
 

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων - Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Πειραιά 

 
 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» 

 
 

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων  και εργαλείων 

στον τομέα των περιβαλλοντικών πόρων και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στους δήμους του Νομού Δράμας  

Ανάδειξη καλών πρακτικών και δυνατοτήτων συνεργασίας. 

 
 
 

Τσεντίδης Κωνσταντίνος  
 
 
 
 
 
 

Κόρινθος, Νοέμβριος 2017 
 
 



 II  



 III  

 

 
 

Department of Political Studies and International Relations - University of 

Peloponnese 

Department of Economics - Democritus University of Thrace 

Department of Economics - Aristotle University of Thessaloniki 

Department of Business Administration - University of Piraeus 

 
 

Interuniversity Interdepartmental 

Master Program in 

«Local and Regional Government and Development» 

 
 

Utilization of financial programs and tools in the field 

of environmental resources and cultural heritage in 

the municipalities of the Prefecture of Drama. 

Highlighting good practices and cooperation 

opportunities. 
 
 
 

Tsentidis Konstantinos 
 
 
 

Corinth, November 2017 



 IV  



 V 

Ευχαριστίες  

 
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν στην ολοκλήρωση 

της εργασίας μου, ο καθένας με τον τρόπο  του.  

Ευχαριστώ θερμά τους Δημάρχους Δοξάτου κ. Δημήτριο Δαλακάκη και 

Προσοτσάνης κ. Άγγελο Λύσσελη. 

Ευχαριστώ θερμά την προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 

Οργάνωσης  Δήμου Δράμας κα. Κατερίνα Ιωσηφίδου. 

Ευχαριστώ θερμά το ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου Κ. Νευροκοπίου κ. Μπάμπη 

Παπαδόπουλο. 

Ευχαριστώ τον φίλο και προϊστάμενο του τμήματος τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Παρανεστίου κ.Μανώλη Καλαϊτζόγλου. 

Ευχαριστώ τους κ.Μανώλη Χατζόπουλο και κ. Νίκο Θωμαίδη από την Αναπτυξιακή 

Δράμας και τον κ. Κώστα Παπαδόπουλο για το υλικό που θέσανε στην διάθεση μου. 

Ευχαριστώ την συνάδελφο και συμφοιτήτρια  Πόπη Τρούτπεγλη για την στήριξη και 

την βοήθεια της. 

Ευχαριστώ τα αγαπημένα μου αδέλφια Άρη και Τασούλα για την βοήθεια που μου 

προσέφεραν. 

Ευχαριστώ, τέλος την αγαπημένη μου σύζυγο, για την συμπαράσταση και την 

υπομονή της όλο αυτό το διάστημα. 



 VI 

 
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων  και εργαλείων 

στον τομέα των περιβαλλοντικών πόρων και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στους δήμους του Νομού Δράμας  

Ανάδειξη καλών πρακτικών και δυνατοτήτων συνεργασίας. 

 

Σημαντικοί Όροι: Πολιτισμός, πολιτιστικοί πόροι , περιβαλλοντικοί πόροι, τοπική 

ανάπτυξη, Περιφερειακή πολιτική Ε.Ε., αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 

εργαλείων  

Περίληψη  
 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το ύψος των επενδύσεων που 

έχουν γίνει μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων από 

τους δήμους του νομού Δράμας, στον τομέα της αξιοποίησης και ανάδειξης των 

περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης στοχεύει στο να 

αξιολογηθεί η απόδοση που είχαν οι επενδύσεις αυτές προς όφελος του φορέα που τα 

υλοποίησε, άλλα και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα και να αναδειχθεί η τήρηση 

καλών πρακτικών που ακολουθήθηκαν και η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ 

φορέων. Τέλος γίνεται διερεύνηση των λύσεων και προτάσεων για την μεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων που διατέθηκαν. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η χρήση ερωτηματολογίου για την άντληση 

των ποσοτικών δεδομένων, παράλληλα με την επιτόπια συνέντευξη  με Δημάρχους ή 

στελέχη των δήμων (ειδικοί συνεργάτες, προϊστάμενοι τμήματος προγραμματισμού), 

με σκοπό την άντληση των ποιοτικών στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση 

της έρευνας.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε, προκύπτει ότι οι ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού του νομού Δράμας, έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που τους δίνει η 

Ε.Ε. (σαφώς σε διαφορετικό επίπεδο ο καθένας) και έχουν προχωρήσει σε 

απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η αξιοποίηση όμως των υποδομών που 

δημιουργήθηκαν, δεν έγινε στον βαθμό που θα μπορούσε, λόγω βασικών αδυναμιών 

που παρατηρούνται στην οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας τους.  
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Utilization of financial programs and tools in the field of 

environmental resources and cultural heritage in the 

municipalities of the Prefecture of Drama. Highlighting good 

practices and cooperation opportunities 

 

Key-words: Culture, Cultural and Creative Industries, Cultural Resources, 

Environmental Resources, Local Development, EU Regional Policy 

 
Abstract 

 
The purpose of this paper is to investigate the amount of investments made, through 

European funding programs and tools, by the municipalities of the Prefecture of 

Drama in the field of utilization and highlighting of environmental resources and 

cultural heritage. It also aims to evaluate the returns of these investments to the 

benefit of both the institution that has implemented them and the local community and 

also to enhance the good practices followed and the possibility of cooperation 

between bodies. Finally, it is attempted to explore solutions and proposals in order to 

maximize the efficiency of the financial resources invested. 

The methodology followed for the extraction of quantitative data, was the use of a 

questionnaire while interviews with mayors or city council executives (special 

partners, heads of the planning department) were held for the qualitative data needed 

for this research. 

From the results of the research carried out, it appears that the Local Authorities of the 

Prefecture of Drama, obviously at different level each of them, have utilized the 

possibilities offered by the EU and have absorbed European funds. However, the use 

of the infrastructure created has not been done to the extent that it could, owing to 

major weaknesses in the organization and operation of the Local Authorities. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Πολιτισμός , πολιτιστική πολιτική και οικονομία 

 

1.1 Η Έννοια του Πολιτισμού -Πολιτιστικά αγαθά 

 

Ο Πολιτισμός είναι σύνθετη έννοια η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

και παράλληλα παρουσιάζει μια διαχρονική εξέλιξη μέσα στο πλαίσιο κάθε κοινωνίας. Οι 

σύγχρονες μορφές διαχείρισης  του, αποκτάνε  όλο και μεγαλύτερη αξία και συνδέεται πλέον 

στενά με έννοιες όπως η οικονομία, η τοπική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. 

Η έννοια του πολιτισμού είναι λοιπόν πολυδιάστατη και σύνθετη και διάφοροι κλάδοι της 

επιστήμης όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, η οικονομία, προσπαθούν να 

την αναλύσουν κάτω από διαφορετική κάθε φορά προσέγγιση. Η επικρατούσα αντίληψη 

είναι ότι ο πολιτισμός είναι ένα ιδιαίτερο ατομικό βίωμα του κάθε ανθρώπου, με πολλές 

συνισταμένες και παραμέτρους, που καλύπτει τη συλλογική συμπεριφορά των ανθρώπινων 

κοινωνιών και λειτουργεί ως ένα τμήμα της μνήμης των ανθρώπινων κοινωνικών ομάδων. 

Κατά συνέπεια  πολιτισμός θεωρείται το σύνολο της υλικής και πνευματικής παρακαταθήκης 

που δημιουργήθηκε στο πέρασμα των χρόνων από την οργανωμένη ανθρώπινη δράση 

(Μπιτσάνη Ε, 2000). 

Στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Πολιτισμικής Πολιτικής το 1982 στο Μεξικό ο  πολιτισμός 

ορίστηκε εκ νέου ότι αποτελείται από ένα ολόκληρο σύμπλεγμα πνευματικών, υλικών, 

διανοητικών και συναισθηματικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία η κοινωνική 

ομάδα. Δεν περιλαμβάνει μόνο τις τέχνες  και τα γράμματα, άλλα και τους τρόπους ζωής, τα 

θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, τα συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τις 

πεποιθήσεις (Πασχαλίδης Γ.-Χαμπούρη Ιωαννίδου Α. 2002) 

Από την πλευρά της κοινωνιολογίας, η έννοια του πολιτισμού ερμηνεύτηκε και ως στοιχείο 

κοινωνικής συνοχής. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία, ο πολιτισμός είναι σημείο αναφοράς 

της συλλογικής ταυτότητας. Από την άλλη πλευρά, ο πολιτισμός επιτελεί ένα τριπλό ρόλο σε 

σχέση με την οργάνωση του κοινωνικού συνόλου. Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

αναγνώρισης, ένταξης και συμμετοχής σε αυτό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες ερμηνευτικές 

αφετηρίες, ως πολιτισμός νοείται και η κοινωνική κληρονομιά του ανθρώπου. Δηλαδή 

οτιδήποτε μεταφέρεται και μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη με διαδικασίες 
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κοινωνικές. (Μπιτσάνη Ε, 2004) 

Στο πλαίσιο του σύγχρονου κράτους, ο πολιτισμός εκφράζεται ως πολιτική μέσα από 

συγκεκριμένες μορφές δράσης και συνδέεται με “περιοχές”, όπως είναι η αρχιτεκτονική, η 

αρχαιολογική κληρονομιά, η καλλιτεχνική δημιουργία, η εκπαίδευση, η επικοινωνία, το 

περιβάλλον, ο τουρισμός, η οικονομική ανάπτυξη και οι διεθνείς σχέσεις (Αθανασοπούλου 

Α., 2002). 

Ο πολιτισμός συμβάλλει στο να γνωρίσουμε, να εξετάσουμε και να αναλύσουμε το 

παρελθόν, να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε το παρόν και τελικά να 

οραματιστούμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον. Ο πολιτισμός στον 21ου αιώνα, έχει τη 

δυνατότητα διάδοσης μέσω των νέων τεχνολογιών, από οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε 

περιοχή και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο ψηφιακός/εικονικός πολιτισμός προκαλεί την 

παραδοσιακή αντίληψη διάδοσης και προώθησης του πολιτισμού και ακυρώνει τη 

μονοδιάστατη ανάδειξη, προβολή και προώθηση του , από τους παραδοσιακούς φορείς 

διάδοσης και προώθησης , όπως είναι τα αναλογικά μέσα επικοινωνίας.(Γκατζιάς, 2002) 

Ανάλογοι με την ποικιλομορφία των ορισμών που έχουν διατυπωθεί για την έννοια του 

πολιτισμού, είναι και οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την έννοια των πολιτιστικών 

αγαθών. Ο ορισμός λοιπόν που χρησιμοποιείτε για τον προσδιορισμό αυτού που ονομάζουμε 

πολιτιστικό αγαθό δεν συμπίπτει, ούτε στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων, ούτε και στην 

εσωτερική νομοθεσία των διαφόρων κρατών (Μπιτσάνη 2002, 36). 

Σύμφωνα με το Ν.1114/81, «Ως πολιτιστικά αγαθά θεωρούνται: α)Τα αγαθά, κινητά ή 

ακίνητα, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά των λαών, 

όπως τα μνημεία της αρχιτεκτονικής, της τέχνης ή της ιστορίας, εκκλησιαστικά ή κοσμικά, οι 

αρχαιολογικές τοποθεσίες, τα οικοδομικά σύνολα, τα οποία έτσι όπως είναι παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον ιστορικό ή καλλιτεχνικό, τα έργα τέχνης, τα χειρόγραφα, βιβλία και άλλα 

αντικείμενα καλλιτεχνικού, ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως η επιστημονική 

συλλογή βιβλίων, αρχείων ή πιστών αντιγράφων αγαθών, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 

β)Τα οικοδομήματα των οποίων κύριος και πραγματικός σκοπός είναι η διαφύλαξη ή η 

έκθεση των κινητών πολιτιστικών αγαθών, όπως τα μουσεία, οι μεγάλες βιβλιοθήκες και οι 

χώροι φύλαξης αρχείων. 

γ)Τα κέντρα που περιέχουν σημαντικότατο αριθμό πολιτιστικών αγαθών, τα οποία 

ονομάζονται " κέντρα που περιέχουν μνημεία"» (ΦΕΚ  6, τ.Α΄,1980). 

Σύμφωνα με την σύμβαση του Παρισιού , η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική βουλή με τον 

Ν.1103/80 «ως πολιτιστικά αγαθά θεωρούνται εκείνα, τα οποία, θρησκευτικά ή κοσμικά, 

καθορίζονται από το καθένα από τα κράτη ως έχοντα σπουδαιότητα για την αρχαιολογία, την 
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προϊστορία, την ιστορία, τη φιλολογία, την τέχνη ή την επιστήμη» (ΦΕΚ 297, τ.Α΄,1980). 

Τα πολιτιστικά αγαθά είναι παράγωγα της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πέρασμα των 

χρόνων. Περιλαμβάνουν τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τα συστήματα αξιών, τα ήθη και τα 

έθιμα, τη μουσική, το χορό κτλ. Μεταξύ των κατηγοριών των πολιτιστικών αγαθών ιδιαίτερη 

σημασία παρουσιάζουν οι εξής: α) κινητά ή ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, β) με εύκολη ή 

δυσχερή αξιοποίηση, γ) δημόσια ή ιδιωτικά, δ) με διαρκή ή περιορισμένη χρήση, ε) υλικά 

και άυλα- πνευματικά, στ) με ιδιωτική ή δημόσια χρήση κ.τ.λ. (Μπιτσάνη 2004, 38). 

Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πολιτιστικά αγαθά είναι «τα κινητά ή ακίνητα 

αγαθά που έχουν μεγάλη σημασία για την πολιτιστική ζωή (μνημεία, χειρόγραφα βιβλία, 

παραδόσεις, συστήματα αξιών, ήθη, έθιμα, μουσική, χορός κτλ) δηλαδή όλα τα αγαθά που 

παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα» (Κόνσολα 1982) 

Η ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας θέτει ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη των 

κατάλληλων συνθηκών, όπως είναι η ελευθερία έκφρασης, οι θεσμικοί παράγοντες, η 

οικονομική υποστήριξη, η απόκτηση της προαπαιτούμενης γνώσης κτλ. Όταν οι ανωτέρω 

παράγοντες συνυπάρχουν στο τόπο και στον χρόνο, δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα για 

την άνθηση της πολιτιστικής δημιουργίας, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα συνδετικό κρίκο της 

κοινωνίας και συμβάλλει στην πνευματική άνοδο των μελών της, άλλα και στην προσέλκυση 

ικανών και δημιουργικών ατόμων, που αναζητούν αυτές τις συνθήκες.  

 

1.2 Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες 

 

Ο όρος πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, στην Μεγάλη Βρετανία και χρησιμοποιήθηκε για να 

περιγράψει το συγκεκριμένο τμήμα της οικονομίας της. Το 1998, το Τμήμα Πολιτισμού 

επικοινωνίας και Αθλητισμού της Βρετανίας (Department of Culture Media and Sports - 

DCMS) δημοσίευσε την πρώτη μελέτη της χαρτογράφησης της δημιουργικής βιομηχανίας 

στην χώρα, και από τότε ο όρος έγινε αποδεκτός και χρησιμοποιήθηκε στην διεθνή 

βιβλιογραφία. Ο ορισμός που δόθηκε το 1998 ήταν συνυφασμένος με το κέρδος και την 

πνευματική ιδιοκτησία. «Οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι εκείνες οι δραστηριότητες που 

έχουν την προέλευσή τους στην ατομική δημιουργικότητα, την ικανότητα και το ταλέντο και που 

έχουν την δυναμική για τη δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας μέσω της γενικής 

εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας». (DCMS 1998) Στο ίδιο έγγραφο έγινε μία 

πρώτη προσπάθεια να προσδιοριστούν οι βιομηχανίες που θεωρούνται “δημιουργικές”. Στην 
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κατηγορία αυτή λοιπόν εντάχθηκαν οι βιομηχανίες της Διαφήμισης, της Αρχιτεκτονικής, της 

Χειροτεχνίας, του Ντιζάιν και της Μόδας, του Κινηματογράφου και του Βίντεο, των 

Εκδόσεων, των Βιντεοπαιχνιδιών, της Μουσικής και των Παραστασιακών τεχνών, το 

Λογισμικό για υπολογιστές, της Τηλεόρασης και του Ραδιόφωνου. (British Council, 2010) 

Έχοντας αυτό το περιεχόμενο, οι πολιτιστικές βιομηχανίες, για μερικούς είναι συνδεδεμένες 

με μία εμπορική - κερδοσκοπική πτυχή και για αυτό θεωρούνται ως μαζική ή χαμηλή 

κουλτούρα (mass - low culture). Ωστόσο, τοποθετήθηκαν κάτω από την γενικότερη ομπρέλα 

της πολιτιστικής πολιτικής, μια προοπτική που υπερασπίστηκαν οι περισσότεροι φορείς του 

τομέα, αποβλέποντας στις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα δημόσια ταμεία. 

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε μια προσπάθεια εκ νέου ορισμού των 

Δημιουργικών τομέων. Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργική Ευρώπη (Creative 

Europe), στην σχετική ανακοίνωση της, αναφέρεται ότι: «πολιτιστικοί και δημιουργικοί 

τομείς» είναι το σύνολο των τομέων των οποίων οι δραστηριότητες βασίζονται σε 

πολιτισμικές αξίες και/ή αποτελούν προϊόν καλλιτεχνικής και άλλης δημιουργικής έκφρασης, 

ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι δραστηριότητες έχουν ή όχι ως γνώμονα την αγορά και 

ανεξάρτητα από το είδος της διάρθρωσης που τις εκτελεί ή τον τρόπο χρηματοδότησής της 

διάθρωσης αυτής. Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία, 

την παραγωγή, τη διάδοση και τη διατήρηση των αγαθών και των υπηρεσιών που 

ενσαρκώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση, καθώς και συναφείς 

λειτουργίες, όπως η σχετική εκπαίδευση ή διαχείριση. Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 

τομέας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αρχιτεκτονική, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα 

μουσεία, τα καλλιτεχνήματα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως ταινίες, τηλεόραση, 

βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τα σχέδια, τα 

φεστιβάλ, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις παραστατικές τέχνες, τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο 

και τις εικαστικές τέχνες (European Commission,2011) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, διατύπωσε τέσσερα βασικά κριτήρια που πρέπει να 

ικανοποιεί ο ορισμός του πολιτισμού και της δημιουργίας: (i) διαβάθμιση της έντασης του 

πολιτισμού και της δημιουργίας (culture-based feature), δηλ. της ικανότητας δημιουργίας, 

εφεύρεσης και πρωτοτυπίας, (ii) διασφάλιση του δικαιώματος ιδιοκτησίας (εμπορικό σήμα, 

πνευματικά δικαιώματα), (iii) μέθοδος παραγωγής (κόστος, δυνατότητα και ευκολία 

αναπαραγωγής, εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας) και (iv) χρηστική αξία, δηλ. ποια είναι 

η συμβολική ή εσωτερική αξία που έχει το προϊόν για τον κάθε καταναλωτή χωριστά. 

Επομένως, ως πολιτιστική δραστηριότητα ορίζεται «...κάθε δραστηριότητα που ενσωματώνει 

πολιτιστική αξία και καλλιτεχνική έκφραση (culture-based). Ως τέτοια θεωρείται κάθε 

δραστηριότητα προσανατολισμένη ή όχι στην αγορά, με ή χωρίς εμπορική σημασία, η οποία 

ασκείται από κάθε είδους οικονομική μονάδα όπως άτομα, επιχειρήσεις, οργανωμένες 
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ομάδες πολιτών, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες» (ESSnet-Culture 2012,  Λαζαρέτου, 2014) 

 

1.3 Πολιτισμός και Οικονομία 

 

Τα ζητήματα της πολιτιστικής οικονομίας κυριάρχησαν έντονα στη διεθνή βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία των τελευταίων χρόνων, που είχαν ως αντικείμενο την χάραξη αναπτυξιακής 

στρατηγικής. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, η πολιτιστική βιομηχανία, αποτελεί έναν από 

τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα εξελίξεων στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Κατά συνέπεια  καταλαμβάνει  

πολύ σημαντική θέση στη νέα στρατηγική της ευρωπαϊκής επιτροπής, Ευρώπη 2020, καθώς 

προσδοκάτε ότι θα οδηγήσει σε έναν νέο αναπτυξιακό μοντέλο, ενισχύοντας τη 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της προώθησης της πολιτισμικής της πολυμορφίας. 

Από πολύ νωρίς, φάνηκε πως ο ρυθμός ανάπτυξης του πολιτισμικού και δημιουργικού τομέα, 

ξεπερνάει τους ρυθμούς των άλλων τομέων της οικονομίας και μπορεί να συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην Λισαβόνα από την Ε.Ε., για ανάπτυξη 

ανταγωνιστικής οικονομίας, βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης και 

επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μεταβολές από το 

έτος 2004 στο έτος 2008 σε βασικά οικονομικά μεγέθη που αφορούν τον κλάδο.  

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΣ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΕ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

2004 654 2,6% 5.800.000 1,9% 

2008 860 6,9% 14.000.000 6,5% 

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, εκμεταλλευόμενη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη του 

κλάδου, καταλαμβάνοντας μερίδιο περίπου 70% της παγκόσμιας αγοράς.  

 

1.4  Πολιτιστική Ανάπτυξη και οικονομική κρίση στην Ελλάδα  

 

Ως πολιτιστική ανάπτυξη, ορίζεται η διαδικασία ποιοτικής αναβάθμισης των κατοίκων μιας 

περιοχής, η οποία βασίζεται τόσο στη συμμετοχή των πολιτών, όσο και στο πολιτιστικό 

φαινόμενο της συγκεκριμένης περιοχής. (Μπιτσάνη Ε. 2004: 92), 
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Η διαχείριση του πολιτισμού και των πολιτιστικών οργανισμών, εντάσσεται μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της κρατικής πολιτιστικής πολιτικής, με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη 

και τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ένα πλαίσιο πολιτικής που 

στη χώρα μας αποδείχθηκε έως σήμερα δυσλειτουργικό και ελάχιστα παραγωγικό, παρά τις 

επανειλημμένες διαβεβαιώσεις περί βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Το μοντέλο πολιτιστικής 

πολιτικής που εφαρμόστηκε στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών ήταν ένα 

μοντέλο πολιτιστικής πολιτικής με τη στενή έννοια, από τα πάνω, συγκεντρωτικό και 

επιλεκτικό. (Ζορμπά, 2014) Παραδοσιακά η ανάπτυξη της πολιτιστικής δράσης ενισχυόταν 

μέσω της κρατικής επιχορήγησης, η οποία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από την 

επιχορήγηση ατομικών καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών έως τη χρηματοδότηση υποδομών της 

αγοράς της τέχνης. Η κρατική επιχορήγηση στην Ελλάδα, αποτελεί αναμφισβήτητα αναγκαίο 

μέτρο για την ενίσχυση και την προαγωγή της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δράσης.  

Απόρροια της ανωτέρω κατάστασης, είναι το γεγονός ότι η οικονομική κρίση που 

εκδηλώθηκε στη χώρα, έχει θέσει ασφυκτικούς περιορισμούς στις δημόσιες δαπάνες για τον 

πολιτισμό. Δεδομένου μάλιστα του μοντέλου που εφαρμόστηκε στην ελληνική 

πραγματικότητα, σχετικά με την  υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής, το οποίο βασίζεται 

στη ροή της χρηματοδότησης κεντρικά από το υπουργείο προς τους περιφερειακούς 

οργανισμούς, είναι φανερή η δυσκολία στην εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων, για την 

υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής. Ο πολιτισμός θεωρείται εξάλλου εξ ορισμού 

ευάλωτος στην κρίση, καθώς ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει συνδεθεί με την παραγωγική 

διαδικασία και την δημιουργία  εισοδημάτων στην οικονομία.  

Ο ρόλος του κράτους λοιπόν στην Ελλάδα αναγκαστικά άλλαξε, όσων αφορά στον 

πολιτιστικό τομέα. Επί δεκαετίες έπαιζε το ρόλο του αποκλειστικού παραγωγού, του 

θεματοφύλακα της παράδοσης, του αυθεντικού εκφραστή της εθνικής ταυτότητας και της 

εθνικής συνείδησης. Τώρα πλέον αποφεύγει παρόμοιους ρόλους και ενισχύει διαφορετικές 

μεθόδους πολιτιστικής παραγωγής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Την θέση ως βασικού 

χρηματοδότη, του έρχεται να αντικαταστήσει η Ε.Ε., η οποία στρέφεται δυναμικά στην 

ενίσχυση του πολιτιστικού κλάδου , ως νέου εργαλείου μέσω του οποίου αποβλέπει στην  

τοπική οικονομική ανάπτυξη.  

Κατά συνέπεια, το ζήτημα της πολιτιστικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα της τοπικής 

ανάπτυξης μέσα από αυτήν, τέθηκε εκ νέου στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα από τους 

εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

πήρε μορφή με την χρηματοδότηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που έχουν 

να κάνουν με την πολιτιστική και τοπική ανάπτυξη . 

Η σημασία λοιπόν που έχει η κατάρτιση ενός συγκεκριμένου και ορθολογικού στρατηγικού 
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πλάνου και τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών που έχουν διαμορφώσει τη γενικότερη 

στρατηγική τους για να ανταποκριθούν στη σημερινή εποχή και τις νέες συνθήκες, είναι 

ποικίλα. Μερικά από αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η εξοικονόμηση δαπανών, ο 

πληρέστερος προγραμματισμός, η καλύτερη διαδικασία παραγωγής πολιτιστικού προϊόντος 

και η προβολή του, η καλύτερη αντιμετώπιση των αλλαγών, οι συνέργειες μεταξύ των 

πολιτιστικών φορέων και των τοπικών φορέων, η διεύρυνση των επισκεπτών και των τομέων 

δραστηριοποίησής τους, η σύνδεση των πολιτιστικών προϊόντων με άλλα προϊόντα και 

υπηρεσίες της περιοχής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΪΚΗΣΗ 

 

2.1 Η Έννοια της Τοπικής Ανάπτυξης 

 

Για να μπορέσει να αποδοθεί ορθά η έννοια της «τοπικής ανάπτυξης», θα πρέπει 

εκτενώς να διερευνηθούν οι δύο  επί μέρους όροι αυτής,  «τοπική» και «ανάπτυξη».  

Έτσι λοιπόν η διαδικασία μεγέθυνσης οικονομικών αγαθών, συνοδευόμενη πάντα με 

μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών με μακροχρόνιο χαρακτήρα, που οδηγούν 

σταδιακά στην οικονομική ανόρθωση και στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης / 

ζωής του τοπικού πληθυσμού, μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα τον ορισμό της 

έννοιας της «Τοπικής Ανάπτυξης». 

Μέχρι και την δεκαετία του 1970 είχε εφαρμογή το μοντέλο της από «τα πάνω προς 

τα κάτω» ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ήτοι, είχαμε την κυριαρχία 

εξωτερικών κατευθυνόμενων οικονομικών δυνάμεων στα πλαίσιο ενός  «εξωγενές 

μοντέλου», χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδογενές δυναμικό της περιοχής αυτής. 

Μετά τη δεκαετία του 1980, άρχισε μια αντιστροφή του κλίματος και  πλέον έχει 

εφαρμογή το μοντέλο «της από κάτω προς τα πάνω» ανάπτυξης, δηλαδή το 

«ενδογενές μοντέλο». Η ενδογενής ανάπτυξη, δίνει έμφαση, σε μια νέα αντίληψη για 

την οικονομική αξία των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αγαθών. Η 

αντίληψη αυτή προσδίδει σε κοινωνικά και φυσικά αγαθά όχι μόνο την χρηστική 

τους αξία αλλά και την ιδιότητά τους ως σημαντικοί διαθέσιμοι πόροι για τους 

κατοίκους των διαφόρων περιοχών κατά την διαδικασία της τοπικής τους ανάπτυξης. 

Έτσι λοιπόν «ενδογενής ανάπτυξη» είναι η ικανότητα μετασχηματισμού του τοπικού 

κοινωνικοοικονομικού συστήματος, η ικανότητα αντίδρασης σε εξωτερικές 

προκλήσεις, η προώθηση της κοινωνικής πληροφόρησης, η ικανότητα εισαγωγής 
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ειδικών μορφών κοινωνικής ρύθμισης σε τοπικό επίπεδο που ευνοούν τα 

προαναφερθέντα σημεία. Ενδογενής ανάπτυξη είναι, με άλλα λόγια, η ικανότητα να 

καινοτομεί κανείς σε τοπικό επίπεδο (Garofoli, 1992). 

Εκλαμβάνοντας λοιπόν την «ενδογενή ανάπτυξη» ως μια πιθανή «στρατηγική» 

ανάπτυξης, διαπιστώνουμε ότι βασιζόμενη περισσότερο στην ποιότητα και όχι στην 

ποσότητα, επηρεάζει αυξητικά στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα 

της τοπικής οικονομίας. Μέσω αυτής της «στρατηγικής», τοπικές ομάδες 

ενδυναμώνονται, πολίτες ευαισθητοποιούνται, η ενασχόλησή τους με το τοπικό 

κοινωνικό γίγνεσθαι ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, τις δεξιότητές τους. Η 

εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, συμβάλει 

στο βαθμό επιτυχίας των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 

Το βασικό χαρακτηριστικό μιας ανάπτυξης με τοπικό προσανατολισμό είναι ότι 

επιχειρεί την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τοπικών οικονομικών, 

θεσμικών και ανθρώπινων πόρων. Αυτή η αποτελεσματικότητα είναι σε άμεση 

συνάρτηση τόσο με το στόχο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας όσο και με την 

ώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μία ορισμένη οικονομική ζώνη.  

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε τοπική οικονομική ανάπτυξη 

χωρίς να αναγνωρίζουμε ως κύρια στοιχεία αυτής: 

• την βέλτιστη αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων 

• τη δημιουργία μικρής κλίμακας μονάδων παραγωγής  

• τη δημιουργία μεταφορικών δικτύων και σύγχρονων υποδομών που θα 

υποστηρίξουν την τοπική  επιχειρηματική δραστηριότητα  

• τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

• την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών  

Με την συνέργεια, όχι απαραίτητα ισότιμη κάθε φορά, και τον συντονισμό των 

ανωτέρω στοιχείων, επιχειρείται να παραχθεί βιώσιμος μηχανισμός ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης.  

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη είναι μια διαδικασία με την οποία επιχειρείται η 

υποστήριξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμφανίζουν πλεονεκτήματα 

και η βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων πλουτοπαραγωγικών πηγών σε μία 

περιοχή.  

Η τοπική ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία κατά την οποία η κοινωνία 

επιδιώκει την άνοδο και τη βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου σε όλους τους 
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τομείς: πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς. Για το λόγο αυτό, 

θέτει ως προαπαιτούμενο για την επίτευξη της, τον καθορισμό ολοκληρωμένης 

πολιτικής σε όλους τους τομείς και όχι απλά τμηματικές και ασύνδετες μεταξύ τους 

παρεμβάσεις. Θα πρέπει τα ζητούμενα της να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια μιας 

ολιστικής προσέγγισης, ούτως ώστε να πολλαπλασιάζεται το θετικό αποτέλεσμα των 

δράσεων και κάθε παρέμβαση να αποτελεί συμπληρωματική ενέργεια κάποιας 

άλλης. 

Η τοπική ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομική μεγέθυνση και δεν εκφράζεται μόνο 

με οικονομικές μεταβολές. Η  έννοια της ανάπτυξης είναι ποιοτική και όχι ποσοτική. 

Εννοείται ευρύτερα ως κοινωνική , οικονομική , πολιτιστική , πολιτική τοπική 

ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο ενδογενές ανθρώπινο δυναμικό 

και στους τοπικούς πόρους. 

Το πρότυπο λοιπόν της τοπικής ανάπτυξης που την εμφανίζει μόνο με οικονομικό 

περιεχόμενο θεωρείται ξεπερασμένο και δεν ανταποκρίνεται στην επίλυση των 

σημερινών πολύπλοκων προβλημάτων.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης συμβάλλουν 

καθοριστικά το σύνολο των παραγόντων που δραστηριοποιούνται και συνυπάρχουν 

σε τοπικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οργανισμοί, επιμελητήρια, 

συνεταιρισμοί, τοπικές επιχειρήσεις, θεσμοί. Επίσης, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η 

τοπική πρωτοβουλία, η συλλογική κινητοποίηση και ο συντονισμός σε θέματα 

πολιτιστικής ανάπτυξης και προβολής (Μπιτσάνη 2004). 

 

2.2. Οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι στην ενδογενή ανάπτυξη 

 

Στα πλαίσια της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι 

αποτελούν απαραίτητο συστατικό της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η σημασία τους 

έγκειται στα εξής: 

-Αποτελούν ένα πολύτιμο απόθεμα βάσει του οποίου μία συγκεκριμένη  περιοχή μπορεί 

να δημιουργήσει ή να αναδιαμορφώσει  την τοπική της ταυτότητα. 

Συνηθίζεται, παραδείγματος χάριν, να αναφερόμαστε στα χωριά του Όρους 

Φαλακρού στο Νομό Δράμας ως «τα χωριά των ντόπιων» (λόγω της ιδιαιτερότητας 
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του πολιτισμού σε αυτά τα μέρη) αλλά επίσης στο Όρος Φαλακρό αυτό κάθε αυτό ως 

«το βουνό των λουλουδιών» (λόγω της ποικιλότητας τέτοιων ειδών σε αυτό). Τέτοιου 

είδους φράσεις αποτυπώνουν επακριβώς, τα κύρια χαρακτηριστικά των περιοχών και 

αποτελούν μια είδους «διεύθυνση» ή «ταυτότητα» τους στον ευρύτερο χώρο. Τέτοιου 

είδους χαρακτηρισμοί μπορεί να έχουν την προέλευση τους βαθιά στο  παρελθόν, ή 

να αποτελούν «συνθήματα» ή προϊόντα σύγχρονων συγκυριών. Πρόσφατα π.χ. 

προωθείται ο χαρακτηρισμός της πόλης της Δράμας ως «η πρωτεύουσα των 

Χριστουγέννων» λόγω της μεγάλης επιτυχίας της «Ονειρούπολης», δηλαδή μιας 

σειράς θεματικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών δρώμενων και δραστηριοτήτων στον 

αστικό χώρο (με θέμα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά). 

-Οι πολιτιστικοί πόροι αποτελούν -σε ορισμένες περιπτώσεις- δείκτες επιμέρους 

εκφράσεων της τοπικής κουλτούρας που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ενιαίας 

χωρικής και περισσότερο ενδιαφέρουσας ταυτότητας. 

Οι ιστορικές συνθήκες διαμόρφωσαν στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Βόρεια 

Ελλάδα, μια ποικιλομορφία ως προς τη σύνθεση των πληθυσμών της. Η ποικιλότητα 

αυτή στην κουλτούρα και τις πολιτιστικές παραδόσεις μπορεί να αναδειχθεί και να 

αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό συστατικό των αναπτυξιακών στρατηγικών και 

όχι να καταπιεστεί όπως συνέβαινε παλιότερα.  

-Λόγω της συμβολής τους στη δημιουργία μιας ξεχωριστής και ιδιαίτερης τοπικής 

ταυτότητας, οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι είναι  οι πλέον «εμπορεύσιμοι». 

Αποτελούν (ή θα έπρεπε να αποτελούν) βασικά συστατικά στα πλαίσια οικονομικών 

δραστηριοτήτων όπως ο αγροτικός τουρισμός, ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες 

γνωρίζει σημαντική άνθηση, εξαιτίας της διαρκούς στήριξής του από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Φυσικά, ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι το πώς 

παρουσιάζονται στους πιθανούς χρήστες (δηλαδή τους τουρίστες) αυτοί οι φυσικοί 

και πολιτιστικοί πόροι: δηλαδή το αν, το πώς και το πόσο καλά προωθούνται προς 

χρήση ώστε να αποτυπώνουν τη χωρική ταυτότητα. Για παράδειγμα, παλαιότερη 

έρευνα για την ορεινή περιοχή της Δράμας (Thomaidis 2003) έδειξε ότι ο τοπικός 

πολιτισμός δεν ήταν τόσο «προφανής» ως πόρος στους τουρίστες, τους κατοίκους 

αλλά και στους αναπτυξιακούς φορείς, οι οποίοι έδωσαν περισσότερη έμφαση στο 

φυσικό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν, αναμφισβήτητα απαιτείται η τέχνη της ερμηνείας 

της σημασίας των πόρων στους τουρίστες διαφορετικά οι πόροι απαξιώνονται και 
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δεν προσθέτουν αξία τοπικά.  

Φυσικά, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρήση των φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων στην τουριστική δραστηριότητα θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. 

Πράγματι, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την υπέρμετρη χρήση των πόρων αυτών 

είναι πολύ μεγάλοι και μπορούν να οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά 

που επιδιώκει ο τοπικός παράγοντας. Αυτό είναι έκδηλο στην περίπτωση του 

μαζικού τουρισμού όπου ο έλεγχος της τουριστικής ανάπτυξης είναι συνήθως υπέρ-

τοπικός. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται ο βαθμός της τουριστικής ανάπτυξης αλλά 

και η τμηματοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Αυτοί οι δυο παράγοντες μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά την αντίληψη της τοπικής κοινωνίας περί του κινδύνου από 

την εντατική χρήση των πόρων αλλά και περί των ωφελειών. Για παράδειγμα, η ίδια 

έρευνα που αναφέρεται παραπάνω για την τουριστική ανάπτυξη στην ορεινή περιοχή 

της Δράμας σχεδόν μια δεκαετία πριν (Thomaidis 2003) έδειξε ότι η τοπική κοινωνία 

ήταν κατακερματισμένη σχετικά με τα θεωρούμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις 

προσδοκίες και τη μελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική. Πράγματι, οι γυναίκες στον 

ορεινό όγκο της Δράμας τόνισαν λιγότερο τα οικονομικά οφέλη του τουρισμού και 

αναγνώρισαν περισσότερο τα κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. Τα ευρήματα 

έδειξαν επίσης μια σταδιακή «προσκόλληση» στον αναδυόμενο τουριστικό τομέα από 

την πλευρά της τοπικής κοινωνίας και των αναπτυξιακών φορέων, γεγονός που 

συνδέεται στενά με το πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης του τουρισμού. Επίσης, η ίδια 

έρευνα έδειξε ότι όσον αφορά την συνειδητοποίηση των αρνητικών τουριστικών 

επιπτώσεων, η πλειονότητα των κατοίκων δεν εξέφρασε ανησυχίες για τις αρνητικές 

επιπτώσεις. 

Τέλος, άμεση είναι και η σχέση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με τη 

διαφήμιση «του τοπικού στο τοπικό». Ουσιαστικά, μέσα από την προώθηση των 

πόρων αυτών στο τοπικό επίπεδο -με σκοπό τη δημιουργία μιας διακριτής 

ταυτότητας- επιτυγχάνεται η διαδικασία της τοπικής ενδυνάμωσης, διαδικασία η 

οποία είναι ύψιστης σημασίας στη βιωσιμότητα της νέο-ενδογενούς ανάπτυξης. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδυνάμωσης μέσα από τον αγροτικό τουρισμό (και το 

σχετιζόμενο πολιτιστικό κεφάλαιο) είναι αυτό των γυναικείων αγροτουριστικών 

συνεταιρισμών στην Ελλάδα, η σύστασή των οποίων βοήθησε τις γυναίκες στην 

ελληνική ύπαιθρο να εκτιμήσουν καλύτερα το δικό τους ιδιαίτερο κοινωνικό και 

οικονομικό ρόλο. (Θωμαϊδης Ν.2012) 
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2.3 Η τοπική αυτοδιοίκηση και η συμβολή της στην ενδογενή 

ανάπτυξη και τον περιφερειακό προγραμματισμό. 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού κατέχουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις δραστηριότητες και τις διεργασίες που αναπτύσσονται μέσα στις τοπικές 

κοινωνίες. Μια σειρά σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες (Καποδίστριας, Καλλικράτης κ.λπ.) έχουν ως στόχο να καταστήσουν την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση κύριο μοχλό τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούν πλέον ως οργανωμένες 

διοικητικές μονάδες, με ποικιλία αρμοδιοτήτων, συμβάλλοντας ριζικά στην 

διαμόρφωση πολιτικών που έχουν ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών 

κοινωνιών. Με τις νέες αρμοδιότητες που τους έχουν δοθεί, επιχειρούν να 

συγκροτήσουν, να συνενώσουν και να οργανώσουν επιμέρους στοιχεία της 

οικονομίας, της πληροφόρησης, της γνώσης, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής 

μέριμνας, των κοινωνικών δραστηριοτήτων, σε νέες, καλύτερες βάσεις.  

Η αγάπη για τον «τόπο» την «γειτονιά», χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελεί 

προϋπόθεση για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, να μπει στη μάχη της διαρκούς 

βελτίωσης της καθημερινότητας τόσο της δικής του, όσο και αυτών που είναι δίπλα 

του. Αυτή η διαπίστωση, η οποία έχει γίνει σε διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με την 

όλο και μικρότερη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων, άλλα και την γενικότερη τάση 

που επικρατεί εντός της Ε.Ε., οδηγεί την κεντρική διοίκηση του Ελληνικού κράτους, 

να επιλέγει ως στρατηγικό στόχο την σταδιακή και με δειλά βήματα αποκέντρωση 

τόσο των κέντρων λήψης αποφάσεων, όσο και των κέντρων κατανομής των 

διαθέσιμων πόρων. 

Σκοπός αυτής της αλλαγής είναι, να επιτευχθεί η λεγόμενη «ενδογενής ανάπτυξη». 

Να αξιοποιηθούν δηλαδή, στο μέγιστο βαθμό, οικονομικά, κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά, πολιτιστικά πλεονεκτήματα του τόπου. Οι τοπικοί παράγοντες, είναι 

αυτοί που γνωρίζουν περισσότερο από τον οποιονδήποτε όλα τα δεδομένα μιας 

περιοχής, μπορούν να προτείνουν εφικτές λύσεις, προσαρμοσμένες στις υπάρχουσες 

κάθε φορά τοπικές ιδιαιτερότητες. Είναι αυτοί που μπορούν να προτείνουν και να 

συντονίσουν ενέργειες, να εφαρμόσουν αναπτυξιακές πολιτικές σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Η ενίσχυση του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και στην υλοποίηση των 
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στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης, αποτελεί ουσιαστικά την μόνη βιώσιμη 

επιλογή.  

Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών 

ανάπτυξης, από τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι τελευταίοι θα πρέπει 

να λάβουν υπόψη τους ότι η αποτελεσματικότητά των πολιτικών αυτών είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με το σύνολο των μακροοικονομικών και τομεακών πολιτικών της 

κεντρικής Διοίκησης. 

Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την άλλη πλευρά, πρέπει να αντιληφθούν 

ότι το φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

την τοπική περιοχή, πρέπει να αποτελέσει  αναπόσπαστο στοιχείο της αναπτυξιακής 

τους δράσης και ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με συνολική επιτυχία στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού, 

της μόρφωσης, της ψυχαγωγίας.  

 

2.4 Οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο χώρο του 

πολιτισμού  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), ο 

χώρος του πολιτισμού αποτελεί έναν από τους 7 τομείς αρμοδιοτήτων των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα οι Δήμοι εφαρμόζουν πολιτικές 

για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των 

πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 

τοπικό επίπεδο, τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, 

πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας 

μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.. Οι Δήμοι μελετούν και 

εφαρμόζουν πολιτιστικά προγράμματα. Έχουν την ευθύνη της προστασίας των 

μουσείων, των ιστορικών μνημείων, των σπηλαίων, των αρχαιολογικών και 

ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. Επίσης είναι 

υπεύθυνοι για την επισκευή, τη συντήρηση και την αξιοποίηση παραδοσιακών και 

ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς. Διοργανώνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες 
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πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προωθούν πολιτιστικές ανταλλαγές σε εθνικό, ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο σύμφωνα πάντα με τη κείμενη νομοθεσία. Αναπτύσσουν τον 

πολιτιστικό τουρισμό.  

Οι αρμοδιότητες αυτές διευρύνθηκαν με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). Συγκεκριμένα οι Δήμοι έχουν ως αρμοδιότητες 

την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές 

κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής, την χορήγηση αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας ιδιωτικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, 

συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 (ΦΕΚ 7 
Α΄), η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν 

πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς 

και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) των μελών του. Επίσης στις οργανωτικές επιτροπές φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας 

συμμετέχουν εκπρόσωποι των οικείων Δήμων.  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι η Κεντρική Διοίκηση μέσω της 

μεταφοράς και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην τοπική 

πολιτιστική ανάπτυξη στους Δήμους, συνειδητοποιεί ότι ο πολιτιστικός 

προγραμματισμός από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σαφώς πιο 

αποτελεσματικός και αποδοτικός, γιατί συνδέεται με τις προτεραιότητες που αυτοί 

θέτουν κάθε φορά, τις αναπτυξιακές ανάγκες τοπικού χαρακτήρα και με τον 

εντοπισμό των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν.  

 

2.5 Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χάραξη της 

Πολιτιστικής Πολιτικής  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στην πρώτη έκδοση της UNESCO, που 

σχετίζεται με θέματα πολιτιστικής πολιτικής, «η πολιτιστική πολιτική στη γενική έννοια του 

όρου, είναι σύνολο κοινωνικών πρακτικών, συνειδητών και διακριβωμένων παρεμβάσεων ή 

μη παρεμβάσεων, που έχουν στόχο την ικανοποίηση κάποιων πολιτιστικών αναγκών, με την 

υπέρτατη δυνατή χρήση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων, που μια δεδομένη 

κοινωνία διαθέτει, σε μιαν ορισμένη στιγμή. Κι ακόμη η πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζει 
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κάποια κριτήρια της πολιτιστικής ανάπτυξης και να συνδέει τον πολιτισμό με τη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας και την κοινωνικό - οικονομική ανάπτυξη» (Unesco 1969, 

8). 

Στην τελική έκθεση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τις πολιτιστικές πολιτικές για την 

ανάπτυξη της UNESCO (Στοκχόλμη 1998) τέθηκαν πέντε στόχοι πολιτικής, τους οποίους 

καλούνταν να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη: α) να καταστεί η πολιτιστική πολιτική ένα από τα 

καίρια στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής β) να προωθηθεί η δημιουργικότητα και η 

συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή γ) να ενδυναμωθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές εκείνες 

που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και 

άυλης, κινητής και ακίνητης και να προωθηθούν οι πολιτιστικές βιομηχανίες δ) να 

προωθηθούν η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλότητα στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και ε) να διατεθούν περισσότεροι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για την 

πολιτιστική ανάπτυξη. 

Τα κύρια μέσα άσκησης πολιτιστικής πολιτικής για τη συντήρηση, προώθηση και διάδοση 

των πολιτιστικών αγαθών, είναι: 

Α) Η αξιοποίηση των πολιτιστικών προτύπων: Η σημασία του πολιτιστικού προτύπου, 

δηλαδή του συνόλου των θέσεων και απόψεων του πληθυσμού της περιφέρειας, στην 

αξιολόγηση των πολιτιστικών αξιών και στην προώθηση της αναπτυξιακής ιδέας, είναι 

αναμφίβολα μεγάλη. Η αλληλεξάρτηση των οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, επιβάλλει την ισόρροπη συμμετοχή των δύο 

αυτών πόλων, δηλαδή του οικονομικού και του πολιτιστικού, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

σχεδιασμός ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής. 

Β) Η αξιοποίηση του πολιτιστικού χρόνου: Η πολιτική για τον πολιτιστικό χρόνο έχει ως 

στόχο την επέκταση των δικαιωμάτων εκπαιδευτικής και πολιτιστικής άδειας, προωθώντας 

τη μέγιστη ελαστικότητα ωρών εργασίας και ημερήσιου εργάσιμου χρόνου, με την 

οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων. 

Γ) Η πολιτιστική υποδομή: Ένα από τα κύρια μέσα της περιφερειακής πολιτικής είναι η 

οικονομική και κοινωνική υποδομή. Στη τελευταία περιλαμβάνεται και η πολιτιστική 

υποδομή (Κόνσολα 1983, 339). Έτσι, χωρίς την ύπαρξη βιβλιοθηκών, μουσείων, 

πινακοθηκών, πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων, θεάτρων και καλλιτεχνικών σχολών 

δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής. 

Δ) Η αξιοποίηση των μέσων επικοινωνίας: Η πολιτιστική δυναμική ενισχύεται από τα μέσα 

επικοινωνίας, που λόγω αλμάτων στην τεχνολογία συνεχώς βελτιώνονται και επεκτείνονται 

σε νέες χρήσεις. Η περιφερειακή πολιτιστική πολιτική αξιοποιεί τα νέα μέσα επικοινωνίας 

για τη διάδοση των πολιτιστικών αγαθών, την προώθηση της δημιουργικότητας και την 
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ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας. Με τη χρήση των νέων μέσων δύναται, επίσης, 

ευκολότερα να επιτύχει τους σκοπούς της άμεσης πρόσβασης στο σύνολο σχεδόν του 

πληθυσμού της περιφέρειας. 

Ε) Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος: Σε κάθε 

σύγχρονο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 

και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς του. 

Η καταγραφή, η συντήρηση, η επιστημονική έρευνα και η έκθεση στο κοινό των στοιχείων 

της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας περιφέρειας, αποτελεί πάντα κύριο μέλημα της 

πολιτιστικής πολιτικής. Ο συνδυασμός, επομένως, περιφερειακής και πολιτιστικής πολιτικής 

επιβάλλεται, όπως και στην περίπτωση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος , που και 

αυτός αποτελεί στόχο αναμφίβολα κοινό (Μπιτσάνη 2004, 76-77). 

Η πολιτιστική πολιτική εφαρμόζεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο 

τον συγκερασμό τόσο των κοινωνικών όσο και των οικονομικών σκοπών. Αν και μέχρι τη 

δεκαετία του 1970, ήταν μια αποκλειστικά εθνική πολιτική, τα αμέσως επόμενα χρόνια τα 

κέντρα άσκησης και εφαρμογής πολιτιστικής πολιτικής επεκτείνονται, με αποτέλεσμα η 

πολιτιστική πολιτική να μην ασκείται πια μόνο σε εθνικό επίπεδο ,αλλά και σε περιφερειακό 

ή τοπικό. Η παρουσίαση νέων αντιλήψεων σε σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη, είχε ως 

επακόλουθο την διαφοροποίηση της αντίληψης σχετικά με το ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν οι φορείς  της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης.  

Κατά τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης της περιφερειακής τοπικής αναπτυξιακής  

πολιτικής, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και η τοπική 

κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής, ο 

σχεδιασμός των κρατών-μελών όσον αφορά την πολιτιστική πολιτική τους,  ενσωματώνει ως 

βασική της παράμετρο, την ουσιαστική διαδικασία πολιτιστικής αποκέντρωσης σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Η αποτελεσματική χρήσης των τοπικών πολιτιστικών πόρων, 

αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της πολιτιστικής πολιτικής, 

τόσο στο τοπικό, όσο και στο ευρύτερο εθνικό επίπεδο. 

Η αποτελεσματικότητα της πολιτιστικής πολιτικής που ακολουθείται κρίνεται από το βαθμό 

υλοποίησης και έκφρασης, σε ποσοτικούς όρους, των στόχων που έχουν τεθεί . 

Στην υλοποίηση των στόχων αυτών, ουσιαστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην πολιτιστική 

ζωή. Υπάρχει πολύ στενή σχέση ανάμεσα στην τοπική και στην πολιτιστική πολιτική, καθώς 

και αναγκαιότητα συντονισμού και αλληλοσυμπλήρωσης των σκοπών και των μέσων των 

δύο αυτών πολιτικών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης (ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΤΑ 1993, 

34). 
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Η διαδικασία σχεδιασμού της πολιτιστικής πολιτικής προϋποθέτει προγραμματισμό, 

σαφήνεια, στόχους, διάρκεια και συνέπεια. Απαιτείται διαρκής προσέγγιση με τον κύριο 

σκοπό, που αυτοπροσδιορίζεται και αποτελεί ουσιαστικά την πεμπτουσία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όπως και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες και στη 

δημιουργία. Ο συνδυασμός των μέσων της περιφερειακής-τοπικής και πολιτιστικής 

πολιτικής μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα και των δύο, ελαχιστοποιεί τις δαπάνες και 

αριστοποιεί τις σχέσεις των οικονομικών και των πολιτιστικών στοιχείων στην πνευματική 

δράση των φορέων σχεδιασμού και εφαρμογής (Μπιτσάνη 2002, 79). 

Η διαδικασία σχεδιασμού πολιτιστικής πολιτικής κρίνεται σκόπιμο να ενσωματώνει τόσο τη 

μελέτη και ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε διάφορα επίπεδα, όσο και την εκτίμηση 

των επικρατέστερων τάσεων, καθώς και την καταγραφή των εν δυνάμει μελλοντικών 

συνθηκών και των ενδεχομένως αναγκαίων ενεργειών. Σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές 

πόλεις, άλλωστε, οι πολιτιστικές πολιτικές χαράχθηκαν με σκοπό την αξιοποίηση του 

πολιτισμού ως εργαλείο μάρκετινγκ για την ανανέωση και αναβάθμιση της πολιτιστικής τους 

εικόνας και κατ’ επέκταση της τουριστικής και οικονομικής τους ενδυνάμωσης 

(Γασπαρινάτος και Ιωαννίδης 2007, 1-2). 

Συνοπτικά, προκειμένου να υλοποιηθεί οποιαδήποτε τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, 

στηριζόμενη στην ανάδειξη των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων, οι αρμόδιες 

τοπικές αρχές για τη χάραξη της απαιτούμενης πολιτικής, χρειάζονται κατάλληλα 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιου, ώστε να 

μπορέσουν να αντλήσουν τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους από πολλές 

εναλλακτικές πηγές σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο(δημόσιους ή ιδιωτικούς). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.-

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

 

3.1 Μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Εφαρμόζοντας την περιφερειακή της πολιτική, η Ε.Ε. παρεμβαίνει σε 

σημαντικούς τομείς, έχοντας ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης των περιφερειών της. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

περιφέρειες της, πραγματοποιείται συντονισμένα και σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές και τοπικές αρχές και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κονδύλιο του 

προϋπολογισμού της (ενδεικτικά, για την περίοδο 2014-2020 (351,8 δισ. ευρώ σε 

σύνολο 1.082 δισ. ευρώ). 

Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται στη χρηματοδότηση στρατηγικών υποδομών 

στους τομείς των μεταφορών και των επικοινωνιών, στη διευκόλυνση της μετάβασης 

σε μια οικονομία φιλικότερη προς το περιβάλλον, στη στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο καινοτόμες και πιο ανταγωνιστικές, στη δημιουργία 

νέων και μονιμότερων ευκαιριών απασχόλησης, στην ενίσχυση και τον 

εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας 

χωρίς αποκλεισμούς. 

Με τον τρόπο αυτό, η περιφερειακή πολιτική λειτουργεί καταλυτικά στην 

προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 

όχι μόνο γιατί υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συγχρηματοδοτούν έργα από 

τον εθνικό προϋπολογισμό τους, αλλά και γιατί ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης 
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των επενδυτών. Συνυπολογίζοντας τις εθνικές συνεισφορές και τη μόχλευση των 

χρηματοδοτικών μέσων, ο συνολικός αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ το 

διάστημα 2014-2020 αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 δισ. ευρώ. 

Τα ευρωπαϊκά ταμεία αποτελούν τα μέσα υλοποίησης της Ευρωπαϊκής 

περιφερειακής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι γνωστά ως «διαρθρωτικά ταμεία», 

γιατί σκοπός τους είναι να επενδύουν στην οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση 

σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες όσον αφορά, π.χ., τις υποδομές ή την απασχόληση. Μαζί με 

το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), συναποτελούν 

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). 

Το Ταμείο Συνοχής επενδύει στο δίκτυο μεταφορών και σε περιβαλλοντικά έργα, το 

ΕΓΤΑΑ παρέχει στήριξη στις αγροτικές περιοχές με στόχο έναν φιλικό στο 

περιβάλλον, ανθεκτικό στην αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο γεωργικό τομέα, 

ενώ το ΕΤΘΑ προάγει τη βιώσιμη και ανταγωνιστική αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Επομένως, το κάθε ταμείο συμβάλλει με τον δικό του ιδιαίτερο 

τρόπο στην επίτευξη των πανευρωπαϊκών αναπτυξιακών στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», η οποία είναι η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση με ορίζοντα το 2020 . 

Ένα ακόμη σημαντικό ταμείο το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το 

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, το οποίο συστάθηκε το καλοκαίρι του 2002 με αφορμή 

τις μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν τότε την κεντρική Ευρώπη, με ετήσιο 

προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.(ευρωπαϊκή επιτροπή, 2014) 

 

3.2 Διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων της Ε.Ε. από τα 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.  

 

Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει την περιφερειακής της πολιτική, 

ακολουθεί μία διαδικασία, η οποία χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια.  

• Καταρχήν, λαμβάνεται η απόφαση για την κατάρτιση του επταετή 
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προϋπολογισμού και των κανόνων λειτουργίας που τον διέπουν, από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, βάσει της 

πρότασης που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

• Στην συνέχεια το κάθε κράτος-μέλος, υποβάλλει προς την επιτροπή την 

«συμφωνία εταιρικής σχέσης», στην οποία περιγράφονται οι επενδυτικές 

προτεραιότητες και οι αναπτυξιακές ανάγκες του.Μετά την έγκριση της 

«συμφωνίας εταιρικής σχέσης» ακολουθεί η υποβολή των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, μέσω των οποίων εξειδικεύονται οι γενικοί στόχοι σε επιμέρους 

τομείς δράσης. Τα επιχειρησιακά προγράμματα, μπορούν να συντάσσονται σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, είναι δυνατό να υποβάλλονται 

προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την συμμετοχή και άλλων χωρών. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει την διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και 

οριστικοποιεί το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται 

από τους εθνικούς και τους περιφερειακούς φορείς αντίστοιχα, σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι ίδιοι οι φορείς, μέσω των διαχειριστικών αρχών, επιλέγουν, παρακολουθούν και 

αξιολογούν αποκεντρωμένα τα έργα. Επίσης έχουν και την ευθύνη απόδειξης ότι τα 

κονδύλια δαπανώνται αποτελεσματικά και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Ακόμη, έχουν την ευθύνη θέσπισης αξιόπιστων συστημάτων λογιστικής 

παρακολούθησης, υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων, όπως και της 

λειτουργίας των μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την επαρκή παρακολούθηση της 

πορείας του ελέγχου. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, ορίζεται εκ των προτέρων 

μία ελεγκτική αρχή, η οποία έχει την ευθύνη να υποβάλλει κάθε έτος στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρατηγική ελέγχου, γνωμοδότηση ελέγχου και έκθεση 

ελέγχου.(ευρωπαϊκή επιτροπή, 2014). 
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3.3 Υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. για την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο, στην Ελλάδα  

 

3.3.1 ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί κατά 

την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το βασικό εργαλείο υλοποίησης της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής στην Ελλάδα και αποτυπώνει το στρατηγικό σχέδιο για την 

ανάπτυξη της χώρας. Μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων 

που παρέχει, αναμένεται να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της 

χώρας, που οδήγησαν στην οικονομική κρίση που βιώνουμε, αλλά και τα οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα που την ακολούθησαν. Ταυτόχρονα, αναμένεται να παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία επίτευξης των στόχων που θέτει η Ελλάδα σε 

σχέση με την Στρατηγική  «Ευρώπη 2020». 

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ, αποτυπώνεται ως εξής : 

«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση 

του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.» 

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 

αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και 

Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η 

χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες 

στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις 

προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους 

θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην 
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οικονομική μεγέθυνση. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: 

- Αγρο-διατροφή 

- Υγεία – φάρμακα 

- Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

- Ενέργεια 

- Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 

- Μεταφορές 

- Υλικά – κατασκευές 

- Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους δήμους και την σχέση τους με το ΕΣΠΑ 2014-2020, 

δύο οικονομικά μεγέθη αποκαλύπτουν το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

καλούνται να λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. 

- Η ΣΑΤΑ από το ποσό των 1.107 εκατ. € το 2009, έχει περιοριστεί στο ποσό 

των 180 εκατ. € κατά τα έτη 2014 -2018. 

- Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 

– 2018, το «εθνικό σκέλος» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) θα ανέρχεται σε 700 εκατ. € ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες της 

κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης. 

 Επομένως, το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί όχι εναλλακτική αλλά τη βασική χρηματοδοτική 

πηγή των δήμων για την επόμενη, τουλάχιστον, δημοτική περίοδο.  Ταυτόχρονα όμως 

είναι άκρως ανταγωνιστικό, απαιτητικό με πολλές δυσκολίες όσον αφορά στην 

παρακολούθηση και προσαρμογή στις τεχνικές, επιστημονικές, διοικητικές, 

γραφειοκρατικές απαιτήσεις του και κατά συνέπεια  υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος 

ουσιαστικού αποκλεισμού τους.(Γκέκας, 2014) 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 

αποτελούν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Πρόκειται για εργαλεία 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε 

περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από 

σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, με στόχο την ολοκληρωμένη 
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αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων μιας περιοχής. 

 

3.3.2 Η δομή του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Επιχειρησιακά Προγράμματα, από τα οποία 

τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά.Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, 

περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας. Τα Τομεακά Προγράμματα 

αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς, έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη 

χώρα και αναλυτικά είναι : 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» 

- Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» (ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) 

αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστά μία από τις κύριες επιλογές 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε 

επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων 

διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω 

προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή. 

Τα 5 διμερή προγράμματα αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που 

γειτνιάζουν με την Ελλάδα. Από τις χώρες αυτές οι τρεις αποτελούν μέλη της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Βουλγαρία και Ιταλία) και λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ενώ οι δύο άλλες είναι  υποψήφια κράτη-μέλη 

(Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και 

χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). 

Τα διμερή Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αποτελούν σημαντικό 

μοχλό ανάπτυξης των περιφερειών που συμμετέχουν και από τις δύο πλευρές των 

συνόρων, για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και των δυτικών και νοτίων συνόρων της 

χώρας. Η σημασία τους για τους ΟΤΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς λόγω της 

δομής τους,  σχεδόν πάντα απαιτείται, να συμμετέχουν ΟΤΑ στα εταιρικά σχήματα 

που δημιουργούνται. 

Τα 6 πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν 

περιφέρειες της χώρας μας, είναι τα εξής: 

• Αδριατικής-Ιονίου (διακρατικό) 

• MED (διακρατικό) 

• MED ENI CBC (διασυνοριακό) 

• Black Sea basin ENI CBC (διασυνοριακό) 

• INERREG EUROPE (διαπεριφερειακό) 

• Balkan Meditteranean (διακρατικό) 

Επίσης, η Ελλάδα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση 

της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου και είναι επικεφαλής του 

πυλώνα της Γαλάζιας Ανάπτυξης της Μακροπεριφέρειας.  

Τέλος, στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται τα δίκτυα 

συνεργασιών URBACT και ESPON, καθώς και το INTERACT, το οποίο παρέχει 

τεχνική υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα ΕΕΣ στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
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3.3.3 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020  

 

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελούν η αποτελεσματική διαχείριση και 

υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ο συντονισμός των 

εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό, στη διαχείριση, παρακολούθηση και 

υλοποίηση αυτών, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), το οποίο 

συνίσταται στα παρακάτω: 

• Ορισμός των αρχών/φορέων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, 

πιστοποίησης, ελέγχου και συντονισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1303/2013. 

• Οργανωτική δομή και τις επιμέρους αρμοδιότητες των εν λόγω αρχών/ φορέων. 

• Λειτουργική συσχέτιση των αρχών/φορέων και συμμόρφωση προς την αρχή 

διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων. 

• Γραπτές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται. 

• Κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για τον ορισμό των αρχών/ φορέων και την 

εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

2014-2020 επικεντρώνονται στα εξής: 

• Ύπαρξη κοινών κανόνων στη διαχείριση και παρακολούθηση των ΕΠ σύμφωνα με 

την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με στόχο τον καλύτερο 

έλεγχο ενδεχόμενων αποκλίσεων στην εφαρμογή τους και την έγκαιρη λήψη και 

εφαρμογή διορθωτικών μέτρων. 

• Υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών διαχείρισης 

και των δικαιούχων των πράξεων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ), με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των 

εμπλεκόμενων αρχών και φορέων. 

• Ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά 

συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων, αλλά και άλλων 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την 
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αποτελεσματικότερη λειτουργία των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων. 

• Έγκαιρη χρηματοδότηση των πράξεων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ 

σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

ΟΠΣ – ΠΔΕ και Τράπεζας της Ελλάδας. 

Ο σχεδιασμός του ΣΔΕ έλαβε υπόψη την αρχιτεκτονική του νέου αναπτυξιακού 

σχεδιασμού, τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, καθώς και την εμπειρία της εφαρμογής του ΣΔΕ 

2007-2013, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων που διενεργήθηκαν ή και 

κρίθηκαν ως αναγκαίες στο πλαίσιο αυτού. 

 

3.4 Η Πολιτιστική Πολιτική στην Ε.Ε 

 

Ήδη από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεχθεί και επίσημα πως ο 

πολιτισμός συνδέεται με την περιφερειακή ανάπτυξη και με την ίδια την έννοια της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Πράγματι, ο πολιτισμός με το σύνθετο 

χαρακτήρα του εκφράζει την περιφερειακή ή τοπική ταυτότητα και το ενδογενές 

δυναμικό μιας περιφέρειας. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών πόλεων. Παράλληλα, ο περιφερειακός ή 

τοπικός πολιτισμός υφίσταται διαρκείς διαπεριφερειακές ή διεθνείς επιρροές. 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι πολιτιστικές δραστηριότητες μπορούν 

να τύχουν χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, μόνον εάν συνδέονται με 

την περιφερειακή ή τοπική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, πρέπει να συμβάλλουν στη 

δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης και να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των στρατηγικών τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. (European Commission 

1996). 

Η πολιτιστική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναγνωρίστηκε για πρώτη 

φορά με το άρθρο 128 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Νοεμβρίου 1993. Μέσα από το άρθρο αυτό, διαφαίνεται - επίσημα πια - ο πολιτισμός 

ως παράγοντας κοινωνικής πολιτικής και τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και 

ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το άρθρο 128 αντικαταστάθηκε αργότερα με το άρθρο 151 

της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο και εξουσιοδοτεί την Ε.Ε να χρησιμοποιεί για την 
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υποστήριξη των πολιτιστικών πρωτοβουλιών διάφορα μέσα, όπως το πρόγραμμα 

«Πολιτισμός 2000» και τις δράσεις «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και 

«Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Μήνας». 

Η Ε.Ε. καλείται να λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με τη Συνθήκη, τις πολιτιστικές 

πτυχές σε όλες τις δραστηριότητές της. Προωθεί ενέργειες συνεργασίας μεταξύ των 

πολιτιστικών φορέων των διαφόρων κρατών μελών ή συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες 

τους, χωρίς όμως να επιβάλλει στα μέλη της να εναρμονίσουν την πολιτική τους για 

τον πολιτισμό (όπως συμβαίνει με άλλους τομείς). Η δράση της Ε.Ε στον πολιτιστικό 

τομέα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες διαχειρίζεται η αρμόδια 

για τον πολιτισμό Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Μέσα από τους θεσμούς της Ε.Ε. αναγνωρίζεται η ευρωπαϊκή διάσταση της τοπικής 

πολιτιστικής ανάπτυξης και το δικαίωμα στην πολιτιστική ζωή θεωρείται καθολικό 

δικαίωμα και αφετηρία της ανθρώπινης ολοκλήρωσης. Η περιφερειακή πολιτιστική 

πολιτική της Κοινότητας εξάρει την αποκέντρωση και τις τοπικές πρωτοβουλίες, 

καθώς οι τοπικοί φορείς έχουν το πλεονέκτημα της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων και 

προβλημάτων τους. 

Σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, μια σειρά από πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί τα 

τελευταία χρόνια. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για την περίοδο 2014-2020, 

έχοντας στηριχτεί πάνω στα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα, συμβάλλει στην 

ανταλλαγή των ευρωπαϊκών πολιτιστικών εμπειριών και αξιών και την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των καλλιτεχνών, των πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών 

ιδρυμάτων. 

Πέρα από την επίσημη πολιτιστική πολιτική, μακροχρόνια στήριξη για τις  

πολιτιστικές εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), υπήρξε και στα ερευνητικά Προγράμματα-Πλαίσιο (πχ FP6, FP7) για την 

ψηφιακή οικονομία, και έχει θέσει τη βάση για περαιτέρω επιτεύγματα στην 

ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού, την ψηφιακή διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και η ανάπτυξη της on-line πρόσβασης σε πολιτισμικό περιεχόμενο.  

To 2010, η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Digital Agenda for Europe» 

(Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη) έθεσε μια σειρά από πρακτικά προβλήματα 

που σχετίζονται με το δημιουργικό περιεχόμενο και εμποδίζουν την υλοποίηση των 

ευρωπαϊκών φιλοδοξιών σε αυτόν τον τομέα. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την 
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Ευρώπη είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής 

“Ευρώπη 2020”, για τον καθορισμό του βασικού καταλυτικού ρόλου που πρέπει να 

αναλάβουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ώστε η Ευρώπη να 

επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της έως το 2020. Σύμφωνα με αυτό, μέσω της 

πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού των ΤΠΕ, η Ευρώπη θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα ορισμένα από τα οξύτατα κοινωνικά προβλήματα, 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνει την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Ευρώπης και τη διάθεσή της στην παρούσα και τις μελλοντικές γενιές 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010) 

 

3.5  Χρηματοδότηση του Πολιτισμού μέσα από τις πολιτικές της ΕΕ 

 

3.5.1. Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013 

 

Κύρια έκφραση της πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ είναι η χρηματοδότηση δράσεων 

και έργων από τον προϋπολογισμό της ένωσης προς πολιτιστικούς οργανισμούς στα 

διάφορα κράτη μέλη. Ναυαρχίδα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα 

πολιτισμού αποτέλεσε το Πρόγραμμα Πολιτισμός (Culture Programme). 

Το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013» αποτελεί το πέμπτο σε σειρά πρόγραμμα 

χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα 

προγράμματα "Καλειδοσκόπιο" (1996-99), "Ariane" (1997-99), "Raphael" (1997-

2000) και "Πολιτισμός 2000" (2000-06). Ο συνολικός προϋπολογισμός για την 

εφαρμογή του, ανήλθε σε 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι τρείς βασικοί επιμέρους στόχοι 

του προγράμματος ήταν :(α) η προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των 

εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, (β) η ενθάρρυνση της διακρατικής 

κυκλοφορίας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων και (γ) η 

ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Για την διαχείρισή του χωρίζονταν σε τρία βασικά σκέλη - κατηγορίες δράσεων προς 

χρηματοδότηση, με διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετοχής, διαφορετικό διαθέσιμο 

προϋπολογισμό και ποσά επιδότησης, τα οποία ήταν : 

• Στήριξη Πολιτιστικών Δράσεων, το οποίο αφορά πολυετή σχέδια δράσης με 
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σκοπό να στηριχτούν βιώσιμα και διαρθρωμένα σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας 

με σκοπό τη συγκέντρωση της ιδιαίτερης ποιότητας και της εμπειρίας 

πολιτιστικών φορέων από ολόκληρη την Ευρώπη. 

• Στήριξη σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον 

πολιτιστικό τομέα, το οποίο αφορά χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν τη μορφή 

λειτουργικής επιδότησης. 

• Στήριξη εργασιών ανάλυσης, συλλογής και διάδοσης πληροφοριών, το οποίο 

αφορά στη στήριξη των "πολιτιστικών σημείων επαφής" που λειτουργούν σε 

εθνικό επίπεδο, στη διεξαγωγή μελετών και ερευνών στον τομέα της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής 

και στη διάδοση πληροφοριών για την αύξηση της επίδρασης των 

χρηματοδοτούμενων δράσεων πολιτιστικής συνεργασίας. 

 

3.5.2. Πρόγραμμα Media 2007 

 

Ομοίως, το πρόγραμμα MEDIA 2007 αφορούσε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 

2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και χρηματοδοτούσε σχέδια με βάση τις παρακάτω 

τρεις κατηγορίες δράσεων και προτεραιοτήτων: 

• Την διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας της 

Ευρώπης με έμφαση στην κινηματογραφική και οπτικοακουστική της κληρονομιά 

και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου· 

• Την αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων εντός 

και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

• Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα 

στο πλαίσιο μιας ανοικτής, ανταγωνιστικής και ευνοϊκής για την απασχόληση 

αγοράς. 
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3.5.3. Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 (Creative Europe 

Programme) 

 

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020), η Ενωση προχωρά σε μια 

συνολική αναδιοργάνωση της πολιτιστικής χρηματοδότησης με την συνένωση όλων 

των σχετικών προγραμμάτων κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος 

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020(Creative Europe 2014-2010). 

Ο κανονισμός αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2013, θεσπίζει το πρόγραμμα «Creative Europe 2014-2020» για 

την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Το 

πρόγραμμα Creative Europe παρέχει 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά 

ετών για την ενίσχυση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. 

Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής στο οποίο τοποθετείται η πρόταση “Creative Europe” 

χαρακτηρίζεται από μια νέα, πιο στρατηγική και κεντρική τοποθέτηση του 

πολιτισμού στη χρήση όρων και εννοιών όπως είναι η «δημιουργική οικονομία», το 

«δημιουργικό οικοσύστημα» κ.λ.π., στο πλαίσιο μιας ολοένα αναπτυσσόμενης 

παγκόσμιας και ψηφιακής οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και στο περιεχόμενο.  

Το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από δύο σαφώς διακριτές ενότητες που 

αφορούν στον πολιτισμό και τις οπτικοακουστικές τέχνες, εντάσσοντας στον ίδιο 

μηχανισμό υποστήριξης τα μέχρι πρότινος προγράμματα Culture, MEDIA 2007 και 

MEDIA Mundus. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από: α) ένα υποπρόγραμμα Πολιτισμός β) ένα 

υποπρόγραμμα MEDIA γ) μία διατομεακή Συνιστώσα. 

Υποπρόγραμμα “Πολιτισμός” 

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του είναι το τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

Οι προτεραιότητες όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας του πολιτιστικού και 

του δημιουργικού τομέα να λειτουργεί διακρατικά είναι οι εξής: 

 α) υποστηρικτικές δράσεις που παρέχουν στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς 
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φορείς δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. 

β) υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες επιτρέπουν στους πολιτιστικούς και 

δημιουργικούς φορείς τη διεθνή συνεργασία καθώς και τη διεθνοποίηση της 

σταδιοδρομίας και των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός της Ένωσης. 

 γ) υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών 

οργανισμών και της διεθνούς δικτύωσης. 

Οι προτεραιότητες ως προς την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και 

κινητικότητας είναι οι εξής: 

α) υποστήριξη διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων, εκθέσεων και φεστιβάλ  

β) υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με σκοπό την 

εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής προσβασιμότητας 

γ) υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και 

την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά. 

Υποπρόγραμμα “Media” 

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του  είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Οι 

προτεραιότητες ως προς την ενίσχυση της ικανότητας του ευρωπαϊκού 

οπτικοακουστικού τομέα να λειτουργεί διακρατικά είναι οι εξής:  

α) διευκόλυνση της απόκτησης και βελτίωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα και της ανάπτυξης δικτύων.  

β) την αύξηση των ικανοτήτων των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να 

δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους 

εντός και εκτός Ένωσης. 

γ) προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων με τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα σε αγορές και επιχειρηματικά 

εργαλεία. 

Οι προτεραιότητες ως προς την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας είναι οι 

εξής:  

α) υποστήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω διακρατικής 



 33 

εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης 

οπτικοακουστικών έργων 

β) προώθηση της διακρατικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος και της 

διανομής οπτικοακουστικών έργων μέσω όλων, εκτός των κινηματογραφικών 

πλατφορμών  

γ) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως 

μέσου τόνωσης του ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά 

οπτικοακουστικά έργα. 

δ) προώθηση νέων τρόπων διανομής, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάδειξη νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

Διατομεακή Συνιστώσα 

Θα λειτουργήσει ως μηχανισμός εγγυοδοσίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ο μηχανισμός 

εγγυοδοσίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο γενικό πλαίσιο των δράσεων του 

προγράμματος ανατέθηκε  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  

 

4.1 Οι ΟΤΑ του νομού Δράμας - Παρεμβάσεις που υλοποίησαν κατά 

τις  προγραμματικές περιόδους 2000-2007 και 2007-2013.  

 

4.1.1 Δήμος Προσοτσάνης  

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης βρίσκεται στα δυτικά του νομού  Δράμας. Η συνολικός 

πληθυσμός του Δήμου κατά την τελευταία απογραφή φτάνει στους 13.066 κατοίκους, 

η δε έκταση της περιοχής ανέρχεται σε 418.956 στρέμματα και αποτελεί το 12% της 

αντίστοιχης έκτασης του Νομού Δράμας.  

Προσπαθεί να αναπτυχθεί εκμεταλλευόμενος τα πλεονεκτήματα που του παρέχουν ο 

έφορος κάμπος, τα δάση, η ομορφιά της φύσης, τα αρχαία ευρήματα και ο υδάτινος 

πλούτος. Ορεινά λιβάδια, άγρια άλογα, σπάνια αγριολούλουδα, άγρια βράχια και 

απότομες μοναδικής ομορφιάς ορθοπλαγιές, φαράγγια και απομεινάρια αρχαίων ναών 

και βυζαντινών κάστρων και εκκλησιών συνθέτουν ένα σπάνιας ομορφιάς αλλά 

άγνωστο για τους περισσότερους σύνολο. Όλα αυτά αποτελούν μια εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα ενότητα με μεγάλη ποικιλία στο ανάγλυφο και στους βιότοπους, 

ιστορική κληρονομιά και πολιτισμικό πλούτο που αιφνιδιάζει τους αμύητους και 

δραστηριότητες που προσελκύουν και τους πλέον απαιτητικούς επισκέπτες. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διαχρονικά παρουσιάζει μία ικανότητα 

προσέλκυσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, για την ανάδειξη και αξιοποίηση των 

πολιτιστικών και  περιβαλλοντικών πόρων που διαθέτει. Οι δράσεις που έχει 
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υλοποιήσει , παρουσιάζονται  συνοπτικά  στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
   ΙΝΤERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 (2000-2006) 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
«ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ» ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

  330.000,00 € 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

  686.580,00 € 

LEADER + 
 (2000-2006) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ    

195.903,13 € 

ΠΕΠ 
  (2000-2006) 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΑΓΓΙΤΗ  (ΜΑΑΡΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 114.811,82 € 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΑΑΡΑ (Β΄  Φάση)    728.191,00 € 

   ΙΝΤERREG IV  ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
(2007-2013) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ    745.113,00 € 

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER  
(2007-2013) 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ    55.467,52 € 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Τ.Κ.ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ    172.520,72 €  

ΕΣΠΑ  
2007-2013 

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ  
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ    176.357,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   648.089,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. 
ΣΙΤΑΓΡΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   757.534,00 € 

ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
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Την προγραμματική περίοδο 2000-2007 οι συνολικές εισπράξεις από ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 2.170.297€, ενώ την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013 ανήλθαν στο ποσό των  2.555.081€. 

Ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός πόρος που αξιοποιήθηκε είναι το σπήλαιο των 

πηγών Αγγίτη (Μααρά). Με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν έγινε επισκέψιμο το 

εσωτερικό του σπηλαίου για τα πρώτα 500 μέτρα, διαμορφώθηκε ο περιβάλλον 

χώρος και δημιουργήθηκε ένας διαδικτυακός κόμβος, ο οποίος παρέχει 

υπηρεσίες εικονικής περιήγησης στο χώρο. Στο χώρο του σπηλαίου έχει επίσης 

δημιουργηθεί ένα εκθετήριο πωλήσεων (ανέρχονται στο ύψος των 1.000,00€ 

ετησίως)  και έχουν αναπτυχθεί ιδιωτικές επιχειρήσεις εστίασης και καφέ για τους 

επισκέπτες, οι οποίοι φτάνουν κατά μ.ο. στις 15.000 ετησίως(εμφανίζεται πτωτική 

τάση)  και υπολογίζεται ότι σε ποσοστό 45% περίπου, κάνουν χρήση υπηρεσιών 

εστίασης και αναψυχής. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην ανάπλαση της πλατείας και του κεντρικού 

δρόμου του οικισμού καλής βρύσης. Η σπουδαιότητα του οικισμού έγκειται στο 

γεγονός ότι στην τοπική λαϊκή παράδοση, είναι έντονο το στοιχείο της Διονυσιακής 

λατρείας και τα δρώμενων που την πλαισιώνουν. Κοντά στην περιοχή, έχει 

ανακαλυφθεί ιερό Διονυσιακής λατρείας πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, που σώζεται 

σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο τοπικός πληθυσμός, σε συνεργασία με τον δήμο, 

έχουν αναδείξει τα τοπικά λαϊκά δρώμενα που σχετίζονται με την λατρεία του θεού 

Διόνυσου, σε πολιτιστικό προϊόν. Αναπαράσταση των δρώμενων γίνεται στις αρχές 

κάθε έτους  και  συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών.  

Το Μενοίκιο όρος και ειδικά το δάσος με τις καστανιές, καταλαμβάνει εξέχουσα 

θέση ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς πόρους του Δήμου Προσοτσάνης. Έχει 

υλοποιηθεί παρέμβαση με σκοπό την ανάδειξη, διαχείριση και αξιοποίηση τις 

περιοχής, η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000. Έχουν δημιουργηθεί 

υποδομές φιλοξενίας (κάμπινγκ, ορειβατικό καταφύγιο) και προσελκύει  

φυσιολατρικούς, περιπατητικούς συλλόγους, παρατηρητές άγριων αλόγων,  άλλα και 

μεμονωμένους λάτρεις της φύσης.  

Σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν και σε υποδομές και δράσεις που αφορούν 

τους πολιτιστικούς πόρους. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μικρόπολης, έχει 

δημιουργηθεί συνεδριακός χώρος, με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Έχει 
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υποδομές ΑΜΕΑ και προορίζεται να αποτελέσει το κέντρο διαχείρισης και 

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Μενοικίου  όρους. 

Παρόμοιο ρόλο, σε σχέση με την ανάδειξη του ποντιακού Ελληνισμού,  προορίζεται 

να διαδραματίσει και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον  οικισμό Σιταγρών. Οι 

Σιταγροί, όπως και οι γύρω οικισμοί, έχουν έντονο το ποντιακό στοιχείο. Η ύπαρξη 

ενός χώρου  με πολλαπλές δυνατότητες θα μπορέσει να συμβάλλει στην δημιουργία 

μιας ¨ποντιακής¨ κοιτίδας, η οποία θα συγκεντρώσει και  θα ενθαρρύνει νέες  

πολιτιστικές δραστηριότητες και δρώμενα, παρουσιάσεις, εκθέσεις, ημερίδες, ομιλίες  

και συναυλίες. Με τον τρόπο αυτό θα  διατηρηθούν και θα διαδοθούν οι πολιτιστικές 

παραδόσεις των προσφυγικών πληθυσμών που εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη 

περιοχή.  

Το πολιτιστικό κέντρο Φωτολίβους, έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει το κέντρο 

αναφοράς και μετεξέλιξης της γιορτής Βάμβακος, η οποία αποτελεί καθιερωμένη 

εκδήλωση με γεωργοκτηνοτροφικό ενδιαφέρον και πλήθος παράλληλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Περιλαμβάνει αίθουσα συνεδριάσεων, εκθεσιακό χώρο, είναι πλήρως 

εξοπλισμένο με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. 

Η ανάπλαση του παραδοσιακού Μακεδονικού σπιτιού (αρχοντικό Τσολάκη)   

στον οικισμό της  Προσοτσάνης, έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο 

λαογραφικό μουσείο, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τον τρόπο ζωής, 

τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης 

περιοχής, μέσα από τα αντικείμενα που έχουν προσφερθεί από τους κατοίκους αλλά 

και μέσα από εντυπωσιακές ψηφιακές εφαρμογές με τρισδιάστατα μοντέλα 

λαογραφικών εκθεμάτων, τρισδιάστατο ψηφιακό κατάλογο επαυξημένης 

πραγματικότητας και να έχει μια εικονική περιήγηση στο χώρο.  

Το αναπαλαιωμένο κτίριο διαθέτει στο ισόγειο του, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με 

τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Στον όροφο υπάρχει αίθουσα συνεδριάσεων 

εκθεσιακός χώρος, δανειστική βιβλιοθήκη, βεστιάριο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Οι 

επισκέπτες φτάνουν τους 1.500, ενώ σταδιακά αρχίζουν να γίνονται και  διάφορες 

εκδηλώσεις (παρουσιάσεις βιβλίων, ημερίδες, εκθέσεις ζωγραφικής).  

Μέσω της αποκατάστασης και επανάχρησης του καπνομάγαζου 

Χατζηκωνσταντίνου, έχει δημιουργηθεί ένας πολυχώρος πολιτισμού στο κέντρο της 

πόλης, ο οποίος περιλαμβάνει μόνιμη έκθεση μεταλλουργίας, χώρο με δυνατότητα 
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διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων, ενώ έχει οργανωθεί και η δημοτική βιβλιοθήκη 

και ξεκίνησε την λειτουργία της. 

4.1.2 Δήμος Δοξάτου  

 

Ο Δήμος Δοξάτου καταλαμβάνει το νότιο άκρο του Νομού Δράμας .Ο πληθυσμός 

του είναι 14.516 κάτοικοι, η έκταση του Δήμου είναι 244.1 τ.χλμ και  καταλαμβάνει 

περίπου το 6% της έκτασης του Νομού Δράμας. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το 

Καλαμπάκι και ιστορική έδρα το μαρτυρικό Δοξάτο. Χαρακτηρίζεται ως πεδινός 

δήμος, με ένα μικρό σε έκταση τμήμα ημιορεινού-ορεινού όγκου, στην περιοχή της 

δημοτικής ενότητας Κυργίων. Βρίσκεται πάνω στον άξονα Δράμας-Καβάλας, 

γεγονός το οποίο έχει συμβάλλει στην προσέγγιση πολλών βιοτεχνικών και 

εμπορικών δραστηριοτήτων. Αξιόλογο περιβαλλοντικό πόρο του δήμου αποτελούν οι 

Πηγές Κεφαλαρίου. Ο ρόλος των πηγών στην οικονομική  και κοινωνική ζωή του 

δήμου είναι πολύ σημαντικός, λόγω της δυνατότητας εξυπηρέτησης των αναγκών 

όλου του δήμου σε νερό για ύδρευση, άρδευση και βιομηχανική χρήση, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελεί και πόλο έλξης για τους κατοίκους των γύρω οικισμών. Το 

υδάτινο στοιχείο μαζί με τον ορεινό όγκο και τα παραδοσιακά πολιτιστικά ήθη και 

έθιμα της περιοχής, θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες που θα ωθήσουν την 

τοπική ανάπτυξη. 

Για τον λόγο αυτό αποτελεί  σταθερό σημείο αναφοράς στις προσπάθειες ανάδειξης 

και αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής διαχρονικά, σε όλα τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα στα οποία εντάσσεται ο δήμος Δοξάτου. 

Οι δράσεις που έχει υλοποιήσει, παρουσιάζονται  συνοπτικά  στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ  ΔΟΞΑΤΟΥ 

   ΙΝΤERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 (2000-2006) 

        

LEADER + 
 (2000-2006) 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 
ΒΟΪΡΑΝΗΣ      

20.037,20 € 

ΠΕΠ 
  (2000-2006) 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ      711.368,91  

   ΙΝΤERREG IV  ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
(2007-2013) 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ   
ΜΠΑΝΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  

    224.943,00  

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER  
(2007-2013) 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 
Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ     

120.694,27 € 

ΕΣΠΑ  
2007-2013 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  

    

557.152,00 € 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΠΗΓΕΣ 
ΚΥΡΓΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, 
ΒΟΪΡΑΝΗΣ), ΝΟΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ 

  ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΟΤ 

966.724,00 € 

        

ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

        

        

Την προγραμματική περίοδο 2000-2007 οι συνολικές εισπράξεις από ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 731.406€, ενώ την προγραμματική περίοδο 

2007-2013 ανήλθαν στο ποσό των 1.869.513€. 
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Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων κατευθύνθηκε  σε έναν περιβαλλοντικό 

πόρο, στην αξιοποίηση της περιοχής των πηγών Κεφαλαρίου. Στο πλαίσιο της Α’ 

φάσης του έργου υλοποιήθηκε ένα μεγάλο τμήμα της μελέτης που αφορά κυρίως τις 

υπαίθριες και ημιυπαίθριες διαμορφώσεις του περιβαλλοντικού πάρκου (δίκτυα 

προσπελάσεων, διαδρομές σε επαφή με το νερό, στάσεις, χώροι αναψυχής, φυτεύσεις, 

διευθετήσεις της ροής των νερών, μικροί τεχνητοί καταρράκτες, ξύλινες εξέδρες), 

καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως το αναψυκτήριο, βοηθητικοί χώροι 

εξυπηρέτησης κοινού και χώροι διοίκησης. 

Στο πλαίσιο της Β’ φάσης κατασκευάστηκε ένας συνεδριακός πολυχώρος, με 

δυναμικότητα 250 θέσεων ο οποίος μόλις καταστεί λειτουργικός, θα φιλοξενεί 

πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών φορέων, ετήσια συνέδρια με ποικιλία θεμάτων, 

πανελλαδικό διαγωνισμό οίνου, λόγω του μεγάλου αριθμού οινοποιιών της περιοχής, 

εκδηλώσεις των τοπικών σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικές και μη ημερίδες. 

Αναμένεται η ολοκλήρωση τις προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού 

προκειμένου να καλύψει το ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που προβλέπεται να 

φιλοξενήσει.  

Επίσης, με φορέα υλοποίησης των Αναπτυξιακή εταιρία του δήμου Δοξάτου, έγινε 

προμήθεια εξοπλισμού (ποδήλατα, κανό, σύνεργα ψαρέματος) για την τουριστική 

αξιοποίηση των πηγών, τα οποία όμως εκλάπησαν από την αποθήκη στην οποία 

φυλάσσονταν.  

Η αποπεράτωση του πολιτιστικού κέντρου Κεφαλαρίου, έχει σαν σκοπό την 

δημιουργία ενός Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη κάθε 

μορφής πολιτιστικής δραστηριότητας σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, αποβλέποντας 

σε μια πραγματική πολιτιστική αναγέννηση του Δήμου Δοξάτου, με πλαίσιο 

αναφοράς πάντα τις πολιτιστικές αξίες. Επίσης πολύ σημαντική είναι η προσπάθεια 

δημιουργίας μιας αμφίδρομης σχέσης του Δημότη με τον Πολιτισμό. 

Ο Δήμος Δοξάτου με το έργο αυτό, θέλει να ευαισθητοποιήσει τους  δημότες 

σεβόμενος πάντα την διαφορετικότητα του καθενός στον πολιτιστικό τομέα, 

ενθαρρύνοντας τους να γνωρίσουν αλλά και να κάνουν κτήμα τους την πολιτιστική 

κληρονομιά, δίνοντάς τους την δυνατότητα να έχουν ενεργό συμμετοχή και 

διευκολύνοντας τους να παρεμβαίνουν στα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου. 

Για την ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής, τμήμα της οποίας αποτελεί 
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προστατευόμενη φυσική περιοχή του Δικτύου ‘’Natura 2000’’, άλλα και την 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, υλοποιήθηκε το έργο διασυνοριακός πυρήνας 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους δήμους Δοξάτου και Μπάνιτε, με την 

υποστήριξη του βουλγάρικου οργανισμού βιοποικιλότητας. Το έργο αφορά την 

δημιουργία ενός Διασυνοριακού Ψηφιακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

το οποίο στεγάστηκε στο παλιό Δημοτικό Σχολείο στον οικισμό Ευρύπεδο. 

Περιλαμβάνει ένα ειδικό δωμάτιο εικονικής περιήγησης που θα αφόρα περιηγήσεις 

με θέματα και δεδομένα της διασυνοριακής περιοχής,  οπού ο επισκέπτης θα έχει την 

ψευδαίσθηση  και για τους δυο δήμους, ότι βρίσκεται μέσα σε φυσικό περιβάλλον. 

Με εικονικό τρόπο, θα προβάλλονται ο περιβαλλοντικός πλούτος των διασυνοριακών 

περιοχών και οι συνέπειες από διάφορες πηγές ρύπανσης, όπως ατμοσφαιρική και 

ρύπανση των υδάτινων πόρων, κυρίως από φυτοφάρμακα των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, αλόγιστη κατανάλωση των υδάτινων πόρων και ανεξέλεγκτη 

απόθεση οικιακών απορριμμάτων. 

Το κέντρο προσφυγικής μνήμης στην καπναποθήκη της δημοτικής κοινότητας 

Αγίου Αθανασίου, έχει ως  σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στον 

Δήμο Δοξάτου για την υλοποίηση δράσεων προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής 

κληρονομίας με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων. Δημιουργήθηκε μια αίθουσα 

ψηφιακών προβολών στο ισόγειο όροφο του κτιρίου. Στην αίθουσα θα προβάλλεται 

μόνιμα το πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου Δοξάτου, το οποίο περιλαμβάνει 

φωτογραφικό υλικό, αγροτικά μηχανήματα, οικιακά σκεύη, προσωπικά αντικείμενα, 

παραδοσιακά κάλαντα, τοπικές συνταγές και εδέσματα κλπ. Το υλικό αυτό βρίσκεται 

είτε σε συλλογές των Πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Δοξάτου, είτε σε ιδιώτες. 

Με αφορμή το παραπάνω έργο, ο δήμος έχει ήδη καταγράψει το λαογραφικό υλικό 

που ανήκει σε ιδιώτες, οι περισσότεροι από τους οποίους δήλωσαν ότι θα διέθεταν τα 

αντικείμενα για αξιοποίηση και  ψηφιοποίηση. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η 

συλλογή του πνευματικού κέντρου ανέρχεται σε 245 αντικείμενα ενώ αυτά που 

βρίσκονται σε ιδιώτες φτάνουν τα 2500 αντικείμενα και περίπου 6000 φωτογραφίες 

παλιών εποχών.  

Έτσι στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μια σειρά εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, 

προκειμένου να ξεναγούν εικονικά τον επισκέπτη στην ιστορία του Δήμου Δοξάτου 

και ειδικότερα στην ιστορία των προσφύγων. Παράλληλα η αίθουσα και ο 
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εξοπλισμός της θα χρησιμοποιείται και για άλλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις 

φωτογραφίας, εικαστικές προβολές κλπ.  

 

4.1.3 Δήμος Παρανεστίου  

 

Ο Δήμος Παρανεστίου βρίσκεται στην βορειοανατολική άκρη του νομού Δράμας. 

Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Νικηφόρου και 

Παρανεστίου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 1037.82 τ.χλμ (περίπου το 28% της 

συνολικής  έκτασης) και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 3.901 κάτοικους,  σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Παρανέστι.  

Το Παρανέστι αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εισόδους στον ορεινό όγκο της 

Ροδόπης, στα εντυπωσιακά φράγματα του Νέστου με κορυφαία εμπειρία το Παρθένο 

Δάσος του Φρακτού, γεμάτο ορθοπλαγιές, και καταρράκτες. Τα δάση στην περιοχή 

του Δήμου Παρανεστίου είναι εξαιρετικής ομορφιάς και εντυπωσιάζουν τους 

επισκέπτες, Εντυπωσιακά επίσης είναι και τα τοπία στην περιοχή του οικισμού της 

Πρασινάδας με την Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το Μεγάλο 

Λιβάδι, το Αρκουδόρεμα, το Στραβόρεμα, το Διαβολόρεμα, η Αγία Βαρβάρα. Εκεί 

μπορεί κανείς να δει δάση φυλλοβόλων, κωνοφόρων, μικτά δάση, επιφανειακούς 

τυρφώνες και υγρολίβαδα. Η περιοχή του Παρανεστίου θεωρείται ότι διαθέτει τα 

καλύτερα και πολυτιμότερα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, από οικολογική, 

κοινωνική και οικονομική άποψη. Αντίστοιχα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

πανίδα της περιοχής. Συναντώνται αμφίβια, ερπετά, ασπόνδυλα, ιχθύες, πτηνά, 

θηλαστικά, καθώς και απειλούμενα είδη όπως είναι το αγριόγιδο, το ελάφι, η 

αρκούδα, ο αγριόκουρκος. Χαρακτηριστικό της πανίδας είναι η ποικιλία των ειδών 

καθώς και η σταθερότητα των πληθυσμών τους σε μεγάλο βαθμό, εκτός από τα είδη 

που είναι απειλούμενα από εξαφάνιση.  

 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
   ΙΝΤERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 (2000-2006) 
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ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

    
245.000,00€ 

 

LEADER + 
 (2000-2006) 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΛΑΤΙΑΣ-ΠΟΛΥΓΕΦΥΡΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

    

102.483,81 € 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

    

63.092,67 € 

ΠΕΠ 
  (2000-2006) 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ. 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ   
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  420.776,00 € 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ 

599.512,02 € 

   ΙΝΤERREG IV  ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
(2007-2013) 

        

ΟΠΑΑΧ (2007-2013) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΣΟΥ  11.094 € 

25.886,00 € 

ΕΣΠΑ  
2007-2013 

        

        

        

ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

        

        

Την προγραμματική περίοδο 2000-2007 οι συνολικές εισπράξεις από ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 1.430.864€, ενώ την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013 έχει  υλοποιήσει ένα έργο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 

45.855€ (με την ιδία συμμετοχή και το ΦΠΑ να επιβαρύνει το δήμο) .  
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Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οροσειράς Ροδόπης λειτουργεί από το 2002 και 

προσφέρει στους επισκέπτες του, μοναδική ευκαιρία πολύπλευρης γνωριμίας με το 

εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον της Ροδόπης και της κοιλάδας του Νέστου. Ο 

επισκέπτης του θα αντλήσει πληροφορίες για τη δομή των πιο χαρακτηριστικών 

οικοσυστημάτων, όπως του δάσους, της εκβολής, του ρυακιού, του θαμνότοπου, των 

αλπικών λιβαδιών κ.α., τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν, μέσα από αιώνες συμβίωσης, 

ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το 

κυνήγι. 

Στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, ο οποίος ξεπερνά τα 300 τ.μ., προσφέρεται στον 

επισκέπτη η δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά: τη γεωλογία, τα πετρώματα και τα 

απολιθώματα της περιοχής, τη χλωρίδα και τη βλάστηση της Ροδόπης, τα 

εντυπωσιακά ζώα, από τα μικρά μικρού μεγέθους και συνήθως απαρατήρητα 

σαλιγκάρια και αρθρόποδα, μέχρι τους αετούς, τους κούρκους, τα αγριογούρουνα, τις 

αρκούδες, τους λύκους κ.α. Η ενημέρωση των επισκεπτών γίνεται μέσα από 

διοράματα, μικροδιοράματα, αναπαραστάσεις, καθώς και απλά πληροφοριακά 

κείμενα με πλούσιο υλικό. Στο χώρο του ΜΦΙΡ λειτουργεί πωλητήριο απ' όπου οι 

επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν αναμνηστικά είδη. 

Το εκθετήριο αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του προσφυγικού 

Ελληνισμού αποτελεί έναν ενδιαφέροντα προορισμό γι’ αυτούς που θέλουν να 

μάθουν περισσότερα για τη ζωή και την καθημερινότητα του προσφυγικού 

ελληνισμού αμέσως μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Στο χώρο του 

εκτίθενται γεωργικά εργαλεία, κειμήλια, βιβλία και σπάνια έγγραφα που 

συλλέχτηκαν με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής. 

Σημαντική παρέμβαση  στις υποδομές πολιτισμού, αποτέλεσε το κέντρο πολιτιστικών 

εκδηλώσεων στο Νικηφόρο. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που 

κατασκευάστηκε έχει δημιουργηθεί συνεδριακός χώρος, με πλήρη οπτικοακουστικό 

εξοπλισμό. Έχει υποδομές ΑΜΕΑ και προορίζεται να αποτελέσει το κέντρο των 

πολιτιστικών δράσεων όλων των συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της πρώην δημ. 

ενότητας Νικηφόρου, καθώς έχει τις υποδομές να φιλοξενήσει πολιτιστικές 

δραστηριότητες και δρώμενα, παρουσιάσεις, εκθέσεις, ημερίδες και  ομιλίες.  

Με σκοπό την βελτίωση της επισκεψημότητας έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την 

ανάδειξη οικοτουριστικών διαδρομών στις περιοχές Ελατιάς και Πολυγέφυρου.  
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Επιπλέον ο δήμος Παρανεστίου έχει υλοποίηση το έργο δίκτυο διασυνοριακής 

συνεργασίας και ανάδειξης περιβαλλοντικών στοιχείων. Τα επί μέρους στοιχεία 

του έργου είναι : 

• Mελέτη για την ανάπτυξη κοινού σχεδίου ανάδειξης των προορισμών φυσικού και 

αισθητικού ενδιαφέροντος του Δήμου Παρανεστίου και της επαρχίας Smolian της 

Βουλγαρίας. 

• Ανάπτυξη θεματικής ιστοσελίδας, DVD και infokiosks στο αντικείμενο της 

συνεργασίας 

• Δημιουργία κοινών εκδηλώσεων  – Ενέργειες προβολής 

• Διάνοιξη μονοπατιού και εγκατάσταση ξύλινων κατασκευών 

• Εξοπλισμός Αίθουσας Ενημέρωσης στο Καρποφόρο 

Σκοπός του έργου που υλοποιήθηκε, είναι να συμβάλλει στην ανάδειξη και 

προσέλκυση επισκεπτών σε περιοχές αισθητικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, 

στην ανάδειξη και αξιοποίησης της κοινής φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής 

περιοχής, στην ανάδειξη της οικολογικής αξίας της περιοχής και στην  ανάδειξη 

αξιόλογων μνημείων της φύσης. 

Με σκοπό την προώθηση των αγώνων παρθένου Δάσους βουνού Παρανεστίου, έχει 

υλοποιηθεί το έργο Ενέργειες συνολικής προβολής - προώθησης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου. Συγκεκριμένα, έχουν 

υλοποιηθεί δράσεις προβολής σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ΜΜΕ, δημιουργίας 

και εκτύπωσης εντύπων, συμμετοχής σε εκθέσεις και σχεδιασμός ιστοσελίδας για την 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την συμμετοχή των αγώνων. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολύ μεγάλο τμήμα του δήμου Παρανεστίου 

εντάσσεται  στην περιοχή ευθύνης του  Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 

Οροσειράς Ροδόπης. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς 

Ροδόπης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που 

υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).  

Σκοπός της ίδρυσης του ΦΔΟΡ είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 

(ν.2742/1999), η διοίκηση και διαχείριση της περιοχής ευθύνης του. Η έδρα του 

βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής, το Μεσοχώρι  Παρανεστίου Δράμας. Βασικός 
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στόχος του έργου του Φορέα Διαχείρισης είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη 

του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης μέσω κυρίως : 

• της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των κοινωνικών 

και οικονομικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

• της προσέλκυση επισκεπτών, της προβολή και ανάδειξης των αξιών της 

προστατευόμενης περιοχής. 

• της προσέλκυσης επιστημόνων και ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά 

κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ΜΚΟ. 

Στα πλαίσια υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του, Ο ΦΔΟΡ υλοποιεί ένα πλήθος 

παρεμβάσεων, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά προγράμματα, εντός της 

γεωγραφικής έκτασης του δήμου Παρανεστίου. 

 

4.1.4 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου  

 

Ο δήμος Κάτω Νευροκοπίου απλώνεται σε μία πολύ μεγάλη έκταση 

καταλαμβάνοντας όλο το βορειοδυτικό τμήμα του νομού Δράμας. Καταλαμβάνει 

συνολικά έκταση 872 τ.χλμ. (περίπου το 24%  του νομού Δράμας). Αποτελείται από 

16 τοπικές κοινότητες και μία δημοτική κοινότητα και έχει συνολικό πληθυσμό 7.860 

κατοίκους. Έδρα του είναι  το Κάτω Νευροκόπι. Ένας τόπος γνωστός στους 

περισσότερους για το δριμύ χειμώνα, με θερμοκρασίες μέχρι και -20°C, όταν οι 

χιονισμένες κορυφές των γύρω βουνών και τα χιονοσκέπαστα δέντρα στις πλαγιές 

τους τέρπουν τις αισθήσεις μας και συναγωνίζονται σε ομορφιά το καταπράσινο 

τοπίο της άνοιξης στα ορεινά. Ωστόσο, ο τόπος αυτός παραμένει άγνωστος για τη 

φυσική ομορφιά του, την ιστορία, τις ωραιότατες εκκλησίες του 19ου αι. και τις 

μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη. 

 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
   ΙΝΤERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 (2000-2006) 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ 
ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ  

    
500.000,00€ 

  

LEADER + 
 (2000-2006) 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ -ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΟΤΑΜΩΝ-ΝΕΣΤΟΥ 

    

103.772,71 € 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ, 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ-
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 
ΟΓΚΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

    

46.133,23 € 

ΠΕΠ 
  (2000-2006) 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ  ΦΑΛΑΚΡΟΥ  

  6.511.560 € 

   ΙΝΤERREG IV  ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
(2007-2013) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ  

213.206,00 € 
 

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ 
ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ  

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΛΙΣΣΕ, ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΥΡΟ ΔΗΜΟΥ Κ. 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

1.616.005,00 € 

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER  
(2007-2013) 

       

ΕΣΠΑ  
2007-2013 

        

        

        

ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

        

        

 

Την προγραμματική περίοδο 2000-2007 οι συνολικές εισπράξεις από ευρωπαϊκές 
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χρηματοδοτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 649.905€, ενώ την προγραμματική περίοδο 

2007-2013 ανήλθαν στο ποσό των 1.829.211€, οι οποίες αφορούσαν δύο έργα.  

Στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του Φαλακρού όρους, 

με το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο, την διαχείριση του οποίου  έχει αναλάβει εδώ 

και δύο χρόνια (μετά από πολλές περιπέτειες) η εταιρία ΧΙΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, στην 

οποία  μετέχουν οι περισσότεροι από τους πρώην εργαζόμενους στην Αναπτυξιακή 

εταιρία του Φαλακρού (μέτοχοι της οποίας ήταν ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, ο 

δήμος Προσοτσάνης και η Π.Ε. Δράμας). Για την ανάδειξη και αξιοποίηση του 

Χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, δαπανήθηκαν ποσά από πόρους της Ε.Ε. που 

ανέρχονται στο ύψος των 6.511.560€. Το παραπάνω ποσό δεν το διαχειρίστηκαν 

ΟΤΑ Α΄ βαθμού , άλλα λόγω της ιδιαιτερότητας του περιβαλλοντικού πόρου, κρίθηκε 

σκόπιμο να γίνει αναφορά στην παρούσα εργασία.  

Σημαντική παρέμβαση αποτέλεσε η κατασκευή αρδευτικού φράγματος που οδήγησε 

στο σχηματισμό της πανέμορφης λίμνης των Λευκογείων. Με τη δημιουργία του 

Κέντρου Επισκεπτών και τη διάνοιξη νέων μονοπατιών, επιχειρήθηκε να 

δημιουργηθεί ένας τουριστικός πόλος έλξης επισκεπτών, για  όλες τις εποχές του 

χρόνου, με ενεργή συμμετοχή του Δήμου του Γκότσε Ντέλτσεφ τόσο σε επίπεδο 

προγραμματισμού τους, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης αυτών, με τη μορφή της 

συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και ενεργειών προώθησης της από κοινού 

τουριστικής ανάπτυξης της διασυνοριακής αυτής περιοχής. Τελικά το εν λόγω κέντρο 

παρότι κατασκευάστηκε, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, ώστε να  εξυπηρετήσει τους 

σκοπούς για τους οποίους έγινε. 

Το λεκανοπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου χαρακτηρίζεται από την άγρια φυσική 

ομορφιά του, την ιστορία, τις  πλούσιες δασικές εκτάσεις, τις ωραιότατες εκκλησίες 

του 19ου αιώνα που είναι διάσπαρτες στο φυσικό περιβάλλον. Για την ανάδειξη και 

την αξιοποίηση τους, έχουν εκτελεστεί έργα ανάδειξης και προστασίας του 

φυσικού κάλλους και σήμανσης-χαρτογράφησης των μονοπατιών που διασχίζουν 

τον ορεινό όγκο του λεκανοπεδίου, ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής η πρόσβαση.  

Η ηρωική μάχη των οχυρών, στάθηκε η αφορμή για την δημιουργία του μουσείου 

πάρκου Λίσσε, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες του την δυνατότητα, 

συμμετέχοντας σε ομάδες, να παίξουν με ξεχωριστούς ρόλους ο καθένας, ένα παιχνίδι 

ψηφιακής αναπαράστασης της μάχης των οχυρών. Τα έργα της Γραμμής Μεταξά, 
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αποτελούν σημεία μνήμης και θαυμασμού ενός ηρωικού και επώδυνου κομματιού της 

ελληνικής ιστορίας. Το έργο του Μουσείου- Πάρκου Λίσσε επιχειρεί να αναδείξει και 

να ζωντανέψει τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Στόχος είναι η επίσκεψη να 

αποτελέσει μια δραστηριότητα βιωματικής περισυλλογής και ανάκλησης της 

ιστορικής μνήμης, αλλά και μιας πρωτότυπης δημιουργικής ψυχαγωγίας.  

 

4.1.5 Δήμος Δράμας  

 

Ο Δήμος Δράμας Προέκυψε από την συνένωση των προϋπάρχοντος δήμου Δράμας 

και της Κοινότητας Σιδηρονέρου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 833.01 τ.χλμ 

(περίπου το 24%  του νομού Δράμας) και ο πληθυσμός του 58.944 κάτοικοι. Έδρα 

του νέου δήμου ορίστηκε η πόλη της Δράμας. Η Δράμα βρίσκεται κάτω από τις 

κορυφές του Φαλακρού. Χαρακτηριστικό της πόλης αποτελούν τα άφθονα 

τρεχούμενα νερά, τα πανύψηλα δέντρα και τα πάρκα, που καταλαμβάνουν μεγάλο 

τμήμα του  αστικού ιστού της πόλης. Βρίσκεται  στην καρδιά του νομού και αποτελεί 

την αφετηρία για τις περισσότερες εξορμήσεις των επισκεπτών. Στα ορεινά του 

δήμου Δράμας, στην πρώην κοινότητα Σιδηρονέρου, ο επισκέπτης της περιοχής 

συναντά ένα από τα ωραιότερα δασικά συμπλέγματα της χώρας, το περίφημο δάσος 

της Ελατιάς, του οποίου ο πλούτος σε πανίδα και χλωρίδα στα βουνά της Κεντρικής 

Ροδόπης αποτελεί σημείο αναφοράς για το νομό μας και τη βόρεια Ελλάδα. 

Σημαντικότατη πολιτιστική δραστηριότητα αποτελεί το φεστιβάλ ταινιών μικρού 

μήκους, το οποίο διοργανώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, καθώς και η 

¨Ονειρούπολη¨, η οποία περιλαμβάνει στο πρόγραμμα των δράσεων της  πλήθος 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή κάθε είδους συλλόγων από όλη την βόρειο 

Ελλάδα και διαρκεί από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου. 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 
   ΙΝΤERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 (2000-2006) 
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LEADER + 
 (2000-2006) 

        

ΠΕΠ 
  (2000-2006) 

        

   ΙΝΤERREG IV  ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
(2007-2013) 

        

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER  
(2007-2013) 

  

      

ΕΣΠΑ  
2007-2013 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

    1.599.040,00 € 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)  

  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ  

30.972,00 € 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

    35.042,00 € 

ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

        

        

Την προγραμματική περίοδο 2000-2007 δεν υπήρχε απορρόφηση ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων, ενώ την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανήλθαν στο ποσό 

των 1.665.054€, οι οποίες όμως αφορούσαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ένα μόνο έργο. 

Η ανακαίνιση του παλιού δημαρχείου Δράμας και η μετατροπή του σε 

πολιτιστικό-πνευματικό κέντρο, είχε σαν στόχο την δημιουργία αίθουσας 

εκδηλώσεων – προβολών, χώρο αναμονής, γραφείο Δημάρχου –Αντιδημάρχου, 

γραφείο γραμματείας πνευματικού – πολιτιστικού κέντρου, γραφείο οργάνωσης - 
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σχεδιασμού πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Δράμας, χώρο εργασίας εθελοντικών 

ομάδων, γραφείο εμψυχωτή ομάδων και οργάνωσης – υποστήριξης εθελοντικών 

ομάδων και δράσεων και εργαστήριο φωτογραφίας με σκοτεινό θάλαμο. Επίσης, 

αίθουσας θεατρικού εργαστηρίου, αίθουσας εικαστικού εργαστηρίου, γραφείο 

διοικητικής υποστήριξης εργαστηρίων - ερευνητικών κέντρων, ενός εκθεσιακού 

χώρου, εργαστήριου παραδοσιακής μουσικής, χώρο εκθέσεων , κέντρο τοπικής 

λαογραφικής έρευνας , κέντρο τοπικής ιστορικής έρευνας. 

Τα εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των 

δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του. 

Η πραγματοποίηση του έργου έγινε προκειμένου να αναδειχθούν τα πολεοδομικά, 

ιστορικά, πολιτιστικά κ.τ.λ. στοιχεία που υπάρχουν στο Ιστορικό Κέντρο του Δήμου 

Δράμας. Στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν διαχρονικά την οικιστική ενότητα του 

Ιστορικού Κέντρου η οποία περικλείεται από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου 

Δράμας. 

Με την υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιήθηκε: 

1. Η συλλογή των δεδομένων, η καταγραφή της γνώσης για το ιστορικό κέντρο και η 

δυνατότητα της παρουσίασης και της προβολής τους. 

2. Η παρουσίαση του διαμορφωθέντος και ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για να 

διατυπωθούν προτάσεις για την βελτίωσή του. 

3. Η παρουσίαση εκτιμήσεων και προτάσεων για τη σειρά των ενεργειών, τη 

μεθοδολογία και των προτεινόμενων προδιαγραφών για τη μελέτη προστασίας και 

ανάδειξης του ιστορικού κέντρου. 

4. Η παρουσίαση προτάσεων για τις κανονιστικές και θεσμικές ρυθμίσεις για τη 

διαχείριση του ιστορικού κέντρου του Δήμου Δράμας και η θέσπιση μεθοδολογίας 

(π.χ. πολεοδομικές ρυθμίσεις, συνεργασία αρμόδιων υπηρεσιών για μεθοδολογία 

διαδικασίας παρέμβασης στις υποδομές του ιστορικού κέντρου-οδοστώματα, 

φωτισμός, κοινωνικά δίκτυα κλπ, κανονισμοί λειτουργίας, φορέας διαχείρισης, κ.α.) 

Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες των φορέων, 

ειδικών επιστημόνων, υπηρεσιακών παραγόντων και των ενδιαφερομένων πολιτών να 

προκύψουν οι προτάσεις: 

1. για τις προδιαγραφές της συνολικής μελέτης για την προστασία, ανάδειξη και 
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αξιοποίηση του ιστορικού κέντρου της πόλης. 

2. για τις κανονιστικές, θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία και 

διαχείριση του ιστορικού κέντρου. 

4.2 Συμπεράσματα  

 

4.2.1 Ως προς τις δομές των ΟΤΑ και τον τρόπο λειτουργίας τους.  

 

• Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις για την αξιοποίηση των πολιτιστικών και των 

περιβαλλοντικών πόρων αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών δράσεων, 

που υλοποίησαν οι ΟΤΑ του νομού Δράμας. 

• Υπάρχει μία ικανοποιητική απορροφητικότητα πόρων, η οποία βέβαια διαφέρει 

από δήμο σε δήμο και από προγραμματική περίοδο σε προγραμματική περίοδο. 

• Αντίστοιχες δράσεις έχουν υλοποιηθεί σε όλους τους δήμους του Ν. Δράμας. 

• Τις αρμοδιότητες του τμήματος προγραμματισμού, το οποίο είναι το καθ΄ ύλη 

αρμόδιο τμήμα για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης, αναλαμβάνουν 

συνήθως οι ειδικοί συνεργάτες του κάθε Δημάρχου. Το αποτέλεσμα είναι  ότι όσες 

δράσεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται, να θεωρούνται ξένες από τις 

υπηρεσίες του δήμου και να αντιμετωπίζονται αρνητικά από το προσωπικό. Η 

αλλαγή των δημοτικών αρχών αλλάζει οράματα και προτεραιότητες και οδηγεί 

συνήθως στην εγκατάλειψη των προηγούμενων σχεδίων. Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις είναι κοινές  σε όλους τους μικρούς δήμους του νομού.  

• Οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους οι οποίες 

υλοποιήθηκαν, δεν ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αποτέλεσμα του 

γενικότερου επιχειρησιακού και στρατηγικού προγραμματισμού τους. Οι 

επενδύσεις που υλοποιήθηκαν αποτελούν μια σειρά ασύνδετων μεταξύ τους 

έργων, χωρίς να ακολουθούν μια ενιαία στρατηγική marketing και branding για 

την ανάπτυξη του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.  

• Οι νέες δομές που δημιουργήθηκαν δεν εντάχθηκαν ποτέ λειτουργικά στα 

οργανογράμματα των δήμων, ώστε να μπορέσουν να προσλάβουν το μόνιμο, 
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εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την λειτουργία τους.  

• Οι νέες δομές που δημιουργούνται, δεν έχουν το μέγεθος, ούτε έχουν αποκτήσει 

την απαιτούμενη δυναμική, ώστε να καταστούν από μόνες τους οικονομικά 

βιώσιμες. Δεν υπάρχει από τους δήμους η δυνατότητα διάθεσης προσωπικού για 

την αξιοποίηση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν προς όφελος της τοπικής 

κοινωνίας. Το αποτέλεσμα είναι να έχει καταστεί ασύμφορο το κόστος 

υποστήριξης της λειτουργίας τους. Αυτό επιδεινώνεται περισσότερο από την 

οικονομική κρίση και την δραματική περικοπή των συνολικών πόρων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, οι δήμοι επιβαρύνονται με έξοδα λειτουργίας και 

συντήρησης, χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικό όφελος για αυτούς. Αποτέλεσμα 

όλων των παραπάνω, είναι να υπάρχουν αδυναμίες στην λειτουργία, στην φύλαξη 

και στις απαιτούμενες συντηρήσεις των χώρων. Μέχρι και φαινόμενα 

βανδαλισμών, ακόμα και κλοπές έχουν σημειωθεί. 

• Η συνοχή και το επίπεδο συνεργασίας στα πλαίσια του περιφερειακού 

σχεδιασμού, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται έργα 

από πολλούς φορείς του δημοσίου, που δραστηριοποιούνται στα όρια των ΟΤΑ 

και εκτελούν παρεμβάσεις παρόμοιου χαρακτήρα, χωρίς να υπάρχει από κοινού 

προγραμματισμός, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των δράσεων. 

• Οι διοικήσεις των δήμων, έχουν αντιληφτεί το γεγονός ότι στο άμεσο μέλλον, οι 

ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις αποτελούν την μόνη πηγή προσέλκυσης πόρων για 

τους δήμους τους. 

• Αρχίζει σταδιακά, να διαμορφώνεται ένα κλίμα εξωστρέφειας και συνεργασίας σε 

ευρύτερα πλαίσια, στην κουλτούρα των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης του 

νομού Δράμας. 

• Μία από τις βασικότερες αδυναμίες των δήμων είναι η παντελής απουσία 

εκπόνησης σχεδίων βιωσιμότητας και πλάνου μάρκετινγκ για την λειτουργία των 

νέων, άλλα και των υφιστάμενων επενδύσεων. Το γεγονός αυτό, δεν επιτρέπει 

στους φορείς να αντιληφθούν τις παραμέτρους οι οποίες θα διασφαλίσουν την 

αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία τους. Η παραπάνω παθογένεια, 

μετατρέπει τις δομές αυτές  σε ¨βαρίδια¨  λειτουργίας, αντί να τις αναδείξει σε 

επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 

τοπική κοινωνία. 
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4.2.2 Ως προς τα οφέλη των δημοτών και της τοπικής κοινωνίας. 

 

• Αυξήθηκε η δυνατότητα πρόσβασης των δημοτών σε πολιτιστικές  

δραστηριότητες, λόγω της αύξησης των διαθέσιμων υποδομών (ύπαρξη 

διαθέσιμων χώρων και εξοπλισμού). 

• Επίσης λόγω της αύξησης των διαθέσιμων υποδομών άλλα και της 

χρηματοδότησης αντίστοιχων δράσεων, αυξήθηκε η δυνατότητα που παρέχεται 

στους πολιτιστικούς συλλόγους, στις ΜΚΟ, στα σχολεία, για υλοποίηση δράσεων 

πολιτιστικών ανταλλαγών, διοργάνωσης πολιτιστικών συνεδρίων, ημερίδων, 

θεατρικών παραστάσεων  και φεστιβάλ.  

• Μέσω της υλοποίησης των έργων, υπήρξε συγκέντρωση, καταγραφή, τεκμηρίωση 

και ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων που ήταν άγνωστα στο ευρύ κοινό ή 

κινδύνευαν με πολιτιστική απαξίωση  και φυσική καταστροφή. 

• Αυξήθηκε η τουριστική κίνηση και δημιουργήθηκαν έσοδα για τους δήμους και τις 

επιχειρήσεις, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια μελέτη η οποία να τα προσδιορίζει 

επακριβώς. Παρόλα αυτά, η αύξηση της επισκεψημότητας δεν προσέγγισε τα 

επίπεδα που θα μπορούσε να είχε φτάσει, εάν υπήρχε ένα συνεκτικό σχέδιο 

στρατηγικού προγραμματισμού κάτω από μία ταυτότητα προορισμού (destination 

brand).  

• Πολλές από τις δομές που δημιουργήθηκαν, δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν 

φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς, ΜΚΟ) οι οποίοι ως ¨ζωντανοί¨ οργανισμοί, θα 

κατάφερναν να αυξήσουν σημαντικά την κινητικότητα του χώρου καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του έτους, με αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα. 

 

4.3 Καλές πρακτικές ΟΤΑ  

 

Μελετώντας τον σκοπό των παρεμβάσεων και την αποτελεσματικότητα τους, 

διαπιστώνεται ότι υπήρχαν μερικές πολύ καλές πρακτικές υλοποίησης δράσεων, οι 

οποίες αξίζει να αναφερθούν παρακάτω.  

• -Η ανάγκη καταγραφής και συλλογή των στοιχείων προς τεκμηρίωση του κέντρου 
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προσφυγικής μνήμης στην καπναποθήκη της δημοτικής κοινότητας Αγίου Αθανασίου, 

ευαισθητοποίησε τους πολίτες και τους ενεργοποίησε προς την κατεύθυνση της 

συμμετοχής τους στην υλοποίηση του έργου και στην υιοθέτηση του, μετά την 

ολοκλήρωση και  την απόδοση του στην τοπική κοινωνία  

• Η διαμόρφωση  του περιβάλλοντος χώρου του σπηλαίου πηγών Αγγίτη (Μααράς), 

έδωσε την δυνατότητα λειτουργίας βιώσιμων ιδιωτικών επιχειρήσεων εστίασης 

και αναψυκτηρίων, δημιουργώντας έναν αναπτυξιακό πυρήνα στην ευρύτερη 

περιοχή, ο οποίος προσελκύει επισκέπτες από όλη την βόρειο Ελλάδα και 

δημιούργησε μόνιμες θέσεις εργασίας και αύξηση των εσόδων της τοπικής αγοράς.  

• Η αξιοποίηση του Οχυρού Λίσσε, δίνει την δυνατότητα αύξησης των εσόδων  και 

των διανυκτερεύσεων στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου, μέσω της 

προσέλκυσης επισκεπτών. Δίνει επίσης ένα δείγμα συνεργασίας με επωφελή 

αποτελέσματα και για τους δύο φορείς που συνεργάστηκαν μεταξύ τους (δήμος Κ. 

Νευροκοπίου  και Ελληνικός στρατός). 

• Η δημιουργία του ξενώνα φιλοξενίας νέων στην Πετρούσα, δυναμικότητας 250 

κλινών, με σκοπό την φιλοξενία ομάδων νέων επισκεπτών, ανοίγει τεράστιες 

προοπτικές προσέλκυσης επισκεπτών στον δήμο Προσοστσάνης. Ο συνδυασμός  

των διαθέσιμων πολιτιστικών και των περιβαλλοντικών πόρων, με την δυνατότητα 

οικονομικής φιλοξενίας, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τους νέους ώστε 

οργανωμένα  όχι,  να επισκεφθούν την περιοχή.  

• Η δυνατότητα  φιλοξενίας ειδικών ομάδων επισκεπτών στον οικισμό φιλοξενίας 

του δήμου στο Μεσοχώρι, στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής 

σύμβασης με το ΚΠΕ Παρανεστίου, έχει συμβάλλει ήδη στην αύξηση της 

επισκεψημότητας στον δήμο Παρανεστίου, προσελκύοντας κατά βάση 

εκπαιδευτικούς, μέσω των δράσεων κατάρτισης που υλοποιεί το ΚΠΕ 

Παρανεστίου. Το παραπάνω παράδειγμα συνεργασίας των δύο φορέων του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι μπορούν να 

πραγματοποιηθούν καινοτόμες δράσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της ευρύτερης περιοχής.  
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4.4 Προτάσεις  προς του ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Νομού Δράμας 

 

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, οι προτάσεις προς τους ΟΤΑ του νομού Δράμας 

διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : 

Α)Σε επίπεδο συνεργατικών δράσεων και από κοινού ανάληψης πρωτοβουλιών: 

• Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της πολιτιστικής κουλτούρας και 

παράδοσης του Νομού Δράμας με τον τουρισμό. Η παραπάνω τάση είναι διεθνής, 

αποτυπώνεται σε όλα τα προγραμματικά κείμενα της ευρωπαϊκής ένωσης για την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.  

• Για να υλοποιηθεί αυτή η σύνδεση, πρέπει να γίνει εκπόνηση σχεδίων 

στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη μιας 

συνεκτικής ταυτότητας προορισμού. Η αλλαγή αυτή, ενδεχομένως πρέπει να γίνει 

σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς η μέχρι τώρα εμπειρία έχει 

αποδείξει ότι οι δήμοι (ιδιαίτερα οι μικροί) δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό 

για την υλοποίηση μιας παρόμοιας στρατηγικής. Η προσήλωση στην υλοποίηση 

μίας τέτοιας στρατηγικής, θα είχε ως αποτέλεσμα την σύνδεση έργων πολιτισμού 

και περιβάλλοντος με συνεκτική δομή, δημιουργώντας ένα ενιαίο πολιτιστικό και 

τουριστικό προϊόν. 

Η υλοποίηση της στρατηγικής πρέπει να χαρακτηρίζεται από ολιστική προσέγγιση  

σε δύο επίπεδα : 

α)σε επίπεδο δήμου με την δημιουργία μίας αυτόνομης δομής διαχείρισης, 

προβολής, προώθησης των έργων και υποδομών που έχουν δημιουργηθεί σε 

κάθε δήμο ή παραχώρηση των παραπάνω λειτουργιών σε ιδιωτικούς φορείς 

(π.χ. κοιν.σεπ, συλλόγους ή ακόμα και ιδιωτικές εταιρίες) διατηρώντας τις  

διαδικασίες συντονισμού όλων των δομών στην αρμοδιότητα του δήμου και  

β) σε επίπεδο νομού με την προβολή, ανάδειξη και αξιοποίηση των 

υφιστάμενων διαδημοτικών δικτύων που έχουν δημιουργηθεί από 

προηγούμενες παρεμβάσεις, όπως είναι ¨οι δρόμοι του  νερού¨ ή ¨οι δρόμοι 

του  κρασιού¨ καθώς και την δημιουργία νέων. Το φορέα υλοποίησης αυτών 

των συνεργασιών θα μπορούσε να αποτελέσει η Αναπτυξιακή  Δράμας ΑΕ 

(Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ). Στην επιχείρηση υπηρετούν 
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εξειδικευμένα στελέχη, με γνώση του νομού, σταθερότητα στις θέσεις 

εργασίας τους (γεγονός που θα ξεπερνούσε πολλά προβλήματα που 

αναφέραμε παραπάνω) και με πολύ καλά αποτελέσματα στην υλοποίηση 

αντίστοιχων προγραμμάτων. 

• Στην εφαρμογή του μοντέλου στρατηγικού σχεδιασμού που περιγράφεται 

παραπάνω, η Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ θα μπορούσε να συντονίσει την 

συνεργασία μεταξύ των δήμων του νομού, άλλα και με τους υπόλοιπους φορείς 

του δημοσίου, που έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν δράσεις, ώστε να υπάρξει  

συνέργεια και συμπληρωματικότητα ως προς τις δράσεις που υλοποιεί ο κάθε 

φορέας. Τέτοιοι φορείς είναι η Περιφερειακή  ενότητα Δράμας με υπηρεσίες όπως 

η Δ/νση Ανάπτυξης, η Δ/νση αγροτικής οικονομίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

Μακεδονίας Θράκης με την Δ/νση Δασών, ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς 

Ροδόπης, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, η εφορία 

αρχαιοτήτων Δράμας, ακόμα και η ΔΕΗ η οποία έχει την διαχείριση των 

φραγμάτων στο Νέστο ποταμό, στο Παρανέστι.  

Στην παραπάνω πρόταση συνηγορούν τα εξής δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί 

κατά  την τρέχουσα προγραμματική περίοδο: 

- Μέσω του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού Προγράμματος, η περιφέρεια 

ΑΜΘ έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (ΟΧΕ) της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού», με 

χωρική αρμοδιότητα μεγάλο τμήμα του δήμου Δοξάτου και την αστική 

περιοχή του δήμου Δράμας. Το συνολικό εξασφαλισμένο ποσό του 

προϋπολογισμού της ανέρχεται στο ύψος των 55,2 εκ. €, από το οποίο ποσό, 

έχουν ήδη καθοριστεί τα έργα που θα υλοποιηθούν σε κάθε δήμο. 

- Η ίδια η Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης 

(ΟΤΔ) για την υλοποίηση του Τοπικού  Προγράμματος  CLLD LEADER 

Νομού Δράμας, η δημόσια δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 4.9 

εκ €.  

- Στα σχέδια της περιφέρειας είναι η δημιουργία μίας ακόμα ΟΧΕ, της «ζώνης 

Νέστου και Ορεινού όγκου Ροδόπης», με χωρική αρμοδιότητα το δήμο 

Παρανεστίου, το ορεινό τμήμα του δήμου Δράμας και τμήμα του δήμου κ. 

Νευροκοπίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να καθοριστεί στο 
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ύψος των 15 εκ € και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης ΟΧΕ της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει διαθέσιμο προς τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του νομού Δράμας, ένα ευρύ πλαίσιο με 

δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση παρεμβάσεων σχετικών με την 

ανάπτυξη των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων και την σύνδεση τους με 

την τουριστική αξιοποίηση και την οικονομική ανάπτυξη του νομού. Προκειμένου 

να μπορέσουν αυτοί οι χρηματοδοτικοί πόροι να αξιοποιηθούν και όχι να 

απορροφηθούν, θα πρέπει ένας φορέας να αναλάβει την υλοποίηση του 

απαιτούμενου συντονισμού και των επεμβάσεων συμπλήρωσης των τυχόν κενών ή 

εκμετάλλευσης των ευκαιριών που θα εμφανιστούν. 

 

Β)Σε επίπεδο μεμονωμένων δράσεων του κάθε αυτόνομου ΟΤΑ ξεχωριστά : 

• Η όσο το δυνατό καλύτερη στελέχωση και κατάρτιση των αντίστοιχων υπηρεσιών 

των δήμων, θα βοηθούσε στην υποβολή περισσότερων προτάσεων και την 

απορρόφηση περισσότερων χρηματοδοτήσεων. Διατηρώντας όμως το ήδη 

υπάρχων αναποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης των επενδύσεων αυτού του 

είδους, δεν θα  βελτιώνονταν το επίπεδο αξιοποίησης των υποδομών προς όφελος 

των τοπικών κοινωνιών.  

• Ενσωμάτωση σε πρώτη φάση, των δομών που δημιουργήθηκαν στους 

οργανισμούς των δήμων και πρόσληψη σε δεύτερη φάση ανάλογων ειδικοτήτων 

για την λειτουργία τους. 

• Μεγαλύτερη ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων και φορέων (π.χ. πολιτιστικοί 

σύλλογοι, ΜΚΟ) στην διαμόρφωση των προτάσεων και συμμετοχή στην 

υλοποίηση των παρεμβάσεων και στην απόδοση των έργων στην τοπική κοινωνία, 

ώστε να αποτελούν ζωντανά κύτταρα της πολιτιστικής ζωής. 

• Δημιουργία στρατηγικής άντλησης επισκεπτών από κοντινές περιοχές. Απαιτείται  

προσπάθεια προσέγγισης των κατοίκων κοντινών προορισμών, με σκοπό την 

αύξηση της επισκεψημότητας των υποδομών. Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί εύκολα με τη συνεργασία των δήμων μεταξύ τους. Για παράδειγμα η 

πραγματοποίηση δράσεων μέσω των ΚΔΑΠ των δήμων, για επισκέψεις σε 
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διπλανούς δήμους (χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΕΤΑΑ) ή προσέλκυση των ΚΑΠΗ  

ή των σχολείων, μέσω της ενίσχυσης ενδεχομένως των παραπάνω δράσεων από 

ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και 

σκοπό την καλύτερη γνωριμία των κατοίκων της περιφέρειας με τους εκάστοτε 

γειτονικούς δήμους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
 

1η ενότητα -Ταυτότητα πολιτιστικού-περιβαλλοντικού  πόρου 
ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΈΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΧΥΡΟΥ ΛΙΣΣΕ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΥΡΟ 

ΔΗΜΟΥ  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
 

1. Τόπος λειτουργίας:    Νομός     Δήμος    
2. Φορέας υλοποίησης:     Φορέας Λειτουργίας    
3. Πηγή χρηματοδότησης:    Έτος πρώτης λειτουργίας  
    (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Διασυνοριακό , Leader, άλλο) 
4. α)Ωράριο Λειτουργίας  
    β)Προσωπικό που απασχολείτε (μόνιμο, εποχιακό, άλλη μορφή απασχόλησης) ; 
5. Περιεχόμενο εκθεμάτων :  
    α)Αντικείμενο (Πολιτιστικό , περιβαλλοντικό , άλλο)  
    β)Χαρακτηριστικά εκθεμάτων: 
    (Ψηφιακά, φυσικά εκθέματα, υλικό  τεκμηρίωσης): 
6. Η πολιτιστική υποδομή είναι αναγνωρισμένη ως Μουσείο από το Υπ. Πολιτισμού; 
7. Υπάρχει συλλογή; 
 7α)Η συλλογή αφορά ποιες περιόδους; 
 7β)Ποσοτικοποιήστε την κάθε συλλογή:  

a. Φωτογραφίες 
b. Βιβλία 
c. Αντικείμενα 
d. Αρχεία ήχου 
e. Τραγούδια 
f. Συνταγές 
g. .................. 

 7γ)Ποιες είναι οι ονομασίες των συλλογών; 
 7δ)Η συλλογή έχει καταγραφεί σύμφωνα με το πρότυπο Europeana ; 
      (Ευρωπαϊκή  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη); 
 7ε)Η πολιτιστική υποδομή διαθέτει λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης των συλλογών; 
 

 
2η ενότητα -Οικονομικά στοιχεία  

 
ΕΞΟΔΑ : 
8. Αμοιβές προσωπικού  
9. Λειτουργικές δαπάνες  
10. Επενδυτικές δαπάνες 
11. Δαπάνες προβολής  , δικτύωσης 
    (έντυπο υλικό, ιστοσελίδα, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ)  
 
 
ΈΣΟΔΑ: 
12. Αριθμός επισκεπτών (εισιτήρια)   Τιμολογιακή πολιτική  Έσοδα  
13. Λοιπά έσοδα  (αναμνηστικά, αντίγραφα, κλπ)  
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14. Η πολιτιστική υποδομή διαθέτει κατάστημα αναμνηστικών (souvenirs); 
 
 
 
 
ΟΦΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
15. Έσοδα τοπικών επιχειρήσεων  
      α)Διανυκτερεύσεις, β)γεύματα, γ)μετακινήσεις ,δ)λοιπά  
 
 

3η ενότητα -Λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά  
 
16. Τοποθεσία -πρόσβαση επισκεπτών : 
      (εντός οικισμού, ύπαρξη τακτικής συγκοινωνίας, απομακρυσμένη τοποθεσία) 
17. Υποδομές για ΑΜΕΑ: 
      (στην πρόσβαση, στην τεκμηρίωση υλικού , τυχόν ιστοσελίδα) 
18. Ετήσια δαπάνη για την προβολή – προώθηση της πολιτιστικής υποδομής: 
19. Εποχικότητα επισκεπτών (καλοκαίρι, γιορτές , τριήμερα)   
20. Κατηγορίες επισκεπτών (Ομαδικές επισκέψεις, τουρίστες, ΚΑΠΗ, σχολεία)  
21. α)Ύπαρξη συνεργασίας -συμπληρωματικότητας, άμεσης ή έμμεσης, με άλλους 
       φορείς (Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης , επιμελητήρια, ΚΠΕ, φορείς 
       διαχείρισης). 
        β)Ύπαρξη τυχόν παρόμοιων πόρων σε κοντινή απόσταση, διπλανούς δήμους. 
22. Υλοποιούνται ταυτόχρονα άλλες εκδηλώσεις στον ίδιο χώρο; 

o Είδος εκδήλωσης 
o Ονομασία 
o Χρόνος 
o Επισκεψημότητα 
 

23. Ποιοί είναι οι  κυριότεροι λόγοι για τους οποίους επισκέπτονται την πολιτιστική υποδομή ;  
24. Υπάρχει  δυνατότητας φιλοξενίας επισκεπτών; 
25. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων, ανανέωσης εκθεμάτων , δημιουργία ψηφιακών 
εφαρμογών, προμήθειας  εξοπλισμού ;  
26. Υλοποιείται συγκεκριμένο πλάνο marketing για την αύξηση της επισκεψιμότητας; 
27. Ποιές είναι οι προγραμματισμένες  δράσεις για το άμεσο μέλλον (επόμενα 1-2 χρόνια) ; 
28. Ποιά είναι τα κύρια προβλήματα-Πιθανοί τρόποι και ενέργειες αντιμετώπισης τους; 
29. Υπάρχουν δυνητικές  ευκαιρίες -ποιοί είναι πιθανοί τρόποι αξιοποίησης τους;  
30. Αναφέρατε του πιο σημαντικούς πόλους από τους οποίους θα μπορούσατε να αντλήσετε επισκέπτες;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  

 
1.ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
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1.ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
Β ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
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1.ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
Γ.ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ (ΜΑΑΡΑΣ) 
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2.ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  
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3.ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
Α.ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ¨ 
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3.ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
Β. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  
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4.ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Α) ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΤΟ,0, 
,Σ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΛΙΣΣΕ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
¨ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ¨. 
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5.ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Α). ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
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