίσχυση επιχειρήσεων 
στο Πρόγραμμα.  

 

 
Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που θα 
ενισχυθούν από τα 
προγράμματα 

Αριθμός 
Μητρώο 

Επιχειρήσεων 
ΕΣΥΕ 2003 

41.620 1.500 

Ως έργο εννοείται η 
ενίσχυση κάθε μίας 
επιχείρησης από το 
Πρόγραμμα. Ο αριθμός 
των έργων ταυτίζεται με 
τον αριθμό των 
συμβάσεων.  

2 
Αριθμός τουριστικών 
κλινών που 
εκσυγχρονίζονται  

Αριθμός ΕΟΤ 2005 15.020 1.800 

Αναφέρεται στον 
αριθμό τουριστικών 
κλινών  που 
εκσυγχρονίζονται 

3 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ωφελούνται από 
δράσεις Έρευνας, 
Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας 

Αριθμός (ΠΕΠ ∆υτικής 
Ελλάδας 2000-2006) 26 12 

Αναφέρεται στον 
αριθμό επιχειρήσεων 
που ωφελούνται από 
δράσεις Έρευνας, 
Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας. 

 
Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά 
την υλοποίηση της 
πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησ
ης 

Ε∆Α Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας 0 1300 

Ο Στόχος που μετριέται 
αφορά τη περίοδο 
2007-2013 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Συμπληρωματικότητα / Συνάφεια με άλλες δράσεις 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλουν στις ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις 

(ΚΣΚΓ για τη Συνοχή) : 

• 2.1 Αύξηση και καλύτερη επικέντρωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ 

• 2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας 

• 2.3 Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους. 

 

Επίσης οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλουν στις ακόλουθες ΟΚΓ για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση : 7, 8, 9, 10, 11 και 14.  

 

Συμβάλλουν επίσης στους ακολούθους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 

• Γενικός Στόχος 1 : Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων άμεσων Επενδύσεων 

• Γενικός Στόχος 2 : Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας  

• Γενικός Στόχος 3 : Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 
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• Γενικός Στόχος 5 : Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε 

όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και 

μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.  

• Γενικός στόχος 6 : Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς της κοινωνικής 

και οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Τέλος οι παρεμβάσεις τους άξονα εξυπηρετούν τις δράσεις 3 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές 

προϊόντων» και 4 «Κοινωνία της γνώσης» του ΕΠΜ. 

 

Οι παρεμβάσεις του άξονα συμβάλλουν στην στρατηγική κατεύθυνση για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και την βελτίωση του οικονομικού και 

κοινωνικού επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού.  

 

Οι παρεμβάσεις του άξονα είναι απόλυτα συναφείς με τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας 

«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» και «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας», 

ικανοποιώντας την κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας. 

 

Καθεστώτα ενίσχυσης: 
Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόμου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που 

κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν μέσω των 

μέτρων αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμπίπτουν στις ομάδες των εξαιρέσεων ως προς 

την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και 

αφορούν: 1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σημασίας" (de minimis), 2) στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις και 3) στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης ενδέχεται στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας να υλοποιηθούν δράσεις μέσω συνολικών επιχορηγήσεων (global 

grants).  

 

Τέλος στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας υλοποιούνται δράσεις κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα 

με τα όσα προβλέπει για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 

της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008  για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την κοινή αγορά κατά κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008 εφαρμογή των άρθρων 87 και 

88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία). 

 

Σημειώνεται ότι. για κάθε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι de minimis ή εντάσσονται 

στον Κανονισμό 800/2008 θα υπάρξει κοινοποίηση στην ΕΕ. 

 

Τα καθεστώτα ενίσχυσης παρουσιάζονται στο παράρτημα.  

 

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας 
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∆εν προβλέπεται χρηματοδότηση για δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου 

 
Χρηματοδότηση μελετών έργων: 
Στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας δύναται να χρηματοδοτηθούν τεχνικές μελέτες  (ως υποέργα 

πράξεων ) για την προετοιμασία και άρτια υλοποίηση  των έργων υποδομής. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
Σκοπιμότητα 
Προκειμένου να αμβλυνθούν τα σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα της Περιφέρειας στους τομείς 

της ψηφιακής σύγκλισης αλλά κυρίως της επιχειρηματικότητας, η οποία φθίνει με την εμφάνιση και της 

εντεινόμενης οικονομικής κρίσης και ύφεσης,  , απαιτούνται έντονες και ορθολογικά σχεδιασμένες 

παρεμβάσεις για άμβλυνση αυτών των προβλημάτων, σε συνδυασμό με παράλληλες διοικητικές / 

θεσμικές διαδικασίες, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για τους τομείς αυτούς. 

Μέσω της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων του Άξονα, οι οποίες αφορούν στην αναδιάρθρωση και 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που 

προκαλεί σε αυτές η οικονομική κρίση.  

Ειδικότερα, η σταδιακή αντιμετώπιση των προβλημάτων θα οδηγήσει στη ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τη  διατήρηση και δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

Ως εκ τούτου, ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτών των αναγκών της Περιφέρειας ιδιαίτερα της ψηφιακής 

σύγκλισης αλλά και της επιχειρηματικότητας, θα καλυφθεί από τα αντίστοιχα Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, ήτοι το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

Με δεδομένες τις προγραμματιζόμενες έντονες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τα 

δύο προαναφερόμενα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ιδιαίτερα εκείνου της «Ψηφιακής 

Σύγκλισης», στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται κατηγορίες δράσεων 

καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας, οι οποίες θα εστιάζονται σε εξειδικευμένες ανάγκες των τοπικών 

φορέων και επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου συγκεντρώνεται ο προϋπολογισμός του Άξονα στις 

επενδύσεις εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, στοιχείων αναγκαίων 

για τον επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας, συνδεόμενες αυτές οι παρεμβάσεις με τα τοπικά 

χαρακτηριστικά προβλήματα και οι οποίες δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από 

τις οριζόντιες δράσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις 

είναι εκείνες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερες 

συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας και ως εκ τούτου άμεσα ή / και στενά 

συνδεόμενες αλλά και με αλληλοεξαρτήσεις με την υπόλοιπη παραγωγική, οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα των περιοχών αυτών, με δεδομένο το μικρό ή πολύ μικρό μέγεθός τους σε 

απασχόληση ή / και σε κύκλο εργασιών και τον οικογενειακό χαρακτήρα λειτουργίας τους. Οι 

επιχειρήσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στους κλάδους τροφίμων και ποτών, με εξαίρεση την πρώτη 

μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή προϊόντων για τον κατασκευαστικό τομέα και για 

οικιακή χρήση, καθώς και στους κλάδους του εμπορίου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων και άλλων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών. 
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Στόχοι 
Με δεδομένα τα προαναφερόμενα, ο Γενικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται στην 

διατήρηση και διερεύνηση, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας 

των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Η επίτευξη αυτού του Γενικού Στόχου θα πραγματοποιηθεί με την 

επίτευξη των παρακάτω ειδικών στόχων: 

α) Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων  

β) Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων 

γ) ∆ημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

δ) Εκσυγχρονισμός και αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης της Περιφέρειας 

για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών. 

ε) Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση 

των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων ειδικών στόχων προβλέπονται δράσεις όπως: 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

• Εγκατάσταση και χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πχ ευρυζωνικά 

δίκτυα) 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Τεχνολογίες 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη 

κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κλπ)», με κωδικό: (11) 

• Ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας από τη δημόσια διοίκηση για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη (πχ τηλεϊατρική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ) 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Υπηρεσίες και 

εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, 

ηλεκτρονική ενσωμάτωση κλπ)», με κωδικό: (13) 

• Ενίσχυση των ΜΜΕ για πρόσβασή τους σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για 

αναβάθμιση της διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας τους. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Άλλα Μέτρα 

για την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και στην αποτελεσματική χρήση τους από τις ΜΜΕ», με 

κωδικό: (15)  

Για την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων δράσεων του Περιφερειακού Προγράμματος στον 

τοπικό κοινωνικο-οικονομικό ιστό της Πελοποννήσου θα καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τοπικών 

φορέων ή / και επιχειρήσεων, συμπληρωματικά με ανάλογες αντίστοιχες δράσεις εθνικής εμβέλειας, 

με την εξασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού με το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση. 

 

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία 
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Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσεων στον συγκεκριμένο Άξονα, προβλέπονται: 

• Επενδύσεις σε υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής 

ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη 

τεχνολογία. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «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», με κωδικό: (02) 

• Στο πλαίσιο της κατηγορίας δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερη εστίαση 

δίδεται στην ίδρυση ή / και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα και κυρίως στις 

τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και στις επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα. Για τις 

παρεμβάσεις αυτές προβλέπονται οι πλέον απλές από πλευρά καινοτομίας δράσεις ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και των παραγωγικών / διοικητικών 

λειτουργιών τους, είτε στο πλαίσιο των απαλλακτικών Κανονισμών, όσον αφορά στα καθεστώτα 

ενίσχυσης, είτε στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού νόμου περί κινήτρων για παραγωγικές 

επενδύσεις, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας θα είναι εστιασμένες, κατά κύριο λόγο, στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, τα οποία 

αναφέρονται κυρίως σε πολύ μικρό μέγεθος, στην έλλειψη ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, στις 

διοικητικές και παραγωγικές αδυναμίες τους και στην άμεση ή έμμεση σύνδεσή τους με τον 

γεωργικό, κατασκευαστικό και τουριστικό τομέα. 

Για την εξασφάλιση της υποστήριξης των επιχειρήσεων με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα επιδιωχθεί ο 

κατάλληλος συντονισμός των δράσεων του ΑΠ με τις ενισχύσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα», ώστε να μη λειτουργούν 

ανταγωνιστικά, τόσο ως προς το είδος των παρεμβάσεων και το ύψος των ενισχύσεων, όσο και ως 

προς το χρονισμό των σχετικών προκηρύξεων. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Άλλες 

επενδύσεις σε Επιχειρήσεις», με κωδικό: (08) και με κωδικό: (09) «Άλλα μέτρα για την τόνωση της 

έρευνας και της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ. Ειδικά σε ότι αφορά την κατηγορία 

παρέμβασης 09 προβλέπονται στοχευμένες δράσεις για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση 

επιχειρήσεων. 

 

Αναμενόμενες επιπτώσεις 
• Ενθάρρυνση της ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τη διεύρυνση της 

παραγωνικής βάσης της Περιφέρειας. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω αναβάθμισης του τεχνολογικού και 

οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους και διεύρυνση των αγορών. 

• Προώθηση της καινοτομίας, τεχνολογικής και μη. 

• Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,.  

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού και εν γένει του τριτογενή τομέα. 
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Καθεστώτα Ενίσχυσης: 
Προβλέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του νέου χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων 2007-2013 (ενδεικτικά, Κανονισμός 364/2004, Αναπτυξιακός Νόμος όπως θα ισχύσει, 

Κανόνας ήσσονος σημασίας όπως κάθε φορά ισχύει, λοιπά καθεστώτα προς έγκριση). 

 

Σημειώνεται ότι. για κάθε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι de minimis ή εντάσσονται 

στον Κανονισμό 800/2008 θα υπάρξει κοινοποίηση στην ΕΕ. 

 

Συνάφεια/ Συμβολή με Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές 
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζουν συνάφεια και συμβάλλουν στις 

Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείμενα. 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 

α) Στις θεματικές προτεραιότητες: 

• (4.2.1.) «Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας» (άμεση και σημαντική συμβολή – 

συνέργεια). 

• (4.2.2.) «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» (έμμεση συμβολή, λόγω μικρής κλίμακας 

δράσεων, σε σχέση με τις αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος) 

• (4.2.4.) «Θεσμικό Περιβάλλον» (έμμεση συμβολή, λόγω των ενδεικτικών / μικρής κλίμακας 

δράσεων για e-government) 

 

β) Στους Γενικούς στόχους: 

• «Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» (άμεση και 

σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (άμεση και σημαντική συμβολή – 

συνέργεια) 

• «Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους 

κλάδους, ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης 

στην οικονομία της γνώσης» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, θεματικά, 

λαμβανομένου όμως υπόψη τη σχετικά πολύ μικρή χρηματοδότηση από τον συγκεκριμένο 

Άξονα Προτεραιότητας σε σχέση με το στόχο και το σύνολο της χρηματοδότησης στην 

Περιφέρεια από το αντίστοιχο Τομεακό, μάλλον έμμεση συμβολή) 

• «Ψηφιακή σύγκλιση της Χώρας με την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής 

δραστηριοποίησης» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, θεματικά, αλλά λόγω της 

μικρής κλίμακας παρεμβάσεως, έμμεση συμβολή) 

• «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (άμεση και σημαντική συμβολή – 

συνέργεια) 

• «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» (έμμεση συμβολή) 
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• «Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για 

την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής 

δράσης» (έμμεση συμβολή) 

 

γ) Στους Ειδικούς στόχους: 

• «Τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηματικότητα» (άμεση και σημαντική συμβολή – 

συνέργεια) 

• «Στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» 

(άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό 

της χώρας και υπηρετούν ασκούμενες πολιτικές σε διάφορους τομείς» (έμμεση συμβολή) 

• «Προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα 

της ΕΤΑ» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ» (άμεση και σημαντική συμβολή 

– συνέργεια) 

• «Βελτίωση της ποιότητας ζωής αξιοποιώντας ΤΠΕ» (έμμεση συμβολή) 

• «∆ιεύρυνση, αναδιοργάνωση  και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών  

πολιτικών στην αγορά εργασίας» (έμμεση συμβολή) 

• «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δομών και των συστημάτων της αγοράς  εργασίας για 

την εξυπηρέτηση του πολίτη» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της εφαρµογής» (έμμεση συμβολή) 

• «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των δομών και 

διαδικασιών λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών» (άμεση και σημαντική συμβολή – 

συνέργεια, θεματικά, λαμβανομένου όμως υπόψη την πολύ μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα, 

μάλλον έμμεση συμβολή, σε σχέση με τον συγκεκριμένο στόχο του ΕΣΠΑ). 

 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στις εξής Κατευθυντήριες 

Γραμμές: 

(1.2.2): ∆ιευκόλυνση της Καινοτομίας και προώθηση της Επιχειρηματικότητας 

(1.2.3): Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους 

 

Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στις εξής 

Κατευθυντήριες Γραμμές: 

(8) Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές καινοτομίας 

(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδομηθεί μια κοινωνία της 

πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς 

(15) Να προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που 

να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  
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Ωφελούμενοι 
Άμεσα ωφελούμενοι από τις δράσεις του Άξονα είναι οι ΜΜΕ της Περιφέρειας, τα Πανεπιστημιακά και 

Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας και οι χρήστες των υπηρεσιών τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 
7 Αριθμός 

«έργων» ΜΜΕ 

Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
460 1.100 Ως έργο εννοείται η ενίσχυση 

κάθε μίας επιχείρησης από το 
Πρόγραμμα. Ο αριθμός των 
έργων ταυτίζεται με τον αριθμό 
των συμβάσεων. Συνδράμουν το 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

8 Εκ των οποίων: 
αριθμός 
ενάρξεων 
λειτουργίας που 
ενισχύθηκαν 
(πρώτα δύο 
χρόνια μετά την 
έναρξη) 

Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

63 330 Η τιμή βάσης και στόχου 
αναφέρεται στην ενίσχυση για 
την ίδρυση / δημιουργία μιας 
επιχείρησης από το Πρόγραμμα. 
Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

34 Αριθμός έργων 
«Τουρισμός» 

Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

200 300 Αναφέρεται στο σύνολο των 
ιδιωτικών επενδύσεων στον 
τομέα του Τουρισμού. 

9 Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης 
που 
δημιουργούνται 
(μεικτές, 
ισοδύναμες 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης) 

Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

147 900 ∆είκτης που αναφέρεται στο 
ΕΣΠΑ και αφορά τις θέσεις 
απασχόλησης που προκύπτουν 
από την ενίσχυση επιχειρήσεων 
στο Πρόγραμμα. Συνδράμουν το 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα, καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

10 Επαγόμενες 
Επενδύσεις 

(€million) Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

106,2 180 Αναφέρεται στον 
προϋπολογισμό των 
επαγόμενων επενδύσεων και 
αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής 
και δημόσιας δαπάνης για 
κρατικές ενισχύσεις στο 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

       

 

 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 
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ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 
ΜΜΕ που 
εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται 

% 
ΕΥ∆ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -
2006 

1,4** 3,3** 

Ο δείκτης υπολογίζει 
το ποσοστό των ΜΜΕ 
που εκσυγχρονίζονται 
/ βελτιώνονται, ως 
προς το σύνολο των 
ΜΜΕ 

2 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά 
την υλοποίηση της 
πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0 1.510 

Ο δείκτης ορίζεται ως 
ανθρωποέτη 
απασχόλησης που 
απαιτούνται για την 
υλοποίηση / εκτέλεση 
των πράξεων του 
Άξονα 
Προτεραιότητας. 

* Αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 

**Επί των επιλέξιμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (33.296) 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Γενικά: 
Οι προοπτικές της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 

προσδιορίζονται με βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της συστήματος για προσαρμογή και 

αναδιάρθρωση.  

Παρά την σταθερή πορεία ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η ΠΙΝ 

κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ ελληνικών Περιφερειών, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνονται 

σημαντικές ανισότητες στο επίπεδο ευημερίας μεταξύ των Νομών της, υψηλή συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα, φθίνουσα πορεία για τον πρωτογενή και περίπου 

σταθεροποιημένη κατάσταση στο δευτερογενή. Στον τομέα της Έρευνας εμφανίζονται εξαιρετικά 

χαμηλές επιδόσεις, αναφορικά με την Καινοτομία, κατατάσσονται στην τελευταία θέση στο σύνολο των  

ελληνικών Περιφερειών, ενώ όσον αφορά την ΚτΠ, η συμμετοχή χαρακτηρίζεται ακόμη σχετικά 

χαμηλή, παρά τις προόδους και προσπάθειες των τελευταίων ετών.  

Ο φθίνων αγροτικός τομέας υφίσταται τα διαρθρωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό 

αγροτικό τομέα (μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, πολύ-τεμαχισμός του κλήρου κλπ) και επιπλέον 

τον ανταγωνισμό της τουριστικής δραστηριότητας. Ο δευτερογενής τοµέας είναι αρκετά µειωµένης 

σημασίας για την οικονομική ζωή της Περιφέρειας, με μεγέθη επιχειρήσεων που μόνο σε λίγες 

περιπτώσεις ξεπερνούν τους 10 εργαζόμενους. Ο κλάδος του τουρισμού, αποτελεί τις τελευταίες 

δεκαετίες  κυρίαρχη μορφή της τριτογενούς οικονομικής λειτουργίας και η Περιφέρεια κατέχει εξέχουσα 

θέση στην τουριστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε μεσογειακό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, προσελκύοντας το 7% των αφίξεων, το 10% περίπου των διανυκτερεύσεων και 

συγκεντρώνοντας το 12% του αποθέματος των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας77. Άλλη σημαντική 

τριτογενής δραστηριότητα είναι η εμπορική, που καταγράφει τζίρους πολλαπλάσιους τόσο της 

πρωτογενούς και της μεταποιητικής, όσο και της τουριστικής και συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό 

επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου.  

Παρόλο που η περιοχή, στηριζόμενη στην προωθητική δύναμη του τουρισμού, κατέστη ένας διεθνώς 

αναγνωρίσιμος προορισμός, όντας υποχρεωμένη να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του «μαζικού» 

τουρισμού, νοιώθει να περιορίζεται η δυναμική της για το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να υφίσταται 

τις συνέπειες και πιέσεις της «εκτατικού» τύπου ανάπτυξης.  

Η υλοποιούμενη περιφερειακή πολιτική με αναφορά  στον παραγωγικό ιστό, μέχρι και τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 κατευθύνονταν κυρίως σε έργα υποδομών και ελάχιστα έως καθόλου στην 

απευθείας ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006, 

επιχειρείται ένα σημαντικό «άνοιγμα» προς τον επιχειρηματικό χώρο του τουρισμού, των υπηρεσιών, 

                                                 
77 Εξετάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, διαπιστώνεται ότι το κέντρο βάρους των κλινών εντοπίζεται στις μεσαίες και χαμηλές 
κατηγορίες. Άλλο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία μεγάλου αριθμού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μικρής 
δυναμικότητας, που εντοπίζεται στις χαμηλές κατηγορίες, το οποίο συμπληρώνεται από ένα μεγάλο αριθμό ενοικιαζόμενων 
διαμερισμάτων και δωματίων. Η υψηλή συγκέντρωση του τουρισμού στους θερινούς μήνες δημιουργεί πρόβλημα υπερφόρτωσης 
των υποδομών και αυξάνει τις πιθανότητες υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ενώ ο «μαζικός» τουρισμός που τη χαρακτηρίζει 
μειώνει τις ευκαιρίες αποκόμισης ωφελειών από τον τόπο προορισμού. 
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της μεταποίησης και του αγροτικού τομέα, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των τοπικών ΜΜΕ, 

της εισαγωγής  νέων τεχνολογιών, της ΚτΠ, καθώς και καινοτόμων δράσεων. Τέλος, κατά την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-2013), η οικονομική κρίση επηρεάζει σημαντικά την 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.  

Μέσω της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων του Άξονα, οι οποίες αφορούν στην αναδιάρθρωση και 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που 

προκαλεί σε αυτές η οικονομική κρίση. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα 

οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τη  διατήρηση και 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην 

εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ: 
Στις σύγχρονες συνθήκες, η τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας συνδέεται άμεσα και 

καθοριστικά με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, την ποιότητα και την αναζήτηση διακριτού ρόλου, 

γεγονός που υπό τις παρούσες συνθήκες θα πρέπει να βαδίζει παράλληλα με τον περιορισμό των 

αρνητικών φαινομένων από τις έως σήμερα διαμορφούμενες τάσεις.  

Στόχος του περιφερειακού προγραμματισμού και σημαντική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα 

αποτελούν: 

 

 

 

 

Ειδικοί Στόχοι:  
• Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, 

την ποιοτική της αναβάθμιση , την ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας και γενικά την λελογισμένη 

επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της 

• Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών  

• Η ενθάρρυνση των ΠΜΕ και ΜΜΕ για την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών και αντιλήψεων 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής 

συνοχής 

• Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση 

των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

«αφενός η προσπάθεια εμπλουτισμού του συνολικού και ιδιαίτερα του τουριστικού 
προϊόντος με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα 
και ιδιαιτερότητα, που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία, διαφοροποίηση 
και αναγνωρισιμότητα, αφετέρου, η συνέχιση της προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού». 
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Γενικά, στα θέματα της «ανταγωνιστικότητας» και της «ψηφιακής σύγκλισης» οι δράσεις του Άξονα 

Προτεραιότητας λειτουργούν συμπληρωματικά σε σχέση με τις δράσεις των ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα θα είναι 

εστιασμένες κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού 

της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας και 

την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφερειακής οικονομίας . 

Όσον αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι δράσεις της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών θα 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε σχέση με τις δράσεις του ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηματικότητα».  

Ειδικότερα όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού: 

 

α. όπως εκτενώς περιγράφεται παραπάνω, η συνολική στρατηγική της Περιφέρειας εστιάζει στην 

ενίσχυση του τομέα αυτού, ενώ και οι υπόλοιποι τομείς δρουν υποστηρικτικά στην κατεύθυνση 

υλοποίησης του αναπτυξιακού οράματος της Π.Ι.Ν (προορισμός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης). 

β. η τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας επιχειρείται κυρίως με τον εκσυγχρονισμό, την 

ποιοτική αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, που αναμένεται να επιτευχθεί 

μέσω: 

• της ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού επιχειρηματικού δυναμικού (εκσυγχρονισμός 

επιχειρήσεων και πιστοποίηση προσαρμογή στη βάση τοπικών ή άλλων προτύπων 

ποιότητας, κλπ), 

• της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, μέσω της προώθησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε ειδικές μορφές τουρισμού, αλλά και της δημιουργίας της αναγκαίας βάσης 

– υποδομής για ειδικές μορφές τουρισμού, 

γ. το ως άνω πλαίσιο περιφερειακής στρατηγικής για τον τουρισμό, συνάδει πλήρως με στην εθνική 

στρατηγική για τον τομέα (ΕΣΠΑ 2007-2013 και Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ελληνικού 

Τουρισμού 2004-2010) ενώ δρα συμπληρωματικά στην υλοποίηση του το τομεακό Πρόγραμμα (ΤΕΠ) 

«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», με οριζόντιες δράσεις επέκτασης, διεύρυνσης, 

αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος (ενίσχυση επιχειρηματικότητας, 

δημιουργία υποδομών,  προβολή κ.ά.). 

 

Τέλος, όσον αφορά τον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης, το ΠΕΠ για τα Ιόνια Νησιά επικεντρώνεται σε 

πολύ μικρής κλίμακας και τοπικά εστιασμένες παρεμβάσεις σε συμφωνία με τις τοπικές ανάγκες, 

κυρίως σε θέματα εξειδικευμένης προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος. Αντίστοιχα, το 

ΤΕΠ αναλαμβάνει το μεγάλο τμήμα των παρεμβάσεων που αφορούν την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ 

σε επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα, τα θέματα ποιότητας ζωής, την ευρυζωνικότητα κλπ 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: 
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Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά προς τις βασικές  παρεμβάσεις επιχειρηματικότητας που θα προωθηθούν από το 

αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά: 

Προώθηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (ΚΘΠ: 8 και 9 ) 
• Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με αντικείμενο κυρίως την επιχειρηματική αξιοποίηση 

ειδικών μορφών τουρισμού, όπως πολιτιστικός, περιβαλλοντικός, θαλάσσιος, αστικός κ.ά. 

• Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με αντικείμενο την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε 

τοπικά ή άλλα σύμφωνα ποιότητας και την παραγωγή τυπικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Η ενίσχυση του ποιοτικού εκσυγχρονισμού του παραγωγικού συστήματος (τουρισμός, 

υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, μεταποίηση), μέσω της δημιουργίας νέων και 

εκσυγχρονισμού – επέκτασης υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

• Συμμετοχή στη δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου επιμερισμού κινδύνου.  

• Συμπλήρωση ενδεχομένως, με δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, των 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα παρεμβάσεων σε αστικές, απομονωμένες, μειονεκτικές, 

παράκτιες περιοχές , που προωθούνται μέσω του 3ου Άξονα προτεραιότητας. 

• Ειδικά σε ότι αφορά την ΘΠ 09 «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ», μεταξύ άλλων, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις για 

την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων» 

 

Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚΘΠ:13 ) 
• Ενίσχυση για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πληροφορικής προκειμένου να 

υποστηριχτεί κυρίως η διαφοροποίηση, η δικτύωση και η ποιοτική προσαρμογή του 

οικονομικού συστήματος μέσω του ΤΕΠ.   

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για  την προώθηση – προβολή των προσφερομένων 

υπηρεσιών (τουριστικών, πολιτιστικών κ.ά.), καθώς και  περιοχών ή της Περιφέρειας ως 

σύνολο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Αυτοδιοίκησης 

• Συμπλήρωση ενδεχομένως, με δράσεις ΚτΠ, των ολοκληρωμένου χαρακτήρα παρεμβάσεων 

σε αστικές, απομονωμένες, μειονεκτικές, παράκτιες περιοχές με δράσεις ενίσχυσης της 

ψηφιακής σύγκλισης , που προβλέπονται στον 3ο Άξονα προτεραιότητας. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Η υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων αναμένεται να έχουν θετικά αποτελέσματα και 
πιθανόν ορισμένες αρνητικές συνέπειες. 

Ειδικότερα: 
• η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και μάλιστα σε διαφοροποιημένη κατεύθυνση, 

συνεπικουρούμενης με ανάλογες  δράσεις τεχνολογικής προσαρμογής θα συμβάλλει γενικά 

στην ενίσχυση της οικονομικής συνοχής. 
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• Σε χωρικό επίπεδο, η προώθηση ενός διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος, στο οποίο 

κάθε νομός συνεισφέρει με ξεχωριστή βαρύτητα, διευκολύνει και ευνοεί την δημιουργία ενδο-

περιφερειακών ροών  και συνεργασιών μεταξύ των νησιών σε συμπληρωματική βάση.  

• Σε δια-περιφερειακό επίπεδο δημιουργείται ένα ευνοϊκό πεδίο για την ανάπτυξη συνεργασιών 

στο πλαίσιο ζωνών ανταλλαγών και οικονομικής συνεργασίας, μεταξύ των νησιών και των 

ηπειρωτικών ακτών, σε συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική βάση. 

• Η προώθηση μιας ήπιας και ποιοτικής ανάπτυξης με σεβασμό και αξιοποίηση των 

περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων θα συμβάλλει στη διάχυση των ωφελειών πέραν 

από τους έως σήμερα λειτουργούντες τουριστικούς προορισμούς. 

• Η πρόσθετη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης σε περιοχές με 

ειδικά χαρακτηριστικά και αναπτυξιακή τοπολογία, όπως τα αστικά κέντρα, οι  περιοχές της 

ενδοχώρας και τα Μικρά Νησιά, θα συμβάλλει στην επίτευξη της χωρικής συνοχής 

Ως πιθανές αρνητικές συνέπειες και εφόσον δεν ληφθούν οι αναγκαίες πρόνοιες, μπορεί μεταξύ άλλων 
να είναι: 

• Ένα πιθανό ενδεχόμενο που αφορά όλες τις περιοχές που υστερούν σε ανταγωνιστικότητα, 

σε συνδυασμό και με την βελτίωση της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας, θα είναι ο 

περιορισμός των Ιόνιων Νησιών σε ένα παθητικό ρόλο δέκτη, στην περίπτωση που δεν 

δραστηριοποιηθούν έγκαιρα και ικανοποιητικά, σε αντίθεση με τον περίγυρό τους.  

 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
Ωφελούμενοι: Άμεσα ωφελούμενοι από τις δράσεις του Άξονα είναι οι τουριστικές κλπ ΜΜΕ της 

Περιφέρειας,  και έμμεσα οι επισκέπτες της.  

Περιοχές εφαρμογής: Το σύνολο της Περιφέρειας. 

Ωφελούμενοι Τομείς: Τοπική και Περιφερειακή οικονομία, επιχειρηματικότητα 

 
∆ΕΙΚΤΕΣ: 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
CORE 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ CORE ΑΞΟΝΑ 

7 

Αριθμός έργων 
(Άμεση Ενίσχυση 
επενδύσεων σε 
ΜΜΕ) 

Αριθμός Γ' ΚΠΣ / 2006 619 1.440 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των ΜΜΕ που εντάσσονται για Άμεση 
Ενίσχυση Επενδύσεων στο ΕΠ. 

8 

Αριθμός ενάρξεων 
λειτουργίας που 
ενισχύθηκαν (2 
πρώτα χρόνια 
μετά την έναρξη) 

Αριθμός Γ' ΚΠΣ  /2006 40 20 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθμός των ΜΜΕ 
με νέα έναρξη (εντός δυο πρώτων ετών μετά 
την έναρξη) . 

10 Επαγόμενες 
επενδύσεις εκ.€ Γ' ΚΠΣ /2006 94 118 

Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
επενδύσεων (∆ημόσια και Ιδιωτική δαπάνη) 
για κρατικές ενισχύσεις ΜΜΕ στο 
Πρόγραμμα. 

11 Αριθμός έργων 
(ΚτΠ) Αριθμός Γ' ΚΠΣ /2006 6 7 Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 

των έργων ΚτΠ 
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9 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης 
που 
δημιουργούνται 
(μεικτές, 
ισοδύναμες 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης)  

Αριθμός Γ' ΚΠΣ / 2006 739 1.440 
Αναφέρεται στο σύνολο των θέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται μετά την 
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 
/ 

ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 Αριθμός 
τουριστικών κλινών 
που 
εκσυγχρονίζονται 

Αριθμός ΕΣΥΕ / 
2005 & 
Μελέτη 

190.500 19.500 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
τουριστικών κλινών που 
εκσυγχρονίζονται στο πλαίσιο του 
ΕΠ. 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 
%  υφιστάμενων ΜΜΕ 
που εκσυγχρονίζονται 
- βελτιώνονται 

% Μητρώο ΕΣΥΕ 2003 0 8% 
Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό των 
ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται 
στο σύνολο των υφισταμένων ΜΜΕ.  

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

Συμπληρωματικότητα/ Συνάφεια με άλλες δράσεις: 

Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συνδέονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τους στόχους τους 

Προγράμματος, τους στόχους και τις δράσεις των δύο άλλων Αξόνων «Υποδομές & υπηρεσίες 

Προσπελασιμότητας» και «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής», δεδομένου ότι συμβάλλουν στη 

στρατηγική κατεύθυνση για την «βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»  μέσω 

της δημιουργίας συνθηκών για την ανάπτυξη και προσφορά νέων, διαφοροποιημένων και 

περισσότερο ποιοτικών μορφών οικονομικής δραστηριοποίησης. 

Ειδικότερα, ο Άξονας συνδέεται άμεσα με την επίτευξη  οράματος να καταστεί η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων ένας «διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης», καθώς και με 

τους γενικούς στόχους για την «διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & την ενίσχυση της 

περιφερειακής συνοχής και ανταγωνιστικότητας» και την  «προώθηση της «πολικής» και 

«ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του δυναμισμού και τη βελτίωση της χωρικής 

συνοχής της Περιφέρειας», ενώ έμμεσα συμβάλλει στην επίτευξη και των υπολοίπων γενικών στόχων. 

Επίσης οι παρεμβάσεις του Άξονα συνδέονται και συμπληρώνονται με αντίστοιχες παρεμβάσεις που 

αναμένεται να υλοποιηθούν μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων «Επιχειρηματικότητα-

Ανταγωνιστικότητα» και «Ψηφιακή σύγκλιση», όπως ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου 

παραγωγικού δυναμικού, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. 
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Τέλος, η συγκεκριμένη προτεραιότητα, καθώς και οι ειδικοί της στόχοι συνδέονται με την 1η (γενικοί 

στόχοι 2 και 3), τη 2η (γενικοί στόχοι 5 και 6) θεματική προτεραιότητα  του ΕΣΠΑ, την 2η, 3η 

προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη  2η και 3η προτεραιότητα και την εδαφική διάσταση των ΚΣΚΓ, την 8η, 9η 

ΟΚΓ της ΣτΛ. Αναλυτικότερα, ο ειδικός στόχος που αφορά: 

• την ενίσχυση της διαφοροποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνδέεται με την 1η 

(γενικοί στόχοι 2 & 3) θεματική προτεραιότητα  του ΕΣΠΑ, την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη  

2η προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 8η ΟΚΓ της ΣτΛ 

• την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, συνδέεται με τη 2η (γενικός στόχος 6)  θεματική 

προτεραιότητα  του ΕΣΠΑ, την 2η και 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη  2η προτεραιότητα των 

ΚΣΚΓ, την 9η ΟΚΓ της ΣτΛ 

• την υποστήριξη της χωρικής συνοχής, συνδέεται με την 1η, 2η, 3η και 4η χωρική προτεραιότητα  

του ΕΣΠΑ, την 2η και 4η  προτεραιότητα του ΕΠΜ, την εδαφική διάσταση των ΚΣΚΓ και με την 

11η , 15η  ΟΚΓ της ΣτΛ.  

Λοιπά θέματα: 
1.Ενδεχόμενη χρήση του χρηματοδοτικού μέσου «JEREMIE»  

 

Καθεστώτα ενίσχυσης: 
Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόμου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που 

κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν μέσω των 

παρεμβάσεων αυτού του Άξονα, εμπίπτουν στις ομάδες των εξαιρέσεων ως προς την υποχρέωση 

κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και αφορούν:  

1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σημασίας" (de minimis),  

2) στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  

 

Σημειώνεται ότι. για κάθε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι de minimis ή εντάσσονται 

στον Κανονισμό 800/2008 θα υπάρξει κοινοποίηση στην ΕΕ. 

 

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας:    
∆εν προβλέπεται χρηματοδότηση για δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου.  



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 203

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
Γενικά 
Το φυσικό περιβάλλον μαζί με το ανθρωπογενές περιβάλλον και την πολιτιστική και ιστορική 

κληρονομιά αποτελούν ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 

2007-2013 πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και η 

αναβάθμιση του κοινωνικού profile των αστικών και ορεινών περιοχών.  

 

Η προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, όπως οριοθετείται από την πολιτική 

περιβαλλοντικής σύγκλισης, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη μιας σειράς δράσεων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Το 

ποικιλόμορφο ανάγλυφο της Περιφέρειας φιλοξενεί σημαντικούς τύπους οικοσυστημάτων και υψηλής 

αξίας βιοποικιλότητα. Η περιβαλλοντική πολιτική συνδυάζει δράσεις τόσο προστασίας, όσο και 

ανάδειξής του φυσικού πλούτου.  Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας όχι 
μόνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά και πρωτογενούς θερμικής ενέργειας για την 

υποκατάσταση παραδοσιακών καυσίμων (με την υλοποίηση δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και 

από το Τομεακό Ε.Π.), η εξοικονόμηση ενέργειας, η περιβαλλοντική προστασία και η πρόληψη 

κινδύνων-προστασία από φυσικές καταστροφές αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του τομέα του 

Περιβάλλοντος. Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδος βασισμένος στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων εγκρίθηκε το 

2005 και αναφέρεται στα ακόλουθα πεδία για τη διαχείριση των αποβλήτων.  

 

Αστικά Στερεά Απορρίμματα 

i. Για την επεξεργασία και αξιοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ο  ΠΕΣ∆Α 

προβλέπει τα ακόλουθα: 

• ∆ημιουργία Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

• Προώθηση δράσεων αποφυγής παραγωγής απορριμμάτων 

• ∆ιαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών 

• ∆ιαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαπαδομήσιμου) κλάσματος των αποβλήτων και κατασκευή 

μονάδων επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. 

• Κατασκευή μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία σύμμεικτων Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και Ιλύων ΕΕΑ 

• Κατασκευή αποκεντρωμένων μικρών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΣΑ, όπου αυτό είναι 

οικονομοτεχνικά συμφέρον. 

ii. Για την τελική διάθεση των μη αξιοποιούμενων αστικών στερεών απορριμμάτων προβλέπονται η 

δημιουργία ΧΥΤ και ΣΜΑ σε ∆ιαχειριστικές Ενότητες της Περιφέρειας.  
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Λοιπές Κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων Πλην των Αστικών 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων πλην των Αστικών και ειδικότερα για τα 

μεταχειρισμένα ελαστικά επίσωτρα, τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, 

υιοθετούνται οι στόχοι που τίθενται στον ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας ανάλογα με το σχεδιασμό των 

Εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ∆Α).  

 

Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣ∆Α) 

Για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων θα ιδρυθεί Φορέας διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο.   

 

Παύση λειτουργίας – Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑ∆Α) 

Για τους ΧΑ∆Α που λειτουργούν στα όρια της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα γίνει σε πρώτη φάση 

μείωση του αριθμού τους, ενώ στους λειτουργούντες θα ληφθούν μέτρα ελαχιστοποίησης των 

περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Με την κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤ θα παύσει πλήρως η 

λειτουργία του συνόλου των ΧΑ∆Α και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων τους. Όπου δεν είναι 

δυνατή η άμεση διάθεση σε ΧΥΤ θα εξετάζονται κατά περίπτωση κατάλληλα συνοδά έργα.  

 

Στους τομείς Υγείας και η Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρατηρούνται ελλείψεις σε  εξοπλισμό (κυρίως 

όσον αφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα) με αποτέλεσμα η δυνατότητα παροχής ικανοποιητικού 

επιπέδου υπηρεσιών να είναι μειωμένη.  Η διασφάλιση της ποιότητας υγείας και ο εκσυγχρονισμός 

των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι πρωταρχικής σημασίας  για την αναπτυξιακή 

πορεία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. 

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος στον  τομέα του Πολιτισμού,  

επικεντρώνονται στη σημαντικότητα και το πλήθος των πολιτιστικών πόρων, αλλά και στην ύπαρξη 

πολιτιστικών θεσμών.  Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου και η προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς αποτελούν παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα του τουρισμού στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος.  

 

Όσον αφορά στις Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος οι 

υπάρχουσες δομές κρίνονται ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση του συνόλου της περιοχής. Η κοινωνική 

ενσωμάτωση και η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλα τα μέλη της κοινωνίας 

αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.  

 

Ο αστικός χώρος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος χαρακτηρίζεται  από ελλείψεις στις υποδομές 

λόγω της γρήγορης ανάπτυξης των αστικών κέντρων, της εσωτερικής αναδιάρθρωσης του προτύπου 

«κατοικία – παραγωγή – αναψυχή», της συγκέντρωσης σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού στις 

αστικές περιοχές και των δυσλειτουργιών στις μετακινήσεις και στις μεταφορές. Το φαινόμενο αυτό 

είναι πιο έντονο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Πάτρα – Αίγιο – Πύργος – Αμαλιάδα 
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– Αγρίνιο – Μεσολόγγι). Οι δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης αποτελούν σημαντικό τομέα 

παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας 

των πόλεων, είτε στο σύνολο τους είτε σε ορισμένα τμήματά τους.  

 

Οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδος. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, η βελτίωση της παραγωγικής 

δραστηριότητας, η βελτίωση του επιπέδου των υποδομών αποτελεί παράγοντες αναστροφής της 

σταδιακής μείωσης του πληθυσμού και την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης.   

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 
Η κύρια στρατηγική επιλογή για την προώθηση και μακροπρόθεσμη διατήρηση της ανάπτυξης σε 

εθνικό και  περιφερειακό επίπεδο υλοποιείται μέσω της διασφάλισης ενός σύγχρονου και υψηλού 

επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. 
 
Γενικοί στόχοι 
 
• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής  

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας είναι απαραίτητη η 

ολοκλήρωση των υποδομών και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, 

της πρόνοιας  και  της εκπαίδευσης. 

• Η προστασία του περιβάλλοντος 

Η περιβαλλοντική σύγκλιση και η προσαρμογή της Περιφέρειας στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό 

κεκτημένο και στις διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων και υδάτινων πόρων 

• Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου  

∆εδομένης της ύπαρξης ιδιαίτερα σημαντικού πολιτιστικού πλούτου, προωθείται η αύξηση της 

ζήτησης για το πολιτιστικό προϊόν με τη σταδιακή προσαρμογή του πολιτιστικού τομέα στα νέα 

δεδομένα της κατανάλωσης πολιτιστικών αγαθών. 

• Η προώθηση του Τουρισμού 

Η αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση των τουριστικών υποδομών και η προβολή 

της  Περιφέρειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• Η άρση της απομόνωσης  και η μείωση του κοινωνικού ρατσισμού   

Στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, οι παραγωγικές δραστηριότητες είναι ήπιας μορφής και οι 

υποδομές μικρής κλίμακας, όπως επιβάλλουν οι περιορισμοί του περιβάλλοντος και οι ανάγκες των 

κατοίκων των περιοχών αυτών. Ειδικότερα, όσον αφορά στο επίπεδο των υπηρεσιών, που στοχεύουν 

στην βελτίωση της ποιότητας ζωής,  απαραίτητη είναι η αναβάθμισή του, αφού αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα  για την συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του. Παράλληλα υπάρχει 

μεγάλη αντίθεση όσον αφορά τις υποδομές , την ποιότητα ζωής και τις ευκαιρίες  στους χώρους 

κατοικίας ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων η άμβλυνση των οποίων με την εφαρμογή ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική τους ενσωμάτωση . 
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• Ενίσχυση της απασχόλησης 

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με επενδύσεις στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού, προστασίας 

περιβάλλοντος κλπ, καθώς και σε αστικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές όπου θα 

υλοποιηθούν δράσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης.  

• Η ισότητα των φύλων 

Η ανάδειξη του πολιτικού, οικονομικού, οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 

θεμάτων ισότητας. 

 

Ειδικοί Στόχοι 
 

Οι Ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι :  

• Η εξασφάλιση πόσιμο νερού σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότητας ( π.χ. μέσω της 

προώθησης βέλτιστων πρακτικών στην επεξεργασία πόσιμου νερού). 

• Η βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής υποδομής  

• Η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, η προστασία του περιβάλλοντος & της 

βιοποικιλότητας και η ορθολογική χρήση του νερού.  

• Η μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείμματος σε κοινωνικές υποδομές ( υγεία- 

πρόνοια, εκπαίδευση)  

• Η προώθηση της κοινωνικοοικονομικής αναβάθμισης της αστικής περιοχής  

• Η διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές με τη δημιουργία μιας πιο 

διαφοροποιημένης οικονομικής βάσης και βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών  

• Η αξιοποίηση δυναμικών αστικών – ημιαστικών & τουριστικών κέντρων στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας και της λειτουργίας τους ως 

πόλων διαφόρων επιπέδων 

• Η πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους. 

• Η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής. 

• Η δημιουργία, η ενίσχυση και η αξιοποίηση των υποστηρικτικών δομών. 

• Η  κοινωνική ενσωμάτωση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 

 

Ειδικότερα όσον αφορά : 

Α. Το περιβάλλον  

1. Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας και με βάση το ΠΕΣ∆Α θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που 

αφορούν σε έργα ΧΑ∆Α, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΣΜΑ καθώς και την εφαρμογή συστημάτων συλλογής και 

αξιοποίησης ανακυκλώσιμων και βιοαποδομίσων υλικών.  

 

2. Οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ 

Προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύματα) της Περιφέρειας θα καλυφθούν στο σύνολό τους 

από το τομεακό ΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», συμπεριλαμβανομένων και 

των έργων – γέφυρα.  
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Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας, θα υλοποιηθούν  συμπληρωματικές προς το Ε.Π. 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» παρεμβάσεις επέκτασης, αντικατάστασης δικτύων  

αποχέτευσης και αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε οικισμούς που χρήζουν 

προστασίας και δεν εμπίπτουν στη Γ προτεραιότητα. 

 

3. Για την προστασία και τη διαχείριση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας 2007-2013, στο ΠΕΠ θα 

περιληφθούν δράσεις που αφορούν σε: 

α) έργα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο. 

β) παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς προστατευόμενες περιοχές) οι 

οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης, ή 

περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες 

αλλά εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.  

 

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η 

σύμφωνη γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η στρατηγική είναι σε αρμονία με το 

πλαίσιο πολιτικής που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

4. Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και διανομή του πόσιμου νερού για μείωση των 

απωλειών και κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται έργα ύδρευσης 

σε τοπικό επίπεδο.  

 

5. ∆ράσεις σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας και την πρωτογενή ή και δευτερογενή αξιοποίηση 

των ΑΠΕ της περιοχής (Ήλιος, Γεωθερμία, Άνεμος, βιομάζα κλπ)  

 

6. ∆ράσεις σχετικές με την πρόληψη της ατμοσφαιρικής και λοιπής ρύπανσης και τη βελτίωση 

ποιότητας του αέρα 

 

Β. Την Εκπαίδευση 

• Στον τομέα της Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις Γενικές Κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής η 

Περιφέρεια θα παρέμβει με πλέγμα δράσεων οι οποίες αποτελούν τα κύρια σημεία της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας :  

- Κτιριακές υποδομές : α) Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγεία) β) Πρωτοβάθμιας, 

∆ευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γ) Αναβάθμισης χώρων σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και 

καινοτομίας καθώς και συστημάτων δικτύωσης και επικοινωνίας.  

- Υποδομές σε εξοπλισμό : Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση υπάρχοντος εργαστηριακού και 

τεχνολογικού εξοπλισμού, ιδίως σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην αρχική 
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επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση με προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο 

της λειτουργίας: 

α) των ολοήμερων σχολείων 

β) των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ)  

γ) της έρευνας και καινοτομίας 

 

Γ. Στον τομέα Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Οι ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων είναι συναφείς με το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συμβάλλουν στους στόχους του ΕΣΠΑ.    

 
- Ανάπτυξη Υποδομών στην Α’ θμια Φροντίδα Υγείας 
Η έμφαση στη πρωτοβάθμια φροντίδα εκφράζει μία στρατηγική που δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα  

στον εξωνοσοκομειακό τομέα του συστήματος υγείας. Οι πρωτοβάθμιες μονάδες λειτουργούν ως το 

επίκεντρο του όλου συστήματος υγείας και κοιν. αλληλεγγύης. Αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά προαπαιτεί όχι μόνο αναβαθμισμένες και καλά οργανωμένες πρωτοβάθμιες 

υπηρεσίες, αλλά και αμφίδρομη επικοινωνία με τις νοσοκομειακές μονάδες.  

 

Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται τόσο στην δημιουργία νέων 

υποδομών όσο και στον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των 

μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα καλυφθούν απομακρυσμένες και 

νησιωτικές περιοχές με κινητές μονάδες ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας σε 

πρωτοβάθμιο επίπεδο. 

 

- Ανάπτυξη και προστασία της ∆ημόσιας Υγείας  

Όσον αφορά στην Προστασία της ∆ημόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάμενων 

υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών  τους, η ανάπτυξη συστήματος 

παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο 

των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων. Επίσης θα προωθηθούν συντονισμένες δράσεις προγραμμάτων πρόληψης και 

προαγωγής της δημόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κατηγορίες 

πληθυσμού.  

 

- Ανάπτυξη Υποδομών στην Β’θμια και Γ’ θμια Περίθαλψη 

Οι παρεμβάσεις σε Β’θμιες και Γ’θμιες μονάδες περίθαλψης αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και 

αναβάθμιση υποδομών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 

μονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). Επιδιώκεται 

μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών υποδομών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η 

ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δημιουργία ή ενίσχυση 

Ψυχιατρικών τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες.  
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- Άλλες Κοινωνικές Υποδομές 

Οι παρεμβάσεις στις κοινωνικές υποδομές αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση 

υποδομών για δομές ανοικτής ημερήσιας φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, 

κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας 

νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την 

εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών για ενήλικες αλλά και παιδιά.  

Οι ως άνω παρεμβάσεις του άξονα συνεργούν ισχυρά με παρεμβάσεις στα Τομεακά Προγράμματα και 

των δύο διαρθρωτικών Ταμείων. 

 

Η έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τομέα υγείας 

στο ΕΣΠΑ, με προτεραιότητα στις υποβαθμισμένες περιοχές και στοχεύει στην αποσυμφόρηση των 

νοσοκομείων. Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται μία στρατηγική που 

δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα του συστήματος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την 

προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού.  

 

Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθμια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που 

θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του 

κοινωνικού και τοπικού προσανατολισμού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε 

δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές 

(Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ  και Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για τα θέματα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη 

διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηματοδοτούμενων υποδομών υγείας 

μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένου και ποσοτικά-ποιοτικά 
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού  του 

ΥΥΚΑ  ενημερώνονται μετά την σύναψη σύμβασης εργολαβίας  υποδομών ή προμήθειας εξοπλισμών 

ώστε να ελέγχουν  την επάρκεια του υφιστάμενου προσωπικού και να πραγματοποιούν την έναρξη και 

προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών. 

 

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν: 

Α. Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων: 

• Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ημόσιας Υγείας. 

• Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης  - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.  

• Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην 

Aποϊδρυματισμό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόμων με Αναπηρία. 

Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας78: 

                                                 
78 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείμενο προγραμματισμού  που διαμόρφωσε 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm). 
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• 1.α.: Ανάπτυξη της ∆ημόσιας Υγείας 

• 1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής 

• 2.β: Αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας  

• 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας 

• 4.β: Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση 

• 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των ΥΠΟΙΟ, 

ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραμματισμού και τις προτεραιότητες υγείας για την 

περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ"79. 

 

∆. Πολιτισμός 

Στον τομέα του πολιτισμού η ύπαρξη μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας (π.χ Ολυμπία), αποτελεί 

παράμετρο ειδικής σημαντικότητας για την Περιφέρεια. Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα 

μουσεία, ο λαϊκός πολιτισμός, τα σύγχρονα πολιτιστικά γεγονότα και επιτεύγματα, αποτελούν πόλους 

έλξης επισκεπτών και δημιουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό 

στην αναπτυξιακή πορεία της Π∆Ε.  

 

Στο πλαίσιο αυτό δομικό στοιχείο της στρατηγικής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τον πολιτισμό 

αποτελεί  η ενίσχυση του τομέα ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Σε 

συνέργεια με την προστασία του περιβαλλοντικού πόρου, ο πολιτισμός δύναται να αποτελέσει βασική 

προτεραιότητα στην αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.   

 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω αναδεικνύονται ως βασικοί πυλώνες: 

• η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

• η βελτιστοποίηση των μηχανισμών διαχείρισης του πολιτιστικού πόρου, 

• η ενίσχυση της σύγχρονης δημιουργίας.  

• η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της 

δημιουργίας δικτύων ψηφιακών πολιτιστικών ιστοχώρων και πολιτιστικών  διαδρομών 

 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, μέσω των ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και 

«Ψηφιακή Σύγκλιση»  δύναται να ενισχυθεί αφενός η επιχειρηματική αξιοποίηση του τοπικού 

πολιτισμού και αφετέρου η γενικότερη ψηφιακή αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος. Οι 

παραπάνω στόχοι συνάδουν στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας που αποτελεί γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Ε. Τουρισμός 

                                                 
79 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health and 
Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013. 
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Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. ∆ιαθέτει 

πλούσιο φυσικό περιβάλλον, εκτεταμένες παραλίες και σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους που 

μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού. Στόχος των παρεμβάσεων 

στον τομέα του τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι η αύξηση της ζήτησης και 

η γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και των παρεχόμενα 

τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις του Άξονα 7 σε συνδυασμό με 

τις δράσεις του Άξονα 4 στοχεύουν  

• Στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας για την ενίσχυση 

του τουριστικού προϊόντος. 

• Στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με τη δυναμική ανάπτυξη των ειδικών 

μορφών τουρισμού.  

• Στη δημιουργία τουριστικών υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ειδικών 

μορφών τουρισμού.  

• Στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Περιφέρειας 

• Στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της αυξημένης προσέλευσης ξένων 

επισκεπτών, αλλά κα της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού.   

 

Η εξειδίκευση των γενικών στόχων ανά τομέα παρέμβασης αναλύεται παρακάτω.  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 Οι παραπάνω αναφερόμενοι στόχοι θα επιτευχθούν με την υλοποίηση των παρακάτω βασικών 

κατηγοριών δράσεις 

 
Α)  Περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων 

• Προώθηση Ανανεώσιμης ενέργειας: αιολική ενέργεια (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 39) 

• Προώθηση Ανανεώσιμης ενέργειας: ηλιακή ενέργεια (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 40) 

• Προώθηση Ανανεώσιμης ενέργειας: βιομάζα (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 41) 

• Προώθηση Ανανεώσιμης ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες μορφές ενέργειας 

(κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 42)  

• Βελτίωση Ενεργειακής απόδοσης, προώθηση συστημάτων συμπαραγωγής, βελτίωση 

συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 43) 

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών 

αποβλήτων και έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

απορριμμάτων(κατηγορία παρέμβασης κωδ. 44) 

• ∆ιαχείριση & διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)  και δημιουργία ζωνών προστασίας της 

υδροληψίας (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 45)  

• Επεξεργασία υδάτων (λύματα)(κατηγορία παρέμβασης κωδ. 46)  

• Προώθηση δράσεων βελτίωσης της ποιότητας του αέρα (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 47) 

• Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 48) 
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• Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας ( συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές 

NATURA 2000 )(κατηγορία παρέμβασης κωδ. 51) 

• Μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων καθώς 

και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δίκτυα (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 54) 

 

Β)  Επένδυση στις κοινωνικές υποδομές 

• Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Περιφέρειας.(κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 69) 

• Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης & της δια βίου μάθησης (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 75) 

• Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού όλων των βαθμίδων υγείας, ανάπτυξη & προστασία της 

δημόσιας υγείας(κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 76) 

• Ανάπτυξη Υποδομών στον τομέα της φροντίδας παιδιών (κωδ. 77)  

• ∆ημιουργία υποδομών για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες & λειτουργία υπηρεσιών 

συμβουλευτικής υποστήριξης, ψυχική υγεία, ξενώνες υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, 

παιδιών, θυμάτων σωματεμπορίας καθώς και δημιουργία Παρατηρητηρίου ποιότητας ζωής 

της Π.∆.Ε. (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 79) 

 

Γ ) Αστική και αγροτική αναγέννηση  

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται  ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ενίσχυση 

των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών όπως : 

• Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 

61) 

• Παρεμβάσεις που αφορούν α) στην εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»,  β) στην 

ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης στους  τομείς της 

απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης και γ) στην Ανάπτυξη Κοινωνικού 

∆ιαλόγου με ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (Ρομά) 

• (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 61) 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (κατηγορία παρέμβασης κωδ. 8) 

 

∆)  Πολιτισμός 

• Προστασία  και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 58)  

• Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών της Περιφέρειας και δημιουργία πολιτιστικών δικτύων 

(κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 59) 

• Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και 

βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 60) 

 

Ε) Τουρισμός 
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• Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους, προστασία, ορθολογική διαχείριση και αποκατάσταση 

φυσικών πόρων & ευαίσθητων περιοχών (κατηγορία παρέμβασης κωδ. 55 ) 

• Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 56) 

• Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών (κατηγορία παρέμβασης  κωδ. 57) 

  
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

• Προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

• Μείωση της ρύπανσης. 

• Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου. 

• Προστασία της δημόσιας υγείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Ανάδειξη και αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος. 

• Αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του σημαντικότατου πολιτιστικού 

αποθέματος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. 

• Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

• Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

• ∆ημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων. 

• Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων. 

• Μείωση ανεργίας - Αύξηση της απασχόλησης σε συμπληρωματικούς τομείς. 

• Άρση της απομόνωσης των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. 

• Μείωση ή αναστροφή του ρυθμού μετανάστευσης του τοπικού πληθυσμού προς τα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα. 

 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ : 
Ωφελούμενοι από τον άξονα : Γυναίκες, ευπαθείς ομάδες, άνεργοι,    όλοι οι κάτοικοι της 

Περιφέρειας και οι επισκέπτες:  

Περιοχές εφαρμογής :  Όλη η Περιφέρεια  

Ωφελούμενοι τομείς : Περιβάλλον, Πολιτισμός, Τουρισμός, Εκπαίδευση, Υγεία Πρόνοια, 

Ποιότητα Ζωής  

  
∆ΕΙΚΤΕΣ  
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 

27 

Αριθμός έργων 
διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

10 3 

Αναφέρεται στον 
προβλεπόμενο αριθμό 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ 

31 
Αριθμός Έργων 
Πρόληψης κινδύνων Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 

54 6 
Αναφέρεται στο σύνολο 
των έργων 
(αντιπλημμυρικής, 
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Ελλάδας αντιπυρικής προστασίας 
και λοιπά) που 
εντάσσονται στην 
πρόληψη κινδύνων   

36 

Αριθμός έργων 
Εκπαίδευσης 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

147 28 

Αναφέρεται σε όλα τα 
έργα / υποέργα 
υποδομής (κτιριακά και 
εξοπλισμοί) στο τομέα 
της Εκπαίδευσης 

37 

Αριθμός 
ωφελούμενων 
μαθητών Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

21.000 4.774 

Αναφέρεται στο σύνολο 
των ωφελούμενων 
μαθητών από όλες τις 
παρεμβάσεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης 

38 

Αριθμός έργων τομέα 
Υγείας 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

39 19 

Αναφέρεται σε όλα τα 
έργα / υποέργα 
υποδομής (κτιριακά και 
εξοπλισμοί) στο τομέα 
της Υγείας 

39 

Αριθμός έργων για 
την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της 
ελκυστικότητας των 
πόλεων 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

23 13 

Αναφέρεται σε όλα τα 
έργα  που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων αστικής 
ανάπτυξης. 

29 

Αποκατάσταση 
περιοχών (km2)   

Km2 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

43 58 

Αναφέρεται στα 
τετραγωνικά χλμ. των 
ΧΑ∆Α και των λοιπών 
περιοχών που θα 
αποκατασταθούν 

32 

Αριθμός ατόμων που 
επωφελούνται από 
αντιπλημμυρικά 
μέτρα προστασίας 

 
Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

0 52.500 
Ο Στόχος που μετριέται 
αφορά τη περίοδο 2007-
2013 

25 

Επιπρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης 
υδάτινων πόρων 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

42.000 88.296 

Αναφέρεται στον 
πληθυσμό που 
εξυπηρετείται από δίκτυα 
ύδρευσης που 
προβλέπονται στο 
Πρόγραμμα.  

26 

Επιπρόσθετος 
ισοδύναμος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

47.000 3.726 

Αναφέρεται στον 
προβλεπόμενο 
ισοδύναμο πληθυσμό 
που θα εξυπηρετείται 
από ΕΕΛ 

1 
Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
 - 85 

Αναφέρεται στον αριθμό 
θέσεων απασχόλησης 
που δημιουργούνται 
κατά τη λειτουργία της 
πράξης  
 
Ο Στόχος που μετριέται 
αφορά τη περίοδο 2007-
2013 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 

Αριθμός σχεδίων 
ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης Αριθμός Γ’ ΠΕΠ 12* 13 

Αναφέρεται στον αριθμό 
σχεδίων ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης 
 

2 
Αριθμός 
νοσοκομειακών 
κλινών που 

Αριθμός ∆ΥΠΕ 1999 560 
Αναφέρεται στον αριθμό 
νοσοκομειακών κλινών 
που δημιουργούνται ή 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 215

 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Συμπληρωματικότητα, συνάφεια με άλλες δράσεις:  
Οι παρεμβάσεις του άξονα δρουν συμπληρωματικά προς τις κύριες παρεμβάσεις των Τομεακών 

Αξόνων Παρέμβασης,  του Ε.Σ.Π.Α.  και συγκεκριμένα :  

 

1) Η   Περιβαλλοντική  προστασία και πρόληψη  κινδύνων έχει συνάφεια  

με τους  Γενικούς Στόχους 15 «Αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 « Η άσκηση 

αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» του ΕΣΠΑ,  με το κεφάλαιο 6 «Περιβάλλον και Βιώσιμη 

Ανάπτυξη» του ΕΠΜ, με τις ΚΣΚΓ  1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάμεσα στη προστασία του 

περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» καθώς και την ΟΚΓ 11 . 

 

2) Η Επένδυση στις κοινωνικές υποδομές έχει συνάφεια 

 με τους Γενικούς Στόχους 4 «Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», 10 «Η 

θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας που θα προσφέρει ποιοτικές 

και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 

πρόληψης και φροντίδας» και 11 «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 

χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές 

πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή)» του ΕΣΠΑ , με τα κεφάλαια 

4 «Κοινωνία της Γνώσης» και 7  « Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή»  του ΕΠΜ, ο στόχος αυτός 

συμβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2 «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη», 1.3.1 

«Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας» και 2.1 «Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 

απασχόληση»  καθώς και στο στην ΟΚΓ 9 

δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

αναβαθμίζονται 

3 

Αριθμός αιθουσών 
διδασκαλίας 
α’βάθμιας & 
β’βάθμιας 
εκπαίδευσης  

Αριθμός Γ’ ΠΕΠ 260 300 

Αναφέρεται στον αριθμό 
αιθουσών διδασκαλίας 
α’βάθμιας & β’βάθμιας 
εκπαίδευσης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

4 

Αριθμός Μνημείων – 
Αρχαιολογικών  
Χώρων που 
αναδεικνύονται 

Αριθμός Γ’ ΠΕΠ 91 13 

Αναφέρεται στον αριθμό 
των έργων για Μνημεία – 
Αρχαιολογικούς  Χώρους 
που αναδεικνύονται 

5 

Χώροι ανεξέλεγκτης 
διάθεσης στερεών 
αποβλήτων που 
αποκαθίστανται 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

43 16 

Αναφέρεται στον αριθμό 
των έργων 
αποκατάστασης ΧΑ∆Α 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά 
την υλοποίηση της 
πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόληση
ς 

 0- 2000 
Ο Στόχος που μετριέται 
αφορά τη περίοδο 2007-
2013 
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3 ) Η Αστική και αγροτική αναγέννηση έχει συνάφεια  

με τους Γενικούς Στόχους 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της 

παραγωγικότητας»,  9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», 12 «Η ανάδειξη του οικονομικού, 

κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή 

τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική 

συνοχή)» και  του ΕΣΠΑ,  με το κεφάλαιο 7  « Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή»  του ΕΠΜ, ο 

στόχος αυτός  συμβάλλει  στις ΚΣΚΓ 2.1 «Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 

απασχόληση» καθώς και στις ΟΚΓ  14,  15, 18 και 19. 

 

4)  Ο Πολιτισμός έχει συνάφεια  

με το Γενικό Στόχο 17 « Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης 

της χώρας» του ΕΣΠΑ , με το κεφάλαιο 3.3  « ∆ράσεις για την εξωστρέφεια»  του ΕΠΜ, ο στόχος 

αυτός συμβάλλει στις ΚΣΚΓ 2.3 – 2.6 «∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία και 

στις ΟΚΓ  11, 13 & 16 

 

5) Ο Τουρισμός έχει συνάφεια  

με το Γενικό Στόχο 3 « Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας  »  του ΕΣΠΑ, με το 

κεφάλαιο 3.1.3 «Τουρισμός», 6 «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και 7  « Περιφερειακή και 

Κοινωνική Συνοχή»  του ΕΠΜ ,  ο στόχος αυτός συμβάλλει στις ΚΣΚΓ 2.3 – 2.6 «∆ιασυνοριακή, 

∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία και στις ΟΚΓ  11 & 13 

 

Επίσης δρουν συμπληρωματικά και προς τους άξονες «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα»  

και «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας. 

 

Καθεστώτα ενίσχυσης 
Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόμου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που 

κοινοποιήθηκαν ή προκειμένου να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν μέσω των 

μέτρων αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος εμπίπτουν στις ομάδες των εξαιρέσεων ως προς 

την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και 

αφορούν: 1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σημασίας" (de minimis), 2) στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις .Τα καθεστώτα ενίσχυσης παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

 

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης αστικών και ορεινών περιοχών και για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των δράσεων οι δράσεις ενδέχεται να υλοποιηθούν μέσω 

συνολικών επιχορηγήσεων (Global Grants). 

 
Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας 
Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό 

τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηματοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του 
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(εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 

παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση μιας πράξης και 

συνδέονται άμεσα με αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση 

της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών με την 

παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,  οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής 

της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων της Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συμβάλουν κατά τρόπο 

συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω 

Άξονα Προτεραιότητας σχετικών με τις υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.  

 

Η χρηματοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της ρήτρας 

ευελιξίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατομικευμένη 

παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούμενους.  

 

Χρηματοδότηση μελετών έργων: 
 
Στα πλαίσια του άξονα δύναται να χρηματοδοτηθούν τεχνικές μελέτες  (ως υποέργα) για την 

προετοιμασία και άρτια υλοποίηση   των έργων υποδομής. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
Σκοπιμότητα 
Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα διαρθρωτικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει, την προσδιορίζουν ως μια κατ’ εξοχήν αγροτική οικονομία, με χαμηλή παραγωγικότητα 

της εργασίας, υποαπασχόληση, γήρανση του πληθυσμού της και με ιδιαίτερα γηρασμένο εργατικό 

δυναμικό στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, εμφανίζει έναν αργά εξελισσόμενο τριτογενή τομέα, στον 

οποίο η τουριστική δραστηριότητα συμμετέχει με χαμηλά ποσοστά. Από τα παραπάνω, είναι εμφανές 

ότι η παραγωγική δομή της Περιφέρειας διατηρεί σε λανθάνουσα κατάσταση όλα εκείνα τα στοιχεία, τα 

οποία μπορούν να δημιουργήσουν έντονα αναπτυξιακά προβλήματα στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό, 

αν ληφθεί υπόψη η ένταση του ανταγωνισμού και η σταδιακή μείωση έως και εξάλειψη των 

ενισχύσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επιπρόσθετο δε, σημαντικά αρνητικό στοιχείο, για την 

αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας όπως έχει ήδη περιγραφεί, είναι οι σημαντικές 

ενδοπεριφερειακές αλλά και ενδονομαρχιακές / διατοπικές ανισότητες. 

 

Ταυτόχρονα όμως, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακρίνεται για τους πλούσιους και ιδιαίτερης αξίας 

φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους, οι οποίοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητοι, ως 

πόλοι έλξης τουριστών και ανάπτυξης ανάλογων τουριστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, αναξιοποίητη 

τουριστικά, στο βαθμό που είναι δυνατόν, έχει παραμείνει η γειτνίαση της Περιφέρειας με την Αθήνα, 

ιδιαίτερα δε με τη δημιουργία των μεγάλων οδικών αξόνων οι οποίοι μείωσαν σημαντικά την 

χρονοαπόσταση της Περιφέρειας από το μητροπολιτικό κέντρο της Χώρας. 

 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η νέα στρατηγική κατεύθυνση της Περιφέρειας πέραν της αύξησης / 

ενίσχυσης της προσπελασιμότητάς της και της διεύρυνσης και βελτίωσης τους επιχειρηματικού της 

περιβάλλοντος, εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων της για μια ανάπτυξη 

στηριζόμενη στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, με την προστασία του 

φυσικού της περιβάλλοντος και τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης του επιπέδου ζωής των κατοίκων 

της και των επισκεπτών της.  

Βασικός δε παράγοντας της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής 

των κατοίκων της Περιφέρειας, αλλά και των επισκεπτών της, για την επίτευξη του στόχου αύξησης 

της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η ορθολογική, αποτελεσματική και 

αποδοτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων (υγρών και στερεών) και των φυσικών της πόρων, 

συμπεριλαμβανομένου κυρίαρχα του πόσιμου ύδατος. 

 

Από την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και με την λήξη της προηγούμενης (2000-

2006), λαμβανομένης υπόψη και της παράτασης εφαρμογής του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 για 

ένα έτος, μέχρι και σήμερα, τρεισήμισι (3,5) χρόνια πριν τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου, έχει μεσολαβήσει ανασχεδιασμός βασικών παρεμβάσεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος, κυρίως στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και κατ’ ακολουθία στη διαχείριση 
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υγρών αποβλήτων και πόσιμου ύδατος, σε συνδυασμό, αφ’ ενός με τις πιεστικές ανάγκες επίλυσης 

κρίσιμων προβλημάτων, αφ’ ετέρου της δυνατότητας χρηματοδότησης των αντίστοιχων παρεμβάσεων 

βάσει αυτού του ανασχεδιασμού. Ο σημαντικότερος ανασχεδιασμός των παρεμβάσεων προστασίας 

του περιβάλλοντος αναφέρεται στον επαναπροσδιορισμό του ΠΕΣ∆Α για μία αποτελεσματική και 

βιώσιμη επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Με βάση τον νέο αναθεωρημένο ΠΕΣ∆Α, η εφαρμογή του οποίου βρίσκεται σε στάδιο 

έναρξης της υλοποίησής του, προβλέπεται η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση όλων των ΧΑ∆Α 

της Περιφέρειας και η σταδιακή ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των στερεών αποβλήτων της 

Περιφέρειας, με ενδιάμεσες παρεμβάσεις επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος. Το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών των σταδίων παρέμβασης χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, ενώ για την οριστική 

επίλυση του προβλήματος θα συμμετάσχουν, κατά σημαντικό βαθμό, και ιδιωτικά κεφάλαια. Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 του ∆ΕΠΙΝ, ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη διαχείριση 

του πόσιμου ύδατος και στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες 

σημαντικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Προκειμένου, όμως,  να επιτύχει το σύνολο των προαναφερόμενων στόχων της η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, απαιτείται ένα πλέγμα πολυδιάστατων παρεμβάσεων, οι οποίες με την 

συμπληρωματικότητά τους και τις συνέργειές τους, τόσο εσωτερικές, εντός του Προγράμματος, όσο 

και εξωτερικές με δράσεις άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από όλα 

τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά και από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, στο πλαίσιο ενός Άξονα Προτεραιότητας του 

παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα δημιουργεί συνθήκες άμβλυνσης των διαρθρωτικών 

αναπτυξιακών προβλημάτων και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια αειφόρο / αυτοτροφοδοτούμενη 

ανάπτυξη, μετά το πέρας της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013 , με τον ορθολογικό σχεδιασμό 

και προγραμματισμό αξιοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Με δεδομένη τη μεγάλη ποικιλία των δράσεων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Άξονα 

Προτεραιότητας, οι οποίες όμως με τη συμπληρωματικότητά τους και τις εσωτερικές συνέργειές τους 

(εντός του Άξονα Προτεραιότητας) συμβάλλουν σ’ ένα μακροπρόθεσμα αναμενόμενο εμφανές 

αποτέλεσμα, μπορούν να προσδιορισθούν τρεις Γενικοί Στόχοι αντίστοιχοι με τις τρεις μεγάλες ομάδες 

κατηγοριών πράξεων. Η μία ομάδα αναφέρεται στην προστασία του φυσικού κυρίως και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η άλλη στη δημιουργία κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση 

των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η τρίτη ομάδα κατηγοριών πράξεων που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, 

εμπεριέχει ένα πλέγμα δράσεων προστασίας διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, όσο και δράσεις βελτίωσης / ανάπτυξης κοινωνικών υποδομών, τουριστικών 

υποδομών και λοιπόν δράσεων τοπικής ανάπτυξης.  

Ως εκ τούτου οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής: 

α) Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως 

κυρίαρχοι πόροι για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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β) Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός έχει 

άμεση σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

γ) ∆ιαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας, , με εστίαση στην αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας που είναι τα δυναμικά αστικά / ημιαστικά κέντρα της, 

η παραγωγική και πολιτιστική υποδομή της υπαίθρου της και οι φυσικοί πόροι.. 

 

Οι τρεις αυτοί Γενικοί Στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, σε σχέση με την επίτευξη 

του συνόλου ή μέρους των παρακάτω ειδικών στόχων. 

 

α) Ανάδειξη μνημείων / αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών υποδομών 

β) Αναβάθμιση ή / και αύξηση της δυναμικότητας και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών 

(εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας) 

γ) Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας 

δ) Βελτίωση των συνθηκών ή / και αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της Περιφέρειας και 

των επισκεπτών σε πόσιμο νερό, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού  

ε) Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα καθώς και από λοιπές 

ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις 

στ) Αναζωογόνηση των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών  

ζ) Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων περιοχών 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Οι παραπάνω αναφερόμενοι στόχοι θα επιτευχθούν με την υλοποίηση των παρακάτω βασικών 

κατηγοριών δράσεων: 

 

α) Πολιτισμός 

• Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται να προστατευτούν και να αναδειχθούν οι 

σχετικοί πόροι ή / και να βελτιωθούν οι υποδομές που συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού 

επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας, στα Βυζαντινά και μεταβυζαντινά 

ή / και νεότερης ιστορίας μνημεία. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Προστασία και 

∆ιατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με κωδικό: (58) 

• Σ’ αυτή την κατηγορία δράσεων, προγραμματίζεται να δημιουργηθούν ή / και να βελτιωθούν 

ιδιαίτερες πολιτιστικές υποδομές, κυρίως μουσεία αρχαιολογικά, θεματικά, καθώς και άλλες 

υποδομές νεότερου πολιτισμού, οι οποίες συμβάλλουν στη διαφοροποίηση και διεύρυνση του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Ανάπτυξη 

πολιτιστικής υποδομής» με κωδικό: (59) 

• Για την ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας προβλέπονται επίσης δράσεις 

ενίσχυσης της παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών, συνδεόμενες με την παραγωγική, κοινωνική 
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δραστηριότητα της Περιφέρειας, συνδράμοντας στη σύνδεση των πολιτιστικών και τουριστικών 

δραστηριοτήτων. 

  Οι δράσεις αυτές υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών 

υπηρεσιών» με κωδικό (60). 

 

β) Υγεία και λοιπές υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης 

Σε αυτή την κατηγορία δράσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως σε υποδομές 

εκπαίδευσης, σε υποδομές υγείας-πρόνοιας και άλλες κοινωνικές υποδομές. 

Όσον αφορά στις υποδομές εκπαίδευσης, για την αειφόρο ανάπτυξη στην εκπαίδευση και τη συμβολή 

τους στη στρατηγική της Λισσαβόνας, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης / διευκόλυνσης των 

ατόμων με αναπηρία και των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, προβλέπονται:  

• Η ανάπτυξη (προμήθεια) σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού των 

μονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών όλων των βαθμίδων και επιπέδων 

εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη συμπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση του σχετικού 

εξοπλισμού. 

• Η αναβάθμιση και πραγματοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες και τα 

επίπεδα εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες λειτουργίας αιθουσών, 

εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ 

• Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δομών με την υποστήριξη συστημάτων δικτύωσης και 

επικοινωνιών.  

 
Οι παραπάνω κατηγορίες δράσεων με τον συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

θα είναι συμβατές και θα εξυπηρετούν τους στόχους της Λισσαβόνας για τους τομείς της Εκπαίδευσης 

και Επαγγελματικής Κατάρτισης και της δια βίου μάθησης 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Υποδομές στον 

Τομέα της Εκπαίδευσης», με κωδικό: (75). 

 

• Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης, προβλέπεται να βελτιωθούν οι 

κτιριακές υποδομές και ο εξοπλισμός των Κέντρων Υγείας ή / και περιφερειακών ιατρείων της 

Περιφέρειας, ενώ προγραμματίζεται, να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις κτιριακών υποδομών και 

εξοπλισμού νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας, καθώς και υποδομές διαχείρισης 

αποβλήτων και λοιπές παρεμβάσεις σε νοσηλευτικές μονάδες, οι οποίες σχετίζονται και με την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Πιο συγκεκριμένα: 
• Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται, τόσο στην δημιουργία νέων 

υποδομών, όσο και κυρίως στον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής 

υποδομής των μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, για την κάλυψη 

απομακρυσμένων περιοχών, εφ όσον είναι αναγκαίο, θα προβλεφθούν κινητές μονάδες, ενώ θα 

συνεχιστεί η ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. 

• Η έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τομέα υγείας 

στο ΕΣΠΑ, με προτεραιότητα στις υποβαθμισμένες περιοχές και στοχεύει στην αποσυμφόρηση 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 222

των νοσοκομείων. Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται μία 

στρατηγική που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα του συστήματος υγείας που αφορά στην 

πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού. 

Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθμια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας 

που θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του 

κοινωνικού και τοπικού προσανατολισμού θα βοηθήσει να περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή 

σε δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη. 

• Όσον αφορά στην Προστασία της ∆ημόσιας Υγείας θα επιδιωχθεί η δικτύωση των υφιστάμενων 

υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών  τους, η ανάπτυξη συστήματος 

παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο 

των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων. Επίσης προβλέπεται να προωθηθούν δράσεις πρόληψης, προστασίας και 

προαγωγής της δημόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικές κατηγορίες 

πληθυσμού. 

• Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις σε Β’θμιες και Γ’θμιες μονάδες περίθαλψης αφορούν σε δημιουργία, 

ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό 

υφιστάμενων μονάδων. Επιδιώκεται μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών υποδομών η άρση 

των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο 

αυτής της κατηγορίας παρεμβάσεων, θα επιδιωχθεί η δημιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών 

τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες.  

 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Υποδομές 

στον Τομέα της υγείας», με κωδικό: (76). 

 

• Για την εξυπηρέτηση / αποδέσμευση του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας της 

Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν στην Αγορά Εργασίας, καθώς και για τη βελτίωση της 

παρεχόμενης υποστήριξης ατόμων που χρειάζονται βοήθεια, προβλέπονται δράσεις βελτίωσης, 

επέκτασης ή / και δημιουργίας των αντίστοιχων κοινωνικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και 

υποδομών φροντίδας παιδιών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αναγκαίες πληθυσμιακές 

συγκεντρώσεις σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο.. Παράλληλα, για τη βελτίωση του επιπέδου 

ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, 

προβλέπονται δράσεις/έργα εξυπηρέτησης προστασίας και κοινωνικής ένταξης ατόμων με 

αναπηρία και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. 

• Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στις Κοινωνικές Υποδομές αναφέρονται ενδεικτικά σε 

δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και 

ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και 

δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και διαμόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.  
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• Παράλληλα, δύναται να προβλεφθούν στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την προώθηση της 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα της 

Περιφέρειας (π.χ. εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των παραγωγικών εργαστηρίων τους.  

•  

Οι παραπάνω ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στις Κατηγορίες Παρέμβασης «Υποδομές στον τομέα 

της φροντίδας παιδιών», με κωδικό (77) και «Άλλες κοινωνικές υποδομές», με κωδικό (79). 

• Τα είδη / κατηγορίες των προαναφερόμενων παρεμβάσεων υγείας και πρόνοιας θα είναι απόλυτα 

συναφή με το συνολικό σχεδιασμό της στρατηγικής υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ, για το συγκεκριμένο τομέα. 

• Στο πλαίσιο δε του συντονισμού των δράσεων του Προγράμματος με την εθνική πολιτική του τομέα 

της υγείας, θα εξασφαλίζεται κατά την εξειδίκευσή του, από τα αρμόδια όργανα σε κεντρικό 

επίπεδο. 

Οι ως άνω κατηγορίες παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας που αφορούν, τόσο στις υποδομές 

Υγείας όσο  και στις Άλλες Κοινωνικές Υποδομές, συνεργούν ισχυρά με παρεμβάσεις στα Τομεακά 

Προγράμματα και των δύο διαρθρωτικών Ταμείων και ιδιαίτερα με εκείνα που συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές 

(Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ  και Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για τα θέματα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη 

διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηματοδοτούμενων υποδομών υγείας 

μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένουκαι ποσοτικά-ποιοτικά 
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού  του 

ΥΥΚΑ  ενημερώνονται μετά την σύναψη σύμβασης εργολαβίας  υποδομών ή προμήθειας εξοπλισμών 

ώστε να ελέγχουν  την επάρκεια του υφιστάμενου προσωπικού και να πραγματοποιούν την έναρξη και 

προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών. 

 

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν: 

Α. Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων: 

- Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ημόσιας Υγείας. 

- Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης  - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.  

- Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην 

Aποϊδρυματισμό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόμων με Αναπηρία. 

Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας80: 

- 1.α.: Ανάπτυξη της ∆ημόσιας Υγείας 

- 1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής 

                                                 
80 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείμενο προγραμματισμού  που διαμόρφωσε 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm). 
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- 2.β: Αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας  

- 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας 

- 4.β: Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση 

- 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των ΥΠΟΙΟ, 

ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραμματισμού και τις προτεραιότητες υγείας για την 

περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ"81». 

 

 

• Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Περιφέρεια, 

προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με στόχο την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.  

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα συνδέονται, το δυνατό, κατά τρόπο συμπληρωματικό με αντίστοιχες 

δράσεις ΕΤΠΑ, ήτοι, είτε με δράσεις ανάπτυξης δομών ∆ικτύου Πρωτοβάθμιας Υγείας και λοιπών 
κοινωνικών υποδομών, είτε και με αντίστοιχες δράσεις που συνδέονται με τη γυναικεία 

απασχολησιμότητα και θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το Τομεακό Ε.Π. «Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου ∆υναμικού» 

 

 

γ) ∆ιαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου  

• Στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφέρειας και σε συνδυασμό με άλλες συμπληρωματικές δράσεις αυτού ή άλλων Αξόνων 

Προτεραιότητας, προβλέπονται δράσεις προώθησης περιοχών φυσικού κάλλους και προστασίας 

και ανάπτυξης της φυσικής κληρονομιάς, καθώς  και δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών, 

με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και δράσεις προώθησης / προβολής του 

αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. Πιο αναλυτικά, βασικό στοιχείο της νέας 

προσέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η ενίσχυση ήπιων 

τουριστικών δραστηριοτήτων, με ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής 

κληρονομιάς, προστασία και ορθολογική διαχείριση, με παράλληλη τουριστική αξιοποίηση, των 

φυσικών πόρων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στις εσωτερικές / ορεινές και ημιορεινές ζώνες, καθώς 

επίσης και με ενίσχυση του θρησκευτικού, συνεδριακού και επιχειρηματικού τουρισμού. Παράλληλα 

δε, με ορθολογικό σχεδιασμό και στο πλαίσιο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον 

Τουρισμό, θα ενισχυθούν τουριστικές υποδομές ανάλογης κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη τη 

φέρουσα ικανότητα και τις προτεραιότητες τουριστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές της 

Περιφέρειας. 

                                                 
81 Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health and 
Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013. 
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Όσον αφορά στις δράσεις προστασίας και προώθησης περιοχών φυσικού κάλλους, στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Προγράμματος, προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε περιοχές οι 

οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης, ή 

περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες 

αλλά εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.  

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η 

σύμφωνη γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στις Κατηγορίες Παρέμβασης: «Προώθηση των 

Φυσικών Πόρων», με κωδικό: (55) «Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς», με κωδικό 

(56)  και «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών» με κωδικό: (57). 

 

• Με δεδομένες τις έντονες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδοπεριφερειακές / τοπικές ανισότητες, 

κυρίως μεταξύ ορεινών / μειονεκτικών περιοχών και παραθαλάσσιων περιοχών ή / και αστικών και 

ημιαστικών κέντρων, αλλά και με τη δημιουργία πολεοδομικών ή κοινωνικών πιέσεων, στα 

επιβαρυνόμενα αστικά ή ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας, διαπιστώνεται η ανάγκη 

Ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι, αφ’ ενός η 

διαφοροποίηση της οικονομίας των μειονεκτικών αγροτικών και ορεινών περιοχών, με τη 

δημιουργία πολυδραστηριοτήτων και λειτουργικής διασύνδεσης με τα γειτνιάζοντα με αυτές τις 

περιοχές, αστικά ή ημιαστικά κέντρα αφ ετέρου  η αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και 

ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας. 

 

Στις παρεμβάσεις του Άξονα θα μπορούσε να εξετασθεί επίσης η δυνατότητα υποστήριξης από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καθώς και από άλλους 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και μέσα. 

 

Επίσης, πέραν της Καλαμάτας, η οποία όπως έχει προαναφερθεί στη στρατηγική της χωρικής 

ενότητας, αποτελεί ένα δυναμικό αστικό κέντρο και έχει επιλεγεί ως πόλος ανάπτυξης, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά στην επιλογή των υπόλοιπων αστικών κέντρων της 

Περιφέρειας για παρεμβάσεις Αστικής αναγέννησης / αναζωογόνησης, με δεδομένη την 

ιδιαιτερότητα της σημασίας των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας, λαμβανομένου 

υπόψη και του τουριστικού χαρακτήρα των κέντρων αυτών, ο οποίος δημιουργεί ιδιαίτερες 

επιβαρύνσεις στη λειτουργικότητά τους, θα χρησιμοποιηθούν κριτήρια, τα οποία θα εξειδικευθούν 

από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράμματος κατά τη διαδικασία προετοιμασίας εφαρμογής της 

παρέμβασης: 

Όσον αφορά στην Αγροτική Αναγέννηση, οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις 

θα επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες περιοχές 

παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που συγχρηματοδοτείται 

από το ΕΓΤΑΑ, καθώς και με εκείνες τις περιοχές παρέμβασης του ΕΠΑΛ, έτσι ώστε να μην 

υπάρξουν επικαλύψεις, αλλά να επιτευχθεί συμπληρωματικότητα αυτού του είδους των 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 226

παρεμβάσεων στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας και στις περιοχές που εξαρτώνται από την 

αλιεία. 

 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: 

«Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση», με κωδικό: (61) 

 

δ) Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων  

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, πέραν των δεσμεύσεων 

που προκύπτουν από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, με δεδομένο ότι το 

φυσικό περιβάλλον ανάγεται πλέον στον κυρίαρχο πλουτοπαραγωγικό της πόρο, για την προώθηση 

και επίτευξη του στόχου της, για αειφόρο / βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Κάτω από αυτό το στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας του Περιφερειακού 

Προγράμματος, προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεων, όπως: 

• Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2000-2006 (ΧΥΤΑ, με παράλληλη αποκατάσταση ΧΑ∆Α), για την επίτευξη αυτού του στόχου, 

στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας , προβλέπονταιαντίστοιχες παρεμβάσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ΠΕΣ∆Α και λειτουργούν συμπληρωματικά με αντίστοιχες 

παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται, είτε από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠΠΕΡΑΑ), είτε και 

από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας θα συμβάλουν στην αποτελεσματική 

διαχείριση απορριμμάτων, για κάλυψη του συνόλου των αναγκών της Περιφέρειας, σύμφωνα με την 

Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, ως προς την ολοκληρωμένη ορθολογική και αποτελεσματική 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων και όπως αποτυπώνεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό αυτού του 

τομέα. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «∆ιαχείριση 

Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων», με κωδικό: (44) 

 

• Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και διανομή του πόσιμου νερού, για μείωση των 

απωλειών και κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές οξύνονται το καλοκαίρι στις τουριστικές 

περιοχές. Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας παρέμβασης, προβλέπονται έργα συλλογής, διανομής 

και διαχείρισης πόσιμου νερού, με παράλληλη επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων 

που συμβάλλουν σε απώλειες ύδατος. 

Κατηγορία Παρέμβασης: «∆ιαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», με κωδικό: (45)  

 

• Κάλυψη κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των αναγκών επέκτασης και αντικατάστασης δικτύων 

αποχέτευσης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων ΕΕΛ σε άμεση συμπληρωματικότητα με 

παρεμφερείς δράσεις του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο κατά κύριο λόγο 
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θα καλύψει τις ανάγκες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια, σε οικισμούς 

Γ΄Προτεραιότητας και τα αντίστοιχα έργα-γέφυρα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας, δύνανται να υλοποιηθούν δράσεις επεξεργασίας λυμάτων σε μικρούς οικισμούς 

που δεν εμπίπτουν στη Γ΄Προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις που δημιουργούνται 

κατά την τουριστική περίοδο σε περιοχές τουριστικής δραστηριότητας. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης: «Επεξεργασία 

ύδατος (λύματα)», με κωδικό: (46) 

 

• Παρεμβάσεις αποκατάστασης ρυπασμένων ή μολυσμένων εδαφών, καθώς και προστασίας του 

περιβάλλοντος και πρόληψης καταστροφών από καιρικά , ή άλλα γεωλογικά φαινόμενα, όπως 

αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμική προστασία ή προστασία των ακτών. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στις Κατηγορίες Παρέμβασης: 

«Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης», με κωδικό (50) και «Άλλα μέτρα για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων», με κωδικό: (54) 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
• Ολοκλήρωση των υποδομών που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής  

• Προστασία / διατήρηση και ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 

• Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, σε άμεση 

συμπληρωματικότητα με τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ ή / και άλλων χρηματοδοτικών 

πηγών.. 

• ∆ιάσωση, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με παράλληλη ενδυνάμωση του 

σύγχρονου πολιτισμού και αύξηση επισκεπτών ιστορικών χώρων, μουσείων κλπ 

• Βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης. 

• ∆ημιουργία προϋποθέσεων αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. 

• Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου από καιρικά φαινόμενα, 

καθώς και από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 

• ∆ημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της 

Περιφέρειας.  

• ∆ιάχυση της ανάπτυξης, μέσω λειτουργικών διασυνδέσεων των ορεινών / μειονεκτικών περιοχών, 

με τα αστικά / ημιαστικά κέντρα και της Περιφέρειας. 

 

Καθεστώτα Ενίσχυσης 
∆εν προβλέπονται 

 

Συνάφεια/ Συμβολή με Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές 
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζουν συνάφεια και συμβάλλουν στις 

Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείμενα. 
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ΕΣΠΑ 2007-2013 

α) Στις θεματικές προτεραιότητες:  

• (4.2.5) «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• (4.2.1) «Επένδυση στο παραγωγικό τομέα της οικονομίας» (άμεση και σημαντική συμβολή – 

συνεργία) 

• (4.2.3) «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» (έμμεση συμβολή) 

 

β) Στους Γενικούς στόχους: 

• «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» (έμμεση συμβολή) 

• «∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (άμεση και σημαντική συμβολή – 

συνέργεια) 

• «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 

αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» (έμμεση συμβολή, λόγω υποδομών 

εκπαίδευσης) 

• «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, 

λόγω χρήσης της ρήτρας 10% για δράσεις τύπου ΕΚΤ) 

• «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» (άμεση συμβολή) 

• «Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει 

ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, λόγω 

υποδομών υγείας – πρόνοιας) 

• «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των 

φύλων, με την άμεση σύνδεση τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - 

απασχόληση - κοινωνική συνοχή)» (έμμεση συμβολή) 

•  «Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (άμεση 

και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

 

γ) Στους Ειδικούς στόχους: 

• «Τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηματικότητα» (έμμεση συμβολή) 

• «Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργια) 

• «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (έμμεση συμβολή) 

• «Βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης» (έμμεση συμβολή) 

• «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξής 

τους στην αγορά εργασίας» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, λόγω χρήσης της ρήτρας 

του 10% για δράσεις τύπου ΕΚΤ, αλλά και λόγω υποδομών κοινωνικής πρόνοιας) 

• «Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια, λόγω 

χρήσης της ρήτρας του 10% για δράσεις του τύπου ΕΚΤ) 
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•  «Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας» (άμεση 

και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης» (έμμεση συμβολή) 

•  «Αποτελεσματικότερη προσαρμογή της διάστασης του φύλου στις τομεακές και περιφερειακές 

πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ» (έμμεση συμβολή) 

• «Ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων» (έμμεση συμβολή) 

• «∆ιαχείριση των υδατικών πόρων και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (άμεση και 

σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών της Χώρας» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

• «Τόνωση της ζήτησης στο τομέα του πολιτισμού» (άμεση και σημαντική συμβολή – συνέργεια) 

 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στις εξής Κατευθυντήριες 

Γραμμές: 

(1.1.2):Ενίσχυση των συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη 

(1.3.3):Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και 

των δεξιοτήτων 

(1.3.5):Προστασία της υγείας των εργαζομένων (κάλυψη των κενών σε θέματα υποδομών υγείας) 

 

Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στην εξής 

Κατευθυντήρια Γραμμή: 

(11): Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν συνέργειες μεταξύ της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης 

(15) Να προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που 

να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

 
Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να 

χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηματοδότησης 

του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την 

ικανοποιητική υλοποίηση μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 

Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση κατηγοριών 

παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας, , οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το 

στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας 

και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των 

ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών με τις 

υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 
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Η χρηματοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, με χρήση της ρήτρας 

ευελιξίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατομικευμένη 

παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούμενους.  

 
Ωφελούμενοι 
Άμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των περιοχών, στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ έμμεσα ωφελούμενοι είναι το σύνολο των 

τουριστικών επιχειρηματιών αλλά και των επιχειρηματιών άλλων δραστηριοτήτων, λόγω της 

διεύρυνσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων από την υλοποίηση και λειτουργία των έργων που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας.  

 
∆ΕΙΚΤΕΣ:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 

27 Αριθμός έργων 
διαχείρισης 
στερεών 
αποβλήτων 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

1 2 Ο δείκτης ορίζεται ως ο προβλεπόμενος 
αριθμός ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ που θα 
χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. 
Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

36 Αριθμός έργων 
εκπαίδευσης 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

24 13 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
έργων / υποέργων υποδομής (κτιριακά 
και εξοπλισμοί) στο τομέα της 
Εκπαίδευσης. Συνδράμουν μόνο τα 
ΠΕΠ. 

37 Αριθμός 
ωφελούμενων 
μαθητών 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

4.500 10.000 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
ωφελούμενων μαθητών από όλες τις 
προαναφερόμενες παρεμβάσεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Συνδράμουν 
μόνο τα ΠΕΠ. 

38 Αριθμός έργων 
υγείας 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

4 12 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
έργων / υποέργων υποδομής (κτιριακά 
και εξοπλισμοί) στο τομέα της Υγείας. 
Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

39 Αριθμός έργων 
για την 
εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας και 
της 
ελκυστικότητας 
των πόλεων 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

26 14 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
έργων αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, 
ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής 
ανάπτυξης. Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

31 Αριθμός έργων 
πρόληψης 
κινδύνων 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

25 3 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
έργων (αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής 
προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται 
στην πρόληψη κινδύνων. Συνδράμουν 
το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

25 Επιπρόσθετος 
Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης 
υδάτινων πόρων 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

40.000 135.000 Ο δείκτης ορίζεται ως πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από δίκτυα ύδρευσης που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. 
Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

26 Επιπρόσθετος 
ισοδύναμος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης 
υγρών 
αποβλήτων 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

89.320 20.000 Ο δείκτης ορίζεται ως ο ισοδύναμος 
πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από 
ΕΕΛ που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ 
και ΠΕΠ. 

1 Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης 
που 
δημιουργούνται 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

0 55 Ο δείκτης ορίζεται ως αριθμός θέσεων 
εργασίας σε όρους μέσης ετήσιας 
απασχόλησης. 
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κατά τη λειτουργία 
της πράξης 

 Αριθμός έργων 
αποκατάστασης 
περιοχών 

Αριθμός Ε∆Α 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

2* 60 Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθμός ΧΑ∆Α 
που αποκαθίστανται με χρηματοδότηση 
του Προγράμματος. 

*Αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

 
Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
1 Μνημεία / αρχαιολογικοί 

χώροι που 
αναδεικνύονται 

Αριθμός ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

/ 2006 

88 40 Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθμός των 
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της 
Περιφέρειας στους οποίους 
πραγματοποιούνται παρεμβάσεις 
ανάδειξης. 

2 Αίθουσες διδασκαλίας 
που αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται 

Αριθμός ∆/νσεις 
εκπαίδευσης 
Νομαρχιακών 
Αυτοδοικήσεων 
Πελοποννήσου 

2006 

4.300 150 Ο δείκτης ορίζεται ως το άθροισμα 
δημιουργίας νέων αιθουσών διδασκαλίας 
και αναβάθμισης των υφιστάμενων, με 
χρηματοδότηση του Προγράμματος. 

3 Νοσοκομειακές Κλίνες 
που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός Υπουργείο Υγείας / 
2005 

1.860* 500 Ο δείκτης ορίζεται από το άθροισμα των 
νέων νοσοκομειακών κλινών που 
κατασκευάζονται και των υφιστάμενων που 
αναβαθμίζονται, με χρηματοδότηση του 
Προγράμματος. 

4 ΕΕΛ που 
δημιουργούνται 
/αναβαθμίζονται 

αριθμός ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

/ 2006 

19 3 Ο δείκτης ορίζεται από τον αριθμό των ΕΕΛ 
που κατασκευάζονται και των  
υφιστάμενων ΕΕΛ που αναβαθμίζονται, με 
χρηματοδότηση του Προγράμματος 

 
Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 Μνημεία / αρχαιολογικοί 
χώροι που αναδεικνύονται 
(επί των υφιστάμενων) 

% ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Υ / 2006 

0 45,5 Ο δείκτης ορίζεται ως ο 
αριθμός των μνημείων / 
αρχαιολογικών χώρων που 
αναδεικνύονται, ως προς το 
σύνολο των υφιστάμενων 
μνημείων / αρχαιολογικών 
χώρων της Περιφέρειας. 

2 Αίθουσες διδασκαλίας που 
αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται (επί των 
υφιστάμενων) 

% ∆/νσεις 
Εκπαίδευσης 
Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων 
Πελοποννήσου 

2006 

4,6 3,5 Ο δείκτης ορίζεται ως ο 
αριθμός των νέων και 
αναβαθμιζόμενων αιθουσών 
διδασκαλίας, ως προς το 
σύνολο των υφιστάμενων 
αιθουσών διδασκαλίας της 
Περιφέρειας. 

3 Νοσοκομειακές Κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (επί των 
υφιστάμενων) 

% Υπουργείο Υγείας 
2006 

37,7** 26,9 Ο δείκτης ορίζεται ως ο 
αριθμός των νέων και 
αναβαθμιζόμενων 
νοσοκομειακών κλινών, ως 
προς το σύνολο των 
υφιστάμενων νοσοκομειακών 
κλινών της Περιφέρειας. 

4 Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά την 
υλοποίηση της πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

ΕΥ∆ ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Υ / 2006 

0 1.650 Ο δείκτης ορίζεται ως 
ανθρωποέτη απασχόλησης 
που απαιτούνται για την 
υλοποίηση / εκτέλεση των 
πράξεων του Άξονα 
Προτεραιότητας. 

       
** περιλαμβάνονται και οι 126 κλίνες των ιδιωτικών νοσοκομείων, για τις οποίες δεν προβλέπονται παρεμβάσεις 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Γενικά: 
Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη µε σεβασµό στις φυσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, που 

εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική ευημερία του τοπικού πληθυσμού. Απαραίτητο δε 

συστατικό της είναι η διασφάλιση μιας χωρικής ισορροπίας ανάμεσα σε βασικές κατηγορίες περιοχών 

με ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά προβληματικότητας και δυναμισμού. 

Τα Ιόνια Νησιά λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών τους συνθηκών περιλαμβάνουν σημαντικά και 

ενδιαφέροντα φυσικά οικοσυστήματα και τοπία ιδιαίτερου κάλλους, καθώς και αξιόλογα στοιχεία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, που μέσω μιας ορθολογικής και  ήπιας τουριστικής αξιοποίησής τους είναι 

δυνατόν να επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. 

Στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, η αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων 

αναγκαστικά, γίνεται σε επίπεδο νομού και στη λογική αυτή κινείται ο περιφερειακός σχεδιασμός. 

Ειδικότερα, ο Σχεδιασμός αυτός (ΠΕΣ∆Α) προβλέπει την αναγκαία συμπλήρωση με ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, 

καθώς και την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων και βιοαποδομίσιμων κλπ υλικών. Η  αξιοποίηση των 

ανακυκλώσιμων ΑΣΑ αναλαμβάνεται από τα εγκεκριμένα συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, ενώ 

τυχόν αξιοποίηση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων μπορεί  να πραγματοποιηθεί με συνεργασίες. 

Επιπλέον του ΠΕΣ∆Α προβλέπονται δράσεις αποκατάστασης ΧΑ∆Α Η υλοποίηση των παραπάνω 
δράσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων. Όσον δε αφορά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ήδη καλύπτονται οι 

επιτακτικές υποχρεώσεις για δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία. Η νησιωτικότητα δημιουργεί 

ποικίλους ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς στους υδάτινους πόρους, ενώ το ζήτημα της 

διαχείρισής τους υπό αυτές τις συνθήκες αποκτάει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, το πλούσιο περιβάλλον 

και η γενικότερη γεωμορφολογική συγκρότηση δημιουργούν την ανάγκη πρόληψης και προστασίας 

από σχετικούς κινδύνους. 

Οι κοινωνικές υποδομές και οι συναφείς προσφερόμενες υπηρεσίες, αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

συγκράτησης και έλξης για την ανθρώπινη διαβίωση και δραστηριότητα. Οι Νομοί της Περιφέρειας 

καλύπτονται υγειονομικά από νοσοκομειακές κλπ υποδομές που έχουν γενικά ικανοποιητική  

διασπορά και χωροθέτηση, εικόνα που διαφοροποιείται έντονα κατά την τουριστική περίοδο, οπότε η 

πληρότητα αγγίζει τα μέγιστα όρια, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Γενικά, οι υποδομές 

υγείας χρειάζονται εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση προκειμένου να βελτιωθεί κυρίως η ποιότητα των 

προσφερομένων υπηρεσιών. Όσον αφορά τον προνοιακό τομέα, λειτουργούν ήδη αρκετές δομές που 

αφορούν τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλύπτονται όλες 

οι ανάγκες όλων των ευπαθών ομάδων (π.χ. γυναίκες, τσιγγάνοι κλπ). Η συνέχιση της λειτουργίας των 

δομών αυτών θα πρέπει να διασφαλισθεί. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η αναλογία μαθητών ανά 

αίθουσα α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζεται σχετικά ικανοποιητική, όμως σημαντικά 

προβλήματα έχουν να κάνουν με την παλαιότητα των κτιρίων,  τις ελλείψεις σε ειδικές αίθουσες και 

εξοπλισμό, τη μη ικανοποιητική χωροθέτηση Παρόμοιου τύπου ανάγκες (κτιριακές εγκαταστάσεις και 
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εξοπλισμός) αλλά διαφορετικής εμβέλειας καταγράφονται και για τα δύο ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Π.Ι.Ν.  

Όμως, πέραν από την οικονομική και κοινωνική, η χωρική διάσταση αποκτάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

γιατί στην ουσία εμπεριέχει διαφόρους τύπους δυνατοτήτων και ανισοτήτων. Έτσι, η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των πόλεων, οφείλει να έχει ως απαραίτητο  συμπλήρωμα μια 

νέα σχέση πόλεως-υπαίθρου, με κατεύθυνση τη διαφοροποίηση και γενικά την αναβάθμιση της 

ενδοχώρας, ιδιαίτερα δε των μειονεκτικών και απομονωμένων περιοχών.  

Η έως σήμερα πολιτική, παρότι στη στόχευσή της (ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο) εμπεριέχει το στοιχείο της διασύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση των 

περιβαλλοντικών (οικοσυστήματα) και πολιτιστικών πόρων (κληρονομιά, σύγχρονος πολιτισμός), δεν 

έχει διασφαλίσει την αναγκαία δια-λειτουργικότητα και την αξιοποίησή τους σε ένα ενιαίο πλαίσιο. 

Πέραν αυτού,  έχει αποφέρει ορισμένες σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα των περιβαλλοντικών 

υποδομών. Στον τομέα της υγείας οι παρεμβάσεις που έχουν ξεκινήσει στο παρελθόν, δεν έχουν 

ολοκληρωθεί, ενώ όσον αφορ ά  την εκπαίδευση, έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες 

συμπλήρωσης και ανανέωσης των σχολικών υποδομών, χωρίς όμως να έχουν καλυφθεί συνολικά οι 

ανάγκες. Τέλος, όσον αφορά τη χωρική διάσταση, για πρώτη φορά κατά την προγραμματική περίοδο 

2000-2006 υλοποιούνται πιλοτικού χαρακτήρα προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης και 

χωρικής προσέγγισης για τις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα. Τέλος, χωρίς την διάσταση μιας 

συνεκτικής παρέμβασης, επιχειρείται μια πολύπλευρη και διακριτή προσπάθεια στήριξης των Μικρών 

Νησιών. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ: 
Συνήθως ο νησιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από στενότητα φυσικών και άλλων πόρων, όμως 

αρκετές φορές ο περιορισμός αυτός συνοδεύεται από  μοναδικότητα και  ποικιλία, στοιχεία που 

συνδυαζόμενα με μια λελογισμένη προσπάθεια αξιοποίησης, μετατρέπουν την έλλειψη σε ευκαιρία και 

πλεονέκτημα. Παράλληλα όμως, στα νησιά περισσότερο από ότι αλλού, η ένταση της οικονομικής 

δραστηριότητας συνοδεύεται από πιέσεις ή τάσεις  υποβάθμισης του περιβάλλοντος και φθοράς της 

φυσικής κληρονομιάς, στη δε περίπτωση της έντονης τουριστικής ανάπτυξης και από κινδύνους 

αλλοίωσης της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.  

Η ανεπάρκεια (ποιοτική ή/και ποσοτική) των κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης 

κλπ) και της προσφοράς των συναφών υπηρεσιών αποτελεί λόγο  εγκατάλειψης, ή έστω εσωτερικής 

μετακίνησης προς το πλησιέστερο αστικό κέντρο.  

Γενικά η εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υποδομών και υπηρεσιών επηρεάζει τη δομή 

και λειτουργία του χώρου και η συγκέντρωση ορισμένων χαρακτηριστικών και λειτουργιών 

προσδιορίζει τύπους ανάπτυξης. Ταυτόχρονα η χωρίς μέριμνα εξέλιξη των ζητημάτων που άπτονται 

του χώρου οδηγεί σε εκτροπές και δημιουργεί ανισότητες που προστίθενται στις οικονομικές και 

κοινωνικές. 

Στόχο του περιφερειακού προγραμματισμού και σημαντική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα αποτελεί: 
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Επιμέρους ειδικοί στόχοι είναι:  
• ∆ημιουργία της απαραίτητης (περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.) βάσης για την προώθηση της 

διαφοροποίησης του περιφερειακού συστήματος, με την ανάπτυξη ήπιων, εναλλακτικών και 

ποιοτικών δραστηριοτήτων  

• Προώθηση της προστασίας του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος 

• Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης και υγείας-πρόνοιας), 

μέσω των οποίων παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες 

• Υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής 

συνοχής 

 
Ειδικότερα, όσον αφορά: 
 
Α. Τον τομέα του πολιτισμού, βασικό στοιχείο της περιφερειακής πολιτιστικής στρατηγικής αποτελεί η 

ανάδειξή του τομέα ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Έτσι, στο 

πλαίσιο της γενικής περιφερειακής στρατηγικής για τα Ιόνια Νησιά, ο πολιτισμός μαζί με το περιβάλλον 

αποτελούν δύο από τις πλέον σημαντικές και αξιοποιούμενες συνιστώσες για την επίτευξη της 

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, ο λαϊκός πολιτισμός, τα σύγχρονα πολιτιστικά 

γεγονότα και επιτεύγματα, αποτελούν πόλους  έλξης επισκεπτών και ανάπτυξης οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Προτεραιότητα της περιφερειακής στρατηγικής των Ιόνιων Νησιών για τον πολιτισμό αποτελεί: 

• η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης) και συμπληρωματικά 

της σύγχρονης δημιουργίας, που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί αναπόσπαστη συνέχεια,  μέσω  

• της συμπλήρωσης των πολιτιστικών υποδομών,  

• της ενίσχυσης και καθιέρωσης σημαντικών γεγονότων,  

• της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της 

δημιουργίας δικτύων και διαδρομών82, καθώς και  

• της εξειδικευμένης προβολής σε συνδυασμό μάλιστα με την επιδιωκόμενη αύξηση της 
ζήτησης του πολιτιστικού προϊόντος στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού,  

 

                                                 
 

«αφενός η ανάδειξη και η συνετή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με τις ποικίλες 
εναλλαγές, σε συνδυασμό με το πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, υλικό και άϋλο, ώστε να 
αποτελέσουν την αναγκαία και  ικανή βάση για μια διαφοροποιημένη τοπική ανάπτυξη, 
 αφετέρου η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής 
προστασίας, στοιχείων που συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου 
διαβίωσης και ευημερίας, όλα αυτά σε συνδυασμό με την δημιουργία των προϋποθέσεων 
για μια νέα, δυναμική και μη ανταγωνιστική σχέση πόλεων και ενδοχώρας, που να 
διασφαλίζει την αξιοποίηση του χώρου ως αναπτυξιακού πόρου». 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 235

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, μέσω των ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και 

«Ψηφιακή Σύγκλιση»  δύναται να ενισχυθεί αφενός η επιχειρηματική αξιοποίηση του τοπικού 

πολιτισμού και αφετέρου η γενικότερη ψηφιακή αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος. 

 

Β. Τον τομέα του Περιβάλλοντος, που μαζί με τον πολιτισμό αποτελούν δύο από τις πλέον 
σημαντικές και αξιοποιούμενες συνιστώσες για την επίτευξη της βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης προβλέπεται η ενίσχυσή του από κοινού από το ΤΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» και το οικείο ΠΕΠ. Ειδικότερα, η περιβαλλοντική στρατηγική της Περιφέρειας : 

• καλύπτει μέσω ΠΕΠ τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη βάση των προβλέψεων του 

εγκεκριμένου ΠΕΣ∆Α,  

• καλύπτει δράσεις χωρικού σχεδιασμού μέσω ΤΕΠ,  

• όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, χρηματοδοτεί ενδεχομένως μέσω ΠΕΠ σχετικά μικρής κλίμακας 

δράσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία και αναβάθμιση των Συστημάτων Επεξεργασίας Υγρών 

Αποβλήτων (περιλαμβανομένων δικτύων) σε  περιοχές αιχμής που δεν εμπίπτουν στις 

Προτεραιότητες τις Οδηγίας 91/271. Το αντίστοιχο ΤΕΠ-«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

αναλαμβάνει στο σύνολό τους τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & 

διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύματα), 

συμπεριλαμβανομένων  και των «έργων-γέφυρα» της προγραμματικής περιόδου 2000-2006, 

• όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, το ΠΕΠ ενδεχομένως χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε 

περιοχές NATURA ή εθνικώς προστατευόμενες περιοχές οι οποίες ∆ΕΝ υπόκεινται σε διαχείριση 

από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης ή σε περιοχές ιδιαίτερου 

οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες, αλλά εμπίπτουν 

στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, ενώ το ΤΕΠ θα καλύψει όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Για την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων μέσω ΠΕΠ θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η 

σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Γενικά στον τομέα αυτό, η 
στρατηγική είναι σε αρμονία με το πλαίσιο πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον  που έχει 
τεθεί από την Ε.Ε., 

• όσον αφορά  τους υδάτινους πόρους και την προστασία από κινδύνους, καλύπτει μέσω ΠΕΠ 

τοπικής κλίμακας παρεμβάσεις, ενώ μεγάλης κλίμακας έργα και οριζόντιες δράσεις προβλέπονται 

στο ΤΕΠ 

 
Τέλος, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτά αντιμετωπίζονται εξολοκλήρου από το ΤΕΠ 
 
 
Γ. Τον τομέα της εκπαίδευσης, η περιφερειακή στρατηγική είναι προσαρμοσμένη στις βασικές 

κατευθύνσεις της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, προσδίδοντας 

προτεραιότητα: 

• στην ενίσχυση της προσχολικής αγωγής,  
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• στην αντιμετώπιση των αναγκών σε χώρους και εξοπλισμό για τη λειτουργία εργαστηρίων ειδικά 

για ΑμΕΑ  και  

• στην κάλυψη των αναγκών σε υποδομές που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης 

Παράλληλα με τα παραπάνω, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των λοιπών αναγκών σε υποδομές (χώροι-

εξοπλισμός) σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

 

Επιπρόσθετα, μέσω του ΤΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επιδιώκεται η επιτάχυνση των 

ρυθμών ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα, η ενίσχυση της αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στην εκπαίδευση. 

 

∆.Τον τομέα της υγείας-κοινωνικής αλληλεγγύης, η περιφερειακή στρατηγική συνάδει με το γενικότερο 

στόχο του ΕΣΠΑ για τη θεμελίωση ενός αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος Υγείας που θα 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 

πρόληψης και φροντίδας. Εστιάζεται δε, στους παρακάτω άξονες που καλύπτονται από το ΠΕΠ: 

 
• Ανάπτυξη Υποδομών στην Α’ θμια Φροντίδα Υγείας, στρατηγική που δίνει την απαιτούμενη 

βαρύτητα  στον εξωνοσοκομειακό τομέα του συστήματος υγείας. Ανάπτυξη και προστασία της 

∆ημόσιας Υγείας  μέσω της δικτύωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών και της προώθησης 

συντονισμένων δράσεων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας 

• Βελτίωση, αναβάθμιση και ενίσχυση των νοσοκομειακών υποδομών για την άρση των 

περιφερειακών ανισοτήτων και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που αφορούν την ψυχική υγεία 

• .Άλλες Κοινωνικές Υποδομές που αφορούν τη φροντίδα, την υποστήριξη, κοινωνική αποκατάσταση 

και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα 

 
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας και των τηλε-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης επιδιώκεται  εξολοκλήρου μέσω του ΤΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Οι ως άνω παρεμβάσεις του τομέα της υγείας-κοινωνικής αλληλεγγύης συνεργούν ισχυρά με 
παρεμβάσεις στα Τομεακά Προγράμματα και των δύο διαρθρωτικών Ταμείων. 
 
 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές 

για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηματοδοτούμενων υποδομών 
υγείας μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένης και της ποσοτικά-
ποιοτικά επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης 

προσωπικού  του ΥΥΚΑ  ενημερώνονται μετά την σύναψη σύμβασης εργολαβίας  υποδομών ή 

προμήθειας εξοπλισμών ώστε να ελέγχουν  την επάρκεια του υφιστάμενου προσωπικού και να 

πραγματοποιούν την έναρξη και προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την πλήρη 

λειτουργία των νέων υπηρεσιών. 

 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 237

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: 
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά προς τις βασικές  παρεμβάσεις προσπελασιμότητας  που θα προωθηθούν από τα 

αντίστοιχα Τομεακά και άλλα  Προγράμματα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά: 

Τουρισμό– Πολιτισμό   (ΚΘΠ: 57, 58, 59 & 60) 

• Παρεμβάσεις σε περιοχές NATURA ή εθνικώς προστατευόμενες περιοχές οι οποίες ∆ΕΝ 

υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης ή σε 

περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες, 

αλλά εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο 

• Ανάδειξη κυρίως της πολιτιστικής (μνημειακής, αρχειακής και άϋλης)i κληρονομιάς με την 

προώθηση σχεδίων διατήρησης, προστασίας και ήπιας αξιοποίησής της και συμπληρωματικά, 

ανάδειξη του σύγχρονου τοπικού πολιτισμού (υλικού και άϋλου) βασικά μέσω της υποστήριξης της 

καθιέρωσης σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων με αντικείμενο την επτανησιακή τέχνη και 

δημιουργία, των καθιερωμένων πολιτιστικών συνόλων κ.ά., συμπεριλαμβανομένης της 

συμπλήρωση της πολιτιστικής υποδομής. 

• Λοιπές δράσεις για τη βελτίωση τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών83 Εκτός των άλλων 

προωθούνται οι υποστηρικτικές υποδομές θαλάσσιου τουρισμού (τουριστικά λιμάνια, κλπ).  

Περιβαλλοντική προστασία  (ΚΘΠ:44, 45, 46, 51  & 53) 
• Λειτουργική ολοκλήρωση των δράσεων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάσθηκαν. 

• Ολοκλήρωση και συμπλήρωση περιβαλλοντικών υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων, που δεν εμπίπτουν στην προτεραιότητα -Γ- και γενικά στις προτεραιότητες της 

Οδηγίας 91/271, κυρίως μέσω ΤΕΠ. 

• Υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με τη 

συμπλήρωση των υποδομών σε ΧΥΤΑ και σταθμούς μεταφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των 

απομακρυσμένων περιοχών, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α και 

δράσεις ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης του κοινού σε τοπικό επίπεδο. 

• Εμπλουτισμός και βελτίωση υδάτων για ύδρευση, ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των  δικτύων 

άντλησης και διανομής πόσιμου νερού, με προτεραιότητα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν 

αυξημένα προβλήματα. 

• ∆ράσεις για την πρόληψη και προστασία από κινδύνους που αφορούν το γενικότερο περιβάλλον. 

• Ενδεχομένως παρεμβάσεις σε περιοχές NATURA ή εθνικώς προστατευόμενες περιοχές οι οποίες 

∆ΕΝ υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης ή σε 

περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες, 

                                                 
83 Ενδεικτικά: λοιπές υποστηρικτικές υποδομές ειδικού τουρισμού περιλαμβανομένων των τουριστικών αγκυροβολίων, σταθμοί 
πληροφόρησης, σύστημα έκδοσης σημάτων ποιότητας, ειδικός πολιτιστικός εξοπλισμός και έρευνα, λαϊκός πολιτισμός, 
παραγωγή πιστών αντιγράφων, άϋλες ενέργειες κλπ δράσεις) 
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αλλά εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο 

 

Κοινωνικές υποδομές   (ΚΘΠ: 75, 76, 77, 78  & 79) 
• Λειτουργική ολοκλήρωση των δράσεων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάσθηκαν 

• Προώθηση παρεμβάσεων που αφορούν: την κάλυψη των αναγκών σε υποδομές (κτηριακά και 

εξοπλισμός) α ’θμιας, β΄ θμιας εκπαίδευσης, γ΄ θμιας εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. 

• Εξοπλισμός ειδικών σχολείων και σχετικών εργαστηρίων. 

• .Κάλυψη αναγκών εξοπλισμού ειδικών σχολείων και λοιπών σχολών (πχ ΑΕΝ, κλπ). 

• Παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που εστιάζονται τόσο στην δημιουργία νέων 

υποδομών όσο και στον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής 

των μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα επιδιωχθεί η κάλυψη των 

απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών με κινητές μονάδες, καθώς και η ανάπτυξη δομών 

ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. 

• ∆ράσεις για την προστασία της ∆ημόσιας Υγείας84 

• Παρεμβάσεις σε Β’θμιες  μονάδες περίθαλψης που αφορούν στη δημιουργία, ενίσχυση και 

αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και στον λειτουργικό κλπ εκσυγχρονισμό 

υφιστάμενων μονάδων. Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δημιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών 

τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες.  

• Παρεμβάσεις δημιουργίας, ενίσχυσης και αναβάθμισης στις κοινωνικές υποδομές και στις ειδικές 

υποδομές για ευπαθείς ομάδες85 

Αστική και αγροτική ανάπτυξη    (ΚΘΠ: 61) 
• Σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που συνδυάζουν, αφενός τη βιωσιμότητα με την 

ανταγωνιστικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν στην διαφοροποίηση των παραγωγικών 

τους προτύπων και στοιχείων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας και της προβολής 

της, καθώς και της υιοθέτησης διακριτών ρόλων τουλάχιστον για τα μεγαλύτερα αστικά μεγέθη και  

αφετέρου  την πολύπλευρη και συνδυασμένη αντιμετώπιση βασικών αστικών προβλημάτων και 

λειτουργικών κ.ά. ελλείψεων για τα μικρότερα κέντρα στο  πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους. 

Οι ενδεικνυόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν: τη δικτύωση, τη βελτίωση και ανάπτυξη των 

υποδομών, την αειφορική ανάπτυξη, την αξιοποίηση φυσικών και πολιτισμικών πόρων, την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και ενδεχομένως την αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων, την ενίσχυση της απασχόλησης κ.ά. 

                                                 
 
85 Όπου ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης 
και ημιαυτόνομης διαβίωσης, δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας και φιλοξενίας, μονάδες 
κοινωνικής αποκατάστασης και διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, κέντρα συμβουλευτικής στήριξης γυναικών, συμπλήρωση υποδομών σε οικισμούς τσιγγάνων υποδομές φροντίδας 
παιδιών και γενικότερα υποδομές στέγασης ευπαθών ομάδων (οικοτροφεία, προστατευόμενα διαμερίσματα, ΣΥ∆, Παιδικοί 
Σταθμοί κλπ) 
κλπ 
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Για τους πόλους ή τους εν δυνάμει πόλους ανάπτυξης οι ενδεικνυόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων 

αναφέρονταιστην ενότητα 2.4. 

• Σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης στον αγροτικό και ορεινό χώρο με σκοπό: 

- την άρση της μειονεκτικότητας, της απομόνωσης και την ανασυγκρότηση του προτύπου παραγωγής 

και κατοίκησης, μέσω παρεμβάσεων μικρής κλίμακας, ήπιας μορφής και ποιοτικού χαρακτήρα στον 

ορεινό, απομονωμένο χώρο στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός πολύ-λειτουργικού προτύπου 

ανάπτυξης που εκτός των άλλων θα διασφαλίζει λειτουργικές διασυνδέσεις με τα γειτονικά κέντρα, είτε 

μέσω παρεμβάσεων λειτουργικής ολοκλήρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων εναλλακτικού και 

ποιοτικού χαρακτήρα και διασφάλισης των ιδιαίτερων φυσικών, πολιτισμικών χαρακτηριστικών, που 

καθιστούν ελκυστικές τις αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας που γειτνιάζουν με την παράκτια 

αναπτυγμένη ζώνη και ενδεχομένως 

Οι ενδεικνυόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν: τη δικτύωση με γειτονικά κέντρα, τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε υποδομές και ΥΓΟΣ, την αειφορική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση της οικονομίας, 
τη διάδοση νέων τεχνολογιών, ενδεχομένως την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, την 
ενίσχυση της απασχόλησης και γενικά την αύξηση της ελκυστικότητας κ.ά.. 

• Σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας με σκοπό την άρση των 

ενισχυμένων στις περιοχές αυτές συνεπειών της νησιωτικότητας, μέσω της τόνωσης του τοπικού 

παραγωγικού συστήματος, της περιβαλλοντικής μέριμνας, της βελτίωσης των συνθηκών 

προσπελασιμότητας και επικοινωνίας και της υποστήριξης των όρων διαβίωσης με τις κατάλληλες 

υποδομές για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.  

Οι ενδεικνυόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν: τη βελτίωση της προσπελασιμότητας καθώς 
και της πρόσβασης σε υποδομές και ΥΓΟΣ, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την 
περιβαλλοντική και πολιτισμική μέριμνα στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης, την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ), ενδεχομένως την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, την ενίσχυση της 
απασχόλησης κ.ά. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν την αστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της 
ενδοχώρας, όσον αφορά τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, ενδέχεται να συμβάλλει πρόσθετα ο 2ος Άξονας προτεραιότητας του περιφερειακού 
σχεδιασμού. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

Η υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα και 
πιθανόν ορισμένες αρνητικές συνέπειες. 

Ειδικότερα: 
• η δημιουργία βάσης για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού 

συστήματος, θα συμβάλλει γενικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, με συνέπεια την ενίσχυση 

της οικονομικής συνοχής. 

• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις πιέσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 

αφενός δημιουργεί ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα και 

αφετέρου συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών. 
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• Η βελτίωση των κοινωνικών υποδομών συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και στην άρση των συνθηκών αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός περιεκτικού και ασφαλούς κοινωνικού χώρου. 

• Σε χωρικό επίπεδο, η προώθηση πολύπλευρων παρεμβάσεων που αφορούν είτε τους δυναμικούς 

πόλους (αστικούς) είτε το ενδογενές τοπικό δυναμικό (αγροτική ενδοχώρα, μικρά νησιά) συμβάλλει 

στην εδαφική συνοχή της Περιφέρειας, δημιουργώντας προϋποθέσεις άρσης μειονεκτικών 

χαρακτηριστικών και αξιοποίησης του τοπικού δυναμισμού. 

Ως πιθανές αρνητικές συνέπειες και εφόσον δεν ληφθούν οι αναγκαίες πρόνοιες, μπορεί μεταξύ άλλων 
να είναι: 
• Η ένταση των «εσωτερικών» χωρικών ανισορροπιών, εφόσον η ενίσχυση της πολικότητας 

(δυναμικοί τομείς της οικονομίας, άξονας Β-Ν, αστικά κέντρα) αποβεί δυσανάλογη με την 

προσπάθεια ενδογενούς ανάπτυξης και χωρικής διάχυσης των ωφελειών (εναλλακτικές 

δραστηριότητες, ενδοχώρα, μικρά νησιά). 

 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΟΥ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ /ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ :  
Ωφελούμενοι: Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των 

περιοχών στις οποίες  πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης, ενώ έμμεσα 

ωφελούμενο είναι το επιχειρηματικό και εργατικό δυναμικό της Περιφέρειας λόγω της διεύρυνσης των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων από την υλοποίηση ορισμένων παρεμβάσεων που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας.   

Περιοχές εφαρμογής :   Όλη η Περιφέρεια   

Ωφελούμενοι τομείς: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Τουρισμός, Εκπαίδευση, Υγεία Πρόνοια, Ποιότητα 

Ζωής, Ανθρώπινοι πόροι  

∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
CORE 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆ΕΙΚΤΕΣ CORE ΑΞΟΝΑ 

25 

Πληθυσμός πού 
εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης 
υδάτινων πόρων 

Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 
/2006 17.735 10.000 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων που εντάσσονται στο ΕΠ. 

27 

Αριθμός έργων 
διαχείρισης 
στερεών 
αποβλήτων 

Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 
/2006 1 3 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
(ΧΥΤΑ , ΧΥΤΥ, ΣΜΑ) που εντάσσονται στο 
ΕΠ 

31 
Αριθμός έργων 
πρόληψης 
κινδύνων 

Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 
/2006 15 1 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων πρόληψης κινδύνων που 
εντάσσονται στο ΕΠ 

34 Αριθμός έργων 
τουρισμού Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 

/2006 27 12 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων τουρισμού (όπως τουριστικά 
αγκυροβόλια και τουριστική προβολή) που 
εντάσσονται στο ΕΠ (εκτός κρατικών 
ενισχύσεων). 

36 Αριθμός έργων 
εκπαίδευσης  Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 

/2006 92 11 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων εκπαίδευσης (κτηριακών και 
εξοπλισμού) που εντάσσονται στο ΕΠ 
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37 
Αριθμός 
ωφελούμενων 
μαθητών 

Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 
/2006 13.400 3.400 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των μαθητών που επωφελούνται από τα 
έργα εκπαίδευσης που εντάσσονται στο ΕΠ 

38 Αριθμός έργων 
υγείας Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 

/2006 24 6 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων υγείας (όλων των βαθμίδων) που 
εντάσσονται στο ΕΠ 

39 

Αριθμός έργων για 
εξασφάλιση 
βιωσιμότητας και 
ελκυστικότητας 
πόλεων 

Αριθμός Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 
/2006 6 8 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων για εξασφάλιση βιωσιμότητας και 
ελκυστικότητας πόλεων (Επιχειρησιακά Σχέδια 
Αστικής Ανάπτυξης) που εντάσσονται στο 
ΕΠ 

1 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης 
που 
δημιουργούνται 
κατά τη λειτουργία 
της πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 

/2006 0 123 
Αναφέρεται στο σύνολο των θέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται μετά την 
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

1 
Νοσοκομειακές κλίνες 
που δημιουργούνται 
– αναβαθμίζονται 

Αριθμός ΕΣΥΕ / 2003 569 253 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός 
αριθμός νοσοκομειακών κλινών που 
δημιουργούνται – αναβαθμίζονται από το 
Πρόγραμμα. 

2 
Μνημεία – 
Αρχαιολογικοί  Χώροι 
που αναδεικνύονται  

Αριθμός ΥΠΠΟ / 2006 26 18 
Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός 
αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών 
Χώρων που αναδεικνύονται στο πλαίσιο 
του ΕΠ. 

 

Α/Α ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

1 

Εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός από 
δομές α’θμιας 
φροντίδας  

% ΔΥΠΕ/2006 69 1 
Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού από δομές 
α΄θμιας φροντίδας σε σχέση με το σύνολο 
του πληθυσμού της περιφέρειας 

2 

Εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός από 
νοσοκομειακές  κλίνες 
που αναβαθμίζονται – 
δημιουργούνται  

% ΔΥΠΕ/2006 71,0 29,2 

Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού από 
νοσοκομειακές  κλίνες που αναβαθμίζονται – 
δημιουργούνται σε σχέση με το σύνολο 
του πληθυσμού της περιφέρειας 

3 

Εξυπηρετούμενος 
Πληθυσμός από 
παρεμβάσεις 
ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης 

Αριθμός Γ’ ΠΕΠ/2006 8.500 20.000 

Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού από 
παρεμβάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε 
σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της 
περιφέρειας 

 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

Συμπληρωματικότητα/ Συνάφεια με άλλες δράσεις: 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συνδέονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τους στόχους τους 

Προγράμματος, καθώς και με τους στόχους και ορισμένες από τις δράσεις του 2ου Άξονα  

«Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα & Ψηφιακή σύγκλιση», δεδομένου ότι συμβάλλουν στη 
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στρατηγική κατεύθυνση για την «βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»  μέσω 

της δημιουργίας της απαραίτητης βάσης για την ανάπτυξη και προσφορά νέων, διαφοροποιημένων 

και περισσότερο ποιοτικών μορφών οικονομικής δραστηριοποίησης και της βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. 

Ειδικότερα, ο Άξονας συνδέεται άμεσα με την επίτευξη οράματος να καταστεί η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων ένας «διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης». Επίσης 

συνδέεται άμεσα με τους γενικούς στόχους για την «διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & 

την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ανταγωνιστικότητας», την  «προώθηση της «πολικής» 

και «ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του δυναμισμού και τη βελτίωση της χωρικής 

συνοχής της Περιφέρειας», καθώς και για τη «βελτίωση της ποιότητας ζωής & διαφύλαξη του 

περιβαλλοντικού πόρου για την τόνωση της περιφερειακής ελκυστικότητας». 

Επίσης οι προτεραιότητες και παρεμβάσεις του Άξονα συνδέονται και συμπληρώνονται με αντίστοιχες 

παρεμβάσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ψηφιακή σύγκλιση», «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας», «Ανθρώπινοι Πόροι» 

και «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα», όπως οι δράσεις που αφορούν την ενέργεια, τη 

δημιουργία ψηφιακών βάσεων στην εκπαίδευση, την τηλεϊατρική, την εξυπηρέτηση του πολίτη, τις 

ευπαθείς ομάδες, κλπ. 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημανθεί η συνέργια και συμπληρωματικότητα του Άξονα με το Εθνικό 

Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικότερα όσον αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων στο 

πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων στις ορεινές, απομονωμένες και αγροτικές περιοχές. 

Τέλος, η συγκεκριμένη προτεραιότητα, καθώς και οι ειδικοί της στόχοι συνδέονται με την 1η (γενικός 

στόχος  3 ), 2η (γενικός στόχος 4), 3η(γενικός στόχος 9, 10 και 11) και τη 5η (γενικοί στόχοι 15, 16 και 

17)  θεματική προτεραιότητα, καθώς και  την 1η, 2η, 3η και 4η χωρική προτεραιότητα  του ΕΣΠΑ, την 

2η, μερικώς την 3η και την 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 1η και 3η προτεραιότητα και την εδαφική 

διάσταση των ΚΣΚΓ, καθώς και την 11η , 15η , 16η, 17η  και 23η ΟΚΓ της ΣτΛ. Αναλυτικότερα, ο 

ειδικός στόχος που αφορά: 

o την αξιοποίηση φυσικών και πολιτισμικών πόρων, συνδέεται με την 1η (γενικός στόχος 3) και 

5η (γενικοί στόχοι 15 και 17) θεματική προτεραιότητα  του ΕΣΠΑ, μερικώς την 3η 

προτεραιότητα του ΕΠΜ, την  1η προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 11η ΟΚΓ της ΣτΛ 

o την προστασία του περιβάλλοντος, συνδέεται με την 5η (γενικός στόχος 15 και 16) θεματική 

προτεραιότητα  του ΕΣΠΑ, μερικώς την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη  1η προτεραιότητα των 

ΚΣΚΓ, την 11η ΟΚΓ της ΣτΛ 

o τη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών, συνδέεται με την 2η (γενικός στόχος 4) και 3η (γενικός 

στόχος 10) θεματική προτεραιότητα  του ΕΣΠΑ, την 4η και προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη  3η 

προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 23η ΟΚΓ της ΣτΛ 

o τη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, την  3η (γενικός στόχος 9 και 11)  θεματική προτεραιότητα  

του ΕΣΠΑ, την 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 3η προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την  16η  ΟΚΓ 

της ΣτΛ 
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o την υποστήριξη της χωρικής συνοχής, συνδέεται με την 1η, 2η, 3η και 4η χωρική προτεραιότητα  

του ΕΣΠΑ, την 2η και 4η  προτεραιότητα του ΕΠΜ, την εδαφική διάσταση των ΚΣΚΓ και με την 

11η , 15η , 16η  και 17η  ΟΚΓ της ΣτΛ.  

Λοιπά θέματα: 
Ενδεχομένως, ορισμένα από τα σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης να υλοποιηθούν μέσω «Συνολικών 

επιχορηγήσεων», όπως επίσης και η δράση υποδομών σε οικισμούς τσιγγάνων 

Ενδεχόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων «JEREMIE» και «JESICA». 

Κριτήρια για την επιλογή αστικών περιοχών προς υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

ανάπτυξης: 

α. οικισμοί με πληθυσμό (βάσει απογραφής 2001) > 2.00086 κατοίκων ή 

 
Καθεστώτα ενίσχυσης: 
Ενδεχόμενη χρήση στο πλαίσιο της «αστικής και αγροτικής ανάπτυξης» και στην περίπτωση αυτή: 

Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόμου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που 

κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν μέσω των 

παρεμβάσεων αυτού του Άξονα, εμπίπτουν στις ομάδες των εξαιρέσεων ως προς την υποχρέωση 

κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και αφορούν:  
1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σημασίας" (de minimis),  

2) στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  

 

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας: 
Ειδικότερα, το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά 

συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηματοδότησης του κάθε άξονα 

προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του 

ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική 

υλοποίηση μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.  

                                                 
86 Οι 2.000 κάτοικοι αποτελούν το ελάχιστο όριο πληθυσμού για τον ημι-αστικό οικισμό. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 : 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 

Γενικά 
Κατά την υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2006, 

η συμβολή της Τεχνικής Βοήθειας στην στήριξη των δράσεων του προγράμματος ήταν σημαντική.  Η 

εκπόνηση  αναπτυξιακών, διαγνωστικών και γενικών μελετών, οι ενέργειες για την οργανωτική και 

διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, αξιολογήσεις του προγράμματος,  καθώς και οι ενέργειες 

για τη δημοσιότητα και πληροφόρηση, συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική 

υλοποίηση του προγράμματος   

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Κατά τη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 διαφοροποιείται σημαντικά το σύστημα διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Όπως διαφαίνεται από τους νέους Κανονισμούς, οι ανάγκες 

υποστήριξης των νέων μηχανισμών διαχείρισης καθώς και των φορέων υλοποίησης θα είναι 

αυξημένες, προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.   

 

Ο ρόλος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής συνίσταται στη τεχνική, οργανωτική και διοικητική 

υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του προγράμματος, στην αποτελεσματική 

παρακολούθηση της υλοποίησης, στη δημοσιότητα και πληροφόρηση του προγράμματος. 

 

Επίσης, ο ρόλος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής ενισχύεται λόγω των διαπιστωμένων αναγκών 

επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων των προγραμμάτων μέσω και της χρηματοδότησης των 

απαραίτητων μελετών ωρίμανσης, καθώς και των αναγκών προετοιμασίας προγραμμάτων και έργων 

για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» είναι οι εξής: 

 Ενέργειες για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων του 

προγράμματος.  Οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση, 

παρακολούθηση της υλοποίησης, έλεγχο και αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και σε έργα 

ή ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών 

σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του προγράμματος. 

 Ενέργειες για την υποστήριξη της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος 

 Ενέργειες για την ευρεία δημοσιότητα και πληροφόρηση του προγράμματος, όπως προβλέπεται 

από τον Κανονισμό 1083/2006 (άρθρο 69).  

 Ενέργειες για την προετοιμασία προγραμμάτων και έργων για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 

 Προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση του προγράμματος και των έργων 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των μηχανισμών διαχείρισης με τη χρησιμοποίηση 

εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες 

 ∆ράσεις για τη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση 

λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους, κλπ 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών 

συστημάτων απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης 

 Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο των στελεχών 

των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος 

φορέων. 

 

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 

 Μελέτες έργων, προπαρασκευαστικές, οργανωτικές, αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές, γενικές, 

τεχνικές κλπ για την υποστήριξη των δράσεων του προγράμματος. 

 Μελέτες τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης τεχνικών έργων για την επιτάχυνση της 

εφαρμογής του Προγράμματος και την έγκαιρη προετοιμασία υλοποίησης της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  

 Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης σε θέματα που 

αφορούν το πρόγραμμα, καθώς και δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Η εφαρμογή των δράσεων του άξονα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αναμένεται να διευκολύνει 

την υλοποίηση του προγράμματος και να συμβάλλει στην επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων 

ποιοτικά και ποσοτικά, καθώς και την έγκαιρη και ποιοτική έναρξη εφαρμογής της νέας 

προγραμματικής περιόδου. 
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