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ΠΡΟΛΟΓΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν παραδοτέο με τίτλο «Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης» είναι το πρώτο (1ο), σύμφωνα με την από 28/11/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση 

μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΟΜΑΣ ΑΕ, για το υποέργο «Διερεύνηση 

και κατ’ αρχάς επιλογή της καταλληλότερης περιοχής στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για 

σχεδιασμό και εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ».  

 

Έχοντας διανύσει τα πέντε (5) πρώτα έτη από την τυπική διαχειριστική έναρξη του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 και 3,5 έτη από την ουσιαστική 

έναρξη της εφαρμογής του1, λαμβανομένης υπ’ όψη και της δυνατότητας, που αναφέρεται στην 

2η αναθεώρησή του, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ημέρα υποβολής του 

παρόντος παραδοτέου στην Αναθέτουσα Αρχή, περί καθορισμού πρόσθετων πόρων για την 

υλοποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ, εκτός ΒΑΑ, το παρόν έργο καλείται να επικαιροποιήσει τη 

συνολική Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

διερεύνηση της πλέον κατάλληλης περιοχής για την εφαρμογή Στρατηγικής ΟΧΕ, εκτός ΒΑΑ. 

 

Όσον αφορά στην Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 

ενέργειες, οι οποίες διαμόρφωσαν και επηρέασαν τη Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 

 Δεκέμβριος 2013 : Έγκριση των Κανονισμών της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. 

 Ιανουάριος 2014 : Δημοσίευση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΕ για τις Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις. 

 Μάιος 2014 : Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

 Δεκέμβριος 2014 : Έγκριση του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. 

 Ιούλιος 2015 : Δημοσίευση της Εγκυκλίου Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης 

των ΟΧΕ. 

 Δεκέμβριος 2015 : Ολοκλήρωση της μελέτης προσδιορισμού της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 Απρίλιος 2016 : Προσθήκη στο ΣΔΕ των Οδηγιών της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ για τη διαχείριση και 

εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. 

 Νοέμβριος 2016 : Έγκριση της εξειδίκευσης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 

«Πελοπόννησος». 

 Δεκέμβριος 2016 : Έγκριση των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 & του 

ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

                                                           
1 Ως ημερομηνία ουσιαστικής έναρξης της εφαρμογής του ΕΠ, θεωρείται η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠ, τον Ιούνιο του έτους 2015, κατά την οποία ……. 
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 Νοέμβριος 2017 : Έγκριση Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος». 

 Δεκέμβριος 2017 : Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 Μάιος 2018 : Δημοσιοποίηση των Σχεδίων Κανονισμών της ΕΕ για την νέα 

προγραμματική περίοδο 2021-2027 

 Σεπτέμβριος 2018: Έγκριση της τροποποίηση της εξειδίκευσης της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ «Πελοπόννησος». 

 Οκτώβριος 2018 : Υποβολή πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-

2020, προς έγκριση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Νοέμβριος 2018 : Ανάθεση μελέτης για τη Διερεύνηση και κατ’ αρχάς επιλογή της 

καταλληλότερης περιοχής στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για σχεδιασμό 

και εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ. 

 Δεκέμβριος 2018 : Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, στο πρώτο (Ι) Μέρος του παρόντος παραδοτέου, γίνεται 

συνοπτική αναφορά στα βασικά στοιχεία των προαναφερόμενων θεσμικών κειμένων, τα οποία 

διαμόρφωσαν το πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μελέτης και λήφθηκαν υπ’ όψη στη 

διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Στο δεύτερο (ΙΙ) Μέρος του παρόντος παραδοτέου, αναπτύσσεται το κυρίως συμβατικό 

αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου και αναφέρεται στις αρχικές κατευθύνσεις των παρακάτω 

ενοτήτων: 

 Επικαιροποίηση των κριτηρίων καταλληλότητας επιλογής περιοχών της Περιφέρειας για 

σχεδιασμό και εφαρμογή Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης, σε σχέση με εκείνα που 

λειτούργησαν στην πρώτη φάση «Εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας για δράσεις 

Χωρικής Ανάπτυξης».  

 Επέκταση / επικαιροποίηση της εξειδίκευσης της Περιφερειακής Στρατηγικής για τις ΟΧΕ, 

εκτός αυτών που αναφέρονται στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020  

 Αναλυτικός προσδιορισμός, περιγραφή και τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης και 

Υλοποίησης των νέων παρεμβάσεων ΟΧΕ (εκτός ΒΑΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

 Προσδιορισμός ενδεικτικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, για τη νέα 

περιοχή ΟΧΕ (εκτός ΒΑΑ), από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, με την ανάλογη 

μεθοδολογία τεκμηρίωσης. 
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Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι, για την οριστικοποίηση των παραπάνω αρχικών 

κατευθύνσεων, αλλά και την τελική λήψη των αποφάσεων επί των κρίσιμων ζητημάτων που 

θίγονται στο παρόν παραδοτέο, θα πρέπει να ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων με την Περιφερειακή Αρχή και την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

Στο σημείο αυτό, η ανάδοχος Εταιρεία, ο υπεύθυνος έργου και όλη η ομάδα μελέτης θέλουν να 

ευχαριστήσουν τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020, 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

μελέτης, για την άψογη συνεργασία τους με την ομάδα μελέτης και για την παροχή 

κατευθύνσεων και χρήσιμων σχολίων. 
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Ι. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα μελέτη για την διερεύνηση και την κατ’ αρχάς επιλογή της καταλληλότερης περιοχή 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μίας πρόσθετης 

Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), διενεργείται στη βάση των 

αναφερόμενων στην πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ2, περί δυνατότητας προσδιορισμού 

πρόσθετων πόρων για εφαρμογή ΟΧΕ εκτός ΒΑΑ, κατόπιν εκπόνησης σχετικής μελέτης. 

Στο πρώτο (Ι) Μέρος του παρόντος παραδοτέου, γίνεται συνοπτική αναφορά στα δεδομένα τα 

οποία λήφθηκαν υπ’ όψη και τα οποία διαμορφώνουν το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται 

το παρόν έργο. 

 

1. Η ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/C115/01), µε την προσθήκη της εδαφικής 

συνοχής στους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, διατύπωσε την επιθυμητή 

«συνθήκη» για την ενωμένη Ευρώπη, θέτοντας τους τρεις αυτούς στόχους ως τους ικανούς και 

απαραίτητους για την επίτευξη του καλύτερου επίπεδου διαβίωσης των πολιτών της. Η βέλτιστη 

ανάδειξη της εδαφικής ποικιλομορφίας µέσω της ενίσχυσης της περιφερειακής ταυτότητας, η 

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας όλων των περιφερειών της Ευρώπης 

και η πολυκεντρική οργάνωση του ευρωπαϊκού χώρου, συνιστούν τις βασικές αρχές, µε 

γνώμονα τις οποίες έχουν κληθεί να εξειδικευτούν οι εθνικές πολιτικές. Οι παραπάνω αρχές της 

χωρικής συνοχής µε την ενσωμάτωση της χωρικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές και στα 

διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, καθορίζουν τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για την 

εφαρμογή της Χωρικής Ανάπτυξης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020).  

 

Συνεπώς, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και µε οδηγό τον κεντρικό αναπτυξιακό στόχο που 

ορίζεται ως η αναγέννηση του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας, µε αιχμή τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, η Χωρική Ανάπτυξη, καλείται να συμπληρώσει την εφαρμογή των 

Προγραμμάτων Περιφερειακής ανάπτυξης και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την άσκηση των 

τομεακών πολιτικών. Η διαπίστωση του ελληνικού «περιφερειακού προβλήματος» και του 

«αστικού παράδοξου» (μονοκεντρικότητα, ενδοπεριφερειακές ανισότητες, άνισο αστικό 

ιεραρχικό σύστημα και οργάνωση των πόλεων), αλλά και η «γεωγραφία» της χώρας όσον 

αφορά στο εσωτερικό της και τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθορίζουν τις κύριες 

χωρικές αναπτυξιακές επιλογές της Χωρικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η νέα 

προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020, ορίζει ως Στρατηγικούς Στόχους την επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής 

και της διατήρησης των πόρων. Εστιάζει δε, κυρίως, στη φέρουσα ικανότητα και στις ιδιαίτερες 

                                                           
2 Εγκρίθηκε στις 12/12/2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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ανάγκες των επιμέρους Χωρικών Ενοτήτων, χρησιμοποιώντας ως κινητήρες της, την 

ανταγωνιστικότητα και την τοπική επιχειρηματικότητα. 

Ως απαραίτητα στοιχεία, αναφέρονται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας (ολιστική προσέγγιση) και 

η αποφυγή της αποσπασματικότητας, η οικολογία, ο σεβασμός στην πολυκεντρικότητα και την 

ισορροπία στο χώρο, η σύνδεση και η συμπληρωματικότητα, σε συνδυασμό µε τις νέες 

προσεγγίσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Επιπλέον, η ενδογενής τοπική 

ανάπτυξη, η αειφόρος αστική ανάπτυξη, η ενισχυμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, η 

ισόρροπη σχέση του αστικού µε τον περιβάλλοντα αγροτικό χώρο, η ιδιαίτερη προσοχή στις 

περιοχές µε μόνιμα γεωγραφικά μειονεκτήματα (νησιά, ορεινές περιοχές), και η ενδυνάμωση 

των συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, συνιστούν τις βασικές εναλλακτικές και όχι 

σωρευτικές επιλογές της χωρικής ανάπτυξης.  

Τα κυριότερα διαθέσιμα εργαλεία για την εφαρμογή της Χωρικής Ανάπτυξης, τα οποία 

περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 είναι:  

• Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)  

• Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)  

• Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ).  

 

Η Χωρική Ανάπτυξη, μέσω των παραπάνω «εργαλείων» επικεντρώνεται στα εξής 

χαρακτηριστικά και στόχους: 

• Στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισμένο χωρικό 

επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες. 

• Στην εστίαση σε περιοχές (χωρικές ενότητες), στις οποίες δρουν μακροπρόθεσμοι 

παράγοντες δημιουργίας αυτών των ανισοτήτων. 

• Στην ύπαρξη του ενδογενούς δυναμικού για την αντιστροφή αυτών των χαρακτηριστικών. 

 Επιπλέον, στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνεργιών για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση, την απόκτηση ανταγωνιστικότητας, και την καταπολέμηση της ανεργίας, με 

συνδυασμό όλων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που αναφέρονται στην ίδια Χωρική 

Ενότητα, αλλά και με την συνευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων.  

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με την εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης επιδιώκεται, η συγκροτημένη αντιμετώπιση (και όχι 

μερικώς κατά Επενδυτική Προτεραιότητα και Θεματικό Στόχο) των ιδιαίτερων αναπτυξιακών 

προκλήσεων σε χωρικό επίπεδο. Αυτό συντελεί στην μεγιστοποίηση των ωφελειών, με τον 

προσδιορισμό θεματικών στόχων και κατάλληλων συνεργειών, Διαρθρωτικών Ταμείων και 

Προγραμμάτων, αλλά και παράλληλων πολιτικών και πηγών χρηματοδότησης. Επίσης, θα 

πρέπει να αξιοποιείται και η προώθηση της αποδοτικής εφαρμογής των νέων εργαλείων χωρικής 

ανάπτυξης που αφορούν στην ΤΑΠΤοΚ, στην ΒΑΑ και στην ΟΧΕ.  
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Όσον αφορά στις γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια και για τις  οποίες 

εκτιμάται ότι παρουσιάζουν την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, είναι αυτές οι οποίες διέπονται από τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• Χαρακτηρίζονται από την αυξανόμενη (πάνω του εθνικού μ.ο.) γήρανση του πληθυσμού 

τους. 

• Είναι, ως επί το πλείστον, αραιοκατοικημένες (κάτω των 100 κατοίκων ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο και με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων, χωρίς να γειτνιάζουν με 

πυκνοκατοικημένη περιοχή). 

• Παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένα αρνητικά μεγέθη, όσον αφορά στην απασχόληση και στην 

ανεργία. 

• Αποτελούν απομονωμένες περιοχές (ορεινές), γνώρισμα το οποίο, σε συνδυασμό με ένα ή 

περισσότερα από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, επιδεινώνει την θέση τους. 

• Είναι υποβαθμισμένες αστικές περιοχές (όσον αφορά στη ΒΑΑ), με μεγάλη συγκέντρωση 

ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Επίσης, στην κατηγορία των περιοχών αυτών υπάγονται και όσες χαρακτηρίζονται από φτώχεια 

μακράς διάρκειας. 

Όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης παρουσιάζουν αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά, τόσο ως προς τα κριτήρια επιλογής των περιοχών, όσο και ως προς το 

είδος των δράσεων, καθώς επίσης και ως προς το σύστημα «διακυβέρνησης» και διαχείρισης 

των αντίστοιχων σχεδίων και δράσεων. 

 

2. Η ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-

2020 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και έχοντας διανύσει τα πρώτα 3,5 έτη ουσιαστικής 

εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αμέσως πιο κάτω 

παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόοδος της εφαρμογής των επιμέρους Στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης, οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

είτε στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος», είτε στο Πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

2.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της 

τελευταίας παραγράφου του κεφαλαίου 4.1 του ΠΕΠ, προκειμένου να εξειδικεύσει τη 

Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΠ, ανέθεσε 
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σχετική μελέτη για το σύνολο των παρεμβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης3. Η εν λόγω μελέτη, μέσα 

από την διερεύνηση των προγραμματικών δεδομένων για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, 

την επισκόπηση του κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και των κατευθύνσεων 

για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε συνδυασμό με την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, αλλά και των «εργαλείων» 

της Χωρικής Ανάπτυξης, αποτέλεσε τον βασικό οδηγό για την εξειδίκευση της Στρατηγικής της 

Περιφέρειας για την Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. 

Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο διάστημα και κατόπιν των πρώτων συναντήσεων/διαβουλεύσεων 

της Περιφέρειας με τους τοπικούς φορείς όλων των αρχικά προτεινόμενων περιοχών για 

παρεμβάσεις Χωρικής Ανάπτυξης και μετά τη δημοσίευση των νέων οδηγιών από την ΕΥΘΥ της 

ΕΑΣ (Εθνική Αρχή Συντονισμού για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ), προέκυψε η ανάγκη 

διαφοροποίησης ορισμένων κατευθύνσεων/προτάσεων της αρχικής μελέτης εξειδίκευσης 

Χωρικής Ανάπτυξης.  

Με αυτά τα δεδομένα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξειδίκευση της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΕΠ. Αμέσως πιο κάτω 

παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω εξειδίκευσης και της τροποποίησής της, 

καθώς επίσης και η εξέλιξη των διαδικασιών ενεργοποίησης και υλοποίησης των επιμέρους 

Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος». 

 

2.1.1. Εξειδίκευση της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια 

Η εξειδίκευση του ΕΠ «Πελοπόννησος» αναφορικά με την εφαρμογή των Στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 2014-2020 κατά την 2η 

Συνεδρίασή της (11ος/2016), επιδιώκοντας την, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη δημοσιότητα της 

διαδικασίας και προσδιορίζοντας τις καταλληλότερες περιοχές για την εφαρμογή του κάθε 

«εργαλείου» Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ), τον διατιθέμενο προϋπολογισμό, καθώς 

επίσης και το καταλληλότερο Σύστημα Διακυβέρνησης της κάθε Στρατηγικής. 

Κατόπιν, η εν λόγω εξειδίκευση της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης, τροποποιήθηκε με 

απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Σεπτέμβριο του 2018, μέσω της 28ης Γραπτής 

Διαδικασίας, αυξάνοντας και εμπλουτίζοντας τον διατιθέμενο προϋπολογισμό για την εφαρμογή 

της Στρατηγικής ΟΧΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη την μέχρι τον 9ο/2018 εφαρμογή του ΕΠ 

«Πελοπόννησος», καθώς επίσης και τις σχετικές διαβουλεύσεις της ΕΥΔ με τους φορείς της 

συγκεκριμένης προτεινόμενης περιοχής για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΟΧΕ (Μάνη). 

Στη συνέχεια, παρατίθενται πολύ συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της εν λόγω εξειδίκευσης 

της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τα οποία αναφέρονται σε τρία επίπεδα, 

ανά διακριτό τύπο/«εργαλείο» Χωρικής Ανάπτυξης. 

                                                           
3 Ανάδοχος PLAS ΑΕ, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015. (Παραδοτέα 1 και 2, αντίστοιχα) 
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Το πρώτο επίπεδο αφορά στον ενδεικτικό προσδιορισμό των περιοχών της Περιφέρειας, για 

σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), ενώ προσδιορίσθηκαν συγκεκριμένες περιοχές για Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ). 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στον προσδιορισμό της κατάλληλης στρατηγικής στις περιοχές αυτές, 

επίσης ανάλογα με το είδος / «εργαλείο» Χωρικής Ανάπτυξης. 

Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο «Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» των «εργαλείων» 

αυτών, στις περιοχές αυτές, επίσης ανάλογα με το είδος / «εργαλείο» Χωρικής Ανάπτυξης. 

 

2.1.1.1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας τα προτάθηκαν για την εφαρμογή του «εργαλείου» Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), πληρώντας τα κριτήρια επιλογής τους, είναι το αστικό κέντρο της 

Καλαμάτας και το δίπολο Άργους – Ναυπλίου, ως ενιαία αστική λειτουργική οντότητα.  

Οι δύο αυτές προτεινόμενες αστικές περιοχές εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες όπως:  

• Αποτελούν τις 2 μεγαλύτερες αστικές συναθροίσεις της Περιφέρειας. 

• Συνιστούν αστικά κέντρα ευρύτερης επιρροής, πέρα από τα όρια των Περιφερειακών 

Ενοτήτων (ΠΕ) στις οποίες ανήκουν, με «λειτουργικό πληθυσμό πολύ μεγαλύτερο του 

μονίμως κατοικούντος πληθυσμού.  

• Αποτελούν πύλες εισόδου της Περιφέρειας. 

• Αποτελούν τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, καθώς και σημεία αφετηρίας 

τουριστικών ροών, ενώ στις ευρύτερες περιοχές πέριξ των συγκεκριμένων Αστικών Κέντρων, 

συγκεντρώνονται σημαντικές οικονομικές / παραγωγικές και τουριστικές δραστηριότητες.  

• Τα κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα και οι προκλήσεις της 

οικονομικής κρίσης είναι όμοιες στις δύο αστικές περιοχές. 

 

Συνολικά οι πόροι οι οποίοι διατίθενται για την χρηματοδότηση των δύο Στρατηγικών ΒΑΑ 

ανέρχονται σε 17.625.000 € (Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων 12.375.000 € 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 5.250.000 € από το ΕΚΤ. 

 

Επίσης, ως προς το Σύστημα Διακυβέρνησης ορίστηκε ότι, Φορέας Στρατηγικής θα είναι οι 

αντίστοιχες Αστικές Αρχές, μεμονωμένα ο Δήμος Καλαμάτας για το ένα Πρόγραμμα ΒΑΑ και η 

σύμπραξη μέσω Προγραμματικής Σύμβασης των Δήμων Ναυπλίου και Άργους - Μυκηνών.  

Αντίστοιχα, ως Ενδιάμεσος Φορέας για την αξιολόγηση μέρους των κριτηρίων και για την 

επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι οι Αστικές Αρχές των 

Δήμων ή Συμπράξεις Δήμων για την περίπτωση του διπόλου Άργους – Ναυπλίου, ενώ ως προς 

τις λοιπές αρμοδιότητες διαχείρισης, την ευθύνη έχει η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) του ΕΠ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία βάσει του Γενικού Κανονισμού Κ(ΕΚ)1303/2013 και του 
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Ν.4314/2014, έχει την απόλυτη ευθύνη διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Πελοπόννησος». 

Τέλος, ως φορείς υλοποίησης των Στρατηγικών είναι οι κατά νόμο «κύριοι» των έργων που 

περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου Στρατηγικές 

ΒΑΑ. 

 

2.1.1.2. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) 

Με δεδομένο, ότι η διαδικασία προσδιορισμού των περιοχών εφαρμογής της ΤΑΠΤοΚ είναι 

ανταγωνιστική, όπως και οι άλλες συνιστώσες αυτού του «εργαλείου», (διακυβέρνηση, 

αναπτυξιακές κατευθύνσεις και δράσεις), η ανάπτυξη της μεθοδολογίας εκ των προτέρων 

προσδιορισμού των περιοχών ΤΑΠΤοΚ, είναι απολύτως ενδεικτική και μπορεί να θεωρηθεί ως 

υπόδειγμα για την Περιφέρεια, αλλά και ως κατεύθυνση χρήσης ομάδας κριτηρίων για την 

αξιολόγηση αντίστοιχων προτάσεων. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη αυτής της μεθοδολογίας ενδεικτικού προσδιορισμού περιοχών ΤΑΠΤοΚ, 

λαμβάνει υπ’ όψη της και αυτό που αναφέρεται στα κείμενα του ΠΕΠ Πελοποννήσου περί την 

ΤΑΠΤοΚ, ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα λειτουργήσουν ΤΑΠΤοΚ με συγχρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Αυτές οι περιοχές ΤΑΠΤοΚ (του ΠΑΑ), είτε θα 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς τις περιοχές παρέμβασης με την ΤΑΠΤοΚ του ΕΤΠΑ, 

αλλά και τις περιοχής ΟΧΕ, είτε θα λειτουργήσουν από κοινού, σε μέρος των περιοχών ΤΑΠΤοΚ 

και ΟΧΕ του ΠΕΠ. 

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, προκειμένου να προσδιορισθούν έστω και ενδεικτικά, κατά 

το δυνατόν αντικειμενικότερα, οι πλέον κατάλληλες περιοχές της Περιφέρειας, για την 

εφαρμογή του «εργαλείου» της ΤΑΠΤοΚ κατά την περίοδο 2014-2020, χρησιμοποιήθηκε ένα 

πλέγμα μετρήσιμων κριτηρίων, κυρίως κοινωνικοοικονομικών, σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, 

σύμφωνα με τον «Καλλικράτη». 

Τα κριτήρια αυτά ήταν τα εξής: 

• Μέσο φορολογούμενο εισόδημα του έτους 2012. 

• Μεταβολή πληθυσμού (%) μεταξύ 2001 και 2011. 

• Πληθυσμιακή πυκνότητα κατά το έτος 2011, σύμφωνα με την απογραφή του έτους αυτού. 

• Ποσοστό (%) ανεργίας το 2011, επίσης σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού το έτος αυτό. 

• Δείκτης γήρανσης το 2011 (ηλικίες 65+ / ηλικίες 0-14). 

• Δείκτης αντικατάστασης το 2011 (ηλικίες 10-14 / ηλικίες 60-64). 

 

Πέραν των παραπάνω, στην κατεύθυνση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 

προσδιορισμό της περιοχής εφαρμογής της ΤΑΠΤοΚ, ένα άλλο κριτήριο που λήφθηκε υπ’ όψη 

είναι η «συνεκτικότητα» της περιοχής από φυσική, κοινωνική ή/και οικονομική άποψη, καθώς 

επίσης και από την άποψη των στόχων της στρατηγικής.  
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Τέλος, η συνέχεια του Χώρου, για την εφαρμογή της ΤΑΠΤοΚ, προκειμένου να υπάρξουν θετικά 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στις συγκεκριμένες 

προς επιλογή περιοχές, η συγκεκριμένη μελέτη προσδιορισμού της στρατηγικής για δράσεις 

Χωρικής Ανάπτυξης την θεωρεί επιβεβλημένη. Ως εκ τούτου, οι προς επιλογή περιοχές θα 

έπρεπε να συντίθεται από απολύτως γειτνιάζουσες και αναπτυξιακά αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ 

τους Δημοτικές Ενότητες. 

Στη βάση των παραπάνω με δεδομένο, αφ' ενός, τα αναπτυξιακά προβλήματα των κατ' αρχάς 

ενδεικτικών περιοχών για εφαρμογή ΤΑΠΤοΚ στο πλαίσιο του ΠΕΠ, αφ' εταίρου των εν δυνάμει 

διαθέσιμων πόρων γι' αυτό το είδος Χωρικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπ' όψη και όλες τις 

άλλες παραμέτρους Χωρικών Παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προτάθηκε η 

λειτουργία αυτού του «εργαλείου» Χωρικής Ανάπτυξης σε μία περιοχή η οποία θα προέκυπτε με 

ανταγωνιστική διαδικασία. 

 

Ο διατιθέμενος προϋπολογισμός για την εφαρμογή του συγκεκριμένου «εργαλείου», ανέρχεται 

σε 19.000.000 € (ΔΔ), εκ των οποίων 12.750.000 € συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 

6.250.000 € από το ΕΚΤ. 

 

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του Συστήματος Διακυβέρνησης των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, 

αναφέρεται ότι ως Φορέας Στρατηγικής για την περιοχή που θα εφαρμοσθεί ΤΑΠΤοΚ, είναι η 

αντίστοιχη Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), η οποία θα είναι και ο Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης. Στον Ενδιάμεσο Φορέα σχεδιάσθηκε να γίνει συνολική εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων Διαχείρισης, κατόπιν θετικής αξιολόγησης της ικανότητάς του, με βάση τα 

κριτήρια της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ. Τέλος, ως φορείς υλοποίησης είναι οι κατά νόμο «κύριοι» 

των έργων που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ. 

 

2.1.1.3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ «Πελοπόννήσος» 2014 - 2020 προβλέπονταν ρητά ως 

παρεμβάσεις Χωρικής Ανάπτυξης μόνο η ΒΑΑ και η ΤΑΠΤοΚ. Για την ενίσχυση της χωρικής 

συνοχής στην Περιφέρεια και για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, με 

βάση την ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Περιφέρειας, από την αρχική μελέτη 

περί της Εξειδίκευσης της Στρατηγικής της Περιφέρειας για τη Χωρική Ανάπτυξη, διαπιστώθηκαν 

σημαντικές χωρικές ανισότητες για πολλές περιοχές της Περιφέρειας. Με δεδομένο δε, τον 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα της ΤΑΠΤοΚ και την προοπτική εφαρμογής ΤΑΠΤοΚ/LEADER με 

πόρους του ΕΓΤΑΑ στις αγροτικές περιοχές, θεωρήθηκε σκόπιμη η εφαρμογή του «εργαλείου» 

των ΟΧΕ σε συγκεκριμένη περιοχή της Περιφέρειας με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

λαμβάνοντας υπ' όψη τους στόχους των ΟΧΕ.  
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Οι στόχοι του «εργαλείου» των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) αναφέρονται 

στην προώθηση/επιτάχυνση της ανάπτυξης σε περιοχές με μόνιμα/διαχρονικά συγκριτικά 

αναπτυξιακά μειονεκτήματα ή/και με αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία τελούν σε 

αδράνεια. Απώτερος στόχος είναι η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών χωρικών/ αναπτυξιακών 

ανισοτήτων, με μείωση / άμβλυνση των συγκριτικών μειονεκτημάτων και με αξιοποίηση των σε 

αδράνεια συγκριτικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών της Περιφέρειας.  

Με βάση τους παραπάνω στόχους, προκειμένου να επιλεγούν κατά το δυνατόν 

αντικειμενικότερα οι περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν ΟΧΕ, 

χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πλέγμα μετρήσιμων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, όμοιο ακριβώς 

με εκείνο το πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε για τον ενδεικτικό προσδιορισμό των περιοχών για 

την εφαρμογή του «εργαλείου» ΤΑΠΤοΚ. 

Πέραν όμως, των παραπάνω αναφερόμενων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που ταυτίζονται 

με τα προαναφερόμενα στην περίπτωση της ΤΑΠΤοΚ, ένα άλλο κριτήριο για τις περιοχές ΟΧΕ 

είναι η αναγνωρισιμότητα των περιοχών στο ευρύτερο εθνικό ή/και διεθνές περιβάλλον. Αυτό το 

κριτήριο συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων, σε 

σχέση με την εξωστρέφεια των συγκεκριμένων περιοχών.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και λαμβάνοντας υπ' όψη το σύνολο των παρεμβάσεων 

Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει ως την 

καταλληλότερη περιοχή για εφαρμογή ΟΧΕ την ενιαία περιοχή της Μάνης, ήτοι τους δύο 

Δήμους (Ανατολικής Μάνης και Δυτικής Μάνης).  

Η χρηματοδότηση της Στρατηγικής ΟΧΕ στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, όπως 

προσδιορίσθηκε, σύμφωνα και με την πρόσφατη τροποποίηση της εξειδίκευσης, ανέρχεται σε 

12.100.000 € (ΔΔ), εκ των οποίων 11.200.000 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 

900.000 € από το ΕΚΤ. 

Με βάση, συγκεκριμένα κριτήρια που είχαν τεθεί στη Μελέτη Εξειδίκευσης της Στρατηγικής 

Χωρικής Ανάπτυξης, για την περιοχή ΟΧΕ της Μάνης, ως φορέας Στρατηγικής έχει προταθεί εξ’ 

αρχής και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ κατά την 2η συνεδρίασή 

της, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την προϋπόθεση αποδεδειγμένης στενής συνεργασίας με 

φορείς των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων και κυρίως με τις αντίστοιχες Δημοτικές 

Αρχές, αλλά και με τους τοπικούς φορείς εκπροσώπησης της παραγωγικής τάξης και του 

κοινωνικού γίγνεσθαι στους δύο Δήμους. Έτσι, εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των κριτηρίων, τα 

οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των ΟΧΕ στη συγκεκριμένη 

περιοχή. Συνεπώς, οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν άμεσα στην επιλογή των έργων/πράξεων, του 

Σχεδίου Δράσης, τα οποία, βάσει του συνημμένου Οδηγού και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης επιλέγονται με συγκεκριμένη μεθοδολογία ιεράρχησης και 

προσδιορισμού των τεχνικών και οικονομικών τους στοιχείων.  

Όσον αφορά στον Φορέα Διαχείρισης της Στρατηγικής ΟΧΕ, ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) 

του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία βάσει του Γενικού Κανονισμού Κ(ΕΚ)1303/2013 
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και του Ν.4314/2014, έχει την απόλυτη ευθύνη διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

από το οποίο κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, θα χρηματοδοτηθούν οι αντίστοιχες δράσεις 

ΟΧΕ.  

Τέλος, ως φορείς υλοποίησης είναι οι κατά νόμο «κύριοι» των έργων που περιλαμβάνονται στην 

εγκεκριμένη από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου Στρατηγική ΟΧΕ. 

 

2.1.2. Πορεία Εφαρμογής των επιμέρους Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των επιμέρους Στρατηγικών 

Χωρικής Ανάπτυξης που ήδη εφαρμόζονται ή βρίσκονται σε διαδικασία σχεδιασμού τους, στο 

πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. 

 

2.1.2.1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται δύο Στρατηγικές 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 17.585.000€. Οι συγκεκριμένες 

Στρατηγικές, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε είχαν προσδιορισθεί ήδη από την εξειδίκευση της 

Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, αφορούν σε τρία σημαντικά αστικά κέντρα τις 

Περιφέρειας και συγκεκριμένα στην πόλη της Καλαμάτας και στο αστικό δίπολο Άργους – 

Ναυπλίου. Αμέσως πιο κάτω, περιγράφεται συνοπτικά η εξέλιξη της εφαρμογής κάθε μιας εκ 

των εν λόγω Στρατηγικών ΒΑΑ.  

 

Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας  

Η συγκεκριμένη Στρατηγική ΒΑΑ με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» 

εκπονήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2927/17.11.2017 

απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Ο προϋπολογισμός της σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, 

ανέρχεται σε 9.165.000€, εκ των οποίων τα 6.435.000€ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 

ενώ τα υπόλοιπα 2.730.000€ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Η περιοχή εφαρμογής της 

Στρατηγικής περιλαμβάνει δύο υποπεριοχές της πόλης της Καλαμάτας, το Ιστορικό Κέντρο και 

την Παραλιακή Ζώνη, ο (μόνιμος) πληθυσμός των οποίων ανέρχεται σε 11.503 κατοίκους, ήτοι 

το 21% του συνολικού πληθυσμού της πόλης (αστικού κέντρου) της Καλαμάτας.  

Το Δεκέμβριο του 2017 με την υπ’ αριθμ. 3200/12.12.2017 (ΦΕΚ/Β/18.12.2017) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας ορίσθηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

(ΕΦΔ) του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 με αρμοδιότητες / καθήκοντα αξιολόγησης και 

επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη». Η 

συμμετοχή της Αστικής Αρχής ως ΕΦΔ στην αξιολόγηση και επιλογή πράξεων της ΒΑΑ 

αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής που αφορούν στην ποιότητα και στη συνάφεια των 

προτεινόμενων πράξεων με την Στρατηγική.  
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Όσον αφορά στην πρόοδο εφαρμογής της παρούσας Στρατηγικής, έχουν εξειδικευθεί τρεις 

δράσεις προϋπολογισμού 4.355.000 € αντιπροσωπεύοντας το 47,5% του συνολικού 

προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Στρατηγικής ή στο 67,7% του μέρους του προϋπολογισμού 

της που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ενώ έχουν δημοσιευθεί αντίστοιχα τρεις (3) 

προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού ισόποσου με τον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό των εξειδικεύσεων, ήτοι 4.355.000€. 

 

Στρατηγική ΒΑΑ Δήμων  Άργους –Μυκηνών και Ναυπλιέων 

Η συγκεκριμένη Στρατηγική ΒΑΑ, η οποία αφορά στο αστικό δίπολο που δημιουργείται από τις 

πόλεις του Άργους και του Ναυπλίου, εκπονήθηκε από την Αστική Αρχή των Δήμων Άργους-

Μηκυνών & Ναυπλιέων και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2925 / 17-11-2017 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 

8.420.000€, εκ των οποίων τα 2.520.000€ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ενώ τα 

υπόλοιπα 5.900.000€ συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΤΠΑ. Η περιοχή παρέμβασης της εν λόγω 

περιοχής περιλαμβάνει είκοσι μία (21) δημοτικές / τοπικές κοινότητες των δύο Δήμων και έχει 

συνολικό μόνιμο πληθυσμό  55.267 κατοίκους. 

Το Δεκέμβριο του 2017 με την υπ’ αριθμ. 3199/12.12.2017 (ΦΕΚ/Β/18.12.2017) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η Αστική Αρχή των Δήμων Άργους –Μυκηνών και Ναυπλιέων 

ορίσθηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, με 

αρμοδιότητες / καθήκοντα αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

Στρατηγικής ΒΑΑ (όπως και στη ΒΑΑ Καλαμάτας), ως προς τα κριτήρια επιλογής που αφορούν 

στην ποιότητα και στη συνάφεια των προτεινόμενων πράξεων με την Στρατηγική.  

Αναφορικά με την πρόοδο εφαρμογής της ΣΒΑΑ των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων, 

έχει εξειδικευθεί μία (1) δράση προϋπολογισμού  3.000.000€ (το 35,6% του συνολικού 

προϋπολογισμού της εγκεκριμένης Στρατηγικής ή το 50,8% του μέρους του προϋπολογισμού 

της εν λόγω Στρατηγικής με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ενώ έχει εκδοθεί και μία 

πρόσκληση προς δυνητικούς δικαιούχους, προϋπολογισμού 2.600.000€. 

2.1.2.2. ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» 

Η συγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD 

«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» σχεδιάσθηκε από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

ΑΜΚΕ» μετά από πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ με ανταγωνιστική διαδικασία και εγκρίθηκε, κατόπιν 

αξιολόγησης από την ΕΥΔ με την συμμετοχή και εκπροσώπηση της ΕΑΣ, με την υπ’ αριθμ. 2825 

/07-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 19.000.000€, εκ των οποίων τα 6.250.000€ 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και τα υπόλοιπα 12.750.000€ συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΠΑ. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας 
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και τμήμα του Δήμου Τρίπολης, μη συμπεριλαμβανομένου του αστικού του κέντρου της 

Τρίπολης, ενώ ο μόνιμος πληθυσμό της είναι 37.138 άτομα.  

Με την υπ. αριθμ. 3361/ 27.12.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ορίσθηκε η  

Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

(ΕΦΔ) του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, με αρμοδιότητες διαχείρισης του μέρους του 

Προγράμματος, που αφορά στη συγκεκριμένη στρατηγική, υπό την έννοια της πλήρους 

εκχώρησης. Οι αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΦΔ, αφορούν τόσο σε δημόσια έργα (Υποδομές, 

Προμήθειες, Υπηρεσίες), όσο και σε έργα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Αναφορικά με την πρόοδο ενεργοποίησης και υλοποίησης της εν λόγω Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, 

έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ η εξειδίκευση εννέα (9) δράσεων 

συνολικού προϋπολογισμού 12.015.000€, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 63,2% του συνολικού  

προϋπολογισμού της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ. Δύο (2) από τις δράσεις που έχουν εξειδικευθεί, με 

προϋπολογισμό 4.275.000€, συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ενώ οι υπόλοιπες επτά (7) 

προϋπολογισμού ύψους 7.740.000€ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Επιπλέον, ο ΕΦΔ έχει 

εκδώσει και δημοσιεύσει δύο (2) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.750.000€, οι 

οποίες έχουν οδηγήσει στην ένταξη των δύο (2) πρώτων πράξεων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.750.000€, εκ των οποίων η μια πράξη προϋπολογισμού 

475.000€ συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η δεύτερη 4.275.000€ από το ΕΚΤ.  

2.1.2.3. ΟΧΕ Μάνης 

Όπως προαναφέρθηκε, η προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΟΧΕ στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ορίστηκε στην εξειδίκευση της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια, αποτελείται από τους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Δυτικής 

Μάνης και έχει συνολικό (μόνιμο) πληθυσμό 19.950 άτομα.  

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει εκδώσει την με Α.Π. 2597/ 15.10.2018 πρόσκληση 

για την υποβολή πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για την περιοχή 

της Μάνης. Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Φορέας Στρατηγικής, 

σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εκπόνησης και Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου 

Δράσης ΟΧΕ Μάνης. Ο προϋπολογισμός της Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης, ανέρχεται σε 

12.100.000€, εκ των οποίων τα 11.200.000€ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ενώ το 

ποσό των 900.000€ συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

πρότασης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων έχει ορισθεί η 31η/12/2018, 

ενώ με βάση το χρονοδιάγραμμα της ΕΥΔ, η έναρξη ουσιαστικής εφαρμογής της εν λόγω 

Στρατηγικής προγραμματίζεται εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019. 
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2.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 

Παράλληλα και συμπληρωματικά με τις προβλέψεις περί Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εφαρμόζεται το «εργαλείο» 

ΤΑΠΤοΚ, όπως και στο μεγαλύτερο τμήμα του αγροτικού χώρου της Χώρας. Τα εν λόγω 

προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, βασισμένη στην 

προσέγγιση LEADER, είναι µια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων 

αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. 

Στο σύνολο της χώρας έχουν εγκριθεί πενήντα δύο (52) προγράμματα τοπικής ανάπτυξης 

LEADER, τα οποία επιλέχθηκαν στη βάση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, κυρίως 

σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές προετοιμάσθηκαν από τις 

Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες αποτελούν τις τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα. 

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν εγκριθεί τρία (3) τοπικά προγράμματα 

LEADER/ΤΑΠΤοΚ, τα οποία καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της έκτασης του αγροτικού χώρου της 

Περιφέρειας, με το 70% του πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο δε συνολικός προϋπολογισμός τους σε Δημόσια Δαπάνη, ανέρχεται στα 28.350.000€ και είναι 

κατά 10% μικρότερος από τον αθροιστικό προϋπολογισμό της ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» και 

των ΟΧΕ Μάνης, που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος». 

Αμέσως πιο κάτω, παρουσιάζονται τα βασικά χωρικά, πληθυσμιακά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά των εγκεκριμένων Στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤοΚ του ΠΑΑ, οι οποίες 

εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις 

υπόλοιπες εγκεκριμένες Στρατηγικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΠΕΠ. 

 

2.2.1. Βασικά χαρακτηριστικά των επιμέρους Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών (3) Τοπικών Προγραμμάτων ΤΑΠΤοΚ/LEADER για κάθε 

Τοπικό Πρόγραμμα, ως προς τις καλυπτόμενες διοικητικές ενότητες, τον πληθυσμό και τον 

προϋπολογισμό τους, έχουν ως εξής: 

 

α) Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος: Απόθεμα Βιόσφαιρας & 

Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» 

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/ΤΑΠΤοΚ 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνας με τίτλο: “Ανατολική 

Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”, είναι 

πολυταμειακού χαρακτήρα, δηλαδή οι Δράσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου χαρακτήρα 
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συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 και από το ΕΤΘΑ, μέσω του 

ΕΠΑλΘ 2014-2020 και εγκρίθηκε με συνολική δημόσια δαπάνη 11.700.000€.  

 

Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης του Τοπιού Προγράμματος LEADER της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα, υπολογίζεται σε 148.078 άτομα αντίστοιχα και περιλαμβάνει το σύνολο 

των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ανατολικής Μάνης, 

Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Ελαφονήσου, και τμήματα των Δήμων Τρίπολης, Άργους –Μυκηνών, 

Ναυπλιέων και Σπάρτης, (εξαιρουμένων των αστικών κέντρων της Τρίπολης, του Άργους, του 

Ναυπλίου και της Σπάρτης). 

 

β) Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) – LEADER Βόρειας 

Πελοποννήσου  

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου 

Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» με τίτλο: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD) – Leader Βόρειας Πελοποννήσου», έχει προϋπολογισμό 8.100.000 με 

συγχρηματοδότηση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, μέσω του ΠΑΑ 2014-2020. 

Η περιοχή παρέμβασης του συγκεκριμένου Προγράμματος περιλαμβάνει τμήματα: α) του Δήμου 

Άργους- Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας β) των Δήμων Τρίπολης και 

Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας γ) των Δήμων Κορίνθου, Βέλου-Βόχας, 

Λουτρακίου – Περαχώρας– Αγίων Θεοδώρων, Νεμέας, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων 

της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της περιοχής 

παρέμβασης ανέρχεται σε 149.985 άτομα. 

 

γ) LEADER 2014-2020 Μεσσηνίας 

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.» με τίτλο «CLLD-LEADER 2014-2020 Μεσσηνίας» έχει προϋπολογισμό συνολικής 

δημόσιας δαπάνης 8.550.000€ με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑ κατά 6.850.000€ και από 

το ΕΤΘΑ κατά 1.700.000€ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Η 

περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος έχει πληθυσμό 105.387 άτομα και περιλαμβάνει τους 

Δήμους Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας στο σύνολο 

τους, καθώς και τμήμα του Δήμου Καλαμάτας, εξαιρουμένης της Δ.Κ. Καλαμάτας.  

 

2.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό από τα προηγούμενα, οι περιοχές εφαρμογής των επιμέρους 

Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, επικαλύπτονται σε μεγάλο 

βαθμό, έχοντας ως δεδομένο ότι οι περιοχές εφαρμογής των ΤΑΠΤοΚ/LEADER του ΠΑΑ και του 

ΕΠΑλΘ, καλύπτουν από μόνες τους, σχεδόν το σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας, εκτός των 
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αστικών κέντρων. Ως εκ τούτου, οι υλοποιούμενες ή/και ήδη σχεδιασθείσες, Στρατηγικές 

ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ (εκτός ΒΑΑ) αντίστοιχα, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Πελοπόννησος», παρουσιάζουν επικάλυψη με τις περιοχές των Τοπικών Προγραμμάτων 

LEADER. Η εν λόγω επικάλυψη, γίνεται καλύτερα αντιληπτή μέσω του Χάρτη Ι.1 του 

παραρτήματος Ι, του παρόντος παραδοτέου. 

Με αυτά ως δεδομένα και σε συνδυασμό με τα όσα προαναφέρθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια του παρόντος παραδοτέου, περί της εξέλιξης της εφαρμογής της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς επίσης και την χωρική διασπορά των 

επιμέρους Στρατηγικών, τόσο ως προς την έκταση, όσο και ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό 

που καλύπτεται από τις υλοποιούμενες ή/και ήδη σχεδιασθείσες Στρατηγικές Χωρικής 

Ανάπτυξης, δύναται να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα.  

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι:  

α) Το σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξαίρεση της έκτασης των τριών 

Δημοτικών Κοινοτήτων Τριπόλεως, Κορίνθου και Σπαρτιατών, εμπίπτει σε περιοχές στις 

οποίες εφαρμόζεται Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης, είτε στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Πελοπόννησος», είτε στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΠΑΑ και 

ΕΠΑλΘ.  

β) Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, ο οποίος ωφελείται από τις εν λόγω υλοποιούμενες ή/και 

σχεδιασθείσες Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης είναι της τάξης των 460.000 κατοίκων, 

αντιπροσωπεύοντας το 80% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. 

γ) Ωστόσο, με δεδομένη την διαφορετική φύση και στόχευση της κάθε διακριτής Στρατηγικής, 

κυρίως όσον αφορά τις στρατηγικές ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ ή/και ΟΧΕ, καθώς επίσης και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κάθε 

«εργαλείου» Χωρικής Ανάπτυξης, οι προαναφερθείσες τιμές/μεγέθη δεν λειτουργούν 

επικαλυπτικά, αλλά συμπληρωματικά, κυρίως ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.  

Με βάση τα παραπάνω, στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια υπολογισμού της 

συγκέντρωσης των διατιθέμενων πόρων κάθε χωρικής Στρατηγικής ανά Τοπική/Δημοτική 

Κοινότητα, απεικονίζοντας το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής στον Χάρτη Ι.2 του 

παραρτήματος Ι του παρόντος παραδοτέου.  

Σύμφωνα με τον εν λόγω Χάρτη, γίνεται εμφανές ότι οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν χωρικές 

επικαλύψεις των επιμέρους Στρατηγικών, η συγκέντρωση πόρων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. 

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στους πίνακες 1 και 2 που παρατίθενται στα αμέσως επόμενα, 

λόγω της μεγάλης έκτασης των περιοχών παρέμβασης των Στρατηγικών που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ, η συγκέντρωση πόρων στις συγκεκριμένες περιοχές είναι πολύ 

μικρή (της τάξης των 55-80 €/κάτοικο), όταν για το σύνολο της Περιφέρειας, με βάση τον 

προϋπολογισμό του ΕΠ «Πελοπόννησος» για τις οριζόντιες δράσεις, χωρίς να υπολογισθούν οι 



Διερεύνηση και κατ’ αρχάς επιλογή της καταλληλότερης περιοχής στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για 
σχεδιασμό και εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ 
1ο Παραδοτέο: Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 18 

παρεμβάσεις των λοιπών Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ανέρχεται σε 400 

€/κάτοικο περίπου. 

Η ίδια κατάσταση, ως προς τη διασπορά των πόρων, διαπιστώνεται και στην Στρατηγική ΒΑΑ 

του διπόλου Άργους – Ναυπλίου, λόγω της διευρυμένης περιοχής παρέμβασης, σε σχέση με την 

Στρατηγική που πρότεινε, η συγκεκριμένη Αστική Αρχή των δύο Δήμων. 

Αντίθετα, όσον αφορά στις λοιπές Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας, 

ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020» και ΟΧΕ Μάνης), οι οποίες στο σύνολό τους συγχρηματοδοτούνται από 

το ΕΠ «Πελοπόννησος», η συγκέντρωση πόρων στις εν λόγω περιοχές χαρακτηρίζεται 

σημαντική, υπερβαίνοντας τα 500€/κάτοικο.  

Τέλος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Περιφερειακή Ενότητα η οποία παρουσιάζει τη 

χαμηλότερη συγκέντρωση πόρων από τις υλοποιούμενες ή/και ήδη σχεδιασθείσες Στρατηγικές 

Χωρικής Ανάπτυξης είναι η ΠΕ Κορινθίας. Γεγονός, ωστόσο, το οποίο αιτιολογείται εν μέρει 

λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η ΠΕ Κορινθίας, αφ’ ενός λόγω της εγγύτητας της με το 

Μητροπολιτικό κέντρο της Χώρας (Αθήνα), αφ’ ετέρου λόγω της ύπαρξης πλέον του αστικού 

κέντρου της Κορίνθου και άλλων αστικών συγκεντρώσεων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή που 

προσεγγίζει τις 10.000 κατοίκους, δεν παρουσιάζει συγκριτικά με τις υπόλοιπες ΠΕ, αντίστοιχα 

μειονεκτήματα, χωρίς όμως να μην αντιμετωπίζει χωρικές ανισότητες σε συγκεκριμένες 

«υποπεριοχές» της. Στο πλαίσιο λοιπόν διερεύνησης της σκοπιμότητας ή/και δυνατότητας 

εφαρμογής και άλλης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης και μάλιστα ΟΧΕ στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος», το κριτήριο της συγκέντρωσης πόρων για 

την αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών χωρικών ανισοτήτων είναι κυρίαρχο, σε συνδυασμό 

με όλα τα άλλα κριτήρια επιλογής περιοχών για σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης.  

Στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία συγκέντρωσης 

πόρων των επιμέρους Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης. 
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Πίνακας 1: Συγκέντρωση πόρων στις Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
(€) 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(κάτοικοι) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΠΟΡΩΝ  

(€/κάτοικο) 

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 
2014-2020 

ΒΑΑ Δήμων Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων 
Αστική Αρχή Δήμων Άργους - Μυκηνών 
και Ναυπλιεων 

8.420.000 54.829 153,57 

ΒΑΑ «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» Αστική Αρχή Δήμου Καλαμάτας 9.165.000 11.503 796,75 

ΤΑΠΤοΚ "ΑΡΚΑΔΙΑ 2020" ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ»  19.000.000 37.138 511,61 

ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ Περιφέρεια Πελοποννήσου 12.100.000 19.950 606,52 

ΠΑΑ & ΕΠΑΛΘ 
2014-2020 

«CLLD-LEADER 2014-2020 Μεσσηνίας»  «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 8.550.000 105.387 81,13 

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2014-2020 «Ανατολική 
Πελοπόννησος: Απόθεμα Βιόσφαιρας & 
Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» 

«Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 11.700.000 148.078 79,01 

ΠΑΑ 2014-2020 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) – Leader Βόρειας 
Πελοποννήσου 

«Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου 
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» 

8.100.000 149.985 54,01 
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Πίνακας 2: Συγκέντρωση πόρων Χωρικής Ανάπτυξης ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΙΓΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΠΟΡΩΝ 

(€/κάτοικο) 

ΒΑΑ 
ΔΗΜΩΝ 
ΆΡΓΟΥΣ - 

ΜΥΚΗΝΩΝ 
ΚΑΙ 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

ΒΑΑ 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

2020: ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΗ 

ΠΟΛΗ» 

ΤΑΠΤΟΚ 
"ΑΡΚΑΔΙΑ 

2020" 

ΟΧΕ 
ΜΑΝΗΣ* 

ΤΑΠΤΟΚ/ 
LEADER 

«ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» 

ΤΑΠΤΟΚ/LEADER 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
»* 

ΤΑΠΤΟΚ/LEA
DER ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ* 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρκαδίας 86.685   19.000.000   2.075.600 1.460.372 22.535.972 259,98 

2 Αργολίδας 97.044 8.420.000     3.993.006 501.001 12.914.007 133,07 

3 Κορινθίας 145.082       6.138.627 6.138.627 42,31 

4 Λακωνίας 89.138    7.887.744  5.631.394  13.519.138 151,67 

5 Μεσσηνίας 159.954  9.165.000  4.212.256 8.550.000   21.927.256 137,08 

ΣΥΝΟΛΟ 577.903 8.420.000 9.165.000 19.000.000 12.100.000 8.550.000 11.700.000 8.100.000 77.035.000 133,30 

* Η κατανομή των διατιθέμενων πόρων για τις Στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τμήματα δύο και περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, πραγματοποίηθηκε 

αναλογικά, σε σχέση με τον καλυπτόμενο πληθυσμό κάθε ΠΕ, που συμμετέχει στην Στρατηγική. 
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3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΧΕ) 

Με δεδομένη την εστίαση της παρούσας μελέτης στην επικαιροποίηση της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας ως προς την εφαρμογή του «εργαλείου» των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζεται αδρομερώς το 

ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο αποκλειστικά για την εφαρμογή αυτού του τύπου των 

παρεμβάσεων, ήτοι ΟΧΕ, εκτός ΒΑΑ. 

 
3.1. ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΧΕ 

Με βάση την επισκόπηση του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου και των κατευθυντήριων οδηγιών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες 

αναφορές του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου περί ΟΧΕ, οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψη στην 

παρούσα μελέτη. 

 
3.1.1. Κανονισμός Κοινών Διατάξεων Κ(ΕΕ)1303/2013 

Ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων της περιόδου 2014-2020, θέτει το γενικότερο κανονιστικό 

πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να εφαρμόζονται οι Στρατηγικές ΟΧΕ, μέσω ενός ή 

περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 αναφέρεται ότι όταν μια 

στρατηγική αστικής ανάπτυξης ή άλλες χωρικές στρατηγικές ή χωρικά σύμφωνα που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚΤ, απαιτούν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που συνεπάγεται επενδύσεις από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο 

περισσότερων του ενός αξόνων προτεραιότητας ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, η οικεία ενέργεια μπορεί να υλοποιείται ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

(ΟΧΕ). Επιπλέον αναφέρεται ότι η ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ΟΧΕ μπορούν 

να συμπληρώνονται και με χρηματοδοτική υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ ή το ΕΤΘΑ. 

Στην παρ.2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι ΟΧΕ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, το 

ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει στα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα να 

περιλαμβάνεται η περιγραφή της προσέγγισης ως προς τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου και 

την ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων από κάθε ΑΠ, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για 

κάθε Ταμείο. Αντίστοιχα, για περιπτώσεις ΟΧΕ με χρηματοδοτική υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ ή το 

ΕΤΘΑ , η ενδεικτική χρηματοδοτική κατανομή και τα μέτρα που καλύπτονται αναγράφονται στο 

σχετικό πρόγραμμα ή στα σχετικά προγράμματα σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε 

Ταμείο. 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού, δίνεται η δυνατότητα 

στη Διαχειριστική Αρχή να αναθέσει ορισμένα καθήκοντα σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για 

κάθε Ταμείο σε έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς, περιλαμβανομένων τοπικών αρχών, 
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φορέων περιφερειακής ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, που συνδέονται με τη 

διαχείριση και την υλοποίηση μιας ΟΧΕ.  

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του εν λόγω Κανονισμού 1303/2013 σε κάθε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφεται το περιεχόμενο και οι στόχοι της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης της χωρικής ανάπτυξης και προσδιορίζεται μεταξύ άλλων εργαλείων χωρικής 

ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ) η προσέγγιση της χρήσης του «εργαλείου» των ΟΧΕ εκτός των 

περιοχών ΒΑΑ και την ενδεικτική κατανομή από κάθε Άξονα Προτεραιότητας. 

 
3.1.2. Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετικές Οδηγίες (έγγραφα καθοδήγησης) μέσω των 

οποίων δίνονται διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό, τις περιπτώσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, καθώς και τις απαιτήσεις για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση τέτοιων στρατηγικών.  

H OXE είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει την υλοποίηση μιας εδαφικής στρατηγικής με 

ολοκληρωμένο τρόπο, με ταυτόχρονη άντληση κεφαλαίων από τουλάχιστον δύο διαφορετικούς 

άξονες προτεραιότητας στο ίδιο ή σε διαφορετικά προγράμματα. 

Τα βασικά στοιχεία μιας εδαφικής στρατηγικής OXE είναι: 

• μια καθορισμένη περιοχή στρατηγικής ολοκληρωμένης (πολυτομεακή) Χωρικής Ανάπτυξης, η 

οποία θα λειτουργήσει ως βάση για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΟΧΕ. Η Στρατηγική η 

οποία θα υποστηρίξει μια ΟΧΕ, θα πρέπει να έχει ενιαίο και συνεκτικό χαρακτήρα μια ενιαία 

συνεκτική στρατηγική (π.χ. η υλοποίηση μιας ΟΧΕ μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων 

δημοτικών αρχών γίνεται μέσω μιας κοινής ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής).  

• η άντληση πόρων από τουλάχιστον δύο διαφορετικούς άξονες προτεραιότητας ή 

προγράμματα, διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της χρηματοδότησης. 

Δεν είναι υποχρεωτικό για μια ΟΧΕ να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια ενός διοικητικού 

επιπέδου (πχ ενός Δήμου ή μιας Περιφερειακής Ενότητας). Οι ΟΧΕ μπορούν να εφαρμοστούν σε 

οποιοδήποτε (υποεθνικό) διοικητικό επίπεδο, καλύπτοντας την έκταση μιας Περιφέρειας, μιας 

λειτουργικής περιοχής, ενός αστικού ή αγροτικού Δήμου, μιας γειτονιάς ή οποιασδήποτε 

περιοχής σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού. Επιπλέον, μια ΟΧΕ μπορεί να υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.   

Μια ΟΧΕ δύναται, επίσης, να εφαρμοστεί σε διαπεριφερειακό επίπεδο και να περιλαμβάνει 

Περιφέρειες διαφορετικών κατηγοριών (π.χ. Λιγότερο ανεπτυγμένες, σε μετάβαση κλπ) υπό την 

προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση και οι επακόλουθες χρηματοοικονομικές ροές σε κάθε 

κατηγορία της περιοχής είναι σαφώς διαχωρισμένες. Το κράτος μέλος μπορεί επίσης να 

σχεδιάσει ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συγχρηματοδότηση  από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή / και το 

Ταμείο Συνοχής σε εθνικό επίπεδο και το οποίο δύναται να υλοποιηθεί μερικώς ή πλήρως μέσω 

των ΟΧΕ που έχουν συσταθεί σε περιφερειακό επίπεδο.  
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Είναι επίσης πιθανό, μια Στρατηγική ΟΧΕ να ενέχει στοιχεία που χρηματοδοτούνται από 

εθνικούς πόρους και ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση από τα Ταμεία λειτουργεί επικουρικά, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Στρατηγικής.  

Όσον αφορά δε, στην υλοποίηση μιας ΟΧΕ, αυτή διέπεται από τους κανόνες και τις 

προϋποθέσεις που έχουν θεσπισθεί από τις αρμόδιες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αρχές 

για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενώ σημειώνεται ότι η χρήση των ΟΧΕ 

ως εργαλείου χωρικής ανάπτυξης δεν είναι υποχρεωτική. 

Ως προς τη χρηματοδότησή της, μια ΟΧΕ μπορεί να είναι μονοταμειακή, αλλά μπορούν επίσης 

να συνδυάσουν το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και να συμπληρωθεί με χρηματοδοτική 

στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, όπου υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία. 

Τέλος, αναφέρεται ότι, μια Στρατηγική ΟΧΕ μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μη επιστρεπτέων 

επιχορηγήσεων, επιστρεπτέας ενίσχυσης, καθώς και χρηματοδοτικών μέσων. 

 

3.1.3. Σχέδια Κανονισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 

Πολύ πρόσφατα (29/5/2018), δημοσιοποιήθηκαν τα σχέδια των Κανονισμών της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου 2021-2027, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες προς τη γενικότερη 

φιλοσοφία και κατεύθυνση των χαρακτηριστικών της νέας περιόδου. Μεταξύ των 

διαφοροποιήσεων της νέας περιόδου, περιλαμβάνεται και η ιδιαίτερη θέση που κατέχουν οι 

Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα των 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην επίτευξη της χωρικής συνοχής και στην άμβλυνση των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ των πέντε σαφών στόχων πολιτικής, οι οποίοι απλουστεύουν και 

αντικαθιστούν τους έντεκα Θεματικούς Στόχους της περιόδου 2014-2020, περιλαμβάνεται και ο 

Στόχος Πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες», ο 

οποίος αναφέρεται στις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις μέσω Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης. 

Επίσης, τα υφιστάμενα «εργαλεία» για την υποστήριξη της Χωρικής Ανάπτυξης διατηρούνται, 

ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την τοπική τους διάσταση με μεγαλύτερη εμπλοκή των 

αστικών, τοπικών ή άλλων περιφερειακών αρχών στην διαδικασία επιλογής των έργων των 

επιμέρους Στρατηγικών. 

 

3.2. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΧΕ 

Τα κυριότερα θεσμικά κείμενα που πλαισιώνουν και κατευθύνουν την εφαρμογή των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων σε εθνικό και περιφερειακών επίπεδο είναι το Σύμφωνο 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ)/ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΕΠ «Πελοπόννησος», η υπ’ αριθμ. 81168/ ΕΥΣΣΑ 

1796/30.07.2015 εγκύκλιος Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των ΟΧΕ και τέλος 

οι Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής 
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Ανάπτυξης (αρ.πρωτ 40134/ΕΥΘΥ/373/ 12.04.2016), οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εγχειρίδιο 

διαδικασιών του ΣΔΕ. Στη συνέχεια της ενότητας, αναφέρονται πολύ συνοπτικά οι βασικές 

πρόνοιες των προαναφερθεισών κειμένων που συνθέτουν το πλαίσιο εφαρμογής των ΟΧΕ σε 

εθνικό επίπεδο. 

3.2.1. Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ)/ΕΣΠΑ 2014-2020, σχετικά με τις Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις γίνεται αναφορά των κύριων στόχων της προώθησης των ΟΧΕ, οι οποίοι 

είναι οι ακόλουθοι:  

• Η δημιουργία κινητήρων ανάπτυξης των Περιφερειών ή κινητήρων αξιοποίησης κοινών 

δυνατοτήτων και αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων πολυτομεακού χαρακτήρα σε 

διαπεριφερειακή κλίμακα. 

• Η αξιοποίησή τους για τη μέγιστη δυνατή μόχλευση πόρων και τη μέγιστη δυνατή 

αποδοτικότητα των διαθέσιμων δημόσιων πόρων σε χωρικό επίπεδο. 

• Η σύνδεση σε ενιαίο στρατηγικό ορίζοντα, των παρεμβάσεων που είναι τοπικά αναγκαίες, για 

την αντιμετώπιση των οξύτερων εκδηλώσεων της κρίσης και αυτών που είναι αναγκαίες, για 

την καταπολέμηση των παραγόντων που δημιουργούν τις μακροπρόθεσμες στενώσεις. 

 

Επίσης, αναφέρεται ότι οι κύριες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Στρατηγικές 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων είναι οι εξής: 

• Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με τελικό 

στόχο την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης των πόρων. 

• Παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες εκτεταμένης αποδιάρθρωσης των τοπικών ή 

περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων. 

• Εξισορρόπηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και της μονοκεντρικότητας του ελληνικού 

οικονομικού και κοινωνικού χώρου, καταπολέμηση της ανοργάνωτης αστικής διάχυσης και 

των παραδοσιακών ανισοτήτων που σχετίζονται με τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά/ 

μειονεκτήματα, αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και των ειδικών προκλήσεων 

σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ανάσχεση στην καταλληλότερη κλίμακα των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

Σύμφωνα με το ΣΕΣ 2014-2020, οι χωρικοί τύποι οι οποίοι δύναται να αποτελέσουν περιοχή 

εφαρμογής ΟΧΕ είναι οι εξής: 

• Υποπεριφερειακές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις, όπου την πρωτοβουλία 

του σχεδιασμού αναλαμβάνει η Περιφέρεια, 

• Δια-περιφερειακές περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά και 

προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού χώρου, 

όπου το σχεδιασμό αναλαμβάνει κεντρικός φορέας ή διαπεριφερειακό συντονιστικό όργανο, 
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• Περιοχές επιρροής τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που όμως εντάσσονται σε 

ολοκληρωμένη τοπική στρατηγική/ σχέδιο, όπου το σχεδιασμό αναλαμβάνει κεντρικός 

φορέας, ιδιαίτερα αν αυτές ορίζονται συγκεκριμένα στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή σε τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

 

Τέλος, αναφέρεται ότι, οι "Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις" θα χρηματοδοτηθούν μέσω 

των ΠΕΠ και μέσω πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες –ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά- 

τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η επιλογή, έγκριση και 

χρηματοδότηση των Στρατηγικών θα γίνει στο πλαίσιο διαβούλευσης περιφερειακών και 

εθνικών αρχών, με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της Στρατηγικής για κάθε 

ΟΧΕ, στη συμβολή τους στην βέλτιστη επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, στη 

διαχειριστική επάρκεια την τεχνική ετοιμότητα και την ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα.  

 

3.2.2. ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020  

Στο κεφάλαιο 4 του ΕΠ «Πελοπόννησος» όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση την 2η 

Αναθεώρησή του, παρουσιάζεται η ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση από κάθε Άξονα 

Προτεραιότητας, για τη χρήση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, εκτός των 

περιπτώσεων που καλύπτονται από Ολοκληρωμένες δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Οι 

πόροι που προβλέπονται για την υλοποίηση ΟΧΕ στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, 

ανέρχονται σε 12.100.000€ δημόσια δαπάνη και η κατανομή τους ανά Άξονα Προτεραιότητας 

παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:  

Άξονας Προτεραιότητας  Ταμείο 

Ενδεικτική 
χρηματοδοτοική 

ενίσχυση (Στήριξη 
της Ένωσης / 

K.Σ.) 

Ενδεικτική 
χρηματοδοτοική 

ενίσχυση 
(Δημόσια Δαπάνη) 

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της 
Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την 

καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας 

ΕΤΠΑ 800.000 
1.000.000 

2Α - Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική 
ενσωμάτωση 

ΕΚΤ 720.000 
900.000 

2Β - Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
ΕΤΠΑ 1.500.000 

1.875.000 

3 - Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση 
σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 
 

ΕΤΠΑ 4.660.000 
5.825.000 

4 - Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – 
συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη 

ΕΤΠΑ 2.000.000 
2.500.000 

Σύνολο   9.680.000 12.100.000 
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Ωστόσο, σύμφωνα με το ΕΠ, πέραν των παραπάνω πόρων, αναφέρεται ότι δύναται να 

καθορισθούν πρόσθετοι πόροι του ΕΠ για υλοποίηση ΟΧΕ εκτός ΒΑΑ, εφ’ όσον απαιτηθεί, μετά 

από σχετική μελέτη που θα εκπονηθεί από την ΕΥΔ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, σε συνδυασμό 

με τις έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται στην 

Περιφέρεια, αποτέλεσαν τη βασική σκοπιμότητα της παρούσας μελέτης, για τον προσδιορισμό 

της καταλληλότερης περιοχής για την εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ. 

 

3.2.3. Εγκύκλιοι – Οδηγίες 

3.2.3.1. Εγκύκλιος Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των ΟΧΕ 

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, με αρ.πρωτ. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015, εκδόθηκε από την 

ΕΥΣΣΑ τον Ιούλιο του 2015, και αφορούσε στις ΟΧΕ ως εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων με 

συγκεκριμένα προβλήματα, που είτε χρήζουν ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, είτε 

χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακά συγκριτικά πλεονεκτήματα με δυνατότητες αξιοποίησης / 

μεγιστοποίησης στη βάση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου/ Στρατηγικής. Ο 

ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, 

καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.  

Επίσης, ως στόχοι των Στρατηγικών ΟΧΕ κάθε περιοχής αναφέρονται: 

• η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, 

• η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών  

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

της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη για την 

προετοιμασία της ΟΧΕ. Για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής είναι απαραίτητη η περιγραφή από 

την ΕΥΔ των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες, δηλ. 

η αποτύπωση των κυριότερων οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών 

ζητημάτων για την αντιμετώπιση των οποίων, κρίνεται ότι η ΟΧΕ είναι ένα ικανό εργαλείο 

εφαρμογής. 

Όσον αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης των ΟΧΕ, οι Διαχειριστικές Αρχές (ΕΥΔ) των ΕΠ στο 

Έγγραφο Εξειδίκευσης περιλαμβάνουν, αρχικά, τον εντοπισμό του «τοπικού αναπτυξιακού 

δυναμικού» και στη συνέχεια τη διαμόρφωση των κύριων επιλογών για τη χρήση του εργαλείου 

της ΟΧΕ, συνυπολογίζοντας στοιχεία όπως οι κύριες αναπτυξιακές επιλογές του ΠΕΠ και της 

περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και ο χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
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Επιπλέον, καθορίζονται από τη ΔΑ, με βάση της Στρατηγική και τα ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπισθούν, η συνολική Δημόσια Δαπάνη, ο συνδυασμός των Ταμείων που θα 

χρηματοδοτήσουν την ΟΧΕ και η αντίστοιχη ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας, Επενδυτικές 

Προτεραιότητες, Πεδία Παρέμβασης. 

Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να ακολουθήσει ανταγωνιστική διαδικασία, ορίζοντας κριτήρια 

επιλογής για τις περιοχές παρέμβασης ή/και δύναται να επιλέξει συγκεκριμένη περιοχή 

παρέμβασης, σύμφωνα με την περιγραφή στο ΕΠ ή στο έγγραφο εξειδίκευσης. 

Ως κατεύθυνση για τις Στρατηγικές ΟΧΕ στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, κρίνεται σκόπιμο στα 

αντίστοιχα σχέδια δράσης, να περιλαμβάνονται έργα/ δράσεις/ ενέργειες με υψηλό βαθμό 

ωριμότητας, ενώ οι τυχόν απαιτούμενες τεχνικές μελέτες ωριμότητας προτείνεται να μην 

υπερβαίνουν το 10% της προτεινόμενης δημόσιας δαπάνης και απαραιτήτως να καταλήγουν σε 

υλοποιήσιμα έργα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ΟΧΕ, ενώ επίσης, θα πρέπει να οριστεί ανώτατο 

όριο προϋπολογισμού ανά υποψήφιο σχέδιο ΟΧΕ.  

 

Τα προηγούμενα στοιχεία της εν λόγω εγκυκλίου, αναφέρονται γενικά στο εργαλείο των ΟΧΕ, 

περιλαμβάνοντας και τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά στις 

Στρατηγικές ΟΧΕ με περιοχή εφαρμογής εκτός αστικών περιοχών, αναφέρεται ότι, οι αρμόδιοι 

φορείς που δύναται να αναλάβουν τον σχεδιασμό ή και την υλοποίηση της στρατηγικής της 

περιοχής της ΟΧΕ, είναι:  

α) Υπο-περιφερειακές αρχές (Δήμοι, συμπράξεις Δήμων, περιφερειακές διοικητικές δομές κ.α.), 

με θεσμικά κατοχυρωμένη διοικητική αρμοδιότητα,  

β) Εταιρικά σχήματα (σχήματα συνεργασίας περιφερειακών και τοπικών αρχών/ δημόσιων ή 

/και ιδιωτικών εταιρειών /επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων) που θα 

εκπροσωπούν λειτουργικές περιοχές ή περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά με επικεφαλής 

φορείς ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.  

γ) Κεντρικός και περιφερειακός φορέας (Υπουργεία, εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείων, 

Υπηρεσίες, Φορείς της Περιφέρειας). 

Για τη διαμόρφωση και επιλογή των στρατηγικών ΟΧΕ οι διαδικασίες που προβλέπονται είναι 

κατά περίπτωση, οι εξής: 

 Σε περίπτωση που στο ΠΕΠ ή στο Έγγραφο εξειδίκευσης προβλέπονται ρητά συγκεκριμένες 

περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, η ΔΑ καλεί τους 

Φορείς Στρατηγικής ή/και Ενδιάμεσους φορείς (ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο ΠΕΠ ή στο 

Έγγραφο Εξειδίκευσης) να υποβάλουν τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

με το ακριβές και αναλυτικό περιεχόμενο, αναλυτικό προϋπολογισμό των δράσεων, 

συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, συμπληρωματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετοχή 

και άλλων προγραμμάτων. Στην περίπτωση που η ΔΑ προτίθεται να αναθέσει καθήκοντα 
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διαχείρισης σε Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), θα πρέπει να περιγράφεται στη Στρατηγική με 

ιδιαίτερη προσοχή το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης.  

 Σε περίπτωση που στο ΠΕΠ ή στο Έγγραφο Εξειδίκευσης δεν προβλέπονται συγκεκριμένες 

περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθούν ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, η ΔΑ καλεί τους 

ενδιαφερόμενους Φορείς, να καταθέσουν προτάσεις ΟΧΕ με σύντομη περιγραφή του 

περιεχομένου, αρχικό Σχέδιο Δράσης, αρχικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα, ώστε να 

μην επιβαρυνθούν οι ενδιαφερόμενοι. Για την/ τις πρόταση/ προτάσεις ΟΧΕ που θα επιλεγεί/ 

ούν, θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθεί/ κατατεθούν, το πλήρες/ αναλυτικό σχέδιο της 

πρότασης/ προτάσεων (όπως περιγράφεται αμέσως πιο πάνω).  

 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν  στο υποβληθέν σχέδιο της Στρατηγικής 

ΟΧΕ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Jessica, Jeremie, Elena), άλλων προγραμμάτων 

(Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), καθώς και κρατικών ενισχύσεων.  

Σε κάθε περίπτωση οι Διαχειριστικές Αρχές δύναται να αναλάβουν τη διαχείριση και 

παρακολούθηση της ΟΧΕ. 

Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ αναφέρονται κριτήρια αξιολόγησης για την 

επιλογή της ΟΧΕ, τα οποία συντάσσονται από την Διαχειριστική Αρχή και εγκρίνονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του εκάστοτε ΕΠ. Αμέσως πιο κάτω, παρατίθενται ενδεικτικά 

ορισμένα κριτήρια επιλογής που αφορούν στις Στρατηγικές ΟΧΕ σε περιοχές εκτός αστικών, τα 

οποία αναφέρονται στον χαρακτήρα της περιοχής. 

 

Κριτήρια που χαρακτηρίζουν τις χωρικές στρατηγικές 

 Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στα οποία έχει 

συμβάλλει η οικονομική κρίση. 

 Περιοχές αυξημένης ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων, αστικής φτώχειας. 

 Περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού και δομημένου περιβάλλον, αλλαγών χρήσεων γης, 

αστικής διάχυσης.  

 Περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

 Περιοχές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έλλειψης ή υποβάθμισης πρασίνου και ελεύθερων 

χώρων για τους πολίτες  (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς). 

 Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις βασικών υποδομών καθώς και υποδομών/ υπηρεσιών 

που διευκολύνουν την κινητικότητα και την ένταξη στις λειτουργίες της περιοχής των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

 Περιοχές αποβιομηχάνισης, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών ζωνών στο 

κέντρο ή τις παρυφές των πόλεων, εξαφάνισης παραγωγικών τομέων και δραστηριοτήτων ή 

που φιλοξενούν φθίνουσες οικονομικές δραστηριότητες.  
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 Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών καθώς και δομών/ 

υπηρεσιών, περιοχές συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και φαινομένων 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα.  

 Περιοχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα οργανικής σύνδεσης, προσβασιμότητας και 

εξυπηρέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του τοπικού πληθυσμού, του 

περιαστικού ή ευρύτερου αγροτικού χώρου.  

Όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση της ΟΧΕ, αναφέρεται ότι η ένταξη στο ΠΔΕ των έργων 

που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων, γίνεται σύμφωνα με το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ, με την κοινοποίηση στη Διεύθυνση 

Δημοσίων Επενδύσεων της απόφασης ένταξης με μέριμνα της Διαχειριστικής Αρχής.  

Στην περίπτωση που μία προς ένταξη στρατηγική ΟΧΕ περιλαμβάνει πόρους από διαφορετικά 

τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, πριν την απόφαση ένταξης των έργων που εκδίδεται από την 

Διαχειριστική Αρχή, πρέπει να υπάρχει και απόφαση εκχώρησης του αντίστοιχου ποσού στη ΔΑ 

ή ΕΦ από τον αρμόδιο υπουργό.  

 
3.2.3.2. Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την διαφοροποίηση στον βαθμό εμπλοκής Ενδιάμεσων Φορέων στην 

εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, η ΕΥΘΥ/ΕΑΣ στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ΣΔΕ, εξέδωσε το με υπ’ αριθμ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12.04.2016 έγγραφο Οδηγιών 

της, με στόχο την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης 

των εν λόγω Στρατηγικών. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην εμπλοκή τοπικών φορέων, φορέων περιφερειακής ανάπτυξης 

ή μη κυβερνητικών οργανώσεων στη διαχείριση και στον έλεγχο όλων των πράξεων μιας ΟΧΕ 

για άλλες στρατηγικές, αναφέρονται τα εξής: 

α) Η εμπλοκή των τοπικών φορέων, φορέων περιφερειακής ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών 

οργανώσεων στη διαχείριση και τον έλεγχο μιας ΟΧΕ για άλλες στρατηγικές δεν είναι 

υποχρεωτική. 

β) Η εμπλοκή των εν λόγω φορέων σε μια ΟΧΕ για άλλες στρατηγικές πραγματοποιείται στο 

επίπεδο της διαχείρισης, του ελέγχου και της εφαρμογής της, δηλαδή οι εν λόγω φορείς 

δύναται να οριστούν Ενδιάμεσοι Φορείς και να αναλάβουν τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση 

και τον έλεγχο του συνόλου των πράξεων μιας ΟΧΕ για άλλες στρατηγικές. 

γ) Η διαχειριστική αρχή δύναται να ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, από τους 

παραπάνω φορείς, για να ασκήσουν τη διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΧΕ για άλλες 

στρατηγικές σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο και το Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου 2014-2020, (άρθρο 36 του Καν. 1301/2013). 
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Όσον αφορά στην επιλογή της Στρατηγικής ΟΧΕ οι προαπαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τις 

παρούσες Οδηγίες, είναι ο εντοπισμός και προσδιορισμός:  

 Του τοπικού αναπτυξιακού δυναμικού και η διαμόρφωση των κύριων επιλογών για τη χρήση 

του εργαλείου της ΟΧΕ, συνυπολογίζοντας στοιχεία όπως οι κύριες αναπτυξιακές επιλογές 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και 

ο χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Της μεθόδου επιλογής των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) (άμεση αξιολόγηση, 

συγκριτική αξιολόγηση) βάσει του περιεχομένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή του 

Εγγράφου Εξειδίκευσης, στο οποίο ορίζονται ή δεν ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές, στις 

οποίες θα εφαρμοστούν οι εν λόγω στρατηγικές. 

 Του ύψους της συνολικής χρηματοδότησης και της στήριξης της Ένωσης που θα διατεθεί για 

την υλοποίηση στρατηγικών ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή άλλων 

στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης (ΟΧΕ). 

 Τους κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών, αποτελέσματος και τους δείκτες του πλαισίου 

επίδοσης του ΕΠ που θα πρέπει να επιτευχθούν από την υλοποίηση των εν λόγω 

στρατηγικών.  

 

Παράλληλα, η ΕΥΔ, ανάλογα με τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης θα πρέπει 

να προσδιορίσει: 

 Τη διαχείριση της στρατηγικής από την ίδια ή την αξιοποίηση ενός ή περισσοτέρων 

Ενδιάμεσων Φορέων σε μία στρατηγική χωρικής ανάπτυξης. 

 Το βαθμό εμπλοκής των φορέων στη διαχείριση και στον έλεγχο του συνόλου των πράξεων 

που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης, εφ’ όσον η ΕΥΔ 

προτίθεται να αναθέσει τη διαχείριση της Στρατηγικής σε Ενδιάμεσο Φορέα. 

 Τη μέθοδο επιλογής των Ενδιάμεσων Φορέων στη βάση της μεθόδου επιλογής των 

Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. 
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ΙΙ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΧΕ 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα όσα αναφέρθηκαν, στο πρώτο (Ι) Μέρος του παρόντος παραδοτέου, 

τόσο για το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των ΟΧΕ, όσο και για την εξέλιξη της εφαρμογής των 

Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο παρόν δεύτερο (ΙΙ) 

Μέρος του παραδοτέου αναλύονται τα συμπεράσματα της διερεύνησης για την κατ’ αρχάς 

επιλογή της καταλληλότερης περιοχής εφαρμογής πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ.  

Για τον προσδιορισμό και την επικαιροποίηση της συνολικής Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσον αφορά στο «εργαλείο» των ΟΧΕ, ακολουθήθηκε η ίδια 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και στην αρχική μελέτη για την εξειδίκευση της Στρατηγικής 

Χωρικής Ανάπτυξης, προσαρμόζοντάς την, με βάση τις ανάγκες και τον διαφοροποιημένο στόχο 

και κατ’ ακολουθία διαφορετικό χαρακτήρα της παρούσας μελέτης.  

Κατόπιν αυτών, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η 

πρόταση επικαιροποίησης της Στρατηγικής, καθώς επίσης και οι αρχικές κατευθύνσεις της 

μελέτης, ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της συνολικής Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα, αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αποτελεί η 

διερεύνηση της κατ’ αρχάς καταλληλότερης περιοχής για εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής 

ΟΧΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι εγκεκριμένες ή/και σε στάδιο εκπόνησης του σχεδιασμού της 

εφαρμογής παρεμβάσεις των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (κυρίως των 

Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ, εκτός ΒΑΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

καλύπτουν/εξυπηρετούν ένα μέρος των περιοχών χαμηλής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η κατ’ 

αρχάς επιλογή των καταλληλότερων περιοχών για εφαρμογή των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ και 

ΟΧΕ, προέκυψε από την σχετική μελέτη προσδιορισμού της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας, στο τέλος του έτους 2015. Αυτό έγινε, αφ’ ενός με την εφαρμογή μετρήσιμων 

κοινωνικοοινομικών κριτηρίων, αφ’ ετέρου λαμβάνοντας υπ’ όψη και τον περιορισμό της 

έκτασης και του πληθυσμού των περιοχών, σε σχέση και με τους διατιθέμενους πόρους του ΕΠ 

για αυτές τις Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής, μέσω της συγκέντρωσης σε μία περιοχή, ικανού μεγέθους 

χρηματοοικονομικών πόρων. Ως εκ τούτου, με βάση τα τότε διαθέσιμα δεδομένα, επιλέχθηκαν 

οι κατ’ αρχάς καταλληλότερες περιοχές της Περιφέρειας για εφαρμογή ολοκληρωμένων 

Στρατηγικών, προκειμένου να αμβλύνουν τα χρονίζοντα αναπτυξιακά τους προβλήματα και κατ’ 

ακολουθία να μειωθούν στο μέτρο του εφικτού, οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην 

Περιφέρεια. 
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Σήμερα, ωστόσο, με βάση την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στην 2η αναθεώρηση του ΕΠ, 

αναγνωρίζεται η ανάγκη επέκτασης του «εργαλείου» των ΟΧΕ (εκτός ΒΑΑ) και σε πρόσθετες 

περιοχές, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων μειονεκτικών περιοχών, στόχος ο οποίος 

δύναται να επιτευχθεί μέσω ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων.  

Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, επί των 

οποίων στηρίχθηκε η προτεινόμενη επικαιροποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας για την 

εφαρμογή / χρήση του «εργαλείου» Χωρικής Ανάπτυξης των ΟΧΕ. 

 

1.1. ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους στόχους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «εργαλείου» των ΟΧΕ, 

αλλά και της Χωρικής Ανάπτυξης εν γένει, ως κύριος παράγοντας που καθορίζει την εφαρμογή 

του είναι η προώθηση / επιτάχυνση της ανάπτυξης σε περιοχές με μόνιμα/διαχρονικά συγκριτικά 

αναπτυξιακά μειονεκτήματα ή/και με αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία τελούν σε 

αδράνεια. Απώτερος δε, στόχος της Περιφέρειας και της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών χωρικών / αναπτυξιακών 

ανισοτήτων, με άμβλυνση των συγκριτικών μειονεκτημάτων και με αξιοποίηση / εκμετάλλευση 

των, σε αδράνεια ευρισκόμενων, συγκριτικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών της 

Περιφέρειας. 

Με βάση την προαναφερθείσα, προηγούμενη πριν τριών ετών, μελέτη προσδιορισμού της 

Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την διερεύνηση του 

συνόλου της έκτασης της Περιφέρειας για τον εντοπισμό χωρικών ενοτήτων που 

συγκεντρώνουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και με βάση την επισκόπηση των 

διαχρονικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της, είναι εμφανής ο αναπτυξιακός δυϊσμός της 

Περιφέρειας. Αυτός ο δυϊσμός, εκφράζεται, αφ' ενός μεταξύ των διαφοροποιήσεων που 

υφίστανται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, αφ' ετέρου μέσω των διαφοροποιήσεων της 

διάρθρωσης του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού μεταξύ των ορεινών/ ημιορεινών 

εσωτερικών ζωνών και των αστικών και ημιαστικών κέντρων, εντός των Περιφερειακών 

Ενοτήτων.  

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν, εν γένει, την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η γεωγραφική και 

γεωφυσική κυριαρχία των ορεινών περιοχών, η ασυνέχεια του χώρου λόγω των φυσικών 

εμποδίων, η μη χωρική ολοκλήρωση λόγω διοικητικής δομής και γεωμορφολογίας, οι αδυναμίες 

και ανισότητες στην πρόσβαση των υποδομών, των υπηρεσιών και της γνώσης, καθώς και ο 

αυξημένος αριθμός μικρών οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων με σοβαρούς 

κινδύνους πληθυσμιακής αποψίλωσης. Επίσης, η έλλειψη δικτύωσης και συμπληρωματικότητας 

του οικιστικού της δικτύου, η έλλειψη ισχυρών κέντρων - πόλων ανάπτυξης (εξαιρουμένης της 

Καλαμάτας), χωρικής συσπείρωσης και διάρθρωσης, αποτελούν πρόσθετα αρνητικά στοιχεία για 

την υφιστάμενη χωροταξική/αναπτυξιακή της διάρθρωση.  
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Ωστόσο, έναντι των δυσμενών σε εθνικό-διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο 

διαπιστώσεων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπαραθέτει συγκριτικά, ένα ιδιαίτερα πλούσιο και 

ποικίλο φυσικό περιβάλλον και ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυπληθές ιστορικό – πολιτισμικό 

απόθεμα, με ιστορικούς πόλους διεθνούς εμβέλειας. Πιο συγκεκριμένα, η Πελοπόννησος 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σημαντική και ισχυρή πολιτισμική και ιστορική ταυτότητα. Οι 

φυσικοί, ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι της δεν έχουν έως σήμερα αντιμετωπισθεί ως ενιαίο 

οργανικό σύστημα υπό το πρίσμα της αξιόλογης συμβολής τους ως πόρων εθνικής σημασίας, 

ενώ οι κίνδυνοι που απειλούν να τους υποβαθμίσουν είναι υπαρκτοί και ο βαθμός προστασίας 

χαμηλός. Παράλληλα, η άμεση γειτνίασή της με το Μητροπολιτικό Κέντρο της Χώρας (την 

Αθήνα) αποτελεί από την μία πλευρά ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά και από την 

άλλη πλευρά έναν κίνδυνο «απορρόφησής» όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου από το Μητροπολιτικό Κέντρο της Χώρας. 

Έχοντας υπ’ όψη τα προαναφερόμενα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κύριο χαρακτηριστικό 

της χωροταξικής διάρθρωσης και της χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

αποτελεί ο αναπτυξιακός δυϊσμός της. Οι πρώτες σημαντικές διαφοροποιήσεις, δηλαδή ένα 

μέρος του δυϊσμού, αναφέρονται σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, σε σχέση με το επίπεδο 

και τη διάρθρωση της παραγωγής, μέσω της ΑΠΑ, παρατηρώντας ότι: 

α)  Σε δύο Περιφερειακές Ενότητες (Αρκαδίας και Κορινθίας), κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία 

προϊόντος, διαδραματίζει ο δευτερογενής τομέας, με πολύ μικρή συμμετοχή του πρωτογενή 

και σχετικά χαμηλή συμμετοχή του τριτογενή. 

β) Στις δύο άλλες Περιφερειακές Ενότητες (Αργολίδας και Λακωνίας), φαίνεται ένας σχετικά 

διογκωμένος πρωτογενής τομέας, με σχετική ισορροπία μεταξύ δευτερογενούς και 

τριτογενούς τομέα στην Αργολίδα, ενώ στη Λακωνία ο δευτερογενής τομέας είναι πολύ 

ισχνός και έτσι είναι πολύ υψηλή η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα. 

γ)  Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας στηρίζεται κατά βάση στον τριτογενή και 

δευτερογενή τομέα, με κάποια σχετικά μικρή παρουσία και του πρωτογενή τομέα. 

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις, στη διάρθρωση της παραγωγικής δομής μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις διαφοροποιήσεις σε κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, κυρίως λόγω των μεγάλων διαφορών στην παραγωγικότητα μεταξύ των τριών 

τομέων, αλλά κυρίως και στη χωροταξική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Το επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης, ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Περιφερειακή Ενότητα 

(ΠΕ), σε σχέση με το μέσο όρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου πολύ συνοπτικά διαπιστώνονται 

τα εξής: 

α) Η ΠΕ της Λακωνίας έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με πολύ υψηλότερο το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της Π.Ε. Κορινθίας και Αρκαδίας και ένα μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ οι ΠΕ 

Αργολίδας και Μεσσηνίας.  
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β) Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το αυξημένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΠΕ 

Κορινθίας και Αρκαδίας οφείλεται στις υπερτοπικής εμβέλειας παραγωγικές μονάδες του 

δευτερογενή τομέα, οι οποίες, όμως, δεν διαχέουν την ανάλογη ανάπτυξη στον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό των δύο αυτών Περιφερειακών Ενοτήτων και ως εκ τούτου στο 

σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

γ) Αυτές δε οι διαφοροποιήσεις στη παραγωγική δομή μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων 

της Πελοποννήσου, συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης 

της οικονομίας τόσο σε σχέση με την εξέλιξη του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όσο και 

σε σχέση με την εξέλιξη της ανεργίας. 

Αντίστοιχες όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, συνδεόμενες με την 

παραγωγική διάρθρωση, παρατηρούνται και στα πληθυσμιακά/ δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα:  

α) Παρατηρείται έντονη πληθυσμιακή μείωση στις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, 

αφού, όπως προαναφέρθηκε, οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη 

δεν επηρεάζουν σημαντικά τον κοινωνικοοικονομικό ιστό της συγκεκριμένης ΠΕ. Επίσης και 

παράλληλα, τόσο η ΠΕ Αρκαδίας, όσο και αυτή της Λακωνίας παρουσιάζουν πολύ υψηλό 

δείκτη γήρανσης. 

β) Οι δύο Περιφερειακές Ενότητες (Αρκαδίας και Λακωνίας) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 

διαρθρωτικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, με κάποια ισορροπία και εξ αυτού 

ανθεκτικότητα στις ΠΕ Αργολίδας και Μεσσηνίας, ενώ στην ΠΕ Κορινθίας, το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στο επίπεδο ανάπτυξης της περιοχής, λόγω της 

λειτουργικής ενσωμάτωσης, κυρίως του ηπειρωτικού τμήματος της Περιφερειακής 

Ενότητας, στην Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας, συγκεντρώνοντας μεγάλες 

βιομηχανικές μονάδες μητροπολιτικής χωροθέτησης.  

 

Πέραν όμως, αυτών των διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, παρατηρούνται αντίστοιχες διαφοροποιήσεις και ανισότητες εντός των 

Περιφερειακών Ενοτήτων με πρώτο ειδοποιό χαρακτηριστικό το επίπεδο φτώχιας, σε σχέση με 

το βαθμό αστικοποίησης.  

Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται εν πολλοίς σε γεωφυσικά/ μορφολογικά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν και το παραγωγικό προφίλ 

συγκεκριμένων περιοχών. 

Με βάση τα παραπάνω και σε σχέση με τα συμβατικά ζητούμενα, σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός μεταξύ άλλων και των εν λόγω ανισοτήτων που 

εντοπίζονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες εντός των αναπτυγμένων 

Περιφερειακών Ενοτήτων γίνονται ακόμα εντονότερες.  
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1.2. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Ένας δεύτερος καθοριστικός παράγοντας για την εστίαση της παρούσας μελέτης σε περιοχές 

κατ’ αρχάς κατάλληλες, για παρεμβάσεις Χωρικής Ανάπτυξης, είναι η ύπαρξη του ενδογενούς 

δυναμικού για την αντιστροφή των μειονεκτικών χαρακτηριστικών, τα οποία δημιουργούν τις 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα. Το ενδογενές αυτό 

δυναμικό αφορά, τόσο στην ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της παραγωγικής διάρθρωσης της 

περιοχής και τις δυνατότητες ανάπτυξής της, όσο και στο ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό 

απόθεμα, ικανό στο να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της κάθε συγκεκριμένης 

περιοχής.  

Σε γενικές γραμμές, το ενδογενές δυναμικό αναφέρεται στην ύπαρξη συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων (μερικώς αξιοποιημένων ή/και αναξιοποίητων), τα οποία δύνανται εντός του 

πλαισίου και των σχετικά περιορισμένων δυνατοτήτων μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής 

Χωρικής Ανάπτυξης, να διαμορφώσουν τις συνθήκες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

των συγκεκριμένων περιοχών. 

Επίσης, μια άλλη παράμετρος που αλληλεπιδρά με την ύπαρξη ενδογενούς δυναμικού, είναι η 

δυνατότητα μόχλευσης πόρων ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης, 

πολλαπλασιάζοντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εφαρμογής των Στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης. Επιπλέον, η μέγιστη δυνατή μόχλευση πόρων, αποτελεί στρατηγικό στόχο των ΟΧΕ, 

σε όλα τα θεσμικά κείμενα αναφοράς που περιγράφηκαν στο πρώτο (Ι) Μέρος του παρόντος 

παραδοτέου, μεγιστοποιώντας έτσι την αποδοτικότητα των διαθέσιμων δημόσιων πόρων σε 

συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο. 

 

1.3. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

Σύμφωνα με τις παραπάνω βασικές αρχές/κατευθύνσεις, ως δεδομένο και λαμβάνοντας υπ’ όψη 

την περιορισμένη δυνατότητα διάθεσης πρόσθετων πόρων από το ΕΠ «Πελοπόννησος», για την 

εφαρμογή Στρατηγικών ΟΧΕ, προκειμένου να εξασφαλισθεί, αφ’ ενός η αναγκαία συγκέντρωση 

πόρων, αφ’ ετέρου η αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η περιοχή η οποία θα 

επιλεγεί για την εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ, θα πρέπει να είναι μία. Με βάση την 

κατεύθυνση αυτή και έχοντας ως δεδομένο ότι, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, επωφελούνται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα από την εφαρμογή Στρατηγικών 

Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» στις περιοχές τους, με μοναδική 

εξαίρεση την ΠΕ Κορινθίας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικών αναπτυξιακών 

ανισοτήτων εντός της συγκεκριμένης ΠΕ, αν και με υψηλό Μέσο Όρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

κρίνεται ως καταλληλότερη περιοχή, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, να διερευνηθεί μία 

κατάλληλη περιοχή στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. 

Η επιλογή αυτή στηρίζεται επίσης και στα συμπεράσματα του κεφαλαίου 2.3 του πρώτου (Ι) 

Μέρους του παρόντος παραδοτέου, σύμφωνα με τα οποία στην ΠΕ Κορινθίας, εντοπίζεται η 

χαμηλότερη συγκέντρωση πόρων από τις εφαρμοζόμενες Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης, 
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συμπεριλαμβανομένων και των Στρατηγικών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το 

ΕΤΘΑ, στο πλαίσιο των Τομεακών ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑλΘ. 

 

2. ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ 

Έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω και συγκεκριμένα, την επιλογή εστίασης της διερεύνησης 

της καταλληλότερης περιοχής για την εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ 

Κορινθίας, προέκυψε η ανάγκη διαφοροποίησης των αρχικών κριτηρίων επιλογής κατάλληλων 

περιοχών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη προσδιορισμού της Στρατηγικής Χωρικής 

Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και της μεθοδολογίας υπολογισμού του 

συνολικού δείκτη μειονεκτικότητας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζονται, αφ’ ενός 

οι αναγκαίες προσαρμογές των κριτηρίων επιλογής, αφ’ ετέρου τα αποτελέσματα τις εφαρμογής 

των συγκεκριμένων κριτηρίων στην ΠΕ Κορινθίας. 

1.1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, διαφοροποιώντας την περιοχή 

αναφοράς για την επιλογή της καταλληλότερης περιοχής για την εφαρμογή του «εργαλείου» 

ΟΧΕ, προέκυψε η ανάγκη προσαρμογής και των αρχικών κριτήριων, προκειμένου να εστιάζουν 

περισσότερο στις ιδιαίτερες συνθήκες και στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης νέας περιοχής 

αναφοράς, την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Αναφέρεται δε, ότι, οι εν λόγω προτεινόμενες 

διαφοροποιήσεις είναι μικρής κλίμακας και δεν αλλοιώνουν τη γενικότερη «φιλοσοφία» της 

αρχικά χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας προσδιορισμού των καταλληλότερων περιοχών. 

Όσον αφορά στους λόγους εκείνους οι οποίοι κατέστησαν αναγκαίες αυτές τις μικρής κλίμακας 

διαφοροποιήσεις των κριτηρίων και της μεθοδολογίας εφαρμογής τους, είναι οι εξής: 

 Ανάγκη εφαρμογής των κριτηρίων σε χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο από εκείνο της 

Δημοτικής Ενότητας, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένα κατά την αρχική 

διερεύνηση για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 Ανάγκη αντικατάστασης του δείκτη, ο οποίος αναφερόταν στο ποσοστό ανεργίας το 2011, 

λόγω της μη δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων για τις ορεινές και αγροτικές 

περιοχές της ΠΕ Κορινθίας, από τον συγκεκριμένο δείκτη εξ’ αιτίας της μεγάλης 

υποαπασχόλησης του πρωτογενούς τομέα και των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 Ανάγκη προσθήκης νέου δείκτη για τη μέτρηση της ορεινότητας των περιοχών, ως κατ’ 

εξοχήν περιοχές που χαρακτηρίζονται από μειωμένη προσπελασιμότητα και εν γένει περιοχές 

που συγκεντρώνουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά. 



Διερεύνηση και κατ’ αρχάς επιλογή της καταλληλότερης περιοχής στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για 
σχεδιασμό και εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ 
1ο Παραδοτέο: Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 37 

 Ανάγκη αντικατάστασης του δείκτη, ο οποίος αναφερόταν στον δείκτη αντικατάστασης, 

καθώς στην εστιασμένη περιοχή αναφοράς, καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τον δείκτη 

γήρανσης. 

Τέλος, στη βάση των αναγκαίων τροποποιήσεων των αρχικών κριτηρίων προσδιορισμού των 

μειονεκτικών περιοχών και κατ’ ακολουθία των πλέον κατάλληλων για την εφαρμογή της 

πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ, χρειάστηκε να προσαρμοσθούν αντίστοιχα και οι συντελεστές 

βαρύτητας του κάθε κριτηρίου για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού μειονεκτικότητας των 

περιοχών. 

Αναλυτικά, η εφαρμοσθείσα μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου 

να προσδιορισθεί η καταλληλότερη περιοχή, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 

 

1.2. ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, βασική διαφοροποίηση της μεθοδολογίας προσδιορισμού της 

καταλληλότερης περιοχής ήταν η εφαρμογή των κριτηρίων στο χαμηλότερο διοικητικά χωρικό 

επίπεδο, το οποίο είναι οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη». 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους βασικούς στόχους των Στρατηγικών ΟΧΕ, όπως περιγράφηκαν 

αναλυτικά στο πρώτο (Ι) Μέρος του παρόντος παραδοτέου, προκειμένου να προσδιορισθεί κατ’ 

αρχάς και κατά το δυνατόν αντικειμενικότερα, η πλέον κατάλληλη περιοχή της Περιφερειακή 

Ενότητας Κορινθίας, στην οποία θα εφαρμοσθεί η πρόσθετη Στρατηγική ΟΧΕ, χρησιμοποιήθηκε 

ένα πλέγμα μετρήσιμων κριτηρίων, κυρίως κοινωνικοοικονομικών, προσαρμοσμένων στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ΠΕ. 

Τα κριτήρια αυτά, τα οποία κατά κύριο λόγο ταυτίζονται με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την αρχική μελέτη προσδιορισμού της συνολικής Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης είναι τα εξής: 

 Μεταβολή πληθυσμού (%) μεταξύ 2001 και 2011. 

 Μέσο φορολογούμενο εισόδημα του έτους 2012. 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα κατά το έτος 2011, σύμφωνα με την απογραφή του έτους αυτού. 

 Δείκτης γήρανσης το 2011 (ηλικίες 65+ / ηλικίες 0-14) 

 Κατηγορία χώρου κατά ΕΛΣΤΑΤ (ορεινή/ημιορινή/πεδινή) / «Βαθμός» ορεινότητας 

 

Τα μεγέθη / τιμές δεικτών των παραπάνω κριτηρίων για όλες τις Τοπικές και Δημοτικές 

Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ.1 του Παραρτήματος ΙI 

του παρόντος παραδοτέου. 

 

Οι τιμές του Μέσου Φορολογούμενου Εισοδήματος για το έτος 2012, σε επίπεδο Ταχυδρομικού 

Κώδικα, προέκυψαν από την μελέτη «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Χωρική Ανάπτυξη», η 
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οποία εκπονήθηκε προς το τέλος του 2013 από την BCS ΕΠΕ για λογαριασμό της ΕΥΣΣΑΑΠ της 

ΕΑΣ, στο πλαίσιο σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020. 

Οι λοιποί δημογραφικοί δείκτες υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του 

«Πανοράματος Απογραφικών Δεδομένων». 

Τέλος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ποσοτικοποίηση ενός δείκτη που θα αναφέρεται στην 

ορεινότητα της περιοχής, δημιουργήθηκε με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ένας νέος δείκτης ο 

οποίος υπολογίζει τον «βαθμό» ορεινότητας των περιοχών, στη βάση συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του «βαθμού» ορεινότητας ακολουυθείται η 

παρακάτω αλληλουχία βημάτων, η οποία αποτυπώνεται αναλυτικά στον πίνακα ΙΙ.2 του 

παραρτήματος ΙΙ του παρόντος παραδοτέου: 

α) Κατηγοριοποίηση κατά ΕΛΣΤΑΤ της ορεινότητας σε επίπεδο Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, 

με τις διακριτές τιμές «Ορεινή», «Ημιορεινή», «Πεδινή». 

β) Για κάθε χωρική ενότητα, υπολογίζεται η έκταση και ο πληθυσμός των Δημοτικών/Τοπικών 

Κοινοτήτων ανά διακριτή κατηγορία με βάση την προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

γ) Στη συνέχεια, οι υπολογισθείσες τιμές κάθε γεωγραφικής κατηγορίας χώρου (ορεινή, 

ημιορεινή, πεδινή) ανάγονται σε ποσοστά επί του συνόλου της έκτασης της χωρικής ενότητας 

αναφοράς. 

δ) Κατόπιν, ορίσθηκαν τρεις συντελεστές για κάθε κατηγορία χώρου, ανάλογα με το βαθμό 

συμβολής τους στον συγκεκριμένο δείκτη. 

 (2)  για τις ορεινές ΔΚ/ΤΚ (μεγάλη συμβολή στο δείκτη) 

 (1)  για τις ημιορεινές ΔΚ/ΤΚ (μέση συμβολή) 

 (0)  για τις πεδινές (μηδενική συμβολή). 

ε) Στη συνέχεια, τα προαναφερθέντα ποσοστά (έκτασης και πληθυσμού) ανά κατηγορία χώρου, 

για την κάθε χωρική ενότητα αναφοράς, πολλαπλασιάζονται με τους παραπάνω συντελεστές 

αντίστοιχα. 

στ) Κατόπιν, σταθμίζονται τα παραπάνω γινόμενα, με συντελεστές βαρύτητας 70% για το 

γινόμενο που αναφέρεται στον πληθυσμό και 30% για το γινόμενο που αναφέρεται στην 

έκταση. 

ζ) Τέλος, η συνολική βαθμολόγηση του «δείκτη» στην κάθε χωρική ενότητα αναφοράς, 

προκύπτει από την άθροιση των παραπάνω σταθμισμένων τιμών για κάθε κατηγορία χώρου 

(ορεινή, ημιορεινή, πεδινή). 

Στη συνέχεια, το σύνολο των παραπάνω ποσοτικοποιήσεων εφαρμόσθηκαν σε όλες τις Τοπικές 

και Δημοτικές Κοινότητες της ΠΕ Κορινθίας, διαμορφώνοντας ευρύτερες ζώνες μειονεκτικών 
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περιοχών. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, περιγράφονται τα κυριότερα ευρήματα από την 

εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων στην ΠΕ. 

 

1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα / αποτελέματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Η 

εφαρμογή των κριτηρίων έγινε σε επίπεδο Τοπικών / Δημοτικών Ενοτήτων, ήτοι την 

χαμηλότερη διοικητική βαθμίδα και αποτυπώνεται στους Χάρτες ΙΙ.3 – ΙΙ.8 του παραρτήματος ΙΙ 

του παρόντος παραδοτέου. 

i) Ορεινότητα 

Για την εξέταση του παρόντος κριτηρίου χρησιμοποιήθηκε η σχετική κατηγοριοποίηση σε 

επίπεδο Τοπικών /Δημοτικών Ενοτήτων της ΕΛΣΤΑΤ. Οι τρεις κατηγορίες Τοπικών /Δημοτικών 

Ενοτήτων, με βάση τη συγκεκριμένη κατάταξη είναι πεδινές, ημιορεινές, ορεινές. Εφαρμόζοντας 

τα προαναφερόμενα επικαιροποιημένα κριτήρια επιλογής προκύπτουν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα για κάθε μια από τις κατηγορίες Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στον Χάρτη ΙΙ.3 του παραρτήματος ΙΙ.  

 Ως πεδινές χαρακτηρίζονται τριάντα δύο (32) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες, με πληθυσμό 

89.210 άτομα ( το 61,5% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας). Καταλαμβάνουν το 

18,4% των εδαφών της ΠΕ Κορίνθιας και εντοπίζονται κατά βάση στο παραθαλάσσιο τμήμα 

της. 

 Ως ημιορεινές χαρακτηρίζονται είκοσι εννέα (29) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες της ΠΕ 

Κορινθίας. Ο πληθυσμός τους είναι 32.942 και αντιστοιχεί στο 22,7% του συνολικού 

πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας, ενώ καλύπτουν το 27,1% της εδαφικής έκτασης της. Ως προς 

την χωρική κατανομή τους, η πλειονότητα των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας βρίσκονται στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της ΠΕ 

Κορίνθίας και ανήκουν στις χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες.  

 Ως ορεινές χαρακτηρίζονται εξήντα δύο (62) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες ο πληθυσμός 

των οποίων ανέρχεται σε 22.930 (το 15,8% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας). 

Οι εν λόγω Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες καταλαμβάνουν το 54,5 % της συνολικής 

έκτασης της ΠΕ Κορινθίας. Αναφορικά με την χωρική κατανομή τους, η μεγάλη πλειονότητα 

τους εντοπίζεται στο δυτικό ορεινό τμήμα της.  

 

ii) Πληθυσμιακή Μεταβολή 

Όσον αφορά στο κριτήριο της πληθυσμιακής μεταβολής κατά την δεκαετία 2001-2011, η 

κατάταξη των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων στις πέντε κατηγορίες, όπως αποτυπώνεται 
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στον Χάρτη ΙΙ.4 του παραρτήματος ΙΙ, γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αντίστοιχες 

πληθυσμιακές μεταβολές της Περιφερειακής Ενότητας με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση 

(ΠΕ Αρκαδίας), της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Με βάση τα προηγούμενα δεδομένα και κατόπιν της εφαρμογής των κριτηρίων 

για τις 123 Τοπικές / Δημοτικές Ενότητες της ΠΕ Κορινθίας προκύπτουν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα/ ευρήματα.  

 Σε εξήντα (60) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες σημειώθηκε μεγαλύτερη μείωση του 

πληθυσμού, σε σχέση με την αντίστοιχη πληθυσμιακή μείωση της ΠΕ Αρκαδίας. Ο 

πληθυσμός των συγκεκριμένων περιοχών ανέρχεται 30.519 κατοίκους, αντιπροσωπεύοντας 

το 21,0% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας, ενώ η έκταση τους αντιστοιχεί στο 

48,2% της συνολικής έκτασης τη ΠΕ Κορινθίας. Αυτές οι τοπικές/ δημοτικές κοινότητες, 

βρίσκονται κατά βάση στις ορεινές περιοχές της ΠΕ Κορινθίας και παρουσιάζουν σχετική 

συγκέντρωση στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της. 

 Μόλις τέσσερεις (4) Τοπικές Κοινότητες παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού του κατά τη 

δεκαετία 2001-2011 μικρότερη από την αντίστοιχη σημειωτέα πληθυσμιακή μείωση της ΠΕ 

Αρκαδίας και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση συνολικά σε επίπεδο Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Ο πληθυσμός των περιοχών της συγκεκριμένης κατάταξης είναι 3.338 άτομα 

(μόλις το 2,3% του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας), ενώ καταλαμβάνουν το 2,9% της 

συνολικής έκτασης της ΠΕ Κορινθίας. Δεδομένου του μικρού αριθμού τους, δεν 

προσδιορίζεται χωρική συγκέντρωση των συγκεκριμένων Τοπικών Κοινοτήτων. 

 Πέντε (5) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες σημειώνουν μείωση του πληθυσμού τους 

μικρότερη από την αντίστοιχη μείωση που σημειώνεται σε επίπεδο Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ενώ ο πληθυσμός μιας (1) Τοπικής Κοινότητας παρέμεινε αμετάβλητος κατά 

την δεκαετία 2001-2011. Οι εν λόγω έξι (6) συνολικά περιοχές χαρακτηρίζονται από σχετική 

διασπορά ως προς τη χωρική κατανομή τους στην ΠΕ Κορινθίας, καταλαμβάνοντας το 5,5% 

της έκτασης της. Ο πληθυσμός που κατοικεί σε αυτές τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες 

είναι 32.918 άτομα και αντιστοιχεί στο 22,7% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας. 

 Αύξηση του πληθυσμού τους σημειώνουν πενήντα τρεις (53) Τοπικές/ Δημοτικές Ενότητες 

της ΠΕ Κορινθίας, εκ των οποίων μόλις μια (1) παρουσιάζει αύξηση μικρότερη από την 

αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού της ΠΕ συνολικά. Ο πληθυσμός των περιοχών αυτών 

είναι 78.307 άτομα, ήτοι το 54,0% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας, ενώ 

καλύπτουν το 43,4% της συνολικής έκτασης της ΠΕ Κορίνθου. Η πλειονότητα των Τοπικών/ 

Δημοτικών Κοινοτήτων των οποίων ο πληθυσμός αυξάνεται, συγκεντρώνονται κατά βάση 

στις βόρειες και ανατολικές παραλιακές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και σε 

περιοχές της ενδοχώρας με χαμηλό υψόμετρο.  
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iii) Πληθυσμιακή Πυκνότητα 

Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου ελήφθησαν υπ’ όψη οι πληθυσμιακές 

πυκνότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικά, της ΠΕ Αρκαδίας, η οποία αποτελεί την 

πιο αραιοκατοικημένη Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας, καθώς και της ΠΕ Κορινθίας , η 

οποία, αφ’ ενός είναι η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν οι υπό διερεύνηση Τοπικές 

και Δημοτικές Κοινότητες, αφ’ ετέρου αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη ΠΕ της Περιφέρειας. 

Η εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου στις 123 Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες οδήγησε στα 

ακόλουθα ευρήματα/αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνονται στο χάρτη ΙΙ.5 του παραρτήματος 

ΙΙ: 

 Σαράντα τέσσερεις (44) Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες έχουν μικρότερη πληθυσμιακή 

πυκνότητα από την  πιο αραιοκατοικημένη Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας). Ο πληθυσμός των συγκεκριμένων Τοπικών /Δημοτικών 

Κοινοτήτων είναι 10.757 άτομα και αντιστοιχεί στο 7,4% του συνολικού πληθυσμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Η πλειονότητα των εν λόγω Τοπικών / Δημοτικών 

Κοινοτήτων χωροθετείται στο δυτικό τμήμα της ΠΕ Κορινθίας και εν γένει στις περιοχές με 

μεγάλο υψόμετρο, καταλαμβάνοντας το 46,0% των εδαφικών εκτάσεων της ΠΕ Κορινθίας.  

 Τριάντα μία (31) Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες είναι πιο πυκνοκατοικημένες από την ΠΕ 

Αρκαδίας, ωστόσο η τιμή της πληθυσμιακής τους πυκνότητας δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη 

τιμή του Μέσου Όρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικά. Ο πληθυσμός των 

συγκεκριμένων Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων ανέρχεται σε 12.682 κατοίκους (το 8,7% 

του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας), ενώ καταλαμβάνουν το 20,6% της  συνολικής έκτασης 

της ΠΕ. Κοινό χαρακτηριστικό τους κατά πλειονότητα είναι το σχετικά μεγάλο υψόμετρο, 

ενώ ως προς τη χωρική κατανομή τους, παρουσιάζουν σχετική συγκέντρωση στο τμήμα της 

ΠΕ Κορινθίας μεταξύ της παραθαλάσσιας ζώνης και των ορεινών όγκων της ενδοχώρας.  

 Εννέα (9) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες έχουν μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα από 

τον Μέσο Όρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μικρότερη από την ΠΕ Κορίνθου, η οποία 

όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη Περιφερειακή Ενότητα της 

Περιφέρειας. Ό πληθυσμός αυτών των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων είναι 10.129 άτομα 

ή το 7,0% του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας και η συνολική έκταση τους, καλύπτει το 9,9% 

των εδαφών της ΠΕ Κορινθίας. Όπως αποτυπώνεται στο χάρτη ΙΙ.5 του Παραρτήματος ΙΙ , οι 

συγκεκριμένες Τοπικές/ Δημοτικές Κοινότητες δεν συγκεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένη 

υποπεριοχή της ΠΕ Κορινθίας, ωστόσο ανήκουν στις χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες.  

 Τέλος, οι πιο πυκνοκατοικημένες Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες έχουν μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή πυκνότητα σε σύγκριση με την ΠΕ Κορινθίας και ανέρχονται σε τριάντα εννέα 

(39). Ο συνολικός πληθυσμός τους είναι 111.514 άτομα (76,9% του συνολικού πληθυσμού 

της ΠΕ Κορινθίας) και η έκτασή τους αντιστοιχεί στο 23,5% της συνολικής έκτασης της ΠΕ 

Κορινθίας. Στην εν λόγω κατάταξη περιλαμβάνονται κατά πλειονότητα οι Τοπικές / 
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Δημοτικές Κοινότητες των αστικών κέντρων της Περιφερειακής Ενότητας και οι παραλιακές 

Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες.  

 

iv) Δείκτης Γήρανσης 

Όσον αφορά στο κριτήριο του δείκτη γήρανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η 

μεγαλύτερη τιμή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

σημειώνεται στην ΠΕ Λακωνίας, ενώ η αντίστοιχη μικρότερη τιμή του, στην ΠΕ Κορινθίας. Οι 

δύο αυτές τιμές, καθώς και η αντίστοιχη τιμή του δείκτη συνολικά για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου καθορίζουν την κατάταξη των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων της ΠΕ 

Κορινθίας αναφορικά με το παρόν κριτήριο. Ειδικότερα, εφαρμόζοντας αυτό το κριτήριο 

προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα, τα οποία αποτυπώνονται στο χάρτη ΙΙ.6 του παραρτήματος 

ΙΙ του παρόντος παραδοτέου.  

 Εντοπίζονται είκοσι δύο (22) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες με χαμηλότερη τιμή του δείκτη 

γήρανσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή του για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, 

ως εκ τούτου πολύ χαμηλότερη τιμή από τον αντίστοιχο δείκτη στην Περιφέρεια. Αυτές οι 

Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες συγκεντρώνουν το 48,2% του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας 

(69.939 άτομα), ενώ η έκτασή τους αντιστοιχεί στο 15,3% της συνολικής έκτασης της. 

Χαρακτηρίζονται από χαμηλό υψόμετρο και εγγύτητα με την πόλη της Κορίνθου.  

 Σε είκοσι (20) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες η τιμή του δείκτη γήρανσης είναι μεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη τιμή για την ΠΕ Κορίνθου, ενώ υπολείπεται της αντίστοιχης τιμής σε 

επίπεδο Περιφέρειας. Ο συνολικός πληθυσμός αυτών διοικητικών περιοχών είναι 45.555 

άτομα και αντιστοιχεί στο 31,4% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας. Η έκταση 

τους καλύπτει το 27,9% των εδαφών της ΠΕ Κορινθίας, ενώ ως προς τη χωρική τους  

κατανομή, οι εν λόγω Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες εμφανίζουν σχετικά μεγάλη (χωρική) 

διασπορά ενώ χαρακτηρίζονται κυρίως από μεσαία και χαμηλά υψόμετρα. 

 Ο πληθυσμός δεκατριών (13) Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων εμφανίζει μεγαλύτερα 

ποσοστά γήρανσης σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, χωρίς ωστόσο η 

τιμή του σχετικού δείκτη να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του για την ΠΕ Λακωνίας. Οι 

δεκατρείς (13) αυτές Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες, έχουν πληθυσμό 9.407 άτομα (το 

6,5% του πληθυσμού της ΠΕ Κορίνθου) και καταλαμβάνουν το 8,6% της συνολικής έκτασης 

της ΠΕ Κορινθίας. Δεν σημειώνεται χωρική συ 

 Εξήντα οκτώ (68) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες εμφανίζουν ιδιαίτερα έντονη γήρανση του 

πληθυσμού τους, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η τιμή του σχετικού δείκτη για κάθε μια από 

αυτές, είναι υψηλότερη από την τιμή του δείκτη για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, η 

οποία αποτελεί τη Περιφερειακή Ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό γήρανσης του 

πληθυσμού στην Περιφέρεια. Ο πληθυσμός των εν λόγω Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων 

είναι 20.181 άτομα και αντιστοιχεί στο 13,9% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας. 
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Όπως παρουσιάζεται και στο χάρτη ΙΙ.6 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος παραδοτέου, οι 

Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες με τα συγκεκριμένα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά 

συγκεντρώνονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της ΠΕ Κορινθίας και εν γένει στις περιοχές με 

μεγάλο υψόμετρο.  

 

v) Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα (2012) 

Η κατάταξη των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων με βάση το παρόν κριτήριο, έγινε 

λαμβάνοντας υπ’ όψη το Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της 

οικείας ΠΕ Κορίνθιας, καθώς επίσης και το υψηλότερο (ΠΕ Αρκαδίας) και χαμηλότερο (ΠΕ 

Λακωνίας) Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα σε επίπεδο ΠΕ στην Περιφέρεια. Με την εφαρμογή 

αυτού του κριτηρίου για τις 123 Τοπικές / Δημοτικές Ενότητες της ΠΕ Κορινθίας διαπιστώνονται 

τα ακόλουθα: 

 Το Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα πενήντα Δύο (52) Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων, 

είναι χαμηλότερο από αυτό της «φτωχότερης» Περιφερειακής Ενότητας στην Περιφέρεια. Ο 

πληθυσμός των εν λόγω Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων ανέρχεται σε 22.268 άτομα, ήτοι 

το 15,3% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας. Οι Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες με 

το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό βρίσκονται κατά βάση στην ορεινή ενδοχώρα της ΠΕ 

Κορινθίας καταλαμβάνοντας το 51% της συνολικής έκτασης της ΠΕ.  

 Είκοσι τέσσερεις (24) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες έχουν Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα 

η τιμή του οποίου κυμαίνεται μεταξύ των ορίων του διαστήματος με χαμηλότερο όριο το 

Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα της ΠΕ Λακωνίας και το Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο πληθυσμός των περιοχών αυτών ανέρχεται σε 20.353 άτομα 

και αντιπροσωπεύει το 14,0% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας. Η επιφάνεια των 

συγκεκριμένων Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων αντιστοιχεί στο 13,6% της συνολικής 

έκτασης της ΠΕ Κορινθίας. 

 Το Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα είκοσι έξι (26) Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων είναι 

υψηλότερο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας Πελοποννήσου χωρίς να υπερβαίνει το Μέσο 

Φορολογούμενο Εισόδημα της ΠΕ Κορινθίας, ενώ ο πληθυσμός που κατοικεί μόνιμα σε αυτές 

είναι 30.187 άτομα, ήτοι το 20,8% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας. Οι 

περισσότερες εξ αυτών των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων ανήκουν διοικητικά στο Δήμο 

Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και στο παραλιακό τμήμα του Δήμου Σικυωνίων, ενώ τα εδάφη 

τους καταλαμβάνουν το 11,2% της συνολικής έκτασης της ΠΕ Κορινθίας.  

 Σε έντεκα (11) Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες η τιμή για το παρόν κριτήριο είναι υψηλότερη 

σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή για την ΠΕ Κορινθίας και ταυτόχρονα χαμηλότερη από την 

τιμή για την ΠΕ Αρκαδίας, ήτοι την «πλουσιότερη» Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας. 

Ο πληθυσμός αυτών των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων είναι 17.260 άτομα και 

αντιστοιχεί στο 11,9% του πληθυσμού της ΠΕ. Καταλαμβάνουν το 8,4% της συνολικής 
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έκτασης της ΠΕ Κορινθίας, ενώ κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η εγγύτητα στην πόλη 

Κορίνθου και το χαμηλό υψόμετρο.  

 Τέλος, δέκα (10) από τις Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες της ΠΕ Κορινθίας εμφανίζουν 

υψηλότερο Μέσο Φορολογούμενο Εισόδημα σε σύγκριση με το υψηλότερο Μέσο  

Φορολογούμενο Εισόδημα στην Περιφέρεια σε  επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι της   

ΠΕ Αρκαδίας. Στις εν λόγω Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες, περιλαμβάνονται οι αστικές 

περιοχές τις ΠΕ (Κόρινθος, Λουτράκι) και οι όμορες περιοχές με κύριο χαρακτηριστικό το 

χαμηλό υψόμετρο και την εγγύτητα στην ακτογραμμή της ΠΕ Κορινθίας.  

 

vi) Μειονεκτικότητα  

Ο συγκεκριμένος δείκτης δημιουργήθηκε με τον συνδυασμό των παραπάνω κριτηρίων με 

συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιγράφεται αναλυτικά σε προηγούμενα υποκεφάλαια, και 

αναφέρεται συνολικά στα μειονεκτικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που εμφανίζει η κάθε Τοπική 

/ Δημοτική Κοινότητα. Για τον προσδιορισμό της κατάταξης των Τοπικών και Δημοτικών 

Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας είναι απαραίτητη η εφαρμογή του εν λόγω 

κριτηρίου / δείκτη σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βάσει 

της οποίας προκύπτει ότι η ΠΕ Αρκαδίας σημειώνει τη χαμηλότερη4 τιμή και η ΠΕ Κορινθίας τη 

μεγαλύτερη τιμή όσον αφορά το δείκτη μειονεκτικότητας. Μεταξύ των δύο ακραίων τιμών του 

εν λόγω δείκτη, βρίσκεται η ΠΕ Αργολίδας, σημειώνοντας, ωστόσο θετική τιμή στον δείκτη. 

Αναλυτικότερα, κατόπιν της εφαρμογής των κριτηρίων και σύμφωνα με στα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο χάρτη ΙΙ.8 του παραρτήματος ΙΙ διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

 Ογδόντα τέσσερεις (84) από τις εκατόν είκοσι τρεις (123) Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες 

της ΠΕ Κορινθίας, δυσμενέστερο βαθμό μειονεκτικότητας από την ΠΕ Αρκαδίας και έχουν 

πληθυσμό 35.435 άτομα (24,4% του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας). Όπως φαίνεται και 

στον χάρτη ΙΙ.8 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος παραδοτέου, οι συγκεκριμένες περιοχές 

καλύπτουν το 75% της έκτασης της ΠΕ Κορινθίας και συγκεντρώνονται στο μεγαλύτερο 

μέρος της ορεινής και ημιορεινής ενδοχώρας της ΠΕ Κορινθίας. 

 Μόλις πέντε (5) Τοπικές Κοινότητες εμφανίζουν δυσμενέστερο βαθμό μειονεκτικότητας σε 

σύγκριση με την ΠΕ Αργολίδας και ευνοϊκότερο βαθμό μειονεκτικότητας από την ΠΕ 

Αρκαδίας. Ο πληθυσμός αυτών των Τοπικών Κοινοτήτων ανέρχεται σε 4.616 άτομα και 

αντιστοιχεί μόλις στο 3,2% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας. Καταλαμβάνουν 

δε, το 4,7% της εδαφικής έκτασης της ΠΕ Κορινθίας και βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της 

ΠΕ νότια και νοτιοδυτικά της πόλης της Κορίνθου, σε χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες, σε 

σχέση με τις  περιοχές της προηγούμενης κατάταξης. 

                                                           
4 Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη υποδηλώνει μεγαλύτερη μειονεκτικότητα για την περιοχή, ενώ αντίστοιχα υψηλές τιμές 

του δείκτη αντιστοιχούν σε λιγότερο μειονεκτικές περιοχές  
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 Έξι (6) Τοπικές Κοινότητες εμφανίζουν ευνοϊκότερο βαθμό μειονεκτικότητας σε σχέση με τις 

αντίστοιχες Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των δύο προηγούμενων κατηγοριών, ενώ 

ταυτόχρονα βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση ως προς το συγκεκριμένο δείκτη σε 

σύγκριση με την ΠΕ Κορινθίας συνολικά. Ο πληθυσμός τους φθάνει στα 12.741 άτομα 

(8,8% του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας) καταλαμβάνοντας το 5,4% της συνολικής έκτασης 

της ΠΕ Κορινθίας. Λόγω και του μικρού αριθμού τους δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

συγκέντρωση και βρίσκονται σχεδόν στο σύνολο τους πλησίον στην ακτογραμμή της ΠΕ 

Κορινθίας.  

 Τέλος, οι λιγότερο μειονεκτικές Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες της ΠΕ Κορινθίας είναι είκοσι 

οκτώ (28) και περιλαμβάνουν τις παραθαλάσσιες περιοχές στις οποίες υφίστανται αστικά 

κέντρα της ΠΕ (Κόρινθος, Λουτράκι, Κιάτο). Ο πληθυσμός τους είναι 92.290 άτομα και 

αντιστοιχεί στο 63,6 % του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας ενώ καταλαμβάνουν το 14,0% της 

συνολικής έκτασης της ΠΕ Κορινθίας.  

 

1.4. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν για την χωρική διασπορά 

των κατηγοριών των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων ανά κριτήριο, στο προηγούμενο 

κεφάλαιο περί της εφαρμογής των κριτηρίων, προσδιορίσθηκαν κατ’ αρχάς οι Δημοτικές/Τοπικές 

Κοινότητες που παρουσίαζαν αρνητικούς δείκτες, με υψηλή τιμή στα συγκεκριμένα κριτήρια και 

στη συνέχεια, προσεγγίστηκαν εκ νέου οι τιμές αυτών των κριτηρίων για ομάδες 

Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που γειτνιάζουν μεταξύ τους. Παράλληλα, με δεδομένο ότι, 

κάθε κριτήριο από τα παραπάνω έχει διαφορετική βαρύτητα ως προς το αναπτυξιακό γίγνεσθαι 

της περιοχής, σε μεσοβραχυπρόθεσμο ή σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα, τα 

αποτελέσματα των συγκρίσεων κάθε αντίστοιχου δείκτη των ομάδων/κατηγοριών των 

Δημοτικών/Τοπικών με της Περιφερειακής Ενότητας, σταθμίστηκαν με αντίστοιχους συντελεστές 

και συγκεκριμένα: 

 Μέσο φορολογούμενο εισόδημα, με τον συντελεστή  : 0,30 

 Πληθυσμιακή μεταβολή, με τον συντελεστή : 0,20 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα, με τον συντελεστή : 0,15 

 Δείκτης γήρανσης, με τον συντελεστή : -0,15 5 

 «Βαθμός» ορεινότητας, με τον συντελεστή : -0,20 5 

 

Ωστόσο, πέραν των παραπάνω, στην κατεύθυνση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τον προσδιορισμό της περιοχής εφαρμογής της ΟΧΕ, ένα άλλο κριτήριο που λήφθηκε υπ’ όψη 

                                                           
5
 Το αρνητικό πρόσημο στα κριτήρια του βαθμού ορεινότητας και του δείκτη γήρανσης, οφείλονται στο γεγονός ότι οι 

μεγαλύτερες τιμές δεικτών για αυτά τα κριτήρια είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερες, ενώ αντίθετα οι τιμές 
δεικτών / μεγεθών των υπολοίπων κριτηρίων, όσο πιο μεγάλες είναι τόσο ευμενέστεροι είναι οι αντίστοιχοι δείκτες για 
τον κοινωνικοοικονομικό ιστό. 
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είναι η «συνεκτικότητα» της περιοχής από φυσική, κοινωνική ή/και οικονομική άποψη, καθώς 

επίσης και από την άποψη των στόχων της στρατηγικής.  

 

Επίσης, η συνέχεια του Χώρου, όπου θα εφαρμοσθεί η πρόσθετη Στρατηγική ΟΧΕ, προκειμένου 

να υπάρξουν θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν 

σε συγκεκριμένη περιοχή που θα επιλεγεί, είναι επιβεβλημένη. Ως εκ τούτου, η προς επιλογή 

περιοχή θα πρέπει να συντίθεται από απολύτως γειτνιάζουσες και αναπτυξιακά διαλειτουργικές 

μεταξύ τους Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες. 

 

Τέλος και με βάση όλα τα παραπάνω, τα όρια της προτεινόμενης ως καταλληλότερης περιοχής 

για την εφαρμογή του «εργαλείου» των ΟΧΕ, καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψη και 

ορισμένους επιπλέον περιορισμούς και βασικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα: 

 Επιλέγονται Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες οι οποίες εκτείνονται σε υψόμετρο 300μ και άνω. 

 Δεν επιλέγονται παραλιακές Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες.  

 Επιλέγονται Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο βαθμός μειονεκτικότητας είναι 

δυσμενέστερος εκείνου της Περιφερειακής Ενότητας με τον δυσμενέστερο βαθμό 

μειονεκτικότητας, σε σχέση με τις άλλες ΠΕ της Περιφέρειας, ήτοι της ΠΕ Αρκαδίας. 

 

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση όλων των προηγούμενων περιορισμών, επιλέχθηκαν ορισμένες 

Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατευθύνσεις, όμως η 

συμπερίληψή τους στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης είναι επιβεβλημένη για τους εξής 

λόγους: 

 Αποτελούν γειτνιάζουσες περιοχές μειονεκτικών ΔΚ/ΤΚ και η μη συμπερίληψή τους θα 

δημιουργούσε ζητήματα στη συνεκτικότητα της περιοχής και κυρίως στη συνέχεια του 

Χώρου. 

 Αποτελούν περιπτώσεις εκτεταμένων παραλιακών ΤΚ/ΔΚ, των οποίων η έκταση περιελάμβανε 

και περιοχές υψομέτρου μεγαλύτερου των 300μ και η μη συμπερίληψή τους θα 

δημιουργούσε ζητήματα στη συνεκτικότητα της περιοχής και κυρίως στη συνέχεια του 

Χώρου. 

 Περιελάμβαναν σημαντικής αξίας μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, προσδίδοντας στην 

προτεινόμενη περιοχή σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα (πχ Ακροκόρινθος). 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η κατ’ αρχάς καταλληλότερη περιοχή εφαρμογής της σχεδιαζόμενης 

πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ, απεικονίζεται στους Χάρτες ΙΙ.9 – ΙΙ.11 του παραρτήματος ΙΙ, του 

παρόντος παραδοτέου. Στη συνέχεια περιγράφονται πολύ συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά 

της συγκεκριμένης περιοχής. 
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3. ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

 

1.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανάλυση που προηγήθηκε αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής 

περιοχών ΟΧΕ και κατόπιν εφαρμογής αυτών των κριτηρίων σε επίπεδο Τοπικών / Δημοτικών 

Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, προκύπτει η προτεινόμενη περιοχή 

εφαρμογής πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες ΙΙ.9 – ΙΙ.11 του 

παραρτήματος ΙΙ του παρόντος παραδοτέου. 

Η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει τμήματα της έκτασης τεσσάρων (4) Δήμων της 

Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κορινθίας και ειδικότερα των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, 

Σικυωνίων, Βέλου – Βόχας και Κορινθίων, καθώς και το σύνολο του Δήμου Νεμέας. Έχει έκταση 

1.613,65 τ. χλμ καταλαμβάνοντας το 70% της συνολικής έκτασης της ΠΕ Κορινθίας ή το 10% 

της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της 

ανέρχεται σε 33.245 άτομα, ήτοι το 22,9% του πληθυσμού της ΠΕ Κορινθίας και σχεδόν το 6% 

του πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Η περιοχή χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της από έντονο ανάγλυφο και μεγάλο 

υψόμετρο, περιλαμβάνοντας ωστόσο και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου με μικρή έκταση και 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν τον θεματικό χαρακτήρα της Στρατηγικής ΟΧΕ, 

και κυρίως πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών πόρων (Αρχαία Κόρινθος-Ακροκόρινθος). Παρουσιάζει 

έντονη διαφοροποίηση από την υπόλοιπη έκταση της ΠΕ Κορινθίας, τόσο ως προς την 

γεωμορφολογία της, όσο και ως προς τη συγκέντρωση συγκεκριμένων μειονεκτικών 

χαρακτηριστικών αλλά και αναξιοποίητων σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στη γεωμορφολογία της, η προτεινόμενη περιοχή καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της ορεινής ενδοχώρας της ΠΕ Κορινθίας. Οι περιοχές με 

υψόμετρο άνω των 600 μ. συναντώνται κυρίως στο δυτικό τμήμα της, ενώ στο κέντρο, καθώς 

και προς το ανατολικό τμήμα της προτεινόμενης περιοχής, το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται πιο ήπιο 

με χαμηλότερο υψόμετρο, περιλαμβάνοντας όπως προαναφέρθηκε και περιοχές χαμηλότερων 

υψομετρικών ζωνών (κάτω των 300μ.) σε σχέση με την υπόλοιπη έκταση της προτεινόμενης 

περιοχής, με ιδιαίτερα ωστόσο χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά στη μειονεκτικότητα της προτεινόμενης περιοχής για σχεδιασμό και εφαρμογή 

πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ, αμέσως πιο κάτω γίνεται εκτενής αναφορά στην εφαρμογή6 των 

προτεινόμενων επικαιροποιημένων κριτηρίων επιλογής περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ στην 

                                                           
6 Όπως έχει προαναφερθεί, η εφαρμογή των κριτηρίων και ως εκ τούτου η επιλογή της προτεινόμενης περιοχής ΟΧΕ, 
έγινε σε επίπεδο Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων. 
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συγκεκριμένη περιοχή, βάσει της οποίας προκύπτει και τεκμηριώνεται η κατ’ αρχάς 

καταλληλότητά της για την εφαρμογή του «εργαλείου» Χωρικής Ανάπτυξης των ΟΧΕ.  

Όσον αφορά στο μέσο φορολογούμενο εισόδημα του πληθυσμού της προτεινόμενης 

περιοχής ΟΧΕ, με βάση τα στοιχεία του πίνακα ΙΙ.4α του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος 

παραδοτέου, αυτό ανέρχεται σε 12.750 € και υπολείπεται κατά 17% περίπου σε σχέση με το 

μέσο φορολογούμενο εισόδημα της ΠΕ Κορινθίας. Σημειώνεται δε, ότι το μέσο φορολογούμενο 

εισόδημα για την προτεινόμενη περιοχή ΟΧΕ, είναι κατά τι χαμηλότερο, από το αντίστοιχο 

χαμηλότερο μέσο φορολογούμενο εισόδημα σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήτοι της ΠΕ Λακωνίας. Τέλος, συγκρινόμενη η προτεινόμενη 

περιοχή, τόσο ως προς την λοιπή περιοχή της ΠΕ Κορινθίας (συμπεριλαμβανομένης και της ΔΚ 

Κορίνθου), όσο και ως προς την λοιπή περιοχή ΠΕ Κορινθίας, εξαιρουμένης της Δημοτικής 

Κοινότητας Κορινθίων, διαπιστώνεται ότι το μέσο φορολογούμενο εισόδημα της προτεινόμενης 

περιοχής υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων δύο. 

Ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά παρουσιάζει η προτεινόμενη περιοχή σε σχέση, τόσο με την ΠΕ 

Κορινθίας, όσο και με τη λοιπή περιοχή της ΠΕ Κορινθίας (πλην της ΔΚ Κορίνθου) όσον αφορά 

στην μεταβολή του πληθυσμού κατά την δεκαετία 2001- 2011. Ειδικότερα, ενώ ο πληθυσμός 

της λοιπής περιοχής της ΠΕ Κορινθίας (πλην της ΔΚ Κορίνθου) παρουσίασε αύξηση της τάξης 

του 4,1%, ο πληθυσμός των Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων που συνθέτουν την προτεινόμενη 

περιοχή για την εφαρμογή Στρατηγικής ΟΧΕ μειώνεται κατά 6,74%. 

Επιπλέον, η προτεινόμενη περιοχή ΟΧΕ είναι αραιοκατοικημένη, με δεδομένο ότι η 

πληθυσμιακή πυκνότητα της είναι 20 κάτοικοι / τ.χλμ., με μεγάλη αρνητική απόκλιση, τόσο 

από την πληθυσμιακή πυκνότητα της ΠΕ Κορινθίας (63κατ/.τχλμ), όσο και από την αντίστοιχη 

πυκνότητα της λοιπής περιοχής της ΠΕ, μη συμπεριλαμβανομένης της ΔΚ Κορίνθου 

(123κατ/.τχλμ ). 

Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού της προτεινόμενης περιοχής ΟΧΕ είναι κατά 40% περίπου 

υψηλότερος σε σχέση με την τιμή του δείκτη σε επίπεδο ΠΕ Κορινθίας. Επιπλέον, η τιμή του 

δείκτη για την προτεινόμενη περιοχή είναι υψηλότερη σε σχέση με την τιμή σε επίπεδο 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ είναι οριακά χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή του δείκτη στην 

πιο «γερασμένη» Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι της ΠΕ Λακωνίας.   

Τέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο της προτεινόμενης περιοχής είναι η ορεινότητα. Η 

«βαθμολόγηση» ως προς το κριτήριο της ορεινότητας των περιοχών της ΠΕ Κορίνθου, με βάση 

τη μεθοδολογία που προαναφέρθηκε, λαμβάνει ιδιαίτερα υψηλές τιμές για την συντριπτική 

πλειονότητα των Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων που συνθέτουν την προτεινόμενη περιοχή 

ΟΧΕ και ως εκ τούτου για το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής. 
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Λαμβάνοντας υπ ‘όψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά της προτεινόμενης περιοχής ΟΧΕ, σύμφωνα 

με τα αντίστοιχα προτεινόμενα κριτήρια, υπολογίζεται, βάσει της μεθοδολογίας που 

περιγράφηκε στα παραπάνω, ο δείκτης μειονεκτικότητας της προτεινόμενης περιοχής ΟΧΕ, 

υπολογίζεται σε – 0,3821, τιμή κατά πολύ δυσμενέστερη από τις αντίστοιχες τιμές, τόσο στο 

επίπεδο όλων των ΠΕ της Περιφέρειας, όσο και σε σύγκριση με το υπολειπόμενο τμήμα της ΠΕ 

Κορινθίας, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη Στρατηγική, εξαιρουμένης μάλιστα 

και της ΔΚ Κορίνθου, η οποία θα επηρέαζε σημαντικά θετικά τον συγκεκριμένο δείκτη στην 

συγκεκριμένη περιοχή. 

Τέλος, η αποτύπωση των παραπάνω στοιχείων και η σύγκρισή τους μεταξύ των διαφορετικών 

χωρικών ενοτήτων, παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες ΙΙ.3-ΙΙ.7, του παραρτήματος ΙΙ του 

παρόντος παραδοτέου. 

Όσον αφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης περιοχής, εντός αυτής 

εντοπίζεται σημαντικός αριθμός περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, που 

δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων οικοτόπων, 

των αυτοφυών ειδών χλωρίδας και των ειδών άγριας πανίδας που είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, συνολικής έκτασης 175 ha (το 11% περίπου της συνολικής έκτασης της προτεινόμενης 

περιοχής ΟΧΕ). Πέραν των περιοχών του δικτύου Natura 2000, υφίστανται και άλλες 

θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές, όπως Καταφύγια Άγριας Ζωής, Αισθητικά Δάση, 

ενώ το αξιόλογο τοπίο της περιοχής ενισχύεται από την παρουσία επτά (7) περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 

Αναλυτικά στοιχεία για τις προστατευόμενες περιοχές στην προτεινόμενη περιοχή 

παρουσιάζονται στους πίνακες ΙΙ.8α και ΙΙ.8β, καθώς και στον χάρτη ΙΙ.11 του παραρτήματος ΙΙ 

του παρόντος παραδοτέου.  

Πέραν αυτών των φυσικών πόρων και σε αντίφαση με την διαπιστωμένη μειονεκτικότητα της 

προτεινόμενης περιοχής κατόπιν της εφαρμογής  των επικαιροποιημένων κοινωνικοοικονομικών 

κριτηρίων, η περιοχή διαθέτει αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, κυρίως όσον αφορά στο 

πλούσιο και υψηλής αξίας πολιτιστικό απόθεμα. Συγκεκριμένα, η περιοχή διαθέτει σημαντικό 

αριθμό πολιτιστικών και πολιτιστικών πόρων και αξιόλογα τοπία, με σημαντικότερο τον 

αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου – Ακροκορίνθου, ο οποίος αποτελεί «τοπίο εθνικής αξίας» 

σύμφωνα με τη σχετική μελέτη τοπίου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

(ΠΠΣΧΑΑ). Επίσης, αναφέρεται ότι η ενίσχυση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου 

Αρχαίας Κορίνθου – Ακροκορίνθου και η αναβάθμιση της τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής 

αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση χωρικής ανάπτυξης του ΠΠΣΧΑΑ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, ενώ ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος 
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βάσει του ΠΠΣΧΑΑ, χαρακτηρίζεται ως σημαντικό στοιχείο φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και τοπίου. 

Επιπλέον, το δυτικό, ορεινότερο τμήμα της προτεινόμενης περιοχής και ειδικότερα οι ορεινές 

περιοχές Φενεού και Τρικάλων συνθέτουν μία ευρεία ζώνη φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς, 

με αξιόλογα τοπία / προορισμούς και σημαντικές δυνατότητες / προοπτικές αξιοποίησης στην 

κατεύθυνση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τέλος, αξιοσημείωτο στοιχείο του πλούσιο 

φυσικού περιβάλλοντος της προτεινόμενης περιοχής, είναι η ύπαρξη της λίμνης Στυμφαλίας (με 

επιπλέον σημαντικό πολιτιστικό/ιστορικό ενδιαφέρον), καθώς και της τεχνητής λίμνης Δόξας, 

στο δυτικό τμήμα της προτεινόμενης περιοχής. 

 

1.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του προϋπολογισμού της σχεδιαζόμενης πρόσθετης 

Στρατηγικής ΟΧΕ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι, είτε λειτουργούν 

συμπληρωματικά/αθροιστικά προς την κατεύθυνση αυξημένου προϋπολογισμού, είτε/και 

ανταγωνιστικά μεταξύ τους προς την κατεύθυνση σχετικά μειωμένου προϋπολογισμού, σε 

σχέση με τον αναγκαίο και ικανό προϋπολογισμό για αποτελεσματική αναπτυξιακή παρέμβαση. 

Ως ένας από τους βασικούς παράγοντες προσδιορισμού του προϋπολογισμού της Στρατηγικής 

ΟΧΕ αποτελεί η εξασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων με απόλυτη 

συμπληρωματικότητα μεταξύ τους και κατά το δυνατόν συνέργεια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αποτελέσματος, καθώς και η συγκέντρωση των πόρων στο 

Χώρο και στον Χρόνο, σε σχέση με τους συγκεκριμένους χρήστες των συγκεκριμένων πόρων 

για αντίστοιχους συγκεκριμένους στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο για τον 

προσδιορισμό των πόρων, κυρίως ως προς το ύψος, διαδραματίζει ο πληθυσμός και λιγότερο 

σημαντικό ρόλο η έκταση της περιοχής παρέμβασης. 

 

Επίσης, μια δεύτερη παράμετρος που επηρεάζει τη μεθοδολογία προσδιορισμού του 

προϋπολογισμού είναι η δυνατότητα των στρατηγικών ΟΧΕ να ενσωματώσουν/ συμπεριλάβουν 

κονδύλια από διαφορετικά ΕΔΕΤ και Προγράμματα. Ωστόσο, καθώς αυτή η δυνατότητα, 

ενδεχομένως να παρουσιάζει δυσκολίες  και περισσότερο χρόνο για την συνεργασία μεταξύ των 

διαφορετικών Προγραμμάτων, υπάρχει επίσης και η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των 

εκχωρούμενων, από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, πόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

στην κατεύθυνση της Στρατηγικής ΟΧΕ, για την συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Ένας τρίτος παράγοντας που λαμβάνεται υπ’ όψη, είναι η χρονική συγκυρία εφαρμογής της 

πρόσθετης Στρατηγικής, κατά την οποία έχουν ήδη διανυθεί τα πέντε (5) πρώτα έτη από την 

τυπική διαχειριστική ή 3,5 έτη από την ουσιαστική έναρξη υλοποίησης του ΕΠ, δημιουργώντας 
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σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδεσμεύσεις σε Επενδυτικές Προτεραιότητες και Κατηγορίες 

Παρέμβασης, ενώ απομένουν άλλα πέντε (5) έτη έως την λήξη εφαρμογής του. 

Συνυπολογίζοντας δε, τις χρονοβόρες προπαρασκευαστικές διαδικασίες εκπόνησης της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης έως την έγκρισή της, ο χρόνος που απομένει για την 

αποτελεσματική ολοκλήρωση των Στόχων της Στρατηγικής ΟΧΕ, είναι μικρότερος των πέντε 

ετών.  

Επίσης, όσον αφορά στην επιλογή των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που προτείνεται να 

συμμετέχουν στον συνολικό προϋπολογισμό για την συγκεκριμένη Στρατηγική ΟΧΕ και με 

δεδομένη την μη ρητή αναφορά συγκεκριμένων πόρων για την πρόσθετη Στρατηγική ΟΧΕ στο 

ΠΕΠ, αυτή έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψη κατά κύριο λόγο τα εξής: 

α) Τις ανάγκες του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα για τα ήδη 

ενταγμένα και τα νέα προγραμματιζόμενα έργα υπερτοπικής σημασίας, σύμφωνα με τους 

στόχους του Προγράμματος για κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών στο σύνολο της 

Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων και της συγκεκριμένης περιοχής ΟΧΕ.  

β) Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, σε σχέση με τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των 

παρεμβάσεων, οι Επενδυτικές Προτεραιότητες που θα συμμετέχουν στον προϋπολογισμό της 

συγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων ικανών 

για την υποστήριξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της παρέμβασης και κυρίως για την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. 

Με βάση όλες τις παραπάνω αναφερόμενες παραμέτρους και κυρίως για την εξασφάλιση, αφ’ 

ενός της συγκέντρωσης των αναγκαίων πόρων, αφ’ ετέρου για την συμπληρωματικότητα των 

παρεμβάσεων σε μια περιοχή OXE με πληθυσμιακή συγκέντρωση της τάξης των 33.000 

κατοίκων και έκτασης της τάξης των 1.600 τ.χλμ, ο προτεινόμενος ενδεικτικός προϋπολογισμός 

των πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Ταμείο, για την πρόσθετη Στρατηγική 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΤΠΑ 
(Δ.Δ. €) 

ΕΚΤ 
(Δ.Δ. €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Δ.Δ. €) 

 1 3a 2.000.000 - 2.000.000 

 2Α 9i - 1.000.000 1.000.000 

 2Α 9iv - 1.000.000 1.000.000 

 2Β 9b 1.000.000 - 1.000.000 

 3 4c 1.000.000 - 1.000.000 

 3 6c 3.000.000 - 3.000.000 

 3 6d 500.000 - 500.000 

 4 7b 1.500.000 - 1.500.000 

Σύνολο Στρατηγικής ΟΧΕ 9.000.000 2.000.000 11.000.000 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την οριστικοποίηση του προτεινόμενου διατιθέμενου 

προϋπολογισμού της εν λόγω Στρατηγικής ΟΧΕ, θα απαιτηθεί ευρεία διαβούλευση μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, της αιρετής 

Περιφερειακής Αρχής συμπεριλαμβανομένης και της ΠΕ Κορινθίας, καθώς και των Δημοτικών 

Αρχών των οποίων τμήματα των Δήμων τους συνθέτουν την προτεινόμενη περιοχή. 

 

 

1.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ιδιαίτερη σημασία για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Στρατηγικών Χωρικής 

Ανάπτυξης εν γένει, αλλά και των ΟΧΕ ειδικότερα, είναι το «Σύστημα Διακυβέρνησης και 

Διαχείρισης» των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Το «Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» 

προσδιορίζεται σε τρία διακριτά επίπεδα/ τμήματα, τα οποία είναι : 

α) Ο Φορέας (ή φορείς) Στρατηγικής, ήτοι ο υπεύθυνος σχεδιασμού/ εκπόνησης της 

αναπτυξιακής στρατηγικής  

β) Ο Φορέας (ή φορείς) Διαχείρισης της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής.  

γ) Ο Φορέας (ή Φορείς) υλοποίησης της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής.  

 
Αμέσως πιο κάτω, περιγράφονται οι αρμοδιότητες κάθε διακριτού επιπέδου/ τμήματος του 

Συστήματος Διακυβέρνησης. 

Φορέας Στρατηγικής  

Στις αρμοδιότητες του Φορέα Στρατηγικής περιλαμβάνονται ο συντονισμός της διαδικασίας 

εκπόνησης αλλά και η εκπόνηση καθεαυτή, του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής, υπό την 

αίρεση, με την αποδεδειγμένη στενή και ουσιαστική συνεργασία όλων των τοπικών φορέων της 

περιοχής, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης 

θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα προσδιορισθούν στον σχετικό Οδηγό 

Εφαρμογής που θα εκδώσει η ΕΥΔ στο πλαίσιο της αντίστοιχης πρόσκλησης προς τους Φορείς 

Στρατηγικής των περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ στην Περιφέρεια. Επιπρόσθετα, ο Φορέας της 

Στρατηγικής έχει την ευθύνη παρακολούθησης και αποτελεσματικής υλοποίησης του Σχεδίου 

Δράσης, κατόπιν σχετικής έγκρισής του από τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ). 

Τέλος, ο Φορέας Στρατηγικής, είναι επιφορτισμένος και με την τροποποίηση του Σχεδίου 

Δράσης σε περίπτωση πρότασης/ απαίτησης της ΕΥΔ, βάσει των ευρημάτων της σχετικής 

προβλεπόμενης αξιολόγησης από το «Σχέδιο Αξιολόγησης» του ΠΕΠ Πελοποννήσου ή δικής του 

πρότασης προς την ΕΥΔ, κατόπιν έγκρισης της από την ΕΥΔ. 

 
Φορέας Διαχείρισης  

Έχει την ευθύνη διαχείρισης μιας εφαρμοζόμενης μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής Στρατηγικής, 

της οποίας η υλοποίηση συγχρηματοδοτείται από τα ΕΔΕΤ και διέπεται από το ισχύον εθνικό 
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θεσμικό πλαίσιο περί διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ο Φορέας Διαχείρισης 

έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

 Έκδοση προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους υλοποίησης έργων / πράξεων του 

Σχεδίου Δράσης της περιοχής Χωρικής Ανάπτυξης.  

 Αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων για την υλοποίηση 

συγκεκριμένων έργων / πράξεων. Η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 

που θα έχει εγκρίνει προηγουμένως η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

2014-2020.  

 Ένταξη στο ΠΕΠ των θετικά αξιολογηθέντων έργων / πράξεων.  

 Παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων στο ΠΕΠ πράξεων / έργων.  

 

Φορέας / Φορείς Υλοποίησης  

Ως Φορείς Υλοποίησης προσδιορίζονται οι κατά νόμο «κύριοι» των έργων που περιλαμβάνονται 

στο εγκεκριμένο (από την ΕΥΔ) Σχέδιο Δράσης οι οποίοι αποτελούν τους δυνητικούς 

δικαιούχους των προς ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» πράξεων. Οι αρμοδιότητες / καθήκοντα 

και οι υποχρεώσεις των δυνητικών δικαιούχων καθορίζονται από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ, 

το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των συγχρηματοδοτούμενων από τα ΕΔΕΤ 

Προγραμμάτων καθώς και από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Η σαφής διάκριση των παραπάνω τριών επιπέδων του Συστήματος Διακυβέρνησης ως προς τη 

λειτουργία τους, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι φορείς οι οποίοι τα συνθέτουν / συγκροτούν 

είναι κατ’ ανάγκη αυτόνομα και ανεξάρτητα. Εξαίρεση αποτελεί η λειτουργία του Φορέα 

Διαχείρισης, η οποία απαιτείται να είναι απολύτως ανεξάρτητη από τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η «χρηστή δημοσιονομική διαχείριση» κάθε 

Προγράμματος βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη προσδιορισμού της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος», για τον προσδιορισμό του «Συστήματος 

Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» των περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζονται 

οι εξής παράμετροι: 

α)  Το διοικητικό επίπεδο των περιοχών εφαρμογής των ΟΧΕ, δηλαδή αν είναι Δημοτικό ή 

διαδημοτικό.  

β)  Οι αρμοδιότητες κάθε φορέα αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού, σε τοπικό ή / 

και υπερτοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο ενός συγχρηματοδοτούμενου από τα ΕΔΕΤ 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

γ)  Η δυνατότητα των τοπικών ή / και περιφερειακών φορέων για ορθολογικό και 

αποτελεσματικό τοπικό ή/ και υπερτοπικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, με συγκεκριμένες 
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αναπτυξιακές κατευθύνσεις και ποσοτικοποιημένους στόχους για μετρήσιμα αναπτυξιακά 

αποτελέσματα στο μέσον και στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.  

δ)  Η ευθύνη / αρμοδιότητα, αλλά και δυνατότητα των τοπικών ή / και περιφερειακών φορέων 

για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων και 

συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια στις περιοχές ΟΧΕ, από το επίπεδο του 

σχεδιασμού της ανάπτυξης μέχρι και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης. 

Κυρίαρχο δε στάδιο/ επίπεδο αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας είναι η ενεργός 

συμμετοχή τοπικών φορέων, πολιτών και επιχειρηματιών, για αποτελεσματική υλοποίηση 

των αναγκαίων δράσεων / έργων.  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προαναφερόμενες παραμέτρους προσδιορισμού της διάρθρωσης και 

λειτουργίας του «Συστήματος Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» για τη συγκεκριμένη περιοχή 

ΟΧΕ στην ΠΕ Κορινθίας, προτείνεται η εξής δομή ως η καταλληλότερη: 

 
α) Ως Φορέας Στρατηγικής, με δεδομένο τον ισχυρό διαδημοτικό χαρακτήρα της προτεινόμενης 

περιοχής (πέντε από τους έξι Δήμους της ΠΕ Κορινθίας), ως καταλληλότερος φορέας 

Στρατηγικής προτείνεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ενεργή συμμετοχή, στο 

σχεδιασμό και «διοίκηση» της Στρατηγικής, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και  των 

πέντε Δημοτικών Αρχών. 

Αυτό το σχήμα του Φορέα Στρατηγικής εξασφαλίζει την συνεκτικότητα σχεδιασμού της 

Στρατηγικής και την σταθερότητα της εφαρμογής της.  

Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ή ο περιφερειάρχης, σε συνεργασία με 

τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και σε στενή συνεργασία με τις Δημοτικές 

Αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων που συγκροτούν την περιοχή ΟΧΕ, αλλά και με 

τους άλλους τοπικούς φορείς, επιχειρηματίες ή / και εκπροσώπους τους, εκπονεί τη 

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης και το υποβάλλει στην ΕΥΔ, ανταποκρινόμενος στην 

σχετική πρόσκλησή της.  

Να σημειωθεί ότι η στενή συνεργασία και η από κοινού εκπόνηση της Στρατηγικής και του 

Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα καταλήγει σε ιεραρχημένα και κοστολογημένα έργα και 

δράσεις, με τις Δημοτικές Αρχές της περιοχής ΟΧΕ, αλλά και με τους άλλους φορείς που 

προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να αποδεικνύεται εντός των κειμένων της Στρατηγικής και του 

Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα περιλαμβάνονται στη 

σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

β) Ως Φορέας Διαχείρισης προτείνεται η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία βάσει του 

Γενικού Κανονισμού Κ(ΕΚ)1303/2013 και του Ν.4314/2014, έχει την απόλυτη ευθύνη 

διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι 

αντίστοιχες δράσεις ΟΧΕ. Η ΕΥΔ έχει τη δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης 

των δράσεων ΟΧΕ στις Περιφερειακές Ενότητες ή/και σε άλλους τοπικούς φορείς (πχ 
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Δημοτικές Αρχές), υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης, σε σχέση με την ικανότητα διαχείρισης κάθε τρίτου φορέα. 

Η συμπερίληψη, ωστόσο, στο «Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης» της περιοχής ΟΧΕ, καταλόγου 

ιεραρχημένων και κοστολογημένων έργων που προτείνεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 

αναπτυξιακής στρατηγικής αυτών των περιοχών, ο οποίος κατάλογος έργων εγκρίνεται από 

την ΕΥΔ, για ένταξη στο ΠΕΠ, εφ’ όσον πληρούν τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 

«εκχώρηση» στους τοπικούς φορείς ενός μέρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι η πρόβλεψη αυτή της επιλογής ιεραρχημένων έργων  κατά τον σχεδιασμό της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης μιας περιοχής ΟΧΕ, αναφέρεται με παρόμοιο τρόπο και 

στα Σχέδια των Κανονισμών της επόμενης προγραμματικής περιόδου, στην κατεύθυνση 

ενίσχυσης της τοπικής διάστασης των Στρατηγικών ΟΧΕ. 

γ)  Φορέας / Φορείς Υλοποίησης, ορίζονται οι κατά νόμο κύριοι δικαιούχοι των έργων / πράξεων 

που θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της περιοχής ΟΧΕ. 

 

Ωστόσο, με δεδομένο όπως αναφέρθηκε ότι, για τον επιτυχή / αποτελεσματικό σχεδιασμό, 

προγραμματισμό και υλοποίηση των ΟΧΕ, ιδιαίτερα όταν συμμετέχουν περισσότερα του ενός  

ταμείου της ΕΕ (ΕΔΕΤ), προαπαιτείται ευρεία συμμετοχή των τοπικών φορέων, των 

επιχειρηματιών και των πολιτών σε όλα τα στάδια εφαρμογής των ΟΧΕ. Είναι δε, ύψιστης 

σημασίας τόσο η αποτελεσματική λειτουργία των φορέων στρατηγικής, όσο και η λειτουργία του 

συστήματος προετοιμασίας (ωρίμανσης) και υλοποίησης των επί μέρους έργων / δράσεων. 

Επειδή, όπως έχει αναφερθεί, την ευθύνη της προετοιμασίας (ωρίμανσης) και υλοποίησης των 

έργων / δράσεων την έχουν οι κατά νόμο κύριοι των αντίστοιχων έργων / δράσεων, οι οποίοι 

λειτουργούν ως δικαιούχοι (για τα δημόσια έργα) / φορείς υλοποίησης, ενώ για τις κρατικές 

ενισχύσεις κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, επιπρόσθετο και 

ειδοποιό καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο Φορέας Στρατηγικής. Συγκεκριμένα, ο Φορέας 

(Στρατηγικής), πέραν της ευθύνης του σχεδιασμού και προγραμματισμού των ΟΧΕ, θα πρέπει 

να έχει και την ευθύνη συντονισμού της εφαρμογής τους.  

 

Με βάση δε την πρόταση περί του Φορέα Στρατηγικής της περιοχής ΟΧΕ εξασφαλίζονται θα τα 

εξής κριτήρια / προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί αυτός: 

• Γνώση των αναπτυξιακών προβλημάτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

ΟΧΕ. 

• Γνώση των τοπικών φορέων, των επιχειρηματιών και της κοινωνίας των πολιτών στην 

περιοχή ΟΧΕ. Η γνώση αυτών των παραγόντων ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να αφορά, 

αφ’ ενός στις δυνατότητες ή / και αδυναμίες τους, για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αφ’ 

ετέρου στις πραγματικές ανάγκες τους. 



Διερεύνηση και κατ’ αρχάς επιλογή της καταλληλότερης περιοχής στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για 
σχεδιασμό και εφαρμογή πρόσθετης Στρατηγικής ΟΧΕ 
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• Αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία έναντι τοπικών / τοπικιστικών συμφερόντων και 

επιθυμιών. 

• Γνώση του ευρύτερου Περιφερειακού, εθνικού ή / και ενωσιακού αναπτυξιακού 

περιβάλλοντος  

• Κατάλληλη / επαρκή οργάνωση και στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών, για σχεδιασμό και 

συντονισμό της εφαρμογής των ΟΧΕ 

 

Συνοψίζοντας, ο προσδιορισμός του Φορέα Στρατηγικής και του Φορέα Διαχείρισης για τις 

περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τον ορθολογικό και αποτελεσματικό 

σχεδιασμό, αλλά και για την υλοποίηση των ΟΧΕ. Για την τελική λήψη των αποφάσεων επί του 

ζητήματος του «Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» ΟΧΕ και την επιλογής της 

κατάλληλης προσέγγισης, απαιτείται ευρεία διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 
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2011

42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2295,42 145.082,00 144.527,00 0,38% 63,20 15.326,02 1,46

4201 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 612,67 58.192,00 58.523,00 -0,57% 94,98 17.968,71 1,13

420101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 102,41 38.132,00 36.991,00 3,08% 372,34 19.601,17 0,97

42010101 Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου ΠΕΔΙΝΗ 17,71 30.176,00 30.434,00 -0,85% 1.703,71 17.547,89 1,01

42010102 Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 28,89 2.918,00 2.503,00 16,58% 101,01 15.734,78 1,03

42010103 Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων ΠΕΔΙΝΗ 18,83 2.905,00 2.185,00 32,95% 154,28 17.547,89 0,47

42010104 Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερίζης ΠΕΔΙΝΗ 19,47 1.316,00 1.118,00 17,71% 67,61 17.547,89 1,89

42010105 Τοπική Κοινότητα Σολομού ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 17,52 817,00 751,00 8,79% 46,64 17.547,89 1,15

420102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ 24,49 6.993,00 9.162,00 -23,67% 285,60 14.988,09 1,26

42010201 Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου ΠΕΔΙΝΗ 5,01 1.616,00 1.691,00 -4,44% 322,58 14.714,02 1,15

42010202 Δημοτική Κοινότητα Άσσου ΠΕΔΙΝΗ 13,84 2.041,00 2.592,00 -21,26% 147,44 15.415,03 1,16

42010203 Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου ΟΡΕΙΝΗ 1,40 693,00 1.153,00 -39,90% 495,10 15.415,03 1,23

42010204 Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου ΠΕΔΙΝΗ 4,23 2.643,00 3.726,00 -29,07% 624,35 14.714,02 1,45

420103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 137,49 5.260,00 4.620,00 13,85% 38,26 17.624,01 1,48

42010301 Δημοτική Κοινότητα Αθικίων ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 50,28 2.038,00 2.077,00 -1,88% 40,54 13.991,66 1,51

42010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου ΟΡΕΙΝΗ 39,22 375,00 358,00 4,75% 9,56 17.547,89 2,33

42010303 Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 31,45 2.505,00 1.860,00 34,68% 79,65 17.547,89 1,24

42010304 Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 16,54 342,00 325,00 5,23% 20,68 17.547,89 3,56

420104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 180,53 2.723,00 2.614,00 4,17% 15,08 12.877,86 1,74

42010401 Δημοτική Κοινότητα Σοφικού ΟΡΕΙΝΗ 102,85 2.009,00 1.853,00 8,42% 19,53 12.877,86 1,58

42010402 Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου ΟΡΕΙΝΗ 56,22 376,00 491,00 -23,42% 6,69 12.877,86 2,14

42010403 Τοπική Κοινότητα Κόρφου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 21,46 338,00 270,00 25,19% 15,75 12.877,86 2,43

420105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ 167,76 5.084,00 5.136,00 -1,01% 30,31 12.907,78 1,42

42010501 Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 26,38 1.699,00 1.652,00 2,85% 64,41 12.907,78 1,31

42010502 Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου ΟΡΕΙΝΗ 14,78 319,00 256,00 24,61% 21,58 12.907,78 1,27

42010503 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου ΠΕΔΙΝΗ 34,74 1.264,00 1.342,00 -5,81% 36,38 12.907,78 1,63

42010504 Τοπική Κοινότητα Κλένιας ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 19,36 777,00 766,00 1,44% 40,13 12.907,78 1,50

42010505 Τοπική Κοινότητα Κουταλά ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 31,75 746,00 725,00 2,90% 23,49 12.907,78 1,07

42010506 Τοπική Κοινότητα Στεφανίου ΟΡΕΙΝΗ 40,74 279,00 395,00 -29,37% 6,85 12.907,78 2,40
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4202 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 165,51 19.027,00 17.251,00 10,30% 114,96 14.350,15 1,31

420201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ 87,92 10.966,00 9.546,00 14,88% 124,72 14.425,57 1,17

42020101 Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 41,80 4.697,00 4.536,00 3,55% 112,37 13.104,96 0,85

42020102 Τοπική Κοινότητα Βοχαϊκού ΠΕΔΙΝΗ 5,34 1.020,00 935,00 9,09% 191,08 15.415,03 1,68

42020103 Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου ΠΕΔΙΝΗ 3,04 3.338,00 2.656,00 25,68% 1.097,94 15.415,03 1,32

42020104 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας ΠΕΔΙΝΗ 3,03 308,00 231,00 33,33% 101,66 15.415,03 3,13

42020105 Τοπική Κοινότητα Μπολατίου ΠΕΔΙΝΗ 5,51 767,00 656,00 16,92% 139,13 15.415,03 1,35

42020106 Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 8,58 397,00 238,00 66,81% 46,28 15.415,03 2,18

42020107 Τοπική Κοινότητα Χαλκείου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 20,62 439,00 294,00 49,32% 21,29 15.415,03 1,70

420202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ 77,59 8.061,00 7.705,00 4,62% 103,89 14.247,55 1,51

42020201 Δημοτική Κοινότητα Βέλου ΠΕΔΙΝΗ 9,05 3.203,00 3.129,00 2,36% 353,77 14.137,22 1,49

42020202 Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 10,13 335,00 325,00 3,08% 33,07 14.137,22 1,56

42020203 Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου ΠΕΔΙΝΗ 3,69 1.056,00 1.003,00 5,28% 285,80 14.137,22 1,68

42020204 Τοπική Κοινότητα Κρηνών ΠΕΔΙΝΗ 7,50 780,00 618,00 26,21% 103,99 14.137,22 0,95

42020205 Τοπική Κοινότητα Νεράντζης ΠΕΔΙΝΗ 1,52 636,00 515,00 23,50% 419,12 14.137,22 1,31

42020206 Τοπική Κοινότητα Πουλλίτσης ΠΕΔΙΝΗ 5,39 696,00 682,00 2,05% 129,09 15.415,03 2,09

42020207 Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 36,00 981,00 1.031,00 -4,85% 27,25 14.137,22 1,76

42020208 Τοπική Κοινότητα Ταρσινών ΠΕΔΙΝΗ 4,31 374,00 402,00 -6,97% 86,82 14.137,22 1,44

4203 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 296,40 21.221,00 20.040,00 5,89% 71,59 18.846,22 1,55

420301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 198,79 16.578,00 15.077,00 9,96% 83,40 19.829,40 1,52

42030101 Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου Περαχώρας ΠΕΔΙΝΗ 122,74 13.353,00 12.360,00 8,03% 108,79 16.635,98 1,43

42030102 Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας ΠΕΔΙΝΗ 14,23 2.760,00 2.421,00 14,00% 193,97 19.921,56 1,73

42030103 Τοπική Κοινότητα Πισίων ΟΡΕΙΝΗ 61,82 465,00 296,00 57,09% 7,52 16.635,98 4,94

420302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 97,62 4.643,00 4.963,00 -6,45% 47,56 15.335,72 1,65

42030201 Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων ΟΡΕΙΝΗ 97,62 4.643,00 4.963,00 -6,45% 47,56 15.335,72 1,65
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4204 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 205,17 6.483,00 7.286,00 -11,02% 31,60 11.786,33 1,85

42040001 Δημοτική Κοινότητα Νεμέας ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 56,45 3.853,00 4.078,00 -5,52% 68,26 11.786,33 1,58

42040002 Τοπική Κοινότητα Αηδονίων ΟΡΕΙΝΗ 8,62 200,00 290,00 -31,03% 23,20 11.786,33 7,33

42040003 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Νεμέας ΟΡΕΙΝΗ 32,59 559,00 626,00 -10,70% 17,15 11.786,33 2,85

42040004 Τοπική Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 23,87 633,00 757,00 -16,38% 26,52 11.786,33 1,34

42040005 Τοπική Κοινότητα Γαλατά ΟΡΕΙΝΗ 11,79 63,00 79,00 -20,25% 5,35 11.786,33 31,94

42040006 Τοπική Κοινότητα Δάφνης ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 7,16 256,00 332,00 -22,89% 35,76 11.786,33 2,50

42040007 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου ΠΕΔΙΝΗ 16,75 213,00 276,00 -22,83% 12,72 11.786,33 2,46

42040008 Τοπική Κοινότητα Κουτσίου ΟΡΕΙΝΗ 12,39 155,00 158,00 -1,90% 12,51 11.786,33 1,70

42040009 Τοπική Κοινότητα Λεοντίου ΟΡΕΙΝΗ 23,20 271,00 330,00 -17,88% 11,68 11.786,33 2,32

42040010 Τοπική Κοινότητα Πετρίου ΟΡΕΙΝΗ 12,36 280,00 360,00 -22,22% 22,65 11.786,33 2,24

4205 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 413,53 17.365,00 18.224,00 -4,71% 41,99 14.273,41 2,23

420501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 312,84 13.277,00 13.671,00 -2,88% 42,44 14.382,86 2,05

42050101 Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 13,07 5.715,00 5.366,00 6,50% 437,37 15.056,25 1,51

42050102 Τοπική Κοινότητα Άνω Τρικάλων ΟΡΕΙΝΗ 34,35 104,00 120,00 -13,33% 3,03 15.056,25 1,38

42050103 Τοπική Κοινότητα Γελινιατίκων ΟΡΕΙΝΗ 16,05 431,00 476,00 -9,45% 26,86 15.056,25 2,43

42050104 Τοπική Κοινότητα Δένδρου ΟΡΕΙΝΗ 7,33 144,00 77,00 87,01% 19,64 15.056,25 1,65

42050105 Τοπική Κοινότητα Ζεμενού ΟΡΕΙΝΗ 10,94 240,00 368,00 -34,78% 21,94 15.056,25 4,41

42050106 Τοπική Κοινότητα Θαλερού ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 3,57 162,00 263,00 -38,40% 45,40 14.577,37 4,33

42050107 Τοπική Κοινότητα Θροφαρίου ΟΡΕΙΝΗ 4,99 73,00 120,00 -39,17% 14,64 10.113,79 4,50

42050108 Τοπική Κοινότητα Καμαρίου ΠΕΔΙΝΗ 11,02 903,00 1.049,00 -13,92% 81,96 13.659,71 2,21

42050109 Τοπική Κοινότητα Καρυάς ΟΡΕΙΝΗ 37,13 597,00 580,00 2,93% 16,08 15.056,25 1,60

42050110 Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού ΟΡΕΙΝΗ 4,70 442,00 389,00 13,62% 93,96 13.659,71 2,89

42050111 Τοπική Κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων ΟΡΕΙΝΗ 6,30 254,00 244,00 4,10% 40,32 15.056,25 1,30

42050112 Τοπική Κοινότητα Κορφιωτίσσης ΟΡΕΙΝΗ 8,81 75,00 121,00 -38,02% 8,52 13.659,71 4,67

42050113 Τοπική Κοινότητα Λαγκαδαιίκων ΟΡΕΙΝΗ 10,23 74,00 42,00 76,19% 7,23 15.056,25 2,33

42050114 Τοπική Κοινότητα Μάννας ΟΡΕΙΝΗ 27,36 476,00 537,00 -11,36% 17,40 9.869,50 2,24

42050115 Τοπική Κοινότητα Μελισσίου ΠΕΔΙΝΗ 6,47 913,00 817,00 11,75% 141,10 14.577,37 2,58

42050116 Τοπική Κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων ΟΡΕΙΝΗ 23,43 73,00 107,00 -31,78% 3,12 15.056,25 4,50

ΟΜΑΣ Α.Ε. Σελίδα 3 από 6



 1ο Παραδοτέο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΣΤΑΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟ -
ΠΟΙΗΣΗ
ΤΚ/ΔΚ

ΕΚΤΑΣΗ
(Τ.ΧΛΜ)

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2011

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
(ΚΑΤ/Τ.ΧΛΜ)

ΜΕΣΟ 
ΦΟΡΟΛ. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
2012

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011

ΠΙΝΑΚΑΣ II.1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ

42050117 Τοπική Κοινότητα Νέων Βρυσουλών ΟΡΕΙΝΗ 6,17 76,00 100,00 -24,00% 12,31 13.659,71 12,32

42050118 Τοπική Κοινότητα Ξανθοχωρίου ΟΡΕΙΝΗ 7,91 83,00 197,00 -57,87% 10,49 15.056,25 3,83

42050119 Τοπική Κοινότητα Παναριτίου ΟΡΕΙΝΗ 13,79 349,00 435,00 -19,77% 25,31 9.869,50 3,39

42050120 Τοπική Κοινότητα Πελλήνης ΟΡΕΙΝΗ 4,57 82,00 98,00 -16,33% 17,96 15.056,25 9,66

42050121 Τοπική Κοινότητα Πιτσών ΟΡΕΙΝΗ 17,39 669,00 658,00 1,67% 38,47 13.659,71 3,09

42050122 Τοπική Κοινότητα Ρεθίου ΟΡΕΙΝΗ 8,34 194,00 261,00 -25,67% 23,27 15.056,25 3,58

42050123 Τοπική Κοινότητα Ρίζης ΟΡΕΙΝΗ 12,69 429,00 488,00 -12,09% 33,80 15.056,25 2,31

42050124 Τοπική Κοινότητα Σοφιανών ΟΡΕΙΝΗ 3,83 80,00 82,00 -2,44% 20,88 15.056,25 2,25

42050125 Τοπική Κοινότητα Στυλίων ΟΡΕΙΝΗ 11,29 147,00 186,00 -20,97% 13,02 9.869,50 4,54

42050126 Τοπική Κοινότητα Συκέας ΠΕΔΙΝΗ 1,12 492,00 490,00 0,41% 439,39 15.056,25 2,57

420502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 100,69 4.088,00 4.553,00 -10,21% 40,60 13.917,94 2,80

42050201 Τοπική Κοινότητα Δερβενίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 5,55 1.080,00 1.246,00 -13,32% 194,61 14.028,28 2,59

42050202 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού ΟΡΕΙΝΗ 4,53 69,00 80,00 -13,75% 15,25 13.659,71 3,29

42050203 Τοπική Κοινότητα Ευρωστίνης Ροζενών ΟΡΕΙΝΗ 30,73 750,00 937,00 -19,96% 24,41 14.028,28 3,46

42050204 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας ΟΡΕΙΝΗ 8,64 244,00 254,00 -3,94% 28,25 13.659,71 3,38

42050205 Τοπική Κοινότητα Λυγιάς ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 4,23 320,00 317,00 0,95% 75,67 14.028,28 2,59

42050206 Τοπική Κοινότητα Λυκοποριάς ΠΕΔΙΝΗ 5,56 638,00 709,00 -10,01% 114,69 13.622,85 2,90

42050207 Τοπική Κοινότητα Πύργου ΟΡΕΙΝΗ 15,56 469,00 452,00 3,76% 30,15 14.028,28 1,87

42050208 Τοπική Κοινότητα Σαρανταπήχου ΟΡΕΙΝΗ 10,21 190,00 180,00 5,56% 18,60 13.622,85 1,52

42050209 Τοπική Κοινότητα Στομίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 1,92 169,00 210,00 -19,52% 88,22 14.028,28 5,00

42050210 Τοπική Κοινότητα Χελυδορέου ΟΡΕΙΝΗ 13,77 159,00 168,00 -5,36% 11,55 14.028,28 7,50
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4206 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 602,14 22.794,00 23.203,00 -1,76% 37,85 13.393,59 1,63

420601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 171,62 19.025,00 18.654,00 1,99% 110,85 13.869,66 1,45

42060101 Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος (έδρα Κίατο,το) ΠΕΔΙΝΗ 6,23 9.812,00 9.655,00 1,63% 1.575,70 14.577,37 1,28

42060102 Τοπική Κοινότητα Βελίνης ΟΡΕΙΝΗ 9,51 136,00 201,00 -32,34% 14,31 9.869,50 2,62

42060103 Τοπική Κοινότητα Γονούσσης ΟΡΕΙΝΗ 10,41 157,00 254,00 -38,19% 15,08 10.113,79 1,79

42060104 Τοπική Κοινότητα Διμηνιού ΠΕΔΙΝΗ 5,22 523,00 633,00 -17,38% 100,22 14.577,37 1,66

42060105 Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού ΠΕΔΙΝΗ 1,92 1.245,00 953,00 30,64% 647,76 14.577,37 1,55

42060106 Τοπική Κοινότητα Κλημεντίου ΟΡΕΙΝΗ 16,49 352,00 301,00 16,94% 21,35 9.869,50 2,12

42060107 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου ΟΡΕΙΝΗ 24,01 868,00 938,00 -7,46% 36,15 10.113,79 1,53

42060108 Τοπική Κοινότητα Λαλιώτου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 7,24 372,00 400,00 -7,00% 51,40 14.577,37 2,35

42060109 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 14,67 417,00 491,00 -15,07% 28,42 10.113,79 1,88

42060110 Τοπική Κοινότητα Μικρού Βάλτου ΟΡΕΙΝΗ 7,35 235,00 347,00 -32,28% 31,98 10.113,79 4,00

42060111 Τοπική Κοινότητα Μουλκίου ΠΕΔΙΝΗ 7,67 1.426,00 1.347,00 5,86% 185,92 14.577,37 1,54

42060112 Τοπική Κοινότητα Μποζικά ΟΡΕΙΝΗ 18,00 249,00 293,00 -15,02% 13,83 11.786,33 4,50

42060113 Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου ΟΡΕΙΝΗ 3,44 100,00 134,00 -25,37% 29,06 10.113,79 2,33

42060114 Τοπική Κοινότητα Πασίου ΠΕΔΙΝΗ 1,71 1.298,00 1.069,00 21,42% 758,12 14.577,37 1,12

42060115 Τοπική Κοινότητα Σικυώνος (έδρα Σικυών,η) ΠΕΔΙΝΗ 11,26 1.185,00 954,00 24,21% 105,20 14.577,37 1,27

42060116 Τοπική Κοινότητα Σουλίου ΟΡΕΙΝΗ 18,54 434,00 434,00 0,00% 23,41 10.113,79 2,50

42060117 Τοπική Κοινότητα Τιτάνης ΟΡΕΙΝΗ 7,95 216,00 250,00 -13,60% 27,17 11.786,33 1,93

420602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 204,53 2.427,00 2.530,00 -4,07% 11,87 10.954,68 2,49

42060201 Τοπική Κοινότητα Καλιανών ΟΡΕΙΝΗ 11,81 174,00 149,00 16,78% 14,74 11.004,99 2,22

42060202 Τοπική Κοινότητα Ασπροκάμπου ΟΡΕΙΝΗ 9,79 211,00 181,00 16,57% 21,56 11.786,33 3,16

42060203 Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής ΟΡΕΙΝΗ 23,67 65,00 84,00 -22,62% 2,75 11.004,99 9,32

42060204 Τοπική Κοινότητα Καισαρίου ΟΡΕΙΝΗ 17,41 497,00 522,00 -4,79% 28,55 9.869,50 2,09

42060205 Τοπική Κοινότητα Καστανέας ΟΡΕΙΝΗ 25,79 214,00 267,00 -19,85% 8,30 11.004,99 2,11

42060206 Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου ΠΕΔΙΝΗ 29,50 251,00 320,00 -21,56% 8,51 11.004,99 3,62

42060207 Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης ΟΡΕΙΝΗ 19,37 114,00 117,00 -2,56% 5,89 11.004,99 5,00

42060208 Τοπική Κοινότητα Λαύκας ΟΡΕΙΝΗ 35,62 362,00 350,00 3,43% 10,16 11.004,99 3,07

42060209 Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας ΟΡΕΙΝΗ 9,48 184,00 173,00 6,36% 19,41 11.004,99 2,00

42060210 Τοπική Κοινότητα Ψαρίου ΟΡΕΙΝΗ 22,10 355,00 367,00 -3,27% 16,07 11.786,33 1,67

ΟΜΑΣ Α.Ε. Σελίδα 5 από 6



 1ο Παραδοτέο

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΣΤΑΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟ -
ΠΟΙΗΣΗ
ΤΚ/ΔΚ

ΕΚΤΑΣΗ
(Τ.ΧΛΜ)

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2011

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
(ΚΑΤ/Τ.ΧΛΜ)

ΜΕΣΟ 
ΦΟΡΟΛ. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
2012

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011

ΠΙΝΑΚΑΣ II.1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ

420603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ 225,99 1.342,00 2.019,00 -33,53% 5,94 11.055,37 2,68

42060301 Τοπική Κοινότητα Γκούρας ΟΡΕΙΝΗ 41,39 231,00 424,00 -45,52% 5,58 11.055,37 2,56

42060302 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 50,50 276,00 312,00 -11,54% 5,47 11.055,37 3,29

42060303 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ταρσού ΟΡΕΙΝΗ 20,29 29,00 23,00 26,09% 1,43 11.055,37 3,50

42060304 Τοπική Κοινότητα Ματίου ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 29,79 194,00 302,00 -35,76% 6,51 11.055,37 1,81

42060305 Τοπική Κοινότητα Μεσινού ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 8,13 227,00 327,00 -30,58% 27,93 11.055,37 1,93

42060306 Τοπική Κοινότητα Μοσιάς ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 14,28 172,00 245,00 -29,80% 12,04 11.055,37 2,22

42060307 Τοπική Κοινότητα Πανοράματος ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 21,52 67,00 140,00 -52,14% 3,11 11.055,37 2,08

42060308 Τοπική Κοινότητα Στενού ΠΕΔΙΝΗ 17,60 59,00 102,00 -42,16% 3,35 11.055,37 5,75

42060309 Τοπική Κοινότητα Φενεού ΟΡΕΙΝΗ 22,48 87,00 144,00 -39,58% 3,87 11.055,37 18,49

ΟΜΑΣ Α.Ε. Σελίδα 6 από 6



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

1ο Παραδοτέο Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.2 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 



  1ο Παραδοτέο

ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ

ΣΗ ΤΚ/ΔΚ ΚΑΤΑ 

ΕΛΣΤΑΤ

ΕΚΤΑΣΗ (ΤΧΛΜ)
ΕΚΤΑΣΗ

(%)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

(ΚΑΤ)

ΠΛΗΘΥΜΣΟΣ

(%)
ΤΙΜΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ

(ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30%)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ

(ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)*(7)*30%*100 (9)=(6)*(7)*70%*100 (10)=(8)+(9)

ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 538,70 24,98% 18.101 18,65% 1 7,50 13,06 20,55

ΟΡΕΙΝΕΣ 1.214,83 56,34% 14.401 14,84% 2 33,81 20,78 54,58

ΠΕΔΙΝΕΣ 402,59 18,67% 64.542 66,51% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.156,12 100,00% 97.044 100,00% 75,13
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 1.238,23 28,01% 18.060 20,83% 1 8,40 14,58 22,99

ΟΡΕΙΝΕΣ 2.733,04 61,83% 22.963 26,49% 2 37,10 37,09 74,18

ΠΕΔΙΝΕΣ 449,13 10,16% 45.662 52,68% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.420,40 100,00% 86.685 100,00% 97,17
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 622,69 27,13% 32.942 22,71% 1 8,14 15,89 24,03

ΟΡΕΙΝΕΣ 1.251,50 54,52% 22.930 15,80% 2 32,71 22,13 54,84

ΠΕΔΙΝΕΣ 421,23 18,35% 89.210 61,49% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.295,42 100,00% 145.082 100,00% 78,87
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 1.317,08 36,19% 28.703 32,20% 1 10,86 22,54 33,40

ΟΡΕΙΝΕΣ 1.467,47 40,33% 12.822 14,38% 2 24,20 20,14 44,33

ΠΕΔΙΝΕΣ 854,35 23,48% 47.613 53,41% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.638,90 100,00% 89.138 100,00% 77,73
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 688,79 22,99% 73.691 46,07% 1 6,90 32,25 39,15

ΟΡΕΙΝΕΣ 1.306,47 43,60% 21.180 13,24% 2 26,16 18,54 44,70

ΠΕΔΙΝΕΣ 1.001,15 33,41% 65.083 40,69% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.996,40 100,00% 159.954 100,00% 83,84
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 4.405,49 28,41% 171.497 29,68% 1 8,52 20,77 29,30

ΟΡΕΙΝΕΣ 7.973,31 51,42% 94.296 16,32% 2 30,85 22,84 53,69

ΠΕΔΙΝΕΣ 3.128,45 20,17% 312.110 54,01% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.507,24 100,00% 577.903 100,00% 82,99
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 457,02 28,32% 16.400 49,33% 1 8,50 34,53 43,03

ΟΡΕΙΝΕΣ 1.058,03 65,57% 15.058 45,29% 2 39,34 63,41 102,75

ΠΕΔΙΝΕΣ 98,60 6,11% 1.787 5,38% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.613,65 100,00% 33.245 100,00% 145,78
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 165,67 24,31% 16.542 14,79% 1 7,29 10,35 17,65

ΟΡΕΙΝΕΣ 193,23 28,35% 7.872 7,04% 2 17,01 9,85 26,87

ΠΕΔΙΝΕΣ 322,63 47,34% 87.423 78,17% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 681,53 100,00% 111.837 100,00% 44,51
ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ 165,67 24,96% 16.542 20,26% 1 7,49 14,18 21,67

ΟΡΕΙΝΕΣ 193,23 29,11% 7.872 9,64% 2 17,47 13,50 30,96

ΠΕΔΙΝΕΣ 304,92 45,93% 57.247 70,10% 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 663,82 100,00% 81.661 100,00% 52,63

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΧΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΧΕ 

(ΠΛΗΝ ΔΚ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.2

ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΜΑΣ Α.Ε. Σελίδα 1 από 1



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

1ο Παραδοτέο Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.3 

ΤΙΜΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΧΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

(ΠΛΗΝ ΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

ΜΕΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€) 12.755 15.997 15.423

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (%) -6,74 2,72 4,1

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (κατ/τ.χλμ) 20,60 164,10 123,02

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 1,85 1,29 1,4

ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 145,78 44,51 52,63

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€) 15.326 14.561

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (%) 0,38 -3,3

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (κατ/τ.χλμ) 63,18 37,27

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 1,41 1,76

ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 78,87 82,99

ΤΙΜΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ II.3

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

1ο Παραδοτέο Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙ.4 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
12755,32 15.326 -2570,68 -0,1677 0,30 -0,0503

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
-6,74 0,38 -7,12 -0,0712 0,20 -0,0142

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
20,60 63,18 -42,58 -0,6739 0,15 -0,1011

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,85 1,41 0,44 0,3121 -0,15 -0,0468

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 145,78 78,87 66,91 0,8483 -0,20 -0,1697

1-5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -0,3821

ΠΙΝΑΚΑΣ II.4α
ΟΧΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
15.997 15.326 670,64 0,0438 0,30 0,0131

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
2,72 0,38 2,34 0,0234 0,20 0,0047

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
164,10 63,18 100,92 1,5973 0,15 0,2396

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,29 1,41 -0,12 -0,0851 -0,15 0,0128

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 44,51 78,87 -34,36 -0,4356 -0,20 0,0871

1-5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 0,3573

ΠΙΝΑΚΑΣ II.4β
ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
15.423 15.326 97,41 0,0064 0,30 0,0019

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
4,1 0,38 3,72 0,0372 0,20 0,0074

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
123,02 63,18 59,84 0,9471 0,15 0,1421

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,4 1,41 -0,01 -0,0071 -0,15 0,0011

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 52,63 78,87 -26,24 -0,3327 -0,20 0,0665

1-5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 0,2190

ΠΙΝΑΚΑΣ II.4γ
ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

1ο Παραδοτέο Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙ.5 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
15.326 14.561 764,65 0,0525 0,30 0,0158

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
0,38 -3,3 3,68 0,0368 0,20 0,0074

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
63,18 37,27 25,91 0,6952 0,15 0,1043

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,41 1,67 -0,26 -0,1557 -0,15 0,0234

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 78,87 82,99 -4,12 -0,0496 -0,20 0,0099

1-5 ΣΥΝΟΛΟ 0,1607

ΠΙΝΑΚΑΣ II.5α
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
16.270 14.561 1709,11 0,1174 0,30 0,0352

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
-5,08 -3,3 -1,78 -0,0178 0,20 -0,0036

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
19,62 37,27 -17,65 -0,4736 0,15 -0,0710

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,95 1,67 0,28 0,1677 -0,15 -0,0251

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 97,17 82,99 14,18 0,1709 -0,20 -0,0342

1-5 ΣΥΝΟΛΟ -0,0987

ΠΙΝΑΚΑΣ II.5β
ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
14.079 14.561 -481,97 -0,0331 0,30 -0,0099

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
3,97 -3,3 7,27 0,0727 0,20 0,0145

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
53,37 37,27 16,10 0,4320 0,15 0,0648

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,74 1,67 0,07 0,0419 -0,15 -0,0063

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 83,84 82,99 0,85 0,0103 -0,20 -0,0021

1-5 ΣΥΝΟΛΟ 0,0611

ΠΙΝΑΚΑΣ II.5γ
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
14.193 14.561 -368,70 -0,0253 0,30 -0,0076

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
-5,22 -3,3 -1,92 -0,0192 0,20 -0,0038

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
45,04 37,27 7,77 0,2085 0,15 0,0313

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,48 1,67 -0,19 -0,1138 -0,15 0,0171

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 75,13 82,99 -7,86 -0,0947 -0,20 0,0189

1-5 ΣΥΝΟΛΟ 0,0558

ΠΙΝΑΚΑΣ II.5δ
ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ*

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4 7=5/100 8 9=6x8 ή 7x8

1
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)
13.032 14.561 -1529,06 -0,1050 0,30 -0,0315

2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001-2011 (%)
-3,96 -3,3 -0,66 -0,0066 0,20 -0,0013

3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)
24,49 37,27 -12,78 -0,3429 0,15 -0,0514

4
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
1,96 1,67 0,29 0,1737 -0,15 -0,0260

5 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ 77,73 82,99 -5,26 -0,0633 -0,20 0,0127

1-5 ΣΥΝΟΛΟ -0,0976

ΠΙΝΑΚΑΣ II.5ε
ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

* Όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά δυσμενέστερο, τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει θετικό πρόσημο. Αντίθετα, όταν το μεγαλύτερο μέγεθος/δείκτης είναι κοινωνικοοικονομικά

δυσμενέστερο (πχ ανεργία, δείκτης γήρανσης), τότε ο Συντελεστής Στάθμισης παίρνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, θετικό πρόσημο παίρνει ο Συντελεστής Στάθμισης, όταν το μικρότερο μέγεθος/δείκτης είναι

κοινωνικοοικονομικά ευμενέστερο (πχ Δείκτης Αντικατάστασης).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.6 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

Α/Α

      
                                 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΠΕΡΙΟΧΕΣ      

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012 (€)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
2001-2011 (%)

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ/τ.χλμ)

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

2011
ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 9

1 ΟΧΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -0,0503 -0,0142 -0,1011 -0,0468 -0,1697 -0,3821

2 ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,0131 0,0047 0,2396 0,0128 0,0871 0,3573

3 ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(ΠΛΗΝ ΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 0,0019 0,0074 0,1421 0,0011 0,0665 0,2190

4 ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0,0158 0,0074 0,1043 0,0234 0,0099 0,1607

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.7 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΝΘΙΑΣ  

 

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ 
(τ.χλμ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΧΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 33.245 22,9% 5,8% 1.613,65 70,3% 10,4%

ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 111.837 77,1% 19,4% 681,53 29,7% 4,4%

ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(ΠΛΗΝ ΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 81.661 56,3% 14,1% 663,82 28,9% 4,3%

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 145.082 100,0% 25,1% 2.295,42 100,0% 14,8%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 577.903 100,0% 15.507,24 100,0%

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΝΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.7
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.8α 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ - ΒΙΟΤΟΠΟΙ NATURA  

 

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΦΔΠΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Χελμού - Βουραϊκού GR2530001 SCI

Κορυφές Όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) 

και χαράδρα Φλαμπουρίτσα 23423.92

2 Χελμού - Βουραϊκού GR2530006 SPA  Όρος Ζήρεια (Κυλλήνη) 20479.08

3
Πάρνωνα, Μουστού, 

Μαινάλου, Μονεμβασιάς
GR2530002 SCI, SPA Λίμνη Στυμφαλία 1308.91

4 Κορινθιακού Κόλπου GR2530003 SCI Ακροκόρινθος 589,79

5
Πάρνωνα, Μουστού, 

Μαινάλου, Μονεμβασιάς
GR2530004 SCI Όρος Ολίγυρτος 8.630,65

6
Πάρνωνα, Μουστού, 

Μαινάλου, Μονεμβασιάς
GR2320002 SCI Όρος Χελμός και Ύδατα Στύγος 17.493,03 *Τμήμα της έκτσης εντός προτεινόμενης περιοχής ( 3.245,19 ha)

7
Πάρνωνα, Μουστού, 

Μαινάλου, Μονεμβασιάς
GR2320013 SPA

Όρος Χελμός (Αροάνια) - Φαράγγι 

Βουραϊκό και Περιοχή 

Καλαβρύτων

32.169,19 *Τμήμα της έκτσης εντός προτεινόμενης περιοχής (5.040,53 ha)

Πηγή: ΥΠΕΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ - ΒΙΟΤΟΠΟΙ NATURA

Πίνακας ΙΙ.8α

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.8β 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ - ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΦΔΠΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 - 6529 Αισθητικό Δάσος
Δρυόδασος Μογκοστού 

Κορινθίας
570,00

2 - 341342 Καταφύγιο Άγριας Ζωής

Μπούτσι Δημοτικού 

Διαμερίσματος Καρυάς 

Δήμου Ξυλοκάστρου

1.232,00

3 - 341424 Καταφύγιο Άγριας Ζωής

Λίμνη Στυμφαλία - Απέλευρο 

Όρος Δήμου Στυμφαλίας 

Κορινθίας και Κοινότητας 

Αλέας Αργολίδας 

3.706,30 *Τμήμα της έκτσης εντός προτεινόμενης περιοχής (5.040,53 ha)

4 - 341627 Καταφύγιο Άγριας Ζωής Γκράβα - Λάκκα (Κλημεντίου) 1.391,00

5 - 392910 Εθνικό Πάρκο

Εθνικό Πάρκο Ορεινών Όγκων 

Χελμού - Βουραϊκού, Περιοχή 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου

44.535,00 *Τμήμα της έκτσης εντός προτεινόμενης περιοχής (7.255,8 ha)

6 - 392911 Εθνικό Πάρκο
Εθνικό Πάρκο Ορεινών Όγκων 

Χελμού - Βουραϊκού
54.439,00 *Τμήμα της έκτσης εντός προτεινόμενης περιοχής (7.255,8 ha)

Πίνακας ΙΙ.8β

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ - ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ/ https://filotis.itia.ntua.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.8γ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ - ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ (ΤΙΦΚ)  

 

 

 

 



 1ο Παραδοτέο

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 AT1011095
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές

Λόφος Παναγιά Νεμέας 293.78

Απόκρημνο βραχώδες ύψωμα που βρίσκεται δυτικά της Αρχαίας Νεμέας και νότια της Νεμέας. Στη Β. πλευρά 

υπάρχει μία μεγάλη κάθετη ορθοπλαγιά, με μικρά και μεγαλύτερα σπήλαια. Πάνω στα βράχια διακρίνεται το μικρό 

μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου.

2 AT1011000
Αρχαιολογικός Χώρος, Λιμναίο Τοπίο,Μόνιμο η 

Εποχικό Ελος,Οροπέδιο
Λίμνη Στυμφαλία 1473.82

Πρόκειται για μια ορεινή λίμνη που εκτείνεται σ΄ένα οροπέδιο, μεταξύ των βουνών Ζήρια και Ολίγυρτος. Ο περίγυρος 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον υποβαθμισμένος καθώς είναι από την υπερβόσκηση, όμως η ίδια η 

λίμνη έχει μία ιδιαίτερη ομορφιά, με τους πυκνούς καλαμιώνες που την καλύπτουν σε μεγάλη έκταση και ανάλογα 

με την εποχή αναπτύσσονται ή λιγοστεύουν και αλλάζουν χρώματα. Στις όχθες της λίμνης υπάρχουν τα ερείπια και η 

πηγή της αρχαίας Στυμφάλου.

3 AT1011001

Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από πεδιάδα, Αρχαία 

κτίσματα/ Αρχαιολογικός Χώρος, Λειβάδι/Ξέφωτο, 

Μακία, Μικτές Καλλιέργειες με 

Φυτοφράκτες/Περιβόλια, Οικισμός σε πλαγιά 

λόφου, Οικισμός σε πρόποδες λόφου, Οπωρώνας, 

Ορεινό Τοπίο, Ορεινός Βοσκότοπος,Οροπέδιο, 

Πλαγιά βουνού, Χωριό/Οικισμός

Κοιλάδα Φενεού 7936.47

Μία ευρεία κοιλάδα που μοιάζει με οροπέδιο και παλιότερα ήταν λίμνη. Περιβάλλεται από βουνά όπως η 

Ντουρντουβάνα, η Ζήρια, ο Σαϊτάς και το Μαυροβούνι και στο μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργείται με σιτηρά ή 

οπωροφόρα. Στις παρυφές της κοιλάδας υπάρχουν δάση ή συστάδες από μεγάλα πουρνάρια ενώ στις γύρω πλαγιές 

φυτρώνουν έλατα και οι κορυφές των βουνών σκεπάζονται το χειμώνα από άφθονα χιόνια. Ένα μικρό ποτάμι, ο 

Όλβιος διαρρέει την κοιλάδα ενώ στο νότιο τμήμα υπάρχει μια καταβόθρα, από όπου τα νερά της περιοχής 

παροχετεύονται χαμηλώτερα, προς τον ποταμό Αροάνιο. Μικρά γραφικά χωριά είναι κτισμένα στις άκρες της 

κοιλάδας. Στην περιοχή υπάρχουν τα ερείπια του αρχαίου Φενεού.

4 AT1011004 Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές, Ελατοδασος, 

Ορεινό Τοπίο

Υψώματα βόρεια του 

χωριού Στενό Κορινθίας
427.19

Μία σειρά από βραχώδεις ορθοπλαγιές, απολήξεις του όρους Ζήρια, στα βόρεια του χωριού Στενό. Στα χαμηλώτερα 

σώζονται ίχνη από παλιές καλλιέργιες με αναβαθμούς, που τώρα έχουν γεμίσει πουρνάρια. Στα ψηλά υπάρχουν 

δάση από έλατα.

5 AT1011135

Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές, Ελαιώνας, 

Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι, Μακία, Οπωρώνας, 

Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου, Φαράγγι

Υψώματα Ελληνικού 612.59

Μία σειρά λόφων με διαβρωμένα πετρώματα (μάργες). Οι διαβρώσεις δημιουργούν εντυπωσιακά τοπία με 

απόκρημνες χαράδρες ενώ τοπικά εμφανίζονται και δάση με πεύκα και κυπαρίσσια. Μέσα στις ρεματιές τρέχουν 

νερά το χειμώνα και την άνοιξη. Στις χαμηλώτερες ομαλές κοιλάδες υπάρχουν μικροί ελαιώνες και περιβόλια με 

εσπεριδοειδή. Η περιοχή βρίσκεται νότια της Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών μεταξύ 131 και 134 χλμ.

6 AT1011006

Αρχαιολογικός Χώρος, Βραχώδεις 

Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές, Βυζαντινά/Μεσαιωνικά 

κτίσματα, Κτίσματα Τουρκοκρατίας, Φρυγανότοπος

Ακροκόρινθος 42.36
Ένας απόκρημνος βραχώδης λόφος που υψώνεται πάνω από την Αρχαία Κόρινθο και στεφανώνεται από το 

περίφημο κάστρο της Ακροκορίνθου.

7 AT1011002 Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές, Ορεινό Τοπίο Μετέωρα Κορινθίας 518.89

Μία περιοχή πάνω και γύρω από το χωριουδάκι Άνω Ταρσός με μεγαλειώδη βράχια και ορθοπλαγιές. Στη βάση ενός 

βράχου πηγάζει μικρός ποταμός με μόνιμη ροή και σχηματίζει μία ρεματιά με πλατάνια που κατεβαίνει προς τον 

ποταμό Όλβιο. Σε πολλά σημεία οι πλαγιές σκεπάζονται με έλατα.

Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ/ https://filotis.itia.ntua.gr/

 Τοπία (ΤΙΦΚ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.8γ

ΟΜΑΣ ΑΕ Σελίδα 1 από 1



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

1ο Παραδοτέο Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ ΙΙ.1 & ΙΙ.2 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
 ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

 ΑΓΙΩΝ  ΘΕΟΔΩΡΩΝ

0 5 102,5
Km .

Υπό μνημα
ΟΡΙΑ ΔΗΜΩ Ν

ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩ Ν
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩ Ν ΘΕΟΔΩ ΡΩ Ν

ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩ ΣΤΙΝΗΣ
 ΣΙΚΥΩ ΝΙΩ Ν

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.1 ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Π.Ε. ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.2 ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Υπόμνη μα
Υψομετρικές Ζώνες

0 - 300 m
300 - 800 m
> 800 m

Όρια  Δήμων

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

1ο Παραδοτέο Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ ΙΙ.3 –ΙΙ.8 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΕ 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.3 ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΕΛΣΤΑΤ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ

Υπόμνημα
Ορεινότητα κ ατά ΕΛΣΤΑΤ

Πεδινές
Ημιορεινές
Ορεινές

ΟΡΙΑ ΤΚ / ΔΚ
Όρια Δήμων
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.4 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ/ ΔΚ (2001-2011)

Υπόμ νημ α

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
 ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Πληθυ σ μ ιακή  Μεταβολ ή
> 0,38% (ΠΕ Κο ριν θ ίας)
0,00 - 0,38% (ΠΕ Κο ριν θ ίας)
-3,30 (Περιφέρεια Πε λ ο π ο ν ν ήσο υ) - 0,00
-5,08% (ΠΕ Αρκαδίας) - -3,30% (Περιφέρεια Πε λ ο π ο ν ν ήσο υ)
< -5,08% (ΠΕ Αρκαδίας)

ΟΡΙΑ Τ Κ / ΔΚ
Όρια Δήμ ων
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΕΚΤ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.5 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΝΚΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ

Υπ ό μνη μα

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
 ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Πλη θυσ μιακή Πυκνότη τα ( κάτοικοι / τ.χλμ)
> 63,10 (ΠΕ Κοριν θίας)
37,27 (Περιφέρεια Πελοπ ον ν ήσου) - 63,10 (ΠΕ Κοριν θίας)
19,62 (ΠΕ Αρκ αδ ίας) - 37,27 (Περιφέρεια Πελ οπον ν ήσου)
< 19,62 (ΠΕ Αρκαδ ίας)

ΟΡΙΑ ΤΚ / ΔΚ
Όρια Δήμ ω ν
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ
Π.Ε. ΕΚΤΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ



0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ

Υπόμνημα

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
 ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Δείκ της Γήρανσης
> 1,41 (ΠΕ Κο ριν θ ίας)
1,41 (ΠΕ Κο ριν θ ίας) - 1,67 (Περιφέρεια Πε λ ο π ο ν ν ήσο υ)
1,67 (Περιφέρεια Πελ ο πο ν ν ήσο υ) - 1,96 (ΠΕ Λακω νίας)
> 1,96 (ΠΕ Λακω νίας)

ΟΡΙΑ ΤΚ / ΔΚ
Όρια Δήμ ω ν
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ
Π.Ε. ΕΚΤΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ



0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.7 ΜΕΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (2012) ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ

Υπόμ νημ α

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩ ΝΙΩ Ν

ΔΗΜΟΣ
 ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩ Ν

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩ ΡΑΣ - 

ΑΓΙΩ Ν ΘΕΟΔΩ ΡΩ Ν

ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩ ΣΤΙΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΤΚ / ΔΚ
Όρια Δήμ ω ν
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ
Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

> 16.270 (ΠΕ Αρκαδίας)
15.326 (ΠΕ Κο ριν θ ίας) - 16.270 (ΠΕ Αρκαδίας)
14.561 (Περιφέρεια Πελ ο πο ν ν ήσο υ) - 15.326 (ΠΕ Κο ριν θ ίας)
13.032 - 14.561 (Περιφέρεια Πελ ο πο ν ν ήσο υ)
< 13.032 (ΠΕ Λακω ν ίας)

Μέσ ο Φορ ολογου μ ενο Εισ όδημ α (2012)



0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ

Υπόμνημα

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
 ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Δείκ της Μειονεκ τικ ότητας
> 0,1607 (ΠΕ Κο ριν θ ίας)
0,0558 (ΠΕ Αργο λ ίδας) - 0,1607 (ΠΕ Κο ριν θίας)
-0,0987 (ΠΕ Αρκαδίας) - 0,0558 (Αργο λ ίδας)
< -0,0987 (ΠΕ Αρκαδ ίας)

ΟΡΙΑ ΤΚ / ΔΚ
Όρια Δήμ ω ν
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ
Π.Ε ΕΚΤΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

1ο Παραδοτέο Αρχικές κατευθύνσεις επικαιροποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ ΙΙ.9 –ΙΙ.11 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ 

 

 

 

 



0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.9 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΚ / ΔΚ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ

Υπόμνημα

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
 ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Δείκ της Μειονεκ τικ ότητας
> 0,1607 (ΠΕ Κο ρ ινθίας)
0,0558 (ΠΕ Αρ γο λ ίδας) - 0,1607 (ΠΕ Κο ρ ινθίας)
-0,0987 (ΠΕ Αρ καδίας) - 0,0558 (Αρ γο λ ίδας)
< -0,0987 (ΠΕ Αρ καδίας)

Όρ ια ΤΚ / ΔΚ
Όρ ια Δήμων
Υπ όλ ο ιπ ες Π.Ε. Περ ιφέρ ειας Πελ ο π ο ννήσο υ

Π.Ε εκτός Περ ιφέρ ειας Πελ ο π ο ννήσο υΌρ ια Πρ ο τεινόμενης Περ ιο χής ΟΧΕ



ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.10  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΕ

Υπόμνη μα
Οικισμοί -πλη θυ σμός

0 - 250
250 - 500
500 - 2.000
> 2.000

Υψ ομετρικές Ζώ νες
0 - 300 m
300 - 800 m
> 800 m

Όρια Προτεινόμενης Περιοχής ΟΧΕ

Π.Ε. εκτός Περιφέρειας Πελοποννήσου

Υπό λοιπες Π.Ε. Πελοποννήσου

Όρια Δήμω ν

Όρια ΤΚ / ΔΚ



ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
 ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

0 5 102,5
Km .

ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ.11 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΕ

Υπό μνημα
Υψ ομετρικές Ζώνες

0 - 300 m
300 - 800 m
> 800 mΑυτοκινητόδρομ ος

Ποτάμ ια - Ρέμ ατα
Λίμ ν ες

Αρχαιολογικοί Χ ώροι - Μνημ εία
$K Χ ιον οδρομ ικό Κέντρο Ζήρεια

Προστατεύομ εν ες Περιοχές

Όρια Προτεινόμ ενης Περιοχής ΟΧ Ε

Όρια Δήμ ω ν

Υπόλοιπες Π.Ε. Πελοπον ν ήσου
Δίκτυο NATURA 2000

Π.Ε. εκτός Περιφέρειας
 Πελοπον ν ήσου

Οικισμοί -πληθ υσμό ς
0 - 250
250 - 500
500 - 2.000
> 2.000




