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Δπραξηζηίεο 

Με ηελ επθαηξία ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

εηιηθξηλψο φζνπο αλζξψπνπο άκεζα ή έκκεζα ζπλέβαιιαλ κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο. 

Ηδηαηηέξσο επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Ησάλλε Κπξίηζε, ηνπ νπνίνπ νη 

ζπκβνπιέο, νη παξαηεξήζεηο θαη νη παξνηξχλζεηο ήηαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο, 

θαζψο επίζεο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.   
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Βηώζηκε αζηηθή αλάπηπμε ειιεληθώλ πόιεσλ. 

 Η πεξίπησζε ηεο Καηεξίλεο 

 

εκαληηθνί Όξνη: Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο, Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε, 

Πνιηηηθή πλνρήο. 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο βηώζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε επίπεδν πφιεο. Μειέηε 

πεξίπησζεο ζα απνηειέζεη ε πφιε ηεο Καηεξίλεο κε θεληξηθφ εξψηεκα ηελ ζπκθσλία θαη 

ζχγθιηζε ηεο εθαξκνδφκελεο ζε απηή ζηξαηεγηθήο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αζηηθή εδαθηθή αλάπηπμε. 

Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηηο πφιεηο έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ απηήλ ηεο πεξηφδνπ 

2007-2013 θαη ησλ πξνεγνχκελσλ. Απνηειεί θαηαζηάιαγκα ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ 

απφ ηηο έσο ηψξα ρξεκαηνδνηήζεηο είηε κέζσ ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ πξνεγνχκελσλ Πξνγξακκάησλ 

είηε κέζσ ησλ ζρεηηθψλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη εηζάγεη ην λέν ζηνηρείν ηεο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο βηώζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε επίπεδν πφιεο, ε νπνία  

αληηκεησπίδεη ηηο εμήο πξνθιήζεηο: 

- νηθνλνκηθέο 

- θνηλσληθέο 

- δεκνγξαθηθέο 

- πεξηβαιινληηθέο 

- θιηκαηηθήο αιιαγήο 

Γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ 

πεξίνδν 2014-2020, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ζπλδπαζηνχλ θάζεηεο / ηνκεαθέο πνιηηηθέο κε 

«νξηδφληηεο» πνιηηηθέο, κεηαμχ δειαδή ησλ δηαθφξσλ πεδίσλ αζηηθήο αλάπηπμεο.   

Σν ΔΠΑ 2014-20 σο πξνο ηε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε αλαγλσξίδεη ηηο θαίξηεο 

πξνθιήζεηο πνπ ζα εμεηδηθεπζνχλ θαηά Πεξηθέξεηα, πξνθξίλεη θαηεγνξίεο πεξηνρψλ θαη 

νξίδεη σο εξγαιείν εθαξκνγήο ηελ Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Δπέλδπζε. 

Σν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΠ), σο πξνο ηνλ αζηηθφ ρψξν, 

εληνπίδεη ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηάξζξσζε ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 11 αζηηθέο 

πεξηνρέο έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ κε ππθλφηεηεο θαηνίθεζεο πνπ 
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δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο πηέζεηο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη σο απαξαίηεηεο ηηο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο γηα ζηήξημε ησλ αζηηθψλ 

πιεζπζκψλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ απφ ηελ άλαξρε επέθηαζε ησλ αζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ησλ πφιεσλ κέζσ νινθιεξσκέλσλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ζηήξημε απαζρφιεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

επάισησλ νκάδσλ. 
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Sustainable urban development of Greek cities. The case of Katerini 

 

Keywords :Integrated territorial investment, Sustainable Urban Development, Cohesion 

Policy 

Abstract 

The aim of the thesis is to investigate and evaluate the implementation of the integrated 

strategy of sustainable urban development at city level. Case study will be the city of Katerini 

with a central question of the agreement and convergence of the strategy applied to the 

objectives of the European policy for urban spatial development. 

European urban policy has significant differences from the 2007-2013 programming period 

and earlier ones. It deploys the experience gained from the funding so far either through 

ERDF and ESF of previous Programs or through the relevant Community Initiatives and 

introduces the new element of the integrated urban sustainable urban development strategy 

that addresses the following challenges: 

- economic 

- social 

- demographic 

- environmental 

- climate change 

In order to compile and promote the implementation of Sustainable Urban Development in 

2014-2020, it is considered necessary to combine vertical / sectoral policies with "horizontal" 

policies, including the various fields of urban development. 

NSRF 2014-20 on Sustainable Urban Development recognizes the key challenges that will be 

specific per Region, identifies categories of areas and defines Integrated Territorial 

Investments as an implementation tool. 

The Operational Program of Central Macedonia (ROP), in terms of urban space, identifies the 

strong differentiation in the structure of the urban system. 11 urban areas have a population of 

more than 10,000 inhabitants with densities of habitation that create significant pressures on 

the natural and man-made environment, which highlights the need for integrated interventions 

to support urban populations, the protection of peri-urban areas from the uncontrolled 

expansion of urban functions and strengthening social networking of cities through integrated 

approaches to support employment and promote the social inclusion of vulnerable groups. 
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1.1. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

«Βιώζιμη οπίζεηαι η ανάπηςξη πος ανηαποκπίνεηαι ζηιρ ανάγκερ ηηρ παπούζαρ γενιάρ, 

συπίρ να μειυθεί η ικανόηηηα ηυν μελλονηικών γενεών να καλύτοςν ηιρ δικέρ ηοςρ 

ανάγκερ και θιλοδοξίερ.»
1
  

Ζ Βηψζηκε (ή αιιηψο αεηθφξνο) Αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζηελ ηζφξξνπε θαη  ηζφηηκε επηδίσμε 

ηξηψλ ππιψλσλ: Οηθνλνκία, Πεξηβάιινλ, Κνηλσλία.  

  πλδπαζκέλεο ζηαζκίζεηο πνιιψλ παξακέηξσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ρξφλν.  

 Δηιηθξηλή, επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαη δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ.  

 πληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη ελεξγνπνίεζε φισλ.  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε απηή ηελ παξάιιειε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ ηξηψλ 

ππιψλσλ γηα νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα θαη θαη’ επέθηαζε ην Κξάηνο, πξέπεη λα 

εηζρσξήζνπκε πξψηα ζηελ θιίκαθα ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ηηο πφιεηο.  

ηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξώπε 2020 είλαη ε πξναγσγή κηαο αλάπηπμεο: έμππλεο, κε 

απνηειεζκαηηθφηεξεο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, βηψζηκεο, 

ράξε ζηελ απνθαζηζηηθή κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα· θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο. Ζ ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη ζε πέληε θηιφδνμνπο ζηφρνπο ζηνπο ηνκείο ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θιίκαηνο/ηεο ελέξγεηαο.
2
 

Χζηφζν, ην πκβνχιην γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ΔΒ
3
  ην νπνίν πεξηιακβάλεη εγεηηθέο 

εηαηξίεο-κέιε απφ πνιινχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο πξνηείλεη,  

 Σελ πξνψζεζε ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα.  

 Σελ αλάπηπμε/θαιιηέξγεηα πιαηζίνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο ζε θιίκα 

δηαθάλεηαο θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή.  

 Σελ πξνβνιή ηεο βνχιεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κε ηελ 

θνηλσλία.  

                                                           
1
 Παγκόςμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, Επιτροπή Brundtland, 1987 

2
 Διαθζςιμο ςτο δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

3
 http://www.sev.org.gr  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.sev.org.gr/
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 Σελ πξνψζεζε επνηθνδνκεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ζέζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ.  

 Σελ αλάδεημε ηνπ ζεηηθνχ ξφινπ πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο.  

 Σελ αληαιιαγή γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ.  

 Σελ έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ζέκαηα 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο  

1.1.1. Η έλλνηα ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο πξαθηηθά, απνηειεί ηε βαζηθή πνιηηηθή επελδχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ηνρεχεη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο πφιεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα 

ζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ 

πνιηηψλ.
4
 

Οη δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη κε εηδήκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην 

κέιινλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία ελίζρπζεο ηνπ αληίθηππνπ θαη ηεο 

νξαηφηεηαο ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ηε ζηεξίδνπλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο λέαο 

ζηξαηεγηθήο.
5
 

Με πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα κηα έμππλε, 

δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ε Δπηηξνπή εηζήγαγε κηα ζεηξά απφ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Πνιηηηθή πλνρήο ζρεδηάδεηαη θαη 

εθαξκφδεηαη, φπσο, επηβξάβεπζε επηδφζεσλ, ζηήξημε νινθιεξσκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα – παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο θαη ε 

απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο.
6
  

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο 
7
 πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2013 επηηξέπεη ζε φια ηα 

θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο λα επηδηψμνπλ ελεξγά κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε κε έκθαζε θπξίσο ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο θαη παξάιιεια ηε 

δέζκεπζή ησλ εηαίξσλ γηα αιιειεγγχε.  

                                                           
4
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Μια ειςαγωγή ςτην πολιτική ςυνοχήσ 2014-2020», Ιοφνιοσ 2014   

5
  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5   

6
 Επενδφοντασ ςτο μζλλον τησ Ευρώπησ- 5η ζκθεςη για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ςυνοχή, 
Νοζμβριοσ 2010   
7
              – Ευρωπαίοσ Επίτροποσ Απαςχόληςησ, Κοινωνικών Τποθζςεων και Ζνταξησ   
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Ζ θξίζε ππνγξάκκηζε ηε δηαξθή αλάγθε γηα κηα πνιηηηθή, ε νπνία επελδχεη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο, ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνχκε. Χζηφζν απηή ε πνιηηηθή κπνξεί λα πεηχρεη κφλν κε 

ζπληνληζκέλε δξάζε πνπ ζα εζηηάδεη ζε βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχκε λα πξνάγνπκε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή θαη ην φξακα ηεο 

Δπξψπε ηνπ 2020.
8
  

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο Δ.Δ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε κηα ζεηξά εζληθψλ  

θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφδνληαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

κέξε θαη ππφ επξέσο δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο. 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο πινπνηείηαη κέζσ ηξηψλ βαζηθψλ ηακείσλ.  

 Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)  

 Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη  

 Σν Σακείν πλνρήο  

Κάζε έλα απφ απηά ηα ηακεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, 

έρεη δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζηνπο ζηφρνπο. Σν ΔΣΠΑ ζηφρν έρεη λα 

δπλακψζεη ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, επελδχνληαο ζε ηνκείο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε γηα λα επηηεπρζεί ε  αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα ε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο.  

Σν ΔΚΣ απφ ηελ άιιε, επελδχεη ζε αλζξψπνπο, θαη ζηφρν έρεη  ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ 

γηα απαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε. Δπίζεο έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη κε-πξνλνκηνχρα άηνκα πνπ 

δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δλψ ην Σακείν πλνρήο 

επελδχεη ζηελ πξάζηλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε θαη βειηηψλεη ηε ζπλδεζηκφηεηα ζηα Κξάηε 

Μέιε πνπ έρνπλ Α.Δγρ.Π θάησ απφ ην 90 % ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 27. 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο 2014-2020 έρεη ζεζπίζεη 11 ζεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

 Ζ επέλδπζε ηνπ ΔΣΠΑ ζα ζηεξίμεη θαη ηνπο 11 ζηφρνπο, αιιά νη ζηφρνη 1-4 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα επέλδπζε.  

 Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΚΣ είλαη νη ζηφρνη 8-11, κνινλφηη ην ηακείν ζηεξίδεη 

επίζεο θαη ηνπο ζηφρνπο 1-4.  

 Σν ηακείν ζπλνρήο ζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο 4-7 θαη 11.  

1. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

                                                           
8
 5η ζκθεςη για την πολιτική τησ ςυνοχήσ, J h   e  H h  - Ευρωπαίοσ Επίτροποσ Περιφερειακήσ Πολιτικήσ, 

2010   
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2. Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), 

θαη ρξήζε θαη πνηφηεηα απηψλ.  

3. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ (Μηθξν-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ).  

4. ηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία κε κεησκέλε ρξήζε άλζξαθα  

5. Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

6. Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο 

πφξσλ.  

7. Πξνψζεζε βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ δηθηχσλ  

8. Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο, θαη ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη φισλ ησλ 

δηαθξίζεσλ.  

10. Δπελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζεο.  

11. Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

1.1.2. Ο ξόινο ησλ πόιεσλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο 

Γηα λα επηηεπρζεί σζηφζν,  ε εληζρπκέλε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή θαη ε 

εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ αιιά θαη πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην 

ξφιν ησλ πφιεσλ. Αλαπηχζζνληαο ηηο πφιεηο, αλαπηχζζνληαη νη πεξηθέξεηεο θαη θαη’ 

επέθηαζε αλαπηχζζεηαη ην θξάηνο.  

ήκεξα, ππάξρεη θαη έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη Γήκνη (θαη θαη’ επέθηαζε νη 

πφιεηο) ζα πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη γλσζηφ, πσο ηα νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ απνηεινχλ ην πξψην 

θαη ίζσο ην θπξηφηεξν ζχκα, ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Σν πξφγξακκα δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα γηα ηνπο δήκνπο, έρεη ζρεδφλ εμαυισζεί. Υσξίο επελδχζεηο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ε πνιππφζεηε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, πνπ ζα καο βγάιεη απφ ηνλ θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο, ζα παξακείλεη φξακα.. Απφ 

ηελ εκπεηξία πινπνίεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, 

πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν αξηζκφ δήκσλ ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη φρη κφλν, 

απαηηήζεσλ ηνπο ήηαλ πνιχ δχζθνιε, ιφγσ έιιεηςεο ηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη εκπεηξίαο
9
. 

                                                           
9
 http://www.eetaa.gr/eu2020/01102013_dimoi_eu2020.pdf - «Οι Δήμοι ςτο κατώφλι τησ νζασ 
Προγραμματικήσ περιόδου», επτζμβριοσ 2013   
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1.1.3. Αζηηθέο Πξνθιήζεηο – Σα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα ησλ πόιεσλ ηεο Δ.Δ. 

Σηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο νη πφιεηο αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά απφ λέεο αλαπηπμηαθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. Οη πξνθιήζεηο απηέο ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ελψ ζηηο επξσπατθέο πφιεηο είλαη πην έληνλεο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ 

ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Οη θπξηφηεξεο ινηπφλ πξνθιήζεηο πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επξσπατθέο πφιεηο είλαη:  

  Ζ αληαγσληζηηθφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη δηάθνξνη θιάδνη ησλ επξσπατθψλ 

πφιεσλ νθείινπλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζε επξσπατθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν.  

  Ζ θνηλσληθή ζπλνρή. Οη πφιεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλεξγίαο θαη 

θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ δηαθφξσλ κνξθψλ. Παξαηεξήζεθε ,πσο νη αληζφηεηεο ζην 

εζσηεξηθφ κίαο πφιεο είλαη ζπλήζσο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο κεηαμχ πφιεσλ. 

Άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα παξαπάλσ είλαη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα.  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ζπλαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο επξσπατθέο πφιεηο. Γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ 

πφιεσλ ρξεηάδεηαη  ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί 

κφλνλ κέζσ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ επίπεδν.  

1.1.4. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο – Άμνλεο Πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ Αζηηθή Αλάπηπμε 

Χο ζηξαηεγηθέο
10

 πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ζπλάδνπλ κε ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020
11

 (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο), νξίδνληαη θαη’ αξράο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, νη αθφινπζνη: 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο·  

 Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο·  

 Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε βαζηθέο 

ππνδνκέο δηθηχσλ·  

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ·  

                                                           
10

 http://www.  c  it.g  «Πώσ μπορεί να επιτευχθεί η Βιώςιμη Αςτική Ανάπτυξη», Ράλλησ Γκζκασ - πρώην 
Διευθφνων φμβουλοσ Ελληνικήσ Εταιρίασ Σοπικήσ Ανάπτυξησ και Αυτοδιοίκηςησ 11/07/2014   
11

 βλ. www.e p .g    
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 Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ.  

 

Ζ Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε είλαη δπλαηφλ, θαηά πεξίπησζε, λα επεθηείλεηαη ζε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ Θεκαηηθψλ ηφρσλ θαη Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ, πνπ θαιχπηνπλ εθείλνπο ηνπο 

ηχπνπο δξάζεσλ πνπ ε εθάζηνηε ζηξαηεγηθή ηεθκεξησκέλα ζα ππνδεηθλχεη σο αλαγθαίνπο 

θαη θαηάιιεινπο. 
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2.1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

2.1.1. Αθξηβή όξηα ηεο Πεξηνρήο Δθαξκνγήο 

Ζ Πεξηνρή Δθαξκνγήο είλαη ε θεληξηθή δψλε ηεο Αζηηθήο Πεξηνρήο ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο 

πνπ μεθηλάεη απφ ηελ πάξνδν ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Παηξψλ-Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο-

Δπδψλσλ (ΠΑΘΔ) ζηα αλαηνιηθά θαη θηάλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεκνηηθνχ Πάξθνπ ζηα 

δπηηθά, εθηεηλφκελε έλζελ θαη έλζελ, βαζηθνχ νδηθνχ άμνλα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο νδνχο 

Υαηδφγινπ, 28εο Οθησβξίνπ, Δηξήλεο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη 7εο Μεξαξρίαο. Ζ Πεξηνρή 

Δθαξκνγήο νξηνζεηείηε ζηα αλαηνιηθά απφ ηελ πάξνδν ΠΑΘΔ, ζηα λφηηα απφ ηηο νδνχο 

Αζελάο / 25 Μαξηίνπ / Ακχληα / Α’ Πάξνδν Λαραλά / Α’ Πάξνδν Μεηξνπνιίηνπ Βαξλάβα / 

Οκήξνπ / θαη Βαζηιέσο Ζξαθιείνπ, ζηα δπηηθά απφ ηηο νδνχο Β’ θαη Γ’ Πάξνδν Σαηλάξνπ / 

θαη Κνλδχιε θαη ζηα βφξεηα απφ ηηο νδνχο 7εο Μεξαξρίαο / βνξψλνπ / Κνπληνπξηψηνπ / 

Γντξάλεο / Κίηξνπο / Καζζάλδξνπ θαη 19εο Μαΐνπ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο Πεξηνρήο 

Δθαξκνγήο, αλέξρεηαη ζε 158 Ha κε πιεζπζκφ (Μφληκνο Απνγξαθήο ΔΛΣΑΣ 2011) 16.243 

άηνκα, κε εμππεξεηνχκελν φκσο πιεζπζκφ, ιφγσ ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα ηεο Πεξηνρήο, ην 

ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο θαη ηεο επξχηεξεο δψλεο 

επηξξνήο ηνπ. 

2.1.2. Γηνηθεηηθέο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

Ζ Πεξηνρή Δθαξκνγήο, εληάζζεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Καηεξίλεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Καηεξίλεο θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ Πνιενδνκηθψλ 

Δλνηήησλ (ΠΔ) : ΠΔ 3 Κέληξν - Καπληθνχ ηαζκνχ / ΠΔ 2 Δζληθνχ ηαδίνπ / θαη ΠΔ 1  

Βαηάλ – Μπιαχιαθα. 

2.1.3. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

α. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ Πεξηνρή Δθαξκνγήο βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ αλά 

Απνγξαθηθφ Σνκέα (ΑΣ) 2001 θαη 2011 (ιφγσ δηαθνξνπνηεκέλσλ νξίσλ ΑΣ 2001 θαη 2011 

νξηνζεηήζεθαλ Δλνπνηεκέλνη Απνγξαθηθνί Σνκείο (ΔΑΣ), πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζχγθξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ 2001 – 2011 αιιά θαη ηελ αληηζηνίρηζε κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο Πνιενδνκηθέο 

Δλφηεηεο. 

Γηα ην 1991 ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηελ ΔΛΣΑΣ αλαθέξνληαη ζην επίπεδν ηεο ΓΔ 

Καηεξίλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ Αγίνπ Ησάλλε, 

Γαλφρσξαο θαη Νενθαηζάξεηαο. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηνρήο Δθαξκνγήο 

θαη ησλ επηκέξνπο ΔΑΣ πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1.3.α, 

ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο Αζηηθήο Πεξηνρήο, ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Καηεξίλεο (πιελ ησλ 
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ΠΔ Αγίνπ Ησάλλε, Γαλφρσξαο θαη Νενθαηζάξεηαο) θαη ηνλ Γήκν Καηεξίλεο. ηελ Πεξηνρή 

Δθαξκνγήο ν πιεζπζκφο απμάλεηαη απφ ην 2001 ζην 2011, ζηνπο ξπζκνχο πεξίπνπ ηνπ 

Γήκνπ, ρακειφηεξνπο φπσο απφ ηεο Αζηηθήο Πεξηνρήο (ΑΠ) θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

(ΓΔ). Ζ πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε γήξαλζεο γηα ην 2011 θαη ε εληνλφηεξε αχμεζε ηνπ απφ 

ην 2001 ζην 2011, θαηαγξάθεηαη ζηελ Πεξηνρή Δθαξκνγήο. Παξά ηελ πςειή φκσο ηηκή ηνπ 

δείθηε γήξαλζεο, ν δείθηεο εμάξηεζεο 2011 ζηελ Πεξηνρή Δθαξκνγήο είλαη ρακειφηεξνο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ΑΠ, ηεο ΓΔ θαη ηνπ Γήκνπ, ιφγσ ηεο κείσζεο πιεζπζκνχ 

ειηθίαο 0-4 (-5,23% έλαληη +9,37% ηεο ΑΠ), αχμεζεο πιεζπζκνχ ειηθίαο 65+ (+45,08% 

έλαληη +35,63% ηεο ΑΠ) θαη κηθξήο κείσζεο πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 (-1,32% έλαληη 

+4,39% ηεο ΑΠ). Ζ Πεξηνρή Δθαξκνγήο έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλαιθάβεησλ θαη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ απνθνίησλ  ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην 2011 κε ξπζκνχο φκσο 

κεηαβνιήο ρακειφηεξνπο απφ ηεο ΑΠ θαη ηεο ΓΔ. 
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Πίλαθαο 2.1.3.α : Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Γείθηεο 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο  

Αζηηθή 

Πεξηνρή (ΑΠ) 

Καηεξίλεο 

ΓΔ Καηεξίλεο  

(πιελ Αγίνπ Ησάλλε, 

Γαλφρσξαο θαη 

Νενθαηζάξεηαο)   

Γήκνο 

Καηεξίλεο 

Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ΔΑΣ 1 ΔΑΣ3 ΔΑΣ4 ΔΑΣ5 

ύλνιν 
Σκήκα ηεο ΠΔ 3 

Κέληξν - 

Καπληθνύ 

ηαζκνύ 

Σκήκα 

ηεο ΠΔ 2 

Δζληθνύ 

ηαδίνπ 

Σκήκα ηεο 

ΠΔ 1 Βαηάλ 

- 

Μπιαύιαθα 

Μεηαβνιή 

Πιεζπζκνύ  

1991             47.088 73.317 1.710.513 

2001 12.980 1.078 822 894 15.773 51.332 53.360 83.387 1.876.558 

2011 13.147 1.174 925 996 16.243 55.997 59.782 85.851 1.882.108 

%κεηαβνιή 1991-

11 
          

  
26,96 17,10 10,03 

%κεηαβνιή 2001-

11 
1,29 8,92 12,59 11,40 2,97 9,09 12,04 2,95 0,30 

Γείθηεο 

Γήξαλζεο 

1991             41 52 61 

2001 76 80 65 81 76 79 79 89 101 

2011 136 97 89 94 126 101 103 113 123 

%κεηαβνιή 1991-

11 
          

  
93,01 70,70 66,66 

%κεηαβνιή 2001-

11 
78,65 21,25 36,92 16,05 65,79 27,85 29,53 26,97 21,86 

Γείθηεο 

Δμάξηεζεο 

1991             51 47 44 

2001 44 46 49 51 45 48 48 49 46 

2011 51 53 56 57 51 55 55 55 51 

%κεηαβνιή 1991-

11 
          

  
8,94 18,04 16,47 

%κεηαβνιή 2001-

11 
15,91 15,22 14,29 11,76 13,33 14,58 14,38 12,30 11,48 

Πνζνζηό 

Αλαιθάβεησλ 

1991             6,98 6,81 6,57 

2001 1,38 2,74 2,64 4,43 1,71 2,94 3,20 3,96 2,79 

2011 0,89 1,16 1,75 2,24 1,04 1,63 1,82 2,55 1,76 

%κεηαβνιή 1991-

11 
          

  
-73,88 -62,56 -73,21 

%κεηαβνιή 2001- -35,51 -57,66 -33,71 -49,44 -39,18 -44,56 -43,09 -35,61 -36,87 
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11 

πκκεηνρή 

ζηελ Γ 

βάζκηα 

εθπαίδεπζε 

1991             10,53 7,80 9,10 

2001 17,04 12,86 16,00 10,25 16,31 13,22 12,63 10,02 11,50 

2011 20,99 18,41 20,75 14,18 20,37 17,73 17,15 14,23 16,13 

%κεηαβνιή 1991-

11 
          

  
62,79 82,44 77,30 

%κεηαβνιή 2001-

11 
23,18 43,16 29,69 38,34 24,89 34,11 

35,79 42,02 40,31 

.
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β. Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνλ πίλαθα 2.1.3.β, παξνπζηάδνληαη νη εμππεξεηνχκελνη θαη νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο 

εθπαίδεπζεο, δνκέο πξφλνηαο θαη νη δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, κε επηζήκαλζε γηα 

ην εάλ ρσξνζεηνχληαη εληφο ή εθηφο ηεο Πεξηνρήο Δθαξκνγήο. Ζ δπλακηθφηεηα θαη ε 

ρσξνζέηεζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο επηηξέπνληαο ηελ πεδή 

κεηαθίλεζε καζεηψλ θαη θχξηα επηδίσμε είλαη ε πνηνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο αλαβάζκηζε 

κε έκθαζε ζηα βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζρνιηθή δηαξξνή ζηελ Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γηα ηνπο απνρσξήζαληεο 

καζεηέο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (έσο 16 εηψλ). Με δεδνκέλν ην κέζν εηήζην 

αξηζκφ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ΠΔ (πεξίπνπ 1.430 άηνκα) ε κέζε 

ηηκή ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ απνρσξεζάλησλ καζεηψλ (2,3%) είλαη θαηά ηη 

κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε 2,03% (γεληά καζεηψλ 2000 – 01) γηα ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ΠΔ Πηεξίαο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ην 

2006.  


ρ
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ά
 

έη
ε

 

2011-2012 

Μ
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ζ
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έο

 

π
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π
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ξ
ε

ζ

α
λ
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π
ό
 η

ε
λ
 

Β
’ 

β
ά

ζ
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ηα
 

εθ
π

α
ίδ

επ
ζ

ε
  

32 

2012-2013 33 

2013-2014 (δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία) 

2014-2015 67 

2015-2016 34 

Οη ππνδνκέο πξφλνηαο θαιχπηνπλ ηηο γεληθέο αλάγθεο θαη κε βάζε έξεπλα, ηνπ 2008 γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο, θαίλεηαη φηη ην 17,6% ησλ πνιηηψλ, 

θάλεη ρξήζε θνηλσληθψλ –πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (23,4%). Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ζπλέξγεηεο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο θνξείο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, παξέρεηαη 

απφ ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ (εκβνιηαζκνί αλαζθάιηζησλ παηδηψλ) ηνπο Γηαηξνχο ηνπ 

Κφζκνπ – Παξάξηεκα Πηεξίαο θαη ηελ Δζεινληηθή Οκάδα Γξάζεο Πηεξίαο (Κνηλσληθφ 

Ηαηξείν θαη Φαξκαθείν κε 400 σθεινχκελεο νηθνγέλεηεο θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε κε 15 

σθεινχκελεο νηθνγέλεηεο), ελψ ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη επίζεο απφ ην Κέληξν 

Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) θαη ην Πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη. Σέινο 

βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Πηεξίαο, πεξηνρέο κε θαηλφκελα 

παξαβαηηθφηεηαο (ρξήζηεο θαη δηαθηλεηέο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ) θαηαγξάθνληαη θπξίσο 

επί ηεο νδνχ Δηξήλεο (απφ Πιαηεία Ζξψσλ έσο Πιαηεία Διεπζεξίαο), ελψ απμεηηθέο ηάζεηο 

έρνπλ θινπέο ζε επηρεηξήζεηο θπξίσο ζην εκπνξηθφ θέληξν. 
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γ. Κίλδπλνο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

Ο ζρνιηαζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.1.3.β, ηνπ απνζπάζκαηνο ράξηε ζηελ 

θάησ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ράξηε 2.4.β (φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

σθεινχκελσλ απφ επηκέξνπο δνκέο θαη πξνγξάκκαηα) θαη ηνπ πίλαθα 2.1.3.ε. ηελ ΠΔ 

θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ησλ σθεινχκελσλ απφ ην Σακείν Δπξσπατθήο 

Βνήζεηαο Απφξσλ (ΣΔΒΑ) , πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκαληηθφ αξηζκφ λνηθνθπξηψλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ δνκέο γηα ηελ θηψρεηα, ππνδειψλεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

θηψρεηαο. πκπιεξσκαηηθά επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ΠΔ ζπγθεληξψλεηαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

λνηθνθπξηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο ρσξίο ζέξκαλζε ή θαη ρσξίο θαζφινπ κφλσζε 

(ελεξγεηαθή θηψρεηα). Δπίζεο ν πςειφο δείθηεο γήξαλζεο ηεο ΠΔ, ζπλδπάδεηαη κε πςειή 

ζπγθέληξσζε σθεινχκελσλ ειηθησκέλσλ απφ ηελ Μνλάδα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη ην 

Πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη θαζψο θαη ηα ΚΑΠΖ / ΚΖΦΖ. Σν πεξηνξηζκέλν ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ ζηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ δελ θαιχπηεη ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο  ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ ζε πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο θαη ν Γήκνο ηνπο ζηεξίδεη κε ζπλερή ελεκέξσζε / 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε δσξεάλ ή νηθνλνκηθά πξνζηηέο ππεξεζίεο πγείαο. Οη ελ ιεηηνπξγία δνκέο ηνπ 

Γήκνπ θαη άιισλ θνξέσλ δελ πξνζθέξνπλ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε θνηλσληθή θξνληίδα 

θαη ππνζηήξημε, ζε κεηνλεθηνχζεο θαη επάισηεο νκάδεο (φπσο ΑΜΔΑ, άπνξνη άλεξγνη, 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο). Παξφηη ην Κέληξν Τπνζηήξημεο Ρνκά, 

έρεη έδξα ζηελ Πεξηνρή Δθαξκνγήο, νη εμππεξεηνχκελνη δηακέλνπλ ζηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά 

ηεο Πεξηνρήο Πέιεθα, ελψ νη κεηαλάζηεο / πξφζθπγεο δηέκελαλ, (κέρξη ηελ πξφζθαηε 

κεηαθίλεζή ηνπο εθηφο Π.Δ. Πηεξίαο) εθηφο ηεο Πεξηνρήο Δθαξκνγήο  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Γ.Δ. Πέηξαο. 

 

Πίλαθαο 2.1.3.β.1 : Τπνδνκέο εθπαίδεπζεο, Γνκέο πξφλνηαο θαη Γξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο 
Ολνκαζία δνκήο Δμππεξεηνχκελνη ρφιηα Υξεκαηνδφηεζε 

Τπνδνκέο εθπαίδεπζεο 

1ν Νεπηαγσγείν 42 

Δληφο Πεξηνρήο 

Δθαξκνγήο 

  

4ν Νεπηαγσγείν 43   

6ν Νεπηαγσγείν 38   

15ν Νεπηαγσγείν 21   

16ν Νεπηαγσγείν 40   

20 Νεπηαγσγείν 40   

1ν Γεκνηηθφ ρνιείν 224   

2ν Γεκνηηθφ ρνιείν 259   

4ν Γεκνηηθφ ρνιείν 196   

6ν Γεκνηηθφ ρνιείν 250   

14ν Γεκνηηθφ ρνιείν 190   
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Ολνκαζία δνκήο Δμππεξεηνχκελνη ρφιηα Υξεκαηνδφηεζε 

15ν Γεκνηηθφ ρνιείν 188   

4ν Ζκεξήζην Γπκλάζην  358   

5ν Ζκεξήζην Γπκλάζην  282   

7ν Ζκεξήζην Γπκλάζην  299   

Δζπεξηλφ Γπκλάζην 50   

4ν Ζκεξήζην Γεληθφ Λχθεην 392   

3ν Νεπηαγσγείν 53 

Δθηφο Πεξηνρήο  

Δθαξκνγήο κε 

εμππεξεηνχκελνπο θαη απφ 

ηελ Πεξηνρή Δθαξκνγήο   

  

8ν - 24ν Νεπηαγσγείν 51   

11ν - 23ν Νεπηαγσγείν 57   

19ν Νεπηαγσγείν 49   

Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Καηεξίλεο 9   

3ν Γεκνηηθφ ρνιείν  245   

8ν Γεκνηηθφ ρνιείν 211   

11ν Γεκνηηθφ ρνιείν 234   

19ν Γεκνηηθφ ρνιείν  173   

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Καηεξίλεο 36   

1ν Ζκεξήζην Γπκλάζην 233   

2ν Ζκεξήζην Γπκλάζην 205   

ΔΔΔΔΚ Καηεξίλεο 34   

Δζπεξηλφ ΔΠΑΛ  108   

1ν Ζκεξήζην  ΔΠΑΛ 359   

1ν Ζκεξήζην Γεληθφ Λχθεην 378   

2ν Ζκεξήζην Γεληθφ Λχθεην 428   

2ν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 413   

Δζπεξηλφ Γεληθφ Λχθεην 90   

5ν Ζκεξήζην Γεληθφ Λχθεην 345   

Μνπζηθφ ρνιείν  268   

Τπνδνκέο πξφλνηαο 

ΒΝ Αξηζηνηέινπο 71 

Δληφο Πεξηνρήο 

Δθαξκνγήο 

Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο 2016-17 Π Κηνπηαρείαο 41 

1νο Βξεθηθφο ηαζκφο 45 
Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο 2016-17 & 

ηαθηηθή επηρνξήγεζε Γήκνπ  

1νο Π Καηεξίλεο 56 

4νο Π Καηεξίλεο 48 

2νο Π Καηεξίλεο 82 

Α' ΚΑΠΖ  583   

Β' ΚΑΠΖ 560   

ΚΓΑΠ Α.κε.Α 37 

Δθηφο Πεξηνρήο  

Δθαξκνγήο κε 

εμππεξεηνχκελνπο θαη απφ 

ηελ Πεξηνρή Δθαξκνγήο  

Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο 2016-17 

ΚΓΑΠ 15 

ΒΝ Βαηάλ 165 

ΒΝ Δπαγγειηθψλ 27 

6νο Π Καηεξίλεο 46 

Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο 2016-17 & 

ηαθηηθή επηρνξήγεζε Γήκνπ  

Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ 15 
Δ.Π. "Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-

2020" 

Μνλάδα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 125 
Δληφο Πεξηνρήο 

Δθαξκνγήο κε 

εμππεξεηνχκελνπο ζην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Δηδηθά 

γηα ην χιινγνο Α.κε.Α νη 

εμππεξεηνχκελνη είλαη απφ 

ην ζχλνιν ηεο ΠΔ Πηεξίαο  

Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο 

πληαμηνχρσλ, Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, εηδηθή 

εηζθνξά αζθαιηζκέλσλ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

Κέληξν ηήξημεο Ρνκά θαη Δππαζψλ Οκάδσλ 282 

Τπφ έληαμε σο Κέληξν Κνηλφηεηαο, 

ζην Δ.Π. "Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-

2020" 

Κέληξν Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Α.κε.Α /  Δμεηδηθεπκέλν Κέληξν 

Κνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο /  

Κέληξν Κνηλσληθνπνίεζεο θαη Φπραγσγίαο 

85 
Φηιαλζξσπηθφ σκαηείν «ΜΔΡΗΜΝΑ 

ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΖ»  
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Ολνκαζία δνκήο Δμππεξεηνχκελνη ρφιηα Υξεκαηνδφηεζε 

χιινγνο απεμαξηεκέλσλ «Σν Ζιηνηξφπην» 30  

χιινγνο Α.κε.Α ΠΔ Πηεξίαο 400  

Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο «Βεληακίλ» 70 Δθηφο Πεξηνρήο  

Δθαξκνγήο κε 

εμππεξεηνχκελνπο ζην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

 

πκβνπιεπηηθφ Κέληξν  150 
Δ.Π. "Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-

2020" 

Γξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο 

Δγθαηαζηάζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ πζζηηίσλ 

«ΑΡΣΟ Ο ΔΠΗΟΤΗΟ»  

πάλσ απφ 200 νηθνγέλεηεο 

θαζεκεξηλά.  

  

Δθηφο Πεξηνρήο  

Δθαξκνγήο κε 

εμππεξεηνχκελνπο ζην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

  

  

  

Ηεξά Μεηξφπνιε Κίηξνπο, Καηεξίλεο 

θαη Πιαηακψλνο 

Καηάζηεκα δσξεάλ ελδπκάησλ θαη 

ππνδεκάησλ « Ο ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ Ο 

ΔΛΔΖΜΧΝ» 

 1.200 νηθνγέλεηεο κεληαίσο  

Κνηλσληθφ θξνληηζηήξην  300 καζεηέο  

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν «Ο 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΖ»  
500 νηθνγέλεηεο κεληαίσο 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 200 νηθνγέλεηεο  

Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο 

(επηπιένλ παξέρεη  ξνπρηζκφ / είδε 

ζέξκαλζεο) 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 70 νηθνγέλεηεο κεληαίσο Κνηλσληθή Κνπδίλα Αιιειεγγχεο  

«Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ Καη 

Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, 2015-2016» – 

Κ.. Π.Δ. ΠΗΔΡΗΑ» 

4.882 

Δθηφο Πεξηνρήο  

Δθαξκνγήο κε 

εμππεξεηνχκελνπο ζην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

Δ.Π. «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 

Τιηθήο πλδξνκήο» ΣΔΒΑ» 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο 
Γελ ππάξρνπλ αθφκε 

πνζνηηθά ζηνηρεία 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή κε κεληαία 

θαηαβνιή επηδφκαηνο ζε δηθαηνχρνπο 

κε ρακειφ εηζφδεκα 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 500 νηθνγέλεηεο κεληαίσο Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ – Παξάξηεκα 

Πηεξίαο θαη Δζεινληηθή Οκάδα 

Γξάζεο Πηεξίαο 
Κνηλσληθφ Φαξκαθείν θαη Ηαηξείν  400 νηθνγέλεηεο  

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 500 νηθνγέλεηεο κεληαίσο 

Διιεληθή Δπαγγειηθή Δθθιεζία 
Κνηλσληθφ Μαγεηξείν 

22 παηδηά κε θαζεκεξηλφ 

πξσηλφ ζε 3 ζρνιεία  

 

Πίλαθαο 2.1.3.β.2 : ηειέρσζε δνκψλ Γήκνπ 
 Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο 

Γηνηθεηη

θφ  

 

Λνηπφ 

Δπηζηεκνληθφ

/ 

Βνεζεηηθφ 

Ηαηξφο 

Βξεθνλεπηνθφκ

νη/ λεπηαγσγνί 

/δάζθαινη 

Φπζηνζεξαπεπηέο/ 

γπκλαζηέο 

Ννζειεπη

έο 

χλνι

ν 

Σαθηηθφ 

– 

Έθηαθην 

/ Δμ. 

πλεξ 

Κνηλσληθ

φο 

Λεηηνπξγφ

ο 

Φπρνι

φγνο 

Κνηλσλ

ηνιφγνο 

11 2 3 8/1 55/2 0/8 60/1 2 12 165 

 

Πίλαθαο 2.1.3.ε : Δπάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ  

Γείθηεο Έηνο 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Αζηηθή 

Πεξηνρή 
Γήκνο 

ΔΑΣ 1 ΔΑΣ 3 ΔΑΣ 4 ΔΑΣ 5 

χλνιν Σκήκα ηεο ΠΔ Κέληξν 

- Καπληθνχ ηαζκνχ 

Σκήκα ηεο 

ΠΔ Δζληθνχ 

ηαδίνπ 

Σκήκα ηεο ΠΔ 

Βαηάλ - 

Μπιαχιαθα 

Χθεινχκελα λνηθνθπξηά 

απφ ην ΣΔΒΑ  
2015 9% 3% 2% 3% 17% 29% 100% 

Χθεινχκελνη ειηθησκέλνη 

(ΚΑΠΖ - ΚΖΦΖ) 
2015 6% 6% 3% 2% 18% 37% 100% 

% ΑΜΔΑ / Πιεζπζκνχ 

Γήκνπ  
 

Ο Γήκνο Καηεξίλεο θαηαηάζζεηαη ζηελ 2ε ζέζε (1,89%) κε 1ν ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο (8,28%) 

(ΠΔΚΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) 

Παιηλλνζηνχληεο   
Ο Γήκνο Καηεξίλεο θαηαηάζζεηαη ζηελ 2ε ζέζε κε 1ν ηνλ Γήκν Νεάπνιεο – πθεψλ  (ΠΔΚΔ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο)  

Ννηθνθπξηά ζε θαηνηθίεο 

ρσξίο  ζέξκαλζε 
2011 8% 2% 2% 12% 10% 34% 100% 

Ννηθνθπξηά ζε θαηνηθίεο 

ρσξίο θαζφινπ κφλσζε 
2011 22% 8% 5% 13% 25% 69% 100% 
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δ. Γηάξζξσζε νηθνλνκίαο 

Ο ζρνιηαζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.1.3.γ θαη ηνλ ράξηε 2.4.β, φπνπ 

απεηθνλίδνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο ΠΔ γηα ην 2009 θαη ην 2015. ηελ ΠΔ ζπγθεληξψλεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ έθηαζή ηεο 

(ζην 0,2% ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ, ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ, κε αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηελ 

αζηηθή πεξηνρή 3,2% θαη 57%). Ζ απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΠΔ, 

θπξίσο ζε δψλεο Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ Πφιε, θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ηελ δπλακηθή θαη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (κείσζε ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ 2009 – 15, -14,55% ζηελ 

ΠΔ έλαληη -17,78% ζηελ Αζηηθή Πεξηνρή). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, ζηηο δψλεο 

Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο ΠΔ, πξνθχπηεη φηη θιείλεη ην 22% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2009 

ελψ ην 26 % ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2015, άλνημαλ κεηά ην 2009 κε ζεκαληηθή ηελ παξνπζία 

επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ δπλακηθνχο θαη ελ δπλάκεη εμσζηξεθείο θιάδνπο, ζχκθσλα κε 

ηελ ηξαηεγηθή Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δηδηθφηεξα 

αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρνλδξεκπφξην ηξνθίκσλ - κεηαθνξέο 

πξντφλησλ (αχμεζε θαηά 38,24% ζην δηάζηεκα 2009 – 15 ζηελ ΠΔ), θαηαιχκαηα – 

ππεξεζίεο θαηαιπκάησλ (αχμεζε θαηά 26,67% ζην δηάζηεκα 2009 – 15 ζηελ ΠΔ), αιιά θαη 

ζηνλ ηνκέα ελέξγεηαο θαη θαηαζθεπψλ (ε κείσζε -21,67% ζηελ ΠΔ ππνιείπεηαη εθείλεο ηεο 

Αζηηθήο Πεξηνρήο -25%). ηνηρεία γηα ην κέγεζνο, απαζρφιεζε θαη θχθιν εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ΠΔ, ζα πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ θπιηφκελεο έξεπλεο ζηηο επηρεηξήζεηο 

(θαηά ηελ έλαξμε, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΑ), πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία Γήκνπ – Δπηκειεηεξίνπ Πηεξίαο, κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα, ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΑ. 

ε. Απαζρόιεζε 

ηελ ΠΔ, ην πνζνζηφ ηνπ Οηθνλνκηθά Δλεξγνχ πιεζπζκνχ 2011, επί ηνπ ζπλνιηθνχ, 

ππνιείπεηαη έλαληη ηεο Αζηηθήο Πεξηνρήο θαη ππεξέρεη έλαληη ηνπ Γήκνπ (42,02% έλαληη 

42,16% θαη 40,59%). Σαπηφρξνλα ην πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, 

κεηψλεηαη (-0,02% ζηελ ΠΔ ζην δηάζηεκα 2001 – 11) κε ξπζκνχο ρακειφηεξνπο απφ ηνπ 

Γήκνπ (-2,36%), ηελ ζηηγκή φκσο πνπ ζηελ Αζηηθή Πεξηνρή ην πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθά 

ελεξγψλ απμάλεηαη (+2,83%). εκαληηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο (41,94% γηα ην 2011) 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη εκπφξην (έλαληη 41,80% ζηελ Αζηηθή Πεξηνρή θαη 39,97% 

ζηνλ Γήκν), κε ηάζεηο αχμεζεο ζην δηάζηεκα 2001 – 11 (16,63%), πςειφηεξεο ηεο Αζηηθήο 
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Πεξηνρήο (15,50%) αιιά ρακειφηεξεο ηνπ Γήκνπ (32,54%). εκαληηθέο ηάζεηο κείσζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηελ ΠΔ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (-12,56% ζην δηάζηεκα 

2001 – 11), πνπ ππνιείπνληαη ηεο Αζηηθήο Πεξηνρήο (-16,29%), ππεξέρνπλ φκσο θαηά πνιχ 

απφ ηνπ Γήκνπ (-3,83%). Σέινο ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξαηεξνχκελε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ ΠΔ (+16,95% ζην δηάζηεκα 2001 – 11), 

πνπ πξνζεγγίδεη κε ηνπ Γήκνπ (+19,77%) θαη ππεξβαίλεη θαηά πνιχ εθείλε ηεο Αζηηθήο 

Πεξηνρήο (+5,35%). Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλέξγσλ επί ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ 2001 

– 11 γηα ηελ Αζηηθή Πεξηνρή (59,24%) ππνιείπεηαη ειαθξά ζηεο Αζηηθήο Πεξηνρήο θαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 

κεηαπνίεζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ νη άλεξγνη ζην Γήκν Καηεξίλεο (αλαδεηνχληεο 

θαη κε εξγαζία) δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηελ έληνλε αηρκή ησλ αληίζηνηρσλ κεγεζψλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ην 2014, εκθαλίδνπλ φκσο κηα ζηαζεξά απμεηηθή 

ηάζε (δηάγξακκα 2.1.3.δ.1). Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλέξγσλ ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο, 

φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 2.1.3.δ.2, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ, γηα 

ηνλ επηεκβξίνπ ηνπ 2015, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηνπο αλέξγνπο ππεξηεξνχλ, νη άλεξγνη άλσ 

ησλ 12 κελψλ (57%), νη γπλαίθεο (62%) θαη νη απφθνηηνη  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(48%) θαη 31% πξσηνβάζκηαο. Ο Γήκνο Καηεξίλεο βξίζθεηαη ζηελ 4ε ζέζε σο πξνο ην 

επίπεδν αλεξγίαο, κε ηνπο 3 πξψηνπο Γήκνπο λα είλαη εληφο ηνπ Πνιενδνκηθνχ 

πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο βξίζθεηαη ζηελ 1ε πεληάδα Γήκσλ ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο πνπ θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλέξγσλ απφ 54 έσο θαη 65 εηψλ.     

Πίλαθαο 2.1.3.γ : Γηάξζξσζε Οηθνλνκίαο   

Γείθηεο  Έηνο  
Πεξηνρή 

Δθαξκνγήο 
Αζηηθή Πεξηνρή Γήκνο ΠΔ Πηεξίαο 

Δλεξγέο 

Δπηρεηξήζεηο 
2009 37% 54% 100%    

Δλεξγέο 

Δπηρεηξήζεηο 
2015 37% 52%  100%   

Μεηαβνιή 

Δλεξγώλ 

Δπηρεηξήζεσλ  

2009-2015 -14,55% -17,78% -15,12%   

Ληαληθό εκπόξην 

ηξνθίκσλ 

2015 7,21% 7,76%  8,07% 

21,83%  

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

-16,42% -16,14% -27,71%  

Ληαληθό εκπόξην 

(εθηόο από ην 

εκπόξην 

ηξνθίκσλ, 

2015 28,32% 25,98%  18,66% 
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κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη 

κνηνζπθιεηώλ) 

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

-23,88% -22,79%  -12,89% 

Δζηίαζε - θαθέ - 

κπαξ - 

αλαςπθηήξηα -  

2015 14,34% 12,92%  15,48% 11,76%  

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

-11,41% -8,60%  -6,03%   

Καηαιύκαηα 

2015 0,08% 0,53%  4,39% 9,71%  

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

26,67% 0,00%  35,56%   

Καηαζθεπέο  

2015 2,08% 2,61%  8,37% 6,54%  

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

-21,67% -25,00% -16,02%    

Σερληθά 

Δπαγγέικαηα 

2015 2,70% 4,24%  6,60% 4,50%  

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

-31,37% -39,76% -35.17%    

Υνλδξηθό εκπόξην 

ηξνθίκσλ 

2015 1,08% 1,30%  1,51% 

6,11% 

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

38,24% 47,37%  47,89% 

Υνλδξηθό εκπόξην 

(εθηόο από ην 

εκπόξην 

ηξνθίκσλ, 

κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη 

κνηνζπθιεηώλ) 

2015 3,20% 3,77%  3,58% 

% κεηαβνιή 

επηρεηξήζεσλ 

2009 - 2015 

2,26% 13,70%  -10,75 

 

Πίλαθαο 2.1.3.δ : Απαζρφιεζε   

Γείθηεο  Έηνο  
Πεξηνρή 

Δθαξκνγήο 
Αζηηθή Πεξηνρή Γήκνο Πεξηθέξεηα 

Πνζνζηό 

Οηθνλνκηθά 

ελεξγώλ 

2011 42,02 42,16 40,59 41,00 

%κεηαβνιή 

2001-11 
-0,02 2,83 -2,36 -2,43 

Πνζνζηό Αλέξγσλ  

2011 20,59 21,28 21,07 21,83 

%κεηαβνιή 

2001-11 
59,24 59,52 75,15 86,23 

Γηαρξνληθή 

κεηαβνιή 

απαζρόιεζεο 

ζηελ βηνκεραλία  

2011 11,28 11,92 11,39 12,46 

%κεηαβνιή 

2001-11 
-12,56 -16,29 -3,83 -30,70 

Γηαρξνληθή 

κεηαβνιή 

απαζρόιεζεο 

ζηνπο ηνκείο 

2011 41,94 41,80 39,97 32,17 

%κεηαβνιή 

2001-11 
16,63 15,50 32,54 13,39 



ειίδα 26 απφ 97 

Σνπξηζκνύ θαη 

Δκπνξίνπ 

Γηαρξνληθή 

κεηαβνιή 

απαζρόιεζεο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό 

ηνκέα  

2011 8,28 9,45 9,58 5,67 

%κεηαβνιή 

2001-11 
16,95 5,35 19,77 -30,95 

 

Γηάγξακκα 2.1.3.δ.1 : Γηαρξνληθή εμέιημε αλέξγσλ   

 
 

 
Γηάγξακκα 2.1.3.δ.2: ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλέξγσλ ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο 

   
A Β Γ 

ζη. Δπάξθεηα ζε βαζηθέο ππνδνκέο 

Ο ραξαθηήξαο θαη ν ξφινο ηεο ΠΔ, σο πεξηνρήο εμππεξέηεζεο, γηα Κεληξηθέο Λεηηνπξγίεο 

Πφιεο, κε αθηίλα επηξξνήο θαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξα πςεινχο 

θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζεκαληηθήο επηβάξπλζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

ζηελ ΠΔ, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο απφ ηελ δηεηία 

2007 – 08, κέζα απφ εηδηθέο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

πίλαθαο 2.1.3.ζη.1 θαη 2.1.3.ζη.2. Οη κεηαθηλήζεηο ζηελ ΠΔ, είλαη ζπζηεκαηηθέο θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα αλά εκέξα κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ρξήζε ΗΥ, σο κέζν 
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κεηαθίλεζεο (57% θαη 51,9% έλαληη 40,4% ζε άιιεο Δπξσπατθέο πφιεηο). ε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πξνεγνχκελε δηαπίζησζε επηζεκαίλεηαη φηη ε ΠΔ θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο (έλζεην απφζπαζκα ράξηε 2.4.β), κε εμαίξεζε φκσο ην ζρεηηθά πςειφ 

πνζνζηφ ρξήζεο ΜΜΜ (29% απφ ην ρσξηθά εληνπηζκέλν δείγκα ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Μ. 

Αιεμάλδξνπ), ην κέζν πνζνζηφ ρξήζεο ΜΜΜ (9,5%, ζην δείγκα ησλ 4.700 

εξσηεκαηνινγίσλ)  ππνιείπεηαη ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν άιισλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ 

(20%), ελψ ηαπηφρξνλα ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ΜΜΜ θαηαγξάθεηαη σο ρακειφο, ζε 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (45% απφ ην ρσξηθά εληνπηζκέλν δείγκα ζηνλ 

πεδφδξνκν ηεο Μ. Αιεμάλδξνπ θαη 40% ζην δείγκα ησλ 4.700 εξσηεκαηνινγίσλ). Γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη ηηο αιιαγέο ζην ζχζηεκα κεηαθηλήζεσλ, ν Γήκνο 

Καηεξίλεο εθαξκφδεη ην ζπγθνηλσληαθφ κνληέιν SATURN, δηακφξθσζε θπθιηθνχο θφκβνπο 

θαη ηαπηφρξνλα επεθηείλεη ην δίθηπν πεδνδξφκσλ – πνδειαηνδξφκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δεκηνπξγία πνιπρξεζηηθψλ λεζίδσλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε πεδή θαη κε πνδήιαην. 

Χο πξνο ηελ ελέξγεηα ζηελ ΠΔ ππάξρεη θαη δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ (έλζεην απφζπαζκα ράξηε 

2.4.β), ζεκαληηθφο φκσο αξηζκφο λνηθνθπξηψλ δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο ρσξίο θαζφινπ 

ζέξκαλζε.       

δ. Φπζηθό πεξηβάιινλ θαη θιηκαηηθή αιιαγή 

Οη απμεκέλνη θπθινθνξηαθνί θφξηνη, νη πςεινί πληειεζηέο Γφκεζεο θαη ε πςειή 

ππθλφηεηα θαηνίθεζεο, έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα, ηελ ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο ΠΔ, σο πξνο ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ερνξχπαλζε θαη αλάπηπμε θαηλνκέλνπ ζεξκηθήο λεζίδαο. Ζ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ 

Καηεξίλεο απφ ηελ δηεηία 2007 – 08, κέζα απφ εηδηθέο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθαο 2.1.3.δ.1 θαη 2.1.3.δ.2. Οη ζπλνιηθέο θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο 

CO2 (6,72 tn)ππεξβαίλνπλ ην αληίζηνηρν κέζν κέγεζνο 42 Δπξσπατθψλ πφιεσλ (3,6 tn), ελψ 

κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο CO2 ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ (3,05 tn θαη 3,67tn έλαληη 1,9tn θαη 1,7tn) κε παξάιιειε αχμεζε 

θαηαλάισζεο πεηξειαηνεηδψλ (56% ζην δηάζηεκα 2000 – 06). Δπίζεο απφ εηδηθή κειέηε, 

έγηλε θαηαγξαθή ξχπσλ ζην εζσηεξηθφ 10 ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπνπ αλαδείρζεθε πςειφ 

πνζνζηφ CO2 ζηηο αίζνπζεο (αλάγθε θαιχηεξνπ αεξηζκνχ) θαη ηαπηφρξνλα πςειά πνζνζηά 

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Σν 

πνζνζηφ πιεζπζκνχ, πνπ εθηίζεηαη ζε ζνξχβνπο ηζρπξφηεξνπο ησλ 66db., θηάλεη ην 56,20%, 
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ελψ απφ εηδηθή κειέηε βηνθιηκαηηθήο αμηνιφγεζεο, έγηλε ζεξκνθσηνγξάθηζε ζε βαζηθνχο 

νδηθνχο άμνλεο ηεο ΠΔ (ζρήκα 2.1.3.δ) θαη αλαδεηθλχνληαη νη ηδηαίηεξα πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

ζην θαηάζηξσκα ησλ δξφκσλ, ζηα πεδνδξφκηα, ρσξίο θχηεπζε θαη ζηα κέησπν ησλ θηηξίσλ. 

ηελ ΠΔ θαηαγξάθεηαη ην 17,79% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ (ζπιινγή κε 

ζπκβαηηθνχο θάδνπο θαη εκηβπζηδφκελνπο ζε πνιπρξεζηηθέο λεζίδεο) θαη 7 ξεχκαηα 

ζπιινγήο (αλαθχθισζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο – ιακπηήξσλ – ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπαληηθψλ 

– ζπζθεπψλ, νγθψδε, πξάζηλα θαη ζχκκηθηα) θαη πξνο ππνγξαθή λέα ζχκβαζε ζπιινγήο 

απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ). ηελ ΠΔ ππάξρεη δίθηπν 

χδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη δίθηπν ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ θαη νη θχξηεο απαηηήζεηο  

εληνπίδνληαη ζηελ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ φκβξησλ πδάησλ, κε δεδνκέλν φηη ε ΠΔ 

εληάζζεηαη ζε δψλε δπλεηηθνχ πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο κε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο 

πιεκκχξεο. 

Πίλαθαο 2.1.3.ζη.1 : χζηεκα κεηαθηλήζεσλ 

Παξάκεηξνο 

524 εξσηεκαηνιφγηα ζε 

ηπραίν δείγκα πεδψλ ζηνλ 

πεδφδξνκν ηεο Μ. 

Αιεμάλδξνπ, Ηνχιηνο 2007
12

 

4.700 εξσηεκαηνιφγηα ζε 

παηδηθνχο ζηαζκνχο, κνλάδεο 

εθπαίδεπζεο, ΚΑΠΖ θαη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ηνχιηνο 

2008
13

 

Μέζν Μεηαθίλεζεο  

ΗΥ 57% 51,9% (40,4%)
14

 

Μνηνζπθιέηα    2,4% (2,2%)
3 

ΜΜΜ 29% 9,5% (20%)
3
 

Πεδή / πνδήιαην 62% 36,2% (24,2%)
3
 

πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ  32%   

ηάζκεπζε  
ε ηδησηηθφ ζηαζκφ απηνθηλήησλ 30%   

νπνπδήπνηε 43%   

θνπφο κεηαθίλεζεο  

Δξγαζία 32%   

Φψληα 22%   

Δπηζηξνθή ζην ζπίηη  16%   

πρλφηεηα 

Μεηαθίλεζεο  

Μία θνξά ηελ εκέξα  24% 
64,0% 

Πεξηζζφηεξεο απφ κία 52% 

Βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο απφ 

ΜΜΜ 

Υακειφο 45% 39,3% 

Τςειφο 36% 45,3% 

 

Πίλαθαο 2.1.3.ζη.2 : πλζήθεο θπθινθνξίαο
1
 

Απηνθίλεηα 

  Έηνο Βάζεο ελάξην 2 Μεηαβνιή ελάξην 3 Μεηαβνιή 

πλνιηθόο ρξόλνο κεηαθηλήζεσλ (νρεκαηνψξεο) 534,8 552,2 3,25% 565,7 5,78% 

πλνιηθή απόζηαζε κεηαθηλήζεσλ 

(νρεκαηνρηιηφκεηξα) 
16046,8 15938,8 -0,67% 16128,8 0,51% 

Μέζε ηαρύηεηα (ρικ./ψξα) 30 28,9 -3,67% 28,5 -5,00% 

                                                           
12 Γηεξεύλεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ κεηαθηλήζεωλ, αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο θαη κέηξα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο 
αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο  ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο, Σκήκα Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ – Α.Π.Θ., Σνκέαο πγθνηλωληαθώλ &Τδξαπιηθώλ Έξγωλ, 
13 Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, 
14 Μέζε ηηκή από 42 Δπξωπαϊθέο πόιεηο Πξόγξακκα European Common Indicators, 10 δείθηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο 
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Καζπζηεξήζεηο (νρεκαηνψξεο) 169,1 186 9,99% 191,2 13,07% 

Καηαλάισζε θαπζίκσλ (ιίηξα) 2213,6 2233 0,88% 2258,9 2,05% 

Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο 

πλνιηθόο ρξόλνο κεηαθηλήζεσλ (νρεκαηνψξεο) 9 9,4 4,44% 9,8 8,89% 

πλνιηθή απόζηαζε κεηαθηλήζεσλ 

(νρεκαηνρηιηφκεηξα) 
275,1 277,5 0,87% 277,1 0,73% 

Μέζε ηαρύηεηα (ρικ./ψξα) 30,7 29,5 -3,91% 28,3 -7,82% 

Καζπζηεξήζεηο (νρεκαηνψξεο) 2,5 2,7 8,00% 2,8 12,00% 

Καηαλάισζε θαπζίκσλ (ιίηξα) 36,1 36,9 2,22% 37,2 3,05% 

χλνιν νδηθνχ δηθηχνπ 

πλνιηθόο ρξόλνο κεηαθηλήζεσλ (νρεκαηνψξεο) 543,8 561,6 3,27% 575,5 5,83% 

πλνιηθή απόζηαζε κεηαθηλήζεσλ 

(νρεκαηνρηιηφκεηξα) 
16321,9 16216,3 -0,65% 16405,9 0,51% 

Μέζε ηαρύηεηα (ρικ./ψξα) 30 28,9 -3,67% 28,5 -5,00% 

Καζπζηεξήζεηο (νρεκαηνψξεο) 171,6 188,7 9,97% 194 13,05% 

Καηαλάισζε θαπζίκσλ (ιίηξα) 2249,7 2269,9 0,90% 2296,1 2,06% 

 

Πίλαθαο 2.1.3.δ.1 : Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε – ερνξχπαλζε – θαηαλάισζε ελέξγεηαο
15

 

Παξάκεηξνο  Μέζνδνο Πξνζέγγηζεο  Σηκή 

πλνιηθέο θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο 

CO2 

Πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο αέξηαο θαη ζσκαηηδηαθήο ξχπαλζεο 

(Ηαλνπάξηνο 2007). ηνηρεία γηα θαηαλαιψζεηο πεηξειαηνεηδψλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ θαζψο θαη ζηνηρεία ειεθηξνδφηεζεο ηνπ δήκνπ. 

Ζ αληηζηνίρηζε πεηξειαηνεηδψλ κε εθπνκπέο CO2 θαη παξαγσγή 

ελέξγεηαο έγηλε κε βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηελ EPA, απφ ζηνηρεία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη απφ ην Overwiew of storage 

Development DOE Hydrogen Programme. Ζ αληηζηνίρηζε ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε εθπνκπέο  CO2 έγηλε κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ (Γ. Καλειιφπνπινο, Γ. Κξφκπα, Ν. 

Πεξδηθάξεο) 

6,72 tn (3,6)
16

 

Καηά θεθαιήλ εθπνκπέο CO2 

(Οηθηαθφο ηνκέαο) 
3,05 tn (1,9)

5
 

Καηά θεθαιήλ εθπνκπέο CO2 

(Σνκέαο κεηαθνξψλ ) 
3,67 tn (1,7)

5
 

Δθπνκπή CΟ2 απφ θαηαλάισζε 

πεηξειαηνεηδψλ  

56% αχμεζε 

απφ ην 2000 ζην 

2006 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ εθηεζεηκέλν ζε 

ζνξχβνπο ηζρπξφηεξνπο ησλ 66 d b 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηνπ Γείθηε Lref απφ έθζεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ηνπ 2001 

56,20% 

 

 

Πίλαθαο 2.1.3.δ.2 : Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε
17

 

  CO CO2 NOX HC PB PM10 

Έηνο Βάζεο 183,93 1634,79 46,02 33,32 0,19 0,19 

  

ρήκα 2.1.3.δ : Θεξκνθξαζίεο ζε βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο
18

 

 

Απεηθόληζε ηεο δηαδξνκήο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο ζην ππέξπζξν 

θαη ζην νξαηό (Αι. Πόξνπ  

Αζηεξίνπ) 

                                                           
15

Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
16

Μέζε ηηκή από 42 Δπξωπαϊθέο πόιεηο Πξόγξακκα European Common Indicators, 10 δείθηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο 
17

Γηεξεύλεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ κεηαθηλήζεωλ, αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο θαη κέηξα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο  ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο, Σκήκα Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ – Α.Π.Θ., Σνκέαο πγθνηλωληαθώλ &Τδξαπιηθώλ Έξγωλ 
,Ινύιηνο 2007 
18

Βηνθιηκαηηθή Αμηνιόγεζε θαη Βειηηζηνπνίεζε ηνπ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Οκάδα 

Μειεηώλ Κηηξηαθνύ Πεξηβάιινληνο, Οθηώβξηνο 2008 
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Απεηθόληζε ηεο δηαδξνκήο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο ζην ππέξπζξν 

θαη ζην νξαηό (Εθέζνπ  

Καζζάλδξνπ) 

 

Απεηθόληζε ηεο δηαδξνκήο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο ζην ππέξπζξν 

θαη ζην νξαηό (Εζλ. Αληηζηάζεωο 

 Επηζθ. Κίηξνπ) 

Xξεζηκνπνηήζεθε ε θάκεξα ππεξχζξσλ «Thermovision 570» θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεξκνθσηνγξαθηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ «IRwinReport 5.22». Δηδηθφηεξα, θάζε ρξψκα αληηζηνηρεί ζε κηα πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο 

αλάινγα κε ηε ρξσκαηηθή θιίκαθα. Σν βαζχ κπιε ρξψκα αληηζηνηρεί ζην ςπρξφηεξν ηκήκα ηεο ζεξκηθήο απεηθφληζεο, ελψ ην 

θίηξηλν ζην ζεξκφηεξν ηκήκα. Ζ ζεξκνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζην θέληξν ηεο Καηεξίλεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο 

κεζεκβξηλέο ψξεο (12:00 – 15:00), 

ε. Γνκεκέλν θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

ηελ ΠΔ θαιχπηνληαη ηα ζηαζεξφηππα ηνπ 2004 γηα πάξθα πφιεο > 1,5 h a (5,7 η.κ./θάηνηθν 

έλαληη 5,5) θαη ην 68,2% ησλ πνιηηψλ δηακέλνπλ ζε απφζηαζε 300 κ απφ δεκφζηνπο 

αλνηρηνχο ρψξνπο άλσ ησλ 5.000 η.κ. (69,6% γηα ηηο άιιεο 42 Δπξσπατθέο πφιεηο)19. Δλψ 

φκσο ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ δηακέλεη ζε απφζηαζε 300 κ απφ νπνηνλδήπνηε αλνηρηφ ρψξν, 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο (79,1% γηα ηηο άιιεο 42 Δπξσπατθέο πφιεηο)8 θαη ην ζηαζεξφηππα γηα 

γξακκηθέο λεζίδεο, πιαηείεο θαη κηθξνχο ΚΥ πξνζεγγίδεηαη (2,3 η.κ./θάηνηθν έλαληη 2,5) εθεί 

πνπ πζηεξεί ε Καηεξίλε, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο πφιεηο είλαη νη γξακκηθέο 

θπηεχζεηο. Ζ έιιεηςε ησλ γξακκηθψλ θπηεχζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ςπρξψλ πιηθψλ, ζπληεινχλ ζηηο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπο ρεηκεξηλνχο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ γηα 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξνο ζέξκαλζε θαη ςχμε. Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ θηηξίσλ, εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη πεξίπνπ ην ¼ ησλ λνηθνθπξηψλ 

πνπ κέλνπλ ζε θαηνηθίεο ρσξίο θαζφινπ κφλσζε ζην Γήκν Καηεξίλεο, ζπγθεληξψλεηαη ζηελ 

ΠΔ. Δπίζεο ε εηδηθή κειέηε αμηνιφγεζεο ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο, αλέδεημε φηη 

ην 2008, δελ ππήξραλ επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο, πνπ λα έρνπλ ιάβεη πεξηβαιινληηθέο 

πηζηνπνηήζεηο. Ο Γήκνο Καηεξίλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα 

                                                           
19

Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
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ραξαθηεξηζηηθά έρεη ήδε πινπνηήζεη βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο δξφκσλ (δηαπιάηπλζε 

πεδνδξνκίσλ – πνιπρξεζηηθέο λεζίδεο – γξακκηθέο θπηεχζεηο), θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

ΠΔ πεξηκεηξηθά ηεο Κεληξηθήο Πεξηνρήο (50% ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ΠΔ). Οη πθηζηάκελνη 

πνδειαηνδξφκνη – πεδφδξνκνη αληηζηνηρνχλ ζην 33% ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ΠΔ, θξίλεηαη 

φκσο απαξαίηεηε ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κε λένπο πνδειαηνδξφκνπο – πεδφδξνκνπο θαη 

δηαδξνκέο πνδειάηνπ (ζε δξφκνπο πνπ αλαπιάζνληαη) κε βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Δληφο ηεο ΠΔ ή ζε άκεζε επαθή, θαηαγξάθνληαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο, (Πλεπκαηηθφ 

Κέληξν – Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Χδείν Καηεξίλεο) αιιά θαη αμηφινγα δηαηεξεηέα θηίξηα 

(Αξρνληηθφ Σζαινπνχινπ, θηίξην Σζηνππιή, 5ν Γπκλάζην Καηεξίλεο, 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

θαη Κνηκεηεξηαθφο Ναφο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. Ζ αλάγθε γηα δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ θίλεζεο 

πεδή θαη κε πνδήιαηα, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο ΗΥ (θαη κείσζεο 

εθπνκπψλ CO2) αιιά θαη κε ηελ αλάγθε δηαδξνκψλ αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζεκαληηθά ηνπφζεκα αλαθνξάο, ην Γεκνηηθφ Πάξθν (κε επνρηθά 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο «Υξηζηνχγελλα ζην Πάξθν ησλ Υξσκάησλ») ηελ πιαηεία 

Γεκαξρείνπ θαη ην λέν κεγάιν ρψξν πξαζίλνπ ζην ηκήκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηεο Δζληθήο 

Οδνχ, ζην αλαηνιηθφ άθξν ηεο ΠΔ.    

ζ. Πνιενδνκηθή νξγάλσζε, ρξήζεηο γεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, είλαη ν θεληξηθφο ξφινο, θαη νη 

πςειέο ππθλφηεηεο δφκεζεο θαη θαηνίθεζεο. Οη Κεληξηθέο Λεηηνπξγίεο Πφιεο, κε βάζε ην 

πθηζηάκελν πνιενδνκηθφ θαζεζηψο θαιχπηεη ην 26,6% ηεο ΠΔ. Δπίζεο ζηελ ΠΔ 

θαηαγξάθνληαη νη πςειφηεξεο ζεζκνζεηεκέλεο ππθλφηεηεο θαη πληειεζηέο Γφκεζεο 

147/2,8 θαη 133/2 άηνκα/h a (ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ΠΔ ζηα θεληξηθά θαη δπηηθά) θαη 

109/1,2 άηνκα/h a ζην αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα. Οη ηδηαίηεξα πςειέο ππθλφηεηεο θαηνίθεζεο θαη 

νη πςεινί πληειεζηέο Γφκεζεο, θαηαγξάθνληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο, φπνπ πξνβιέπνληαη 

ζεζκηθά θαη νη Κεληξηθέο Λεηηνπξγίεο Πφιεο. Δάλ ε δηαπίζησζε απηή ζπλδπαζηεί κε ην 

γεγνλφο φηη ζηηο ίδηεο δψλεο θαηαγξάθνληαη θαη ηα πςειά πνζνζηά γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

θαζψο θαη ηα πςειά πνζνζηά λνηθνθπξηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο ρσξίο κφλσζε αιιά 

θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ θελψλ θειπθψλ, πξνθχπηεη άκεζα ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ΠΔ 

σο πεξηνρήο θαηνηθίαο θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ζπκβαηφηεηα θαηνηθίαο κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ιεηηνπξγίεο.      
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Πίλαθαο 2.1.3.ε : Υαξαθηεξηζηηθά δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ 

Γείθηεο Έηνο 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Αζηηθή 

Πεξηνρ

ή 

Γήκν

ο 

ΔΑΣ 1 ΔΑΣ 3 ΔΑΣ 4 ΔΑΣ 5 

χλνιν 
Σκήκα ηεο ΠΔ 

Κέληξν - Καπληθνχ 

ηαζκνχ 

Σκήκα ηεο 

ΠΔ 

Δζληθνχ 

ηαδίνπ 

Σκήκα ηεο 

ΠΔ Βαηάλ 

- 

Μπιαχιαθ

α 

% ησλ πνιηηψλ πνπ 

δηακέλνπλ ζε 

απφζηαζε 300 κ απφ 

δεκφζηνπο αλνηρηνχο 

ρψξνπο 

κεγαιχηεξνπο απφ 

5.000 η.κ.  

Ζ πξνζέγγηζε έγηλε 

κε βάζε ράξηε 

ρξήζεσλ γεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε απφ ην 

ΑΠΘ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ράξηεο ηεο 

ΔΛΣΑΣ  

(απνγξαθήο 2001)
20

 

θαη παξακέλεη ζε 

ηζρχ κε βάζε θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ 2011 

68,2% (πνιχ θνληά ζηελ κέζε ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ γηα ηηο άιιεο 42 

Δπξσπατθέο πφιεηο 69,6%) 

% ησλ πνιηηψλ πνπ 

δηακέλνπλ ζε 

απφζηαζε 300 κ απφ 

νπνηνλδήπνηε 

αλνηρηφ ρψξν, 

αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο    

100% (ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ γηα ηηο άιιεο 42 Δπξσπατθέο 

πφιεηο 79,1%) 

Αλαινγία πξαζίλνπ 

θαη ειεχζεξσλ ΚΥ 

η.κ./θάηνηθν 

Δκβαδνκέηξεζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

θαη ρψξσλ πξαζίλνπ   

5,7 γηα ρψξνπο πξαζίλνπ άλσ ησλ 10 ζηξ (Γεκνηηθφ Πάξθν 

θαη ηκήκα ηνπ γξακκηθνχ πάξθνπ θαη ηνπ πξάζηλνπ πάλσ 

απφ ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Οδνχ) κε ζηαζεξφηππν 

5,5 θαη 2,4 κε ζηαζεξφηππν 1,75, πνπ δηακνξθψλεηαη 

θπξίσο απφ πιαηείεο θαη κηθξνχο ρψξνπο πξαζίλνπ, ελψ 

παξαηεξείηαη έιιεηςε ζε γξακκηθέο λεζίδεο πξαζίλνπ       

  

Ννηθνθπξηά ζε 

θαηνηθίεο ρσξίο  

ζέξκαλζε 

2011 8% 2% 2% 12% 10% 34% 100% 

Ννηθνθπξηά ζε 

θαηνηθίεο ρσξίο 

θαζφινπ κφλσζε 

2011 22% 8% 5% 13% 25% 69% 100% 

Κελά θειχθε 

Δθηίκεζε γηα ην 2016 

κέζα απφ 

ζπλεληεχμεηο   

20% 10% 12%   

% αλαινγία δξφκσλ 

φπνπ έρνπλ 

νινθιεξσζεί 

βηνθιηκαηηθέο 

αλαπιάζεηο  

Ζ πξνζέγγηζε έγηλε 

κε επηκέηξεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ κήθνπο 

ζηα αληίζηνηρα 

ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ   

    50%   

% αλαινγία 

πεδνδξφκσλ – 

πνδειαηνδξφκσλ επί 

ηνπ ζπλνιηθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ 

    33,2%   

Παξάκεηξνο 

524 εξσηεκαηνιφγηα ζε ηπραίν δείγκα 

πεδψλ ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Μ. 

Αιεμάλδξνπ, Ηνχιηνο 2007
21

 

4.700 εξσηεκαηνιφγηα ζε παηδηθνχο 

ζηαζκνχο, κνλάδεο εθπαίδεπζεο, 

ΚΑΠΖ θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

                                                           
20Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
21 Γηεξεύλεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ κεηαθηλήζεωλ, αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο θαη κέηξα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο 
αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο  ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο, Σκήκα Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ – Α.Π.Θ., Σνκέαο πγθνηλωληαθώλ &Τδξαπιηθώλ Έξγωλ, 
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Ηνχιηνο 2008
22

 

Αίζζεκα αζθάιεηαο  

(γηα πεδνχο-

πνδειάηεο) 

Αζθάιεηα  69%   

Αλαζθάιεηα 31%   

Κχξηνο ιφγνο 

αλαζθάιεηαο  

Έιιεηςε ππνδνκήο 

γηα πεδνχο– 

πνδήιαηα θαη 

ζπκπεξηθνξά νδεγψλ 

ΗΥ 

41%   

  

                                                           
22 Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, 
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2.2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

α. θνπηκόηεηα σο πξνο ηηο Οηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο 

ηελ  ΠΔ ζπγθεληξψλεηαη, ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ θπξίσο ζηε δψλε Κεληξηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ Πφιεο (26,6% ηεο ΠΔ) θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε παξαηεξνχκελε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ (-14,55% ζην δηάζηεκα 2009 – 2015). Δπίζεο 

πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηαθαηλφκελε ζρεηηθή δπλακηθή ζε θιάδνπο πξσηαζιεηέο ηεο Δπθπνχο 

Δμεηδίθεπζεο. Δηδηθφηεξα απφ ζχγθξηζε ηεο θιαδηθήο ζχλζεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ΠΔ κε ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πηεξίαο θαίλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζε 

θαηαζθεπέο – ελέξγεηα είλαη 4,78% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΠΔ, πνπ 

ππνιείπεηαη απφ ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηεο Πηεξίαο 11,04%, ζην δηάζηεκα φκσο 2009 – 2015 

επί 898 λέσλ επηρεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη 34 ζηηο θαηαζθεπέο – ελέξγεηα. ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα νη επηρεηξήζεηο ζην ρνλδξεκπφξην ηξνθίκσλ ζηελ ΠΔ απμάλνληαη θαηά 38,24% κε 

19 λέεο επηρεηξήζεηο θαη ην 2008 ζε έξεπλα επί 3.721 εξσηεζέλησλ θαηαγξάθεηαη ζηξνθή 

πξνο «πξάζηλα πξντφληα». Απηή ε εμεηδίθεπζε φκσο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεπηεί θαη κε δξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο πηζηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ (βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ). 

β. θνπηκόηεηα σο πξνο ηηο Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

Δληφο ηεο ΠΔ θαηαγξάθνληαη επηπηψζεηο ηεο θηψρεηαο ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Απηέο νη επηπηψζεηο ηεο θηψρεηαο αληηκεησπίδνληαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα φπσο ην 

ΣΔΒΑ, ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο αιιά θαη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη 

άιισλ θνξέσλ (ζπζζίηηα, Κνηλσληθφ Παληνπσιείν θαη Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην), πνπ 

νξγαλψλνληαη θαη ζην πιαίζην γηα ηα Σνπηθά Κέληξα Κνηλφηεηαο. Ο απμεκέλνο δείθηεο 

γήξαλζεο ζηελ ΠΔ, ζπγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε Αζηηθή Πεξηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

εληεηλφκελεο επηπηψζεηο ηεο θηψρεηαο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ ππνζηήξημε ηεο 3
εο

 ειηθίαο, 

θπξίσο γηα παξνρή πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δπίζεο ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαηά 

59,24% απφ ην 2001 ζην 2011 θαη ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο Καηεξίλεο βξίζθεηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε 

σο πξνο ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο κεηά απφ 3 Γήκνπο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ΟΑΔΓ 2015 γηα ηνλ Γήκν θαίλεηαη φηη νη πνιππιεζέζηεξεο νκάδεο αλέξγσλ είλαη νη γπλαίθεο 
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(62%), νη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (48%) θαη  πξσηνβάζκηαο (31%), ελψ 

επηζεκαίλεηαη φηη ν Γήκνο Καηεξίλεο εληάζζεηαη ζηελ 1
ε
 πεληάδα Γήκσλ ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, φπνπ θαηαγξάθεηαη πςειή ζπγθέληξσζε αλέξγσλ ειηθίαο απφ 54 έσο 65 εηψλ. 

εκαληηθέο επίζεο είλαη νη αλάγθεο γηα ππνζηήξημε ησλ ΑΜΔΑ, κε δεδνκέλν φηη ν Γήκνο 

Καηεξίλεο βξίζθεηαη ζηελ 2
ε
 ζέζε κεηά ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, κε βάζε ην πνζνζηφ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Οη ελ ιεηηνπξγία δνκέο ηνπ Γήκνπ 

θαη άιισλ θνξέσλ δελ θαίλεηαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζηήξημεο ησλ ΑΜΔΑ θαη 

επηζεκαίλεηαη φηη εληφο ηεο ΠΔ, έρεη ηελ έδξα ηνπ ν χιινγνο ΑΜΔΑ ΠΔ Πηεξίαο κε 400 

κέιε ελψ ιεηηνπξγεί δνκέο ππνζηήξημεο ΑΜΔΑ ην Φηιαλζξσπηθφ σκαηείν «Μέξηκλα 

Παηδηνχ Καηεξίλεο». 

γ. θνπηκόηεηα σο πξνο ηηο Γεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο 

Οη πςεινί δείθηεο γήξαλζεο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή κηα δηηηνχ ραξαθηήξα παξέκβαζε. Σν 

πξψην ζθέινο έρεη ήδε αλαιπζεί ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Σν δεχηεξν 

ζθέινο αθνξά παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΠΔ σο πεξηνρήο θαηνηθίαο, 

γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επαλαθαηνίθεζε θελψλ θειπθψλ θαηνηθίαο απφ λεφηεξεο 

ειηθίεο θαη θπξίσο λέα δεπγάξηα. Δπίζεο ηα πςειά πνζνζηά απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο ΠΔ είλαη αλάγθε λα αμηνπνηεζεί, έηζη ψζηε λα πξνζειθπζηνχλ λένη άλεξγνη 

επηζηήκνλεο γηα απαζρφιεζε, ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ή γηα δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ζην πιαίζην ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο.       

δ. θνπηκόηεηα σο πξνο ηηο Πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνθχπηεη φηη νη 

πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη νη πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, είλαη αιιειέλδεηεο 

θαη ζηε ινγηθή απηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ θνηλνχ ζην πιαίζην ηεο ΑΑ. Οη 

απμεκέλεο εθπνκπέο CO2, ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνλ ξφιν ηεο ΠΔ, σο 

πεξηνρήο φπνπ ε θαηνηθία ζπλππάξρεη κε εθηεηακέλε δψλε Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ Πφιεο 

(26,6% ηεο ΠΔ), πνπ ζπγθεληξψλεη ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη έρεη αθηίλα 

εμππεξέηεζεο πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Οη πςεινί δείθηεο CO2 (6,72 tn θαηά 

θεθαιήλ ην 2008) είλαη ππεξδηπιάζηνη απφ 3,6 ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ θαη ζρεδφλ 

ηζνκνηξάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (3,67 tn) θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ απφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε βηψζηκε 
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θηλεηηθφηεηα θαη’ αξρήλ κε δηαζθάιηζε δηεπξπκέλνπ δηθηχνπ δηαδξνκψλ πεδψλ θαη 

πνδειάησλ (κε παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ, ζήκεξα θαιχπηεηαη ην 1/3 ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ). 

Παξάιιεια πξέπεη λα εμνκαιπλζνχλ νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο (ζε εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ SATURN) θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη πνιίηεο γηα ηελ αλάγθε ηεο απμεκέλεο 

ρξήζεο ΜΜΜ (9,5% ην 2008, έλαληη 20% άιισλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ). εκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ κείσζε εθπνκπψλ CO2, είλαη θαη νη ρψξνη πξαζίλνπ. Οη κεγάινη θαη 

κεζαίνη ρψξνη πξαζίλνπ θαιχπηνπλ ηα ζηαζεξφηππα, πξέπεη φκσο λα εληζρπζνχλ νη 

γξακκηθέο πςειέο θπηεχζεηο, θπξίσο θαηά κήθνο βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ γηα ηελ 

απνξξφθεζε CO2, ζνξχβνπ αιιά θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ αζηηθήο ζεξκηθήο 

λεζίδαο (νη κέρξη ζήκεξα βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο θαιχπηνπλ ην 50%). ην πιαίζην ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ βηνθιηκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα 

δηαζθάιηζεο πξφζβαζεο γηα φινπο αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

κε ρξήζε πιηθψλ πνπ ζπλδπάδνπλ βηνθιηκαηηθά θαη πδαηνπεξαηά ραξαθηεξηζηηθά. Σν 

γεγνλφο φκσο φηη ε ΠΔ εληάζζεηαη ζε δψλε πςεινχ θηλδχλνπ κε ηζηνξηθέο πιεκκχξεο 

απαηηνχληαη θαη πξφζζεηεο παξεκβάζεηο ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ φκβξησλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ θαη ζε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Γηα ηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2 απφ ην νηθηαθφ ηνκέα, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ παξεκβάζεηο, πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ βειηίσζε ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, κε δεδνκέλν φηη εληφο ηεο ΠΔ ζπγθεληξψλεηαη ην 22% ησλ θαηνηθηψλ ηνπ Γήκνπ, 

πνπ δηακέλεη ζε θαηνηθίεο ρσξίο θαζφινπ κφλσζε. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο παξέκβαζε πνπ 

ζα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ΠΔ 

είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Πηινηηθέο – 

εκβιεκαηηθέο παξεκβάζεηο, βειηίσζεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε Γεκνηηθά θηίξηα, κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έξγα επίδεημεο. Δπίζεο ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο επηηξέπνπλ αθελφο ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ θαη αθεηέξνπ ηελ 

δηαξθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπζηεκαηηθή πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ηζηνξηθά – πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πφιεο θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο πξνβνιήο, ζα πξέπεη 

λα αλαδεηθλχνληαη ζπζηεκαηηθά σο θαιέο πξαθηηθέο ηφζν νη παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ φζν θαη 

νη αιιαγέο ζπλεζεηψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ θαηεχζπλζε πξνζηαζίαο 

ηνπ νηθνπνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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2.3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Οηθνλνκηθέο Πξνθιήζεηο : Αληηκεηψπηζε ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

εμεηδίθεπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζε θιάδνπο πξσηαζιεηέο ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο. Ζ 

παξαηεξνχκελε ζρεηηθή δπλακηθή ζηηο θαηαζθεπέο – ρνλδξεκπφξην ηξνθίκσλ, ηξνθνδνηείηαη 

κε παξεκβάζεηο βηνθιηκαηηθνχ ραξαθηήξα (θαηαζθεπέο) θαη αλάδεημε νηθνπνιηηηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ (ηνπηθά πξντφληα, ΠΓΔ, ΠΟΠ) 

Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο : Δλίζρπζε θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ (γήξαλζε - θηψρεηα), 

αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη ελζσκάησζε επάισησλ νκάδσλ (ΑΜΔΑ). Οη 

εμππεξεηήζεηο, εληνπίδνληαη θχξηα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ε αλεξγία πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ζπλδπαζηηθά κε νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, ελψ ε ελζσκάησζε, θπξίσο ησλ 

ΑΜΔΑ πξέπεη λα εληαρζεί θαη ζην πιαίζην πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ γηα βηψζηκε 

θηλεηηθφηεηα. 

Γεκνγξαθηθέο Πξνθιήζεηο : Οη απμεκέλνη δείθηεο γήξαλζεο, πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ 

πξνθιήζεσλ, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ πξνζέιθπζε ζηελ ΠΔ λέσλ ειηθηψλ, κέζα απφ 

βειηίσζε πεξηβαιινληηθψλ θαη θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ θαη επαλαθαηνίθεζε θελψλ θειπθψλ  

Πεξηβαιινληηθέο Πξνθιήζεηο – Πξνθιήζεηο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο: Ζ κείσζε αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ – ζνξχβνπ θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ είλαη βαζηθέο 

παξάκεηξνη, βειηίσζεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΠΔ σο πεξηνρήο θαηνηθίαο, ελψ ε εμεηδίθεπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο εληζρχνπλ θαη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο σο πεξηνρήο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ βειηίσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

παξακέηξσλ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ ελίζρπζε βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο (δηαδξνκέο πεδψλ – 

πνδειάησλ, πξνζβαζηκφηεηα γηα φινπο, εμνκάιπλζε θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ, ελίζρπζε 

ρξήζεο ΜΜΜ) αιιά θαη ηνπ πξάζηλνπ (πςειέο γξακκηθέο θπηεχζεηο ζε βαζηθνχο νδηθνχο 

άμνλεο).  πλαξηάηαη φκσο άκεζα θαη κε παξεκβάζεηο ελεκέξσζεο, θηλεηνπνίεζεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, κέζα απφ δξάζεηο επίδεημεο θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ – θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ κε παξάιιειε αλάδεημε ηνπ νηθνπνιηηηζηηθνχ 

απνζέκαηνο αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ απφ παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. 
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2.4. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΜΔ ΒΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ 

Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

1. Σα πνξίζκαηα απφ ην εγθεθξηκέλν ΠΠΥΑΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνξνχλ ζην ξφιν 

ηεο Καηεξίλεο (νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο) θαη εηδηθφηεξα ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο πνπ 

απνηειεί θαη ηελ ΠΔ, αλαδεηθλχνληαο φηη κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε ηζρπξφ αζηηθφ θέληξν 

αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο ηελ άκεζε γεηηλίαζή ηεο κε ηελ ΠΑΘΔ θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ αθηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ηνπ Οιχκπνπ. Δπίζεο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ιεηηνπξγήζεη σο 

θέληξν παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, κε πξνσζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Τπεξεζίεο πξνο ηηο Αγξνηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο, Μεηαθνξέο, Μεηαπνίεζε, Δκπφξην θαη Σνπξηζκφ. 

2. Πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ ΠΔ, δηαηππψλνληαη ζην αλαζεσξνχκελν ΠΠΥΑΑ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (πξνθιήζεηο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο) κε αλαθνξά  ζηνλ ηνκέα ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη εηδηθά ζε θαηλφκελα  πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ έληαζε ησλ 

αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πνηφηεηαο 

αλαιφγσο ηεο έληαζεο, ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ θαη ησλ κνξθνινγηθψλ ζπλζεθψλ. ε 

κεγάια αζηηθά θέληξα φπσο ε Καηεξίλε εληνπίδνληαη ζπρλέο ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ 

ξχπαλζεο, πνπ εληείλνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν ιφγσ ησλ πξαθηηθψλ θηλεηηθφηεηαο πνπ 

ζηεξίδνληαη θχξηα ζην Η.Υ. θαη ζηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ζηελ χπαξμε 

ζεκαληηθψλ βηνκεραληψλ θνληά ζε νηθηζηηθνχο ππνδνρείο, άιια θαη ζε πεγέο νηθηαθήο 

ζέξκαλζεο.  εκαληηθφ επίζεο ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ έρεη θαη ε κνξθή ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ.  Ζ 

έιιεηςε αλνηθηψλ ρψξσλ, ε χπαξμε ζηελψλ δξφκσλ παξάιιεια κε ηελ αλνηθνδφκεζε 

ζπκπαγψλ κπινθ πνιπθαηνηθηψλ δελ επηηξέπνπλ ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ θαη εληζρχνπλ ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ ξχπσλ επηδεηλψλνληαο ηηο ζπλζήθεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν. 

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γήκνπ (ΦΔΚ 414 ΑΑΠ/04.10.2010 έγθξηζε θαη ΦΔΚ 214 

ΑΑΠ/11.06.2013 ζπκπιήξσζε) 

1. Σα πνξίζκαηα ηνπ ΓΠ αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο 

(νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο). Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη «Ο Γήκνο Καηεξίλεο απνηειεί ην 

δπλακηθφηεξν Γήκν ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο θαη ν ξφινο ηνπ σο ηζρπξφ αζηηθφ θέληξν 

αλάπηπμεο εληζρχεηαη απφ ηελ άκεζε γεηηλίαζε ηνπ κε ηελ ΠΑΘΔ θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ αθηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
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πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ηνπ Οιχκπνπ... Ζ ιεηηνπξγία ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ (Καηεξίλε) σο 

νηθηζηηθφ θέληξν λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ εμππεξεηεί φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ 

Πηεξίαο.» 

2. Οη πξνηάζεηο πνιηηηθήο ηνπ ΓΠ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη εηδηθφηεξα :  

 ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ κε εηδηθή 

αλαθνξά ζε πξνζηαηεπφκελα ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΠΔ θαη είλαη : 

 ην Αξρνληηθφ Η. Σζαινπνχινπ πνπ αλήθεη ζην Γήκν Καηεξίλεο θαη βξίζθεηαη ζηε 

Γξαγνχκε θαη 25εο Μαξηίνπ (ΦΔΚ 750/Β΄/6.9.1979). 

 ην Α΄ Γεκνηηθφ ρνιείν (πξψελ Διιεληθή Αζηηθή ρνιή) πνπ αλήθεη ζην 

Γεκφζην θαη βξίζθεηαη ζηε Γξαγνχκε θαη Δηξήλεο (ΦΔΚ 89/Β΄/31.1.1980). 

 ην Δ΄ Γπκλάζην Καηεξίλεο (παιηφ Γηνηθεηήξην) πνπ αλήθεη ζην Γεκφζην θαη 

βξίζθεηαη ζηελ νδφ Δηξήλεο (ΦΔΚ 891/Β΄/30.10.1991). 

 ν Κνηκεηεξηαθφο λαφο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο (ΦΔΚ 629/Β΄/12−5−2000),  

 ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πιαηείεο θαη πξάζηλα 

 ην δίθηπν πεδνδξφκσλ θαη κέζσλ κεηαθνξάο θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ 

Δηδηθέο πξνηάζεηο ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΠ γηα δεκηνπξγία ελφο 

εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο θαη 

βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ επαξρηαθψλ 

νδψλ ζεκεηαθά ψζηε λα βειηησζεί ε νδηθή αζθάιεηα. 

Δπηρεηξεζηαθό ρέδην Γήκνπ θαη Δηδηθέο Μειέηεο / θείκελα πνιηηηθήο 

1. Βαζηθφ πφξηζκα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, είλαη φηη  ε πφιε ηεο Καηεξίλεο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ην 

δηηηφ πιενλέθηεκα ζέζεο : 

 ηεο άκεζεο γεηηλίαζεο κε ην δηεπξσπατθφ – εζληθφ δίθηπν κεηαθνξψλ, αλάκεζα ζηα 2 

ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Λάξηζαο αιιά θαη ηηο θνξπθέο 

ηνπ αξραηνινγηθνχ ηξηγψλνπ «Γίν- Βεξγίλα – Πέιια»  

 ηνπ κνλαδηθνχ θφκβνπ ζχλδεζεο, αζηηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ ηεο παξαιηαθήο, 

ηνπξηζηηθά αλαπηπζζφκελεο δψλεο θαη ηεο νξεηλήο ελδνρψξαο αλάπηπμεο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

2. Οη πξνηάζεηο πνιηηηθήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 
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θνηλσληθέο πξνθιήζεηο αιιά θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δηδηθφηεξα αλαδεηθλχνληαη νη  αλάγθεο γηα :  

 κεηάβαζε ζε κηα πην θπθιηθή νηθνλνκία πνπ είλαη νπζηψδεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αηδέληαο ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ, πνπ θαηαξηίζηεθε ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε 

 αλαβάζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή, ζε πεξηνρέο 

ξεκάησλ αιιά θαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, κε βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη παξεκβάζεηο 

βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο  

 εκπινπηηζκφ θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε αλάπηπμε 

λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή ηεο 

πφιεο ηεο Καηεξίλεο 

Οη πξνηάζεηο πνιηηηθήο πνπ δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ζηεξίδνληαη ζε κηα «Σνπηθή ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αλάπηπμεο» 

δηακνξθσκέλε ήδε απφ ην 2008, ζην πιαίζην ηεο «Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο»
23

 κε ζθνπφ ηελ ηζφξξνπε 

εμππεξέηεζε φισλ εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία ζε 

αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ :  

 ηελ νηθνλνκηθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ 

πφξσλ. 

 ηελ θνηλσληθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο. 

 ηελ πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

απνζεκάησλ θαη ζηε κείσζε ησλ πηέζεσλ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ Σνπηθή ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, δνκείηαη ζε 10  Άμνλεο / ηξαηεγηθνχο 

ηφρνπο  :  

1: Αλαβάζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζην θέληξν ηεο Καηεξίλεο 

2: Βειηίσζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ Κηηξίσλ ζηνλ Γήκν 

                                                           
23Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
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3: Καηαγξαθή θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζηελ πφιε 

4: Δλεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 

5: Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πηζηνπνηήζεσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

6: Πξνψζεζε ησλ «πξάζηλσλ πξντφλησλ» 

7:  Βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ  

8: Δθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία 

9: Αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

10: Δλζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

ην πιαίζην απηήο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, εμεηδηθεπκέλεο 

πξνηάζεηο ζρεδηαζκνχ δίλνληαη κέζα απφ εηδηθέο κειέηεο θαη θείκελα πνιηηηθήο : 

1. Γηεξεύλεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ κεηαθηλήζεσλ, αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο θαη κέηξα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο
24

Δθαξκνγή ζπγθνηλσληαθνχ κνληέινπ 

SATURN γηα ην νδηθφ δίθηπν ηεο Καηεξίλεο, κε έηνο βάζεο ηνλ Ηνχλην 2008 θαη 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη ζε 2 ζηάδηα  γηα : 

1.1. γεσκεηξηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ησλ δηαζηαπξψζεσλ (θπθιηθνί θφκβνη) θαη σο 

ζπλέπεηα φινπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

1.2. επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ πεδνδξφκσλ  

1.3. δεκηνπξγία ηκεκάησλ νδηθνχ δηθηχνπ κε δηακφξθσζε γηα ζπλχπαξμε πεδψλ-

νρεκάησλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πεδνχο (woonerf)  

1.4. ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ. 

1.5. νδηθφο δαθηχιηνο πνπ επηηξέπεη ζηα νρήκαηα λα θηλνχληαη ηφζν αξηζηεξφζηξνθα 

φζν θαη δεμηφζηξνθα (θαηά ηελ θίλεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ) απνθεχγνληαο 

ηε δηέιεπζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ εγγχο θέληξνπ (δειαδή ηελ πεξηνρή ηνπ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ) ηεο πφιεο.  

1.6. ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. 

1.7. αλαδηνξγάλσζε Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο  

                                                           
24Σκήκα Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ – Α.Π.Θ., Σνκέαο πγθνηλωληαθώλ &Τδξαπιηθώλ Έξγωλ, Ινύιηνο 2008 
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2. Μέηξεζε ησλ Αηκνζθαηξηθώλ Ρύπσλ ζηηο Αίζνπζεο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Καηεξίλεο
25

. Πξνηείλνληαη βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο ζρνιηθψλ θηηξίσλ  

3. Βηνθιηκαηηθή Αμηνιόγεζε θαη Βειηηζηνπνίεζε ηνπ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ 

Καηεξίλεο
26

 Πξνηείλνληαη βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο νδηθψλ αμφλσλ (ςπρξά πιηθά 

θαη εηδηθέο θπηεχζεηο) κε βάζε κεηξήζεηο κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ, κεηξήζεηο 

ζεξκηθήο άλεζεο θαη βηνθιηκαηηθνχο δείθηεο θαζψο θαη κεηξήζεηο ζσκαηηδηαθήο 

ξχπαλζεο 

4. Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα Δξεπλεηηθή ζπλδξνκή ηνπ Δ.Μ.Π. ζην Γήκν Καηεξίλεο 

γηα αλάπηπμε ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο κε έκθαζε ζηελ 

έληαμε ηνπ πνδειάηνπ
27

Πεξηιακβάλεη πηινηηθέο πξνηάζεηο εθαξκνγήο ζην δίθηπν 

πνδειαηνδξφκσλ θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαλφλσλ επηινγήο πξφηππσλ πιηθψλ 

θαη ζήκαλζεο ησλ δηαδξνκψλ πνδειάηνπ.  

5. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ηίηιν «Οηθνινγηθή έξεπλα γηα ηελ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ Αζηηθνύ πξαζίλνπ ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο»
28

 

Πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ (πάξθα, πεδφδξνκνη, πεδνδξφκηα) θαη πξνηάζεηο  γηα ηα είδε ησλ θπηψλ, ηνπο 

ηξφπνπο θχηεπζεο, θιάδεπζεο, άξδεπζεο θαη ιίπαλζεο θαη εηδηθέο δηακνξθψζεηο 

(φπσο πνιπρξεζηηθέο λεζίδεο ζε νδφζηξσκα) 

6. Γξάζεηο κείσζεο ζεηζκηθήο δηαθηλδύλεπζεο Γήκνπ Καηεξίλεο – ζρεδηαζκόο, 

επηινγή, νξηνζέηεζε νξγάλσζεο ρώξσλ θαηαθπγήο
29

 Πεξηιακβάλεη εθηίκεζε 

ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ θαη ζεηζκηθήο δηαθηλδχλεπζεο, πξνηάζεηο νξηνζέηεζεο θαη 

δηακφξθσζεο ρψξσλ θαηαθπγήο κέζα απφ αλαγλσξηζηηθή έξεπλα εληνπηζκνχ ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ νδηθψλ αμφλσλ πξφζβαζήο ηνπο  

7. Καλνληζκόο Καηαζθεπήο Πεδνδξνκίσλ (αξηζκόο Απόθαζεο Γ Γήκνπ 

Καηεξίλεο, 5/2010). ην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ πξνβιέπνληαη πιηθά θαη ηξφπνη 

θαηαζθεπήο, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, κε θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζηνπο ςπρξνχο 

κήλεο ηνπ ρεηκψλα (δελ γιηζηξά ε επηθάλεηα θαη απνξξνθάηε κεγάιν κέξνο ηεο 

                                                           
25 Οκάδα Μειεηώλ Κηηξηαθνύ Πεξηβάιινληνο, Σνκέαο Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Απξίιηνο 2008 
26 Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Οκάδα Μειεηώλ Κηηξηαθνύ Πεξηβάιινληνο, Οθηώβξηνο 2008 
27 Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Αγξνλόκωλ ‐Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Γεωγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, Μνλάδα Βηώζηκεο 
Κηλεηηθόηεηαο, Ννέκβξηνο 2013 
28 Αζαλάζηνο Παπαδόπνπινο MSC. Γαζνιόγνο – πεξηβαιινληνιόγνο, ρνιή Γεωπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη 
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σνκέαο Γαζηθήο Παξαγωγήο – Πξνζηαζίαο  Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Γαζνθνκίαο, 2015 
29 Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεωινγίαο θαη Γεωπεξηβάιινληνο, Σνκέαο Γπλακηθήο Σεθηνληθήο 
Δθαξκνζκέλεο Γεωινγίαο, 2016 
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βξνρήο) αιιά θαη ζηνπο ζεξκνχο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ (ρακειφηεξε αληαλάθιαζε 

ζεξκνθξαζίαο) θαζψο θαη δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιηθψλ. 
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2.5. ΥΑΡΣΔ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
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3.1. ΠΡΟΚΛΗΔΙ, ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ, ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΚΛΗΔΩΝ, ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ, ΑΓΤΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Οηθνλνκηθέο 

1 Αληηκεηψπηζε ηεο 

παξαηεξνχκελεο κείσζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
επηρεηξήζεσλ    

 Παξά ηελ παξαηεξνχκελε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ν 

αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αλνίγνπλ ζπγθξηηηθά κε 

εθείλεο πνπ θιείλνπλ δελ 

ιεηηνπξγεί απαγνξεπηηθά 

ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο δπλακηθήο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο 

 Μηθξή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα 

 Έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ 

θιάδσλ θαη ηνκέσλ 

 Μηθξήο θιίκαθαο marketing 

 ρεηηθά ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα 

 Υακειφο βαζκφο δήηεζεο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ 

απνξξφθεζε θαηλνηνκηψλ    

 Δμεηδίθεπζε θαη ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο 
Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο   

 Αλάπηπμε δηαζπλδέζεσλ ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέο (ηνπξηζκφο, 

εκπφξην, αλαςπρή, πνιηηηζκφο), κε 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

(αγξνδηαηξνθή) 

2 Δλίζρπζε ηεο δπλακηθήο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 

ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο θαη 

πξνψζεζεο θαηλνηνκηψλ 
ηερλνινγηθψλ θαη κε  

 Ζ θιαδηθή ζχλζεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο ζε 
επηιεγκέλνπο θιάδνπο    

 Μέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αλνίγνπλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

θιάδνπο πξσηαζιεηέο ηεο 
Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο  

 Εήηεζε γηα πξάζηλα 

πξντφληα   

Κνηλσληθέο 

1 Αλάζρεζε ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ξπζκψλ 
αχμεζεο ηεο αλεξγίαο    

 Γπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

λέσλ επηρεηξεκαηηψλ αιιά 

θαη απαζρνινπκέλσλ κε 

πςειφηεξν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ιφγσ ηεο 
απμαλφκελεο αλεξγίαο 

 ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα νηθνλνκηθά ελεξγνχ 
πιεζπζκνχ 

 ρεηηθή εκπεηξία ζε 

νινθιεξσκέλεο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ 
απαζρφιεζε 

 εκαληηθή παξνπζία ησλ 
αλέξγσλ άλσ ησλ 12 κελψλ 

 Έιιεηςε ζπζηεκαηηθψλ θαη 

δηαρξνληθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζην ηνπηθφ 
επίπεδν   

 Δπθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ζηηο δεκηνπξγνχκελεο λέεο 
επηρεηξήζεηο   

2 Πξνζαξκνγή ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ 

επηρεηξνχκελε ελίζρπζε ηεο 

δπλακηθήο ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκίαο  

 εκαληηθή παξνπζία 

πιεζπζκνχ πνπ έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζηελ Γ’ βάζκηα 
εθπαίδεπζε  

 ρεηηθή εκπεηξία ζε 

νινθιεξσκέλεο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ 
απαζρφιεζε 

 ρεηηθά ρακειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
(θπξίσο ησλ αλέξγσλ) 

 Αμηνπνίεζε βειηησκέλσλ κεζφδσλ 

γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηνπηθέο 
ηδηαηηεξφηεηεο  

3 Γηαζθάιηζε ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο επάισησλ θαη 

κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ ζηελ 

γλψζε θαη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή   

 Δκπεηξία θαη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Γήκνπ αιιά θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε άιισλ 
θνξέσλ  

 Απμαλφκελεο αλάγθεο 
δηαθνξνπνηεκέλσλ νκάδσλ   

 Βειηηζηνπνίεζε θαη ζπληνληζκφο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζα 

απφ νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο 

θαη δνκέο φπσο ηα Σνπηθά Κέληξα 
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ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

4 Βειηίσζε θαη δηεχξπλζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο – 
πξφλνηαο  

Κνηλφηεηαο   

Γεκνγξαθηθέο 

1 Βειηίσζε ηεο πιεζπζκηαθήο 

δπλακηθήο, θπξίσο σο πξνο ηελ 
ζχλζεζε ειηθηψλ  

 Αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ 

πνζνζηνχ απνθνίησλ Γ’ 
βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Τςεινί θαη απμαλφκελνη δείθηεο 
γήξαλζεο 

 Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο σο πεξηνρήο θαηνηθίαο 
λέσλ δεπγαξηψλ 

Πεξηβαιινληηθέο – Κιηκαηηθήο Αιιαγήο30 

1 Μείσζε θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο θαη βειηίσζε 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε θηίξηα 

θαη κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ    

 Ύπαξμε νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη δεηθηψλ γηα 

ηζφξξνπε εμππεξέηεζε θαη 

αιιεινζχλδεζε 

πεξηβαιινληηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 
παξακέηξσλ   

 Τςειφ πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ 

πνπ δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο 

ρσξίο θαζφινπ κφλσζε ή θαη 
ζέξκαλζε  

 Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ 

παξεκβάζεσλ κε εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

έξγσλ ζην πιαίζην ηεο Δπθπνχο 
Δμεηδίθεπζεο  

 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

επαηζζεηνπνίεζε – ελεκέξσζε ησλ 
πνιηηψλ  

 Πξφβιεςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
θηηξίσλ  

 Έιιεηςε ζπζηεκαηηθψλ θαη 

δηαρξνληθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
πνηφηεηα πεξηβάιινληνο 

2 Δλίζρπζε βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη κείσζε 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 
θαζψο θαη ζνξχβνπ   

 Ύπαξμε ζηξαηεγηθήο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο έρνπλ 

ήδε πινπνηεζεί δξάζεηο 

ελίζρπζεο βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη βειηίσζεο 

βηνθιηκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
ειεχζεξνπ δεκφζηνπ ρψξνπ  

 Τςειά πνζνζηά κεηαθηλήζεσλ 

κε ΗΥ θαη ρακειφο βαζκφο 
ρξήζεο ΜΜΜ  

 Υακειφο βαζκφο 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο  

3 Πξφιεςε εηδηθψλ θπζηθψλ 

θηλδχλσλ κε έκθαζε ζηηο 

πιεκκχξεο θαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ  

 Γπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηνπ 

δηθηχνπ ζπιινγήο φκβξησλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ππνδνκέο 

ζπγθέληξσζεο θαη 
αμηνπνίεζεο ηνπ  

 Απμεκέλεο αλάγθεο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 

ιφγσ ηνπ φηη ε πεξηνρή 

εληάζζεηαη ζε δψλε δπλεηηθνχ 

πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο κε 

ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεκκχξεο 

 Μείσζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ 

θαη αμηνπνίεζε βξφρηλνπ λεξνχ γηα 
άξδεπζε 

 Μείσζε ησλ πνζνηήησλ πφζηκνπ 

χδαηνο, πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα 

άξδεπζε   

4 Αλάδεημε – πξνβνιή ηνπ 

νηθνπνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο 

ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο  

 Ύπαξμε ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο  

 Μηθξφο βαζκφο ζπζηεκαηηθήο 

αλάδεημεο ησλ ζηνηρείσλ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο  

 Γπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλεο 

αλάδεημεο ηνπ νηθνπνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο 

ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ελεκέξσζε – 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο  
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Πξνζεγγίδνληαη από θνηλνύ πξνθιήζεηο πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζην πιαίζην κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζπάζεηαο γηα βειηίωζε θαη από 

θνηλνύ αλάδεημε ηωλ νηθνπνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ   
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3.2. ΔΝΣΟΠΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

3.2.1. Αλάγθεο σο πξνο ηηο Οηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο 

Οη θπξηφηεξεο αλάγθεο  πξνθχπηνπλ λα είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ή θαη ε 

ζηήξημε πθηζηακέλσλ ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο θαη εηδηθφηεξα 

θαηαζθεπέο – ελέξγεηα θαη ρνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ δηαηξνθήο, κε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ, ΠΓΔ θαη ΠΟΠ. 

Πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ εληνπηζκφ: 

Γείθηεο Σηκέο (πξφζθαηεο) 

Αλαινγία επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

θαηαζθεπέο, ελέξγεηα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

4,78% (ζηνηρεία Δπηκειεηεξίνπ Πηεξίαο 2015) 

Αλαινγία επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρνλδξεκπφξην ηξνθίκσλ (έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ, ΠΓΔ θαη ΠΟΠ) 

1,08% (ζηνηρεία Δπηκειεηεξίνπ Πηεξίαο 2015) 

Σ1311 Αλαινγία start-ups / λέσλ εηαηξεηψλ ζηνπο 

εληζρπφκελνπο θιάδνπο πξνο ζχλνιν λέσλ 

επηρεηξήζεσλ 

6,23% (λέεο επηρεηξήζεηο ζηηο θαηαζθεπέο – ελέξγεηα 

θαη ζην ρνλδξεκπφξην ηξνθίκσλ / λέεο επηρεηξήζεηο 

2009 – 2015) 

Σ1308 Δμαγσγέο
31

  

Οη αλάγθεο πξνηεξαηνπνηνχληαη σο εμήο: 

Αλάγθε Αηηηνιφγεζε Υσξηθφο εληνπηζκφο 

ηήξημε πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε επηιεγκέλνπο 

ηνκείο ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη:  

 ε θαηαζθεπέο – ελέξγεηα είλαη 

4,78% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ΠΔ κε αληίζηνηρν 

κέγεζνο ηεο Πηεξίαο 11,04% 

 ην ρνλδξεκπφξην ηξνθίκσλ ζηελ 

ΠΔ απμάλνληαη θαηά 38,24%  

Σν 78,3% επί 3.721 εξσηεζέλησλ 

ελδηαθέξεηαη γηα πξάζηλα πξντφληα
32

 

Σν ζχλνιν ηεο ΠΔ, κε ην 37% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ ζε δψλε 

Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ  (26,6% 

ηεο ΠΔ) 

ηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο Δπθπνχο 

Δμεηδίθεπζεο 

ηηο 898 λέεο επηρεηξήζεηο2009 – 

2015 θαηαγξάθνληαη 34 ζηηο 

θαηαζθεπέο – ελέξγεηα θαη 19 ζην 

ρνλδξεκπφξην ηξνθίκσλ 
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Θα πξνζεγγηζηεί κέζα από θπιηόκελεο έξεπλεο ζηηο επηρεηξήζεηο (θαηά ηελ έλαξμε, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη ηελ νινθιήξωζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΑ), πνπ 

ζα πινπνηεζνύλ ζε ζπλεξγαζία Γήκνπ – Δπηκειεηεξίνπ Πηεξίαο, κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα εξωηεκαηνιόγηα, ζην πιαίζην παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο 
ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΑ 
32

Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
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3.2.2. Αλάγθεο σο πξνο ηηο Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

Οη θπξηφηεξεο αλάγθεο  πξνθχπηνπλ λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ε πξνζαξκνγή 

ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ε θνηλσληθή 

ελζσκάησζε επάισησλ θαη κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο – πξφλνηαο.        

Πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ εληνπηζκφ: 

Γείθηεο Σηκέο (πξφζθαηεο) 

Σ1382 Αξηζκφο λέσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλερίδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο έλαηνο κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο 
898

33
 

T1383 Αξηζκφο ΠΜ θαη ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ εξγαδφκελνη θαηαξηίδνληαη/ 

εμεηδηθεχνληαη ζε ηνκείο πςεινχ ελδηαθέξνληνο
34

 
 

T1388 Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλερίδεηαη έλα έηνο κεηά ηε ιήμε ηεο 

παξέκβαζεο 

2 θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο
35

 

T1384 Μεηνλεθηνχληα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζε, απνθηνχλ 

εμεηδίθεπζε, θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο, (θαη απηαπαζρφιεζεο) ζε 6 κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο 

ζπκκεηνρήο  

35 άηνκα
24

 

T1387 Πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΜΔΑ) πνπ ιακβάλεη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

εθπαίδεπζεο 

85
36

 

T1365 Πνζνζηφ θάιπςεο κέζσ δξάζεσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχλ 

θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο 

400 νηθνγέλεηεο ζην 

ζχλνιν ηνπ 

Γήκνπ
37

 

Οη αλάγθεο πξνηεξαηνπνηνχληαη σο εμήο: 

Αλάγθε Αηηηνιφγεζε Υσξηθφο 

εληνπηζκφο 

Αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλεξγίαο θπξίσο γηα γπλαίθεο θαη 

άλεξγνπο ρακειήο εμεηδίθεπζεο  

Αχμεζε αλεξγίαο 59,24% απφ ην 2001 ζην 2011. ηνπο 

αλέξγνπο ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο (62%), νη απφθνηηνη Β’ 

βάζκηαο εθπαίδεπζεο (48%) θαη Α’ βάζκηαο (31%) 

(ζηνηρεία ΟΑΔΓ 2015 γηα ηνλ Γήκν) 

Σν ζχλνιν ηεο ΠΔ 

Σνπνζέηεζε λέσλ άλεξγσλ 

επηζηεκφλσλ, ζε πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο ή θαη δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ 

επηζηήκνλεο   

Σν πνζνζηφ απνθνίησλ Γ’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ΠΔ 

(20,37%), ππεξέρεη απφ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο θαη ηνπ 

Γήκνπ, θαίλεηαη φκσο λα ππάξρεη αλάγθε εμεηδίθεπζεο 

ζην πιαίζην ηεο επηρεηξνχκελεο νηθνλνκηθήο 

αλαδηάξζξσζεο    Αλάγθε βειηίσζεο ηθαλνηήησλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

Αλάγθε ελζσκάησζεο ΑΜΔΑ 

ζηελ ηνπηθή δσή  

Δληφο ηεο ΠΔ, ιεηηνπξγνχλ  ν χιινγνο ΑΜΔΑ ΠΔ 

Πηεξίαο κε 400 κέιε θαη δνκέο ππνζηήξημεο ΑΜΔΑ ηνπ 

Φηιαλζξσπηθνχ σκαηείνπ «Μέξηκλα Παηδηνχ 

Καηεξίλεο»  
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898 επηρεηξήζεηο ηεο ΠΔ κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο κεηά ην 2009 θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελεξγέο επηρεηξήζεηο 2015 (ζηνηρεία Δπηκειεηεξίνπ Πηεξίαο) 
34

Θα πξνζεγγηζηεί κε έξεπλα ζηηο επηρεηξήζεηο  πνπ ζα νινθιεξωζεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ – Δπηκειεηεξίνπ Πηεξίαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο 

ζε Β’ ζηάδην 
35

 ΣΟΠΑ – ΥΔΓΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΙΔΡΙΑ ζηελ ΓΔ Καηεξίλεο 
36

Ωθεινύκελνη από δνκέο ΑΜΔΑ «Μέξηκλα Παηδηνύ Καηεξίλεο» 
37

Κνηλωληθό Ιαηξείν – Φαξκαθείν (Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ θαη εζεινληηθή νκάδα δξάζεο Ν. Πηεξίαο) 
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Αλάγθε επέθηαζεο θαη βειηίσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο – πξφλνηαο  

Απμεκέλε αλάγθε ππεξεζηψλ πγείαο ιφγσ απμεκέλσλ 

δεηθηψλ γήξαλζεο θαη νη εληεηλφκελσλ επηπηψζεσλ ηεο 

θηψρεηαο   

 

3.2.3. Αλάγθεο σο πξνο ηηο Γεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο 

Οη θπξηφηεξεο αλάγθεο  πξνθχπηνπλ λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ δεηθηψλ γήξαλζεο 

θαη ε αλάγθε πξνζέιθπζεο λεφηεξσλ ειηθηψλ ζηελ ΠΔ, φπνπ θαηαγξάθνληαη θελέο θαηνηθίεο.      

Πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ εληνπηζκφ: 

Γείθηεο Σηκέο (πξφζθαηεο) 

Γείθηεο γήξαλζεο 126 κε αχμεζε 65,79% απφ ην 2001 ζην 2011 

Κελά θειχθε θαηνηθηψλ   
12% (20% ζηελ πεξηνρή Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ θαη 

10% ζηελ ππφινηπε πεξηνρή) 

Οη αλάγθεο πξνηεξαηνπνηνχληαη σο εμήο: 

Αλάγθε Αηηηνιφγεζε Υσξηθφο εληνπηζκφο 

Δλίζρπζε ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΠΔ 

σο πεξηνρήο θαηνηθίαο  

ηελ ΠΔ θαηαγξάθνληαη πςεινί 

δείθηεο γήξαλζεο θαη ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ θελψλ θειπθψλ θαηνηθίαο  

Σν ζχλνιν ηεο ΠΔ, θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ   

3.2.4. Αλάγθεο σο πξνο ηηο Πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

Κιηκαηηθήο αιιαγήο38
 

Οη θπξηφηεξεο αλάγθεο  πξνθχπηνπλ λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο θίλεζεο πεδή θαη κε πνδήιαην 

θαη ηεο ρξήζεο ΜΜΜ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε θηίξηα θαη ζηνλ 

ειεχζεξν δεκφζην ρψξν νδεγνχλ ζηελ κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ.  Ζ αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ ζπλδπάδεηαη θαη κε απμεκέλεο αλάγθεο άξδεπζεο γηα 

κεγάινπο ρψξνπο πξαζίλνπ. εκαληηθή είλαη θαη ε αλάγθε παξαθνινχζεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ – θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ    

Πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ εληνπηζκφ: 

Γείθηεο Σηκέο (πξφζθαηεο) 

Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 
CO : 183,93 / CO2: 1634,79 / NOX : 46,02 / HC : 

33,32 / PB: 0,19 / PM10 : 0,19
39
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Οη αλάγθεο ωο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο , πξνζεγγίδνληαη από θνηλνύ 
39

Γηεξεύλεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ κεηαθηλήζεωλ, αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο θαη κέηξα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο  ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο, Σκήκα Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ – Α.Π.Θ., Σνκέαο πγθνηλωληαθώλ &Τδξαπιηθώλ Έξγωλ, 
Ινύιηνο 2007 
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Γείθηεο Σηκέο (πξφζθαηεο) 

Σ1327 Μέγηζηνο αξηζκφο εκεξψλ κε κέζε εκεξήζηα 

ηηκή Α10 κεγαιχηεξε απφ 50 κg/m3 πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζην ζηαζκφ κε ηε δπζκελέζηεξε 

επίδνζε θαη’ έηνο 

Απφ κεηξήζεηο ζε 10 ζρνιεία (31/03 – 04/04/2008) 

κφλν ζε έλα θαηαγξάθεηαη ηηκή Α10 50 κg/m3
40

 

Σ1322 Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηηο 

κεηαθνξέο 

Οη εθπνκπέο CO2 απφ θαηαλάισζε πεηξειαηνεηδψλ, 

απμήζεθε θαηά 56% απφ ην 2000 ζην 2006.     

Σ1305 Αξηζκφο ηδησηψλ πνπ αιιεινεπηδξνχλ 

επηγξακκηθά κε δεκφζηεο αξρέο (γηα ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο) 

11,5 ρηιηάδεο άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα γηα 

ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο
41

 

Σ1323 χλνιν πιεζπζκνχ νηθηζκψλ πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο 

16.243 άηνκα πνπ θαιχπηνληαη ζήκεξα εληφο ηεο ΠΔ 

απφ δίθηπα δηαρείξηζεο φκβξησλ (ζήκεξα 5.200 άηνκα 

δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε παληνξξντθφ δίθηπν) 

Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηελ ΠΔ 
50.000 άηνκα (ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο ζην 

Γεκνηηθφ πάξθν Υξηζηνχγελλα 2016) 

Σ1325 Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ζε θαηαιχκαηα 

μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θάκπηλγθ ζηελ ΠΚΜ 
Δληφο ηεο ΠΔ ιεηηνπξγνχλ 4 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο  

Οη αλάγθεο πξνηεξαηνπνηνχληαη σο εμήο: 

Αλάγθε Αηηηνιφγεζε Υσξηθφο 

εληνπηζκφο 

Δλίζρπζε ηεο θίλεζεο 

πεδή θαη κε πνδήιαην 

Απαηηείηαη επέθηαζε πθηζηάκελσλ πνδειαηνδξφκσλ – 

πεδνδξφκσλ  (1/3 ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ) κε βηνθιηκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ςπρξά, πδαηνπεξαηά πιηθά θαη πςειέο 

θπηεχζεηο), γηα αλάδεημε νινθιεξσκέλσλ νηθνπνιηηηζηηθψλ 

δηαδξνκψλ.  

Κπξίσο ζην 

θεληξηθφ, 

λνηηνδπηηθφ ηκήκα, 

πξνο ην δεκνηηθφ 

πάξθν θαη ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα, 

πξνο ην ζεκαηηθφ 

πάξθν, πάλσ απφ 

ηελ ππνγεηνπνίεζε 

ηεο ΔΟ 

Δλίζρπζε γξακκηθνχ 

πξαζίλνπ 

Οη κεγάινη θαη κεζαίνη ρψξνη πξαζίλνπ θαιχπηνπλ ην 

ζηαζεξφηππν 2004 (5,7 έλαληη 5,5) θαη πξνζεγγίδεηαη ην 

ζηαζεξφηππν γηα πιαηείεο θαη κηθξνχο ΚΥ (2,3 έλαληη 2,5), κε 

πζηέξεζε ζηηο γξακκηθέο λεζίδεο πνπ θπξίσο ζπληεινχλ ζηελ 

απνξξφθεζε εθπνκπψλ CO2 θαη ζνξχβνπ αιιά θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζεξκηθήο λεζίδαο      

Βειηίσζε ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη κείσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ζηα θηίξηα  

Δληφο ηεο ΠΔ ζπγθεληξψλεηαη ην 22% ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ 

Γήκνπ, ζε θαηνηθίεο ρσξίο θαζφινπ κφλσζε θαη νη θαηά 

θεθαιήλ εθπνκπέο CO2 απφ ηνλ νηθηαθφ ηνκέα 3,05 tn 

ππεξβαίλνπλ ηηο άιιεο Δπξσπατθέο πφιεηο
42

.   

Κπξίσο θαηά κήθνο 

ησλ επηιεγκέλσλ 

νηθνπνιηηηζηηθψλ 

δηαδξνκψλ 
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Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
41

Γηεξεύλεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ κεηαθηλήζεωλ, αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο θαη κέηξα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο  ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο, Σκήκα Αγξνλόκωλ & Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ – Α.Π.Θ., Σνκέαο πγθνηλωληαθώλ &Τδξαπιηθώλ Έξγωλ, 
Ινύιηνο 2007 
42

Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
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Αλάγθε Αηηηνιφγεζε Υσξηθφο 

εληνπηζκφο 

Γηαρείξηζε 

θπθινθνξίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ελίζρπζε 

ρξήζεο ΜΜΜ 

Οη κεηαθηλήζεηο κε ΜΜΜ ήηαλ 9,5% έλαληη 20% ησλ άιισλ 

Δπξσπατθψλ πφιεσλ
31

, ελψ ζην δηάζηεκα 2008 – 2015, ηα 

εηζηηήξηα κεηψζεθαλ θαηά 33% ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

(κείσζε αξηζκνχ κεηαθηλήζεσλ). Οη θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο 

CO2 απφ κεηαθνξέο 3,67 tn ππεξβαίλνπλ ηηο άιιεο 

Δπξσπατθέο πφιεηο
31

. Δπηδηψθεηαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε επέθηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο γηα ΜΜΜ (ζήκεξα θαιχπηνληαη 

6 απφ  ηηο 25 ζηάζεηο εληφο ηεο ΠΔ)         

χλνιν ηεο ΠΔ  

Παξαθνινχζεζε 

πεξηβαιινληηθψλ 

παξακέηξσλ  

Οη κεηξήζεηο εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ έγηλαλ ην 

2008 ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο, ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζπλερή βάζε θαη λα αμηνπνηνχληαη γηα 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΑ θαη γηα ελεκέξσζε 

– επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ     

χλνιν ηεο ΠΔ  

Αληηκεηψπηζε 

πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ   

Ζ ΠΔ εληάζζεηαη ζε δψλε δπλεηηθνχ πςεινχ θηλδχλνπ 

πιεκκχξαο κε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεκκχξεο
43

. H 

επέθηαζε απηφλνκνπ δηθηχνπ ζπιινγήο φκβξησλ, 

ζπλδπαζηηθά κε αμηνπνίεζεο ηνπο γηα άξδεπζε κεγάισλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ, ζπληειεί θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ θαηαλάισζεο 

πνζίκνπ χδαηνο (νη απαηηήζεηο άξδεπζεο είλαη εηεζίσο 20.000 

m3 Γεκνηηθφ πάξθν, 30.000 m3 ην ζεκαηηθφ πάξθν πάλσ απφ 

ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο ΔΟ θαη 50.000 m3 ην γξακκηθφ πάξθν 

ηεο 19
εο

 Μαΐνπ).   

Πεξηνρή ηεο ΠΔ, 

πνπ εθηείλεηαη, 

βνξεηναλαηνιηθά 

απφ ηελ νδφ 

Δηξήλεο   

χζηεκα πξνβνιήο θαη 

αλάδεημεο 

νηθνπνιηηηζηηθνχ 

απνζέκαηνο  

Σν πξνηεηλφκελν δίθηπν πεδνδξφκσλ – πνδειαηνδξφκσλ θαη 

δηαδξνκψλ θαηά κήθνο  βηνθιηκαηηθψλ αλαπιάζεσλ δξφκσλ, 

ζπλδέεη ζεκαληηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ, επηρεηξεκαηηθνχο 

δηαδξφκνπο θαη αμηφινγα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Σν ζχζηεκα 

μελάγεζεο, αλαδεηθλχεη ζπλδπαζηηθά ην νηθνπνιηηηζηηθφ 

απφζεκα θαη ηα απνηειέζκαηα – νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΑΑ.            

Κπξίσο θαηά κήθνο 

ησλ επηιεγκέλσλ 

νηθνπνιηηηζηηθψλ 

δηαδξνκψλ  
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ρέδην Γηαρείξηζεο Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (GR09) 
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3.3. ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ Δ.Π. 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2014-2020 

3.3.1. Αηηηνιόγεζε ησλ ηξαηεγηθώλ ηόρσλ 

Αηηηνιόγεζε ησλ ηξαηεγηθώλ ηόρσλ 

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ θαη νη ηξαηεγηθνί ηεο ηφρνη, ζηεξίδνληαη ζηελ χπαξμε κηαο ήδε 

δηακνξθσκέλεο ζπλνιηθήο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ ιεπηνκεξή δηάγλσζε πξνθιήζεσλ, 

αλαγθψλ, δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ ζηελ ΠΔ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Δηδηθφηεξα ν Γήκνο εθαξκφδεη ήδε απφ ην 2008 κηα «Σνπηθή 

ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αλάπηπμεο»
44

. θνπφο ηεο είλαη ε ηζφξξνπε εμππεξέηεζε φισλ 

εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ζην πιαίζην κηαο «θπθιηθήο νηθνλνκίαο» θαη «βηψζηκεο απηνηξνθνδνηνχκελεο 

αλάπηπμεο»):  

 νηθνλνκηθή παξάκεηξνο, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ 

πφξσλ. 

 θνηλσληθή παξάκεηξνο, κε έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο. 

 πεξηβαιινληηθή παξάκεηξνο, κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ θαη 

ζηε κείσζε ησλ πηέζεσλ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, δηαηππψζεθαλ 10  Άμνλεο / ηξαηεγηθνί ηφρνη (Α/) :  

1: Αλαβάζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζην θέληξν ηεο Καηεξίλεο 

2: Βειηίσζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ Κηηξίσλ ζηνλ Γήκν 

3: Καηαγξαθή θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζηελ πφιε 

4: Δλεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 

5: Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πηζηνπνηήζεσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

6: Πξνψζεζε ησλ «πξάζηλσλ πξντφλησλ» 

7:  Βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ  

8: Δθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία 

9: Αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

10: Δλζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

                                                           
44

Μειέηε αμηνιόγεζεο ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη αλάπηπμεο νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

αλαβάζκηζεο – Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ, Ινύιηνο 2008 
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Με βάζε ηα πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ, γηα ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο πξνθιήζεηο, 

αλάγθεο, δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ηεο ΠΔ, πξνηεξαηνπνηνχληαη νη ήδε δηαηππσκέλνη Α/ 

θαη νκαδνπνηνχληαη, γηα ιφγνπο επηρεηξεζηαθνχο ζε 3 Άμνλεο ηξαηεγηθήο. 
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Άμνλεο ηξαηεγηθήο 

Οη 3 πξνηεηλφκελνη Άμνλεο ηξαηεγηθήο είλαη : 

 Α 1 : Αλαδσνγφλεζε – Δμεηδίθεπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο, πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ Α/ 6 

«Πξνψζεζε ησλ «πξάζηλσλ πξντφλησλ»», εμεηδηθεχνληαο ζε θιάδνπο πξσηαζιεηέο ηεο 

Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο (θαηαζθεπέο – αγξνδηαηξνθή)  

 Α 2 : Αλαβάζκηζε ραξαθηεξηζηηθψλ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγίαο αζηηθνχ 

ρψξνπ, πνπ ελζσκαηψλεη ηνπο : 

 Α/ 1 «Αλαβάζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζην θέληξν ηεο Καηεξίλεο», κε 

βηνθιηκαηηθή αλάπιαζε επηιεγκέλσλ δξφκσλ  

 Α/ 3 «Καηαγξαθή θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζηελ 

πφιε», κε δεκηνπξγία ζηαζκψλ Καηαγξαθήο ηεο Αηκνζθαηξηθήο Πνηφηεηαο 

 Α/ 4 «Δλεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ», κε 

επέθηαζε ηεο Γξάζεο θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα  

 Α/ 5 «Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πηζηνπνηήζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο», κε βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε επαγγεικαηηθψλ 

θηηξίσλ 

 Α/ 7 «Βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ θίλεζεο πεδψλ θαη πνδειάησλ (κε βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο  

 Α/ 10 «Δλζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ», κε ζχζηεκα πξνβνιήο νηθνπνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ θαη 

δηαξθή πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ     

 Α 3 : Δλίζρπζε απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ ελζσκαηψλεη ηνπο : 

 Α/ 8 «Δθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία», γηα ηζφηηκε πξφζβαζε 

ζηελ απαζρφιεζε ζε επηιεγκέλεο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο πιεζπζκνχ  

 Α/ 9 «Αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ», κε έκθαζε ζε 

ΑΜΔΑ θαη ππεξεζίεο πγείαο ζε επηιεγκέλεο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ 
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3.3.2. πγθξόηεζε ησλ Αμόλσλ ηξαηεγηθήο ζε Δηδηθνύο ηόρνπο 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ, ΤΝΔΡΓΙΔ 

ΑΞΟΝΔ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ (σο πξνο πξνθιήζεηο) ΤΝΔΡΓΗΔ κε Δ.. 

Α 1 : 

Αλαδσνγφλεζε – 

Δμεηδίθεπζε 

ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο 

Δ 1.Αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ κε 

έκθαζε ζηνπο 

επηιεγκέλνπο ηνκείο 

ηεο RIS3 ηνπ ΠΔΠ 

Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 2014 - 

2020 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην 3 νηθνλνκηθψλ 

πξνθιήζεσλ (κε λέεο επηρεηξήζεηο γηα 

αληηκεηψπηζε ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο έλαληη ηεο 

απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη εμεηδίθεπζε ηεο 

ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πξσηαζιεηέο 

θιάδνπο ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο). 

Παξάιιεια ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

δεκνγξαθηθή πξφθιεζε γηα αμηνπνίεζε ηνπ 

πςεινχ πνζνζηνχ απνθνίησλ Γ’ βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο      

πλεξγεί κε ηνλ Δ 2 (θπξίσο ζην πιαίζην 

πξνψζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ ΠΓΔ θαη ΠΟΠ). 

πλεξγεί επίζεο κε ηνλ Δ 7 (θπξίσο ζε φηη αθνξά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο) αιιά θαη ηνλ 

Δ 8 (θπξίσο κε ηελ κε ηελ έλλνηα ηελ ελίζρπζεο 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο απηναπαζρφιεζεο 

κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ ζε επηιεγκέλνπο 

θιάδνπο). πλεξγεί θαη κε ηνλ Δ 3 (κε ηελ έλλνηα 

φηη νη εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπψλ, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ 

επηδησθφκελν βηνθιηκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηνλ δεκφζην ρψξν αιιά θαη ζηα 

θηίξηα)  

Δ 2. Δλίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην 3 νηθνλνκηθψλ 

πξνθιήζεσλ (κε ζηήξημε  λέσλ θαη 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα αληηκεηψπηζε 

ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαηήξεζε 

πθηζηακέλσλ έλαληη ηεο απμαλφκελεο 

αλεξγίαο θαη εμεηδίθεπζε ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πξσηαζιεηέο θιάδνπο 

ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο κε εμαγσγηθφ 

ραξαθηήξα). Παξάιιεια ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

δεκνγξαθηθή πξφθιεζε γηα αμηνπνίεζε ηνπ 

πςεινχ πνζνζηνχ απνθνίησλ Γ’ βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο           

πλεξγεί κε ηνλ Δ 1 (θπξίσο ζην πιαίζην 

πξνψζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ ΠΓΔ θαη ΠΟΠ). 

πλεξγεί επίζεο κε ηνλ Δ 7 (θπξίσο ζε φηη αθνξά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο κε εμαγσγηθφ 

ραξαθηήξα) αιιά θαη ηνλ Δ 8 (θπξίσο κε ηελ κε 

ηελ έλλνηα ηελ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

απηναπαζρφιεζεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ 

ΠΓΔ θαη ΠΟΠ). πλεξγεί θαη κε ηνλ Δ 5 (κε ηελ 

έλλνηα φηη εληζρχεηαη ε αζηηθή ηαπηφηεηα κέζα απφ 

ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ – θνπδίλαο)    

Α 2 : 

Αλαβάζκηζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

θαη ιεηηνπξγίαο 

αζηηθνχ ρψξνπ 

Δ 3. Βειηίσζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη 

κείσζε 

αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην 3 πξνθιήζεσλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο (κε 

βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο γηα βειηίσζε 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαη 

βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο 

βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο κε ζπλεπαγφκελε 

κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη 

ηνπ ζνξχβνπ θαζψο θαη ελίζρπζε 

πδαηνπεξαηφηεηαο ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ)    

 

 

πλεξγεί κε ηνλ Δ 4 (κε ηελ έλλνηα ζπλδπαζκνχ 

ηεο δηεπθφιπλζεο κεηαθηλήζεσλ πεδή θαη κε 

πνδήιαην κε ηελ βειηίσζε θπθινθνξηαθψλ 

ζπλζεθψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ 

ΜΜΜ). πλεξγεί κε ηνλ Δ 5 (κε ηελ έλλνηα φηη νη 

βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε θηίξηα θαη ζην νδηθφ 

δίθηπν εληάζζνληαη ζε δίθηπν δηαδξνκψλ 

αλάδεημεο ηνπ νηθνπνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο). 

πλεξγεί θαη κε ηνλ Δ 6 (κε ηελ έλλνηα φηη νη 

βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο δεκφζηνπο 

ρψξνπο, έρνπλ σο παξάκεηξν θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ)   

πλεξγεί επίζεο κε ηνλ Δ 1 (κε ηελ έλλνηα φηη νη 

βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο εληζρχνπλ απαζρφιεζε 

θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπψλ 

θαη δνκηθψλ πιηθψλ)  θαη κε ηνλ Δ 8 (κε ηελ 

έλλνηα δηαζθάιηζεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα φινπο 

ζηηο βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο) 
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ΑΞΟΝΔ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ (σο πξνο πξνθιήζεηο) ΤΝΔΡΓΗΔ κε Δ.. 

 

Δ 4 Μείσζε 

αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο  θαη 

πεξηνξηζκφο 

ζνξχβνπ απφ 

αζηηθέο 

κεηαθηλήζεηο 

 

 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην ηεο 

πεξηβαιινληηθήο – θιηκαηηθήο πξφθιεζεο γηα 

κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο 

αζηηθέο κεηαθηλήζεηο    

πλεξγεί κε ηνλ Δ 3 (κε ηελ έλλνηα ζπλδπαζκνχ 

ηεο δηεπθφιπλζεο κεηαθηλήζεσλ πεδή θαη κε 

πνδήιαην κε ηελ βειηίσζε θπθινθνξηαθψλ 

ζπλζεθψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ 

ΜΜΜ). 

Δ 5.Αλάδεημε 

αζηηθήο ηαπηφηεηαο 

θαη ελίζρπζε 

ειθπζηηθφηεηαο 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην ηεο πξφθιεζεο γηα 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ νηθνπνιηηηζηηθνχ 

απνζέκαηνο ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο γηα ηνπξηζκφ – 

αλαςπρή  

πλεξγεί κε ηνλ Δ 3 (κε ηελ έλλνηα φηη νη 

βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε θηίξηα θαη ζην νδηθφ 

δίθηπν εληάζζνληαη ζε δίθηπν δηαδξνκψλ 

αλάδεημεο ηνπ νηθνπνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο). 

πλεξγεί επίζεο κε ηνλ Δ 8 (κε ηελ έλλνηα φηη 

επηδηψθεηαη ε έληαμε θαη εμνηθείσζε ησλ ΑΜΔΑ 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην νηθνπνιηηηζηηθφ 

απφζεκα ηεο πεξηνρήο). πλεξγεί θαη κε ηνλ Δ 2 

(κε ηελ έλλνηα φηη εληζρχεηαη ε αζηηθή ηαπηφηεηα 

κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ – 

θνπδίλαο)    

 

 

Δ 6.Αληηκεηψπηζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ζε ζρέζε κε  ηηο 

πιεκκχξεο 

 

 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην ηεο 

πεξηβαιινληηθήο – θιηκαηηθήο πξφθιεζεο γηα 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ πιεκκχξεο αιιά 

θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ     

πλεξγεί κε ηνλ Δ 3 (κε ηελ έλλνηα φηη νη 

βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο δεκφζηνπο 

ρψξνπο, έρνπλ σο παξάκεηξν θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ)   

Α 3 : Δλίζρπζε 

απαζρφιεζεο 

θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο 

Δ 7. Δλίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

πξφθιεζεο γηα ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ σο πξνο ηελ έληαμε θαη 

πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

αμηνπνηψληαο θαη επθαηξίεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο Δπθπνχο 

Δμεηδίθεπζεο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

πλεξγεί κε ηνλ Δ 1 (θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο). πλεξγεί 

επίζεο κε ηνλ Δ 2 (θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο κε εμαγσγηθφ 

ραξαθηήξα) 

Δ 8. Δλίζρπζε 

θνηλσληθήο ζπλνρήο 

Γηαηππψλεηαη ζην πιαίζην 2 θνηλσληθψλ 

πξνθιήζεσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

ζηελ γλψζε θαη ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

δσή αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο – πξφλνηαο. 

Παξάιιεια ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

δεκνγξαθηθή πξφθιεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ παξαηεξνχκελνπ πςεινχ θαη 

απμαλφκελνπ δείθηε γήξαλζεο.      

πλεξγεί επίζεο κε ηνλ Δ 1 (θπξίσο κε ηελ κε ηελ 

έλλνηα ηελ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

απηναπαζρφιεζεο κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ ζε 

επηιεγκέλνπο θιάδνπο). πλεξγεί επίζεο κε ηνλ Δ 

2 (θπξίσο κε ηελ κε ηελ έλλνηα ηελ ελίζρπζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο απηναπαζρφιεζεο ζε 

επηιεγκέλνπο θιάδνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ΠΓΔ θαη ΠΟΠ). 

πλεξγεί κε ηνλ Δ 5 (κε ηελ έλλνηα φηη 

επηδηψθεηαη ε έληαμε θαη εμνηθείσζε ησλ ΑΜΔΑ 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην νηθνπνιηηηζηηθφ 

απφζεκα ηεο πεξηνρήο) αιιά θαη ηνλ Δ 3 (κε ηελ 

έλλνηα δηαζθάιηζεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα φινπο 

ζηηο βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο) 

πλζεηηθή αηηηνιόγεζε ζπλεξγηώλ 

Με ηελ πξναλαθεξφκελε νινθιεξσκέλε ηξαηεγηθή, επηδηψθνληαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ φισλ 

ησλ Αμφλσλ ηξαηεγηθήο θαη Δηδηθψλ ηφρσλ, ζην πιαίζην κηαο «θπθιηθήο νηθνλνκίαο» θαη 

«απηνηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο». ηε ινγηθή απηή ε επηρεηξνχκελε βηνθιηκαηηθή 
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αλαβάζκηζε ηεο ΠΔ θαη ε εμεηδίθεπζε ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο RIS3 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Ζ βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε ηεο ΠΔ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο παξεκβάζεηο, ζπλεξγνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηεο ΠΔ, σο πεξηνρήο θαηνηθίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε εμεηδίθεπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, 

εληζρχεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ΠΔ, σο επηρεηξεκαηηθήο πεξηνρήο. Ζ αλάδεημε 

νηθνπνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ εληζρχεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ΠΔ, σο πεξηνρήο ηνπξηζκνχ – 

αλαςπρήο θαη ηαπηφρξνλα ε βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε, εληζρχεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξεκβάζεηο ελίζρπζεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, 

ζπκβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε – επαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ Α/, ηεο ζπλερηδφκελεο ηξαηεγηθήο ηνπ 2008, κε ηνπο Δηδηθνχο ηφρνπο, 

απνηππψλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, ελψ ε ζπλζεηηθή απνηχπσζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ 

ζπλεξγεηψλ, απνηππψλεηαη ζηνλ ηεηξαγσληθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Ά Δ Α/ 

Α 1 : Αλαδσνγόλεζε – 

Δμεηδίθεπζε ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο 

Δ 1. Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ λέσλ επηρεηξήζεσλ κε 

έκθαζε ζηνπο επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο RIS3 ηνπ 

ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020 

Δ 2. Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Α/ 6 «Πξνώζεζε ησλ «πξάζηλσλ πξντόλησλ»» 

Α 2 : Αλαβάζκηζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγίαο 

αζηηθνύ ρώξν 

Δ 3. Βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθώλ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 

Δ 4 Μείσζε αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο  θαη 

πεξηνξηζκόο ζνξύβνπ από αζηηθέο κεηαθηλήζεηο 

Δ 5. Αλάδεημε αζηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ελίζρπζε 

ειθπζηηθόηεηαο 

Δ 6. Αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζε ζρέζε κε  ηηο πιεκκύξεο 

Α/ 1 «Αλαβάζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζην θέληξν ηεο 

Καηεξίλεο» 

Α/ 3 «Καηαγξαθή θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζηελ πόιε» 

Α/ 4 «Δλεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ 

δεκνζίσλ θηηξίσλ» 

Α/ 5 «Γξάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ πηζηνπνηήζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο» 

Α/ 7 «Βειηίσζε ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ – βηώζηκε 

θηλεηηθόηεηα» 

Α/ 10 «Δλζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ» 

Α 3 : Δλίζρπζε απαζρόιεζεο 

θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

Δ 7. Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

απαζρόιεζεο 

Δ 8. Δλίζρπζε θνηλσληθήο ζπλνρήο 

Α/ 8 «Δθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία» 

Α/ 9 «Αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθώλ θαη πγεηνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ» 
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ΔΗΓΗΚΟΗ 

ΣΟΥΟΗ 
Δ 1 Δ 2 Δ 3 

Δ 

4 
Δ 5 

Δ 

6 

Δ 

7 

Δ 

8 

Δ 1.Αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ κε 

έκθαζε ζηνπο 

επηιεγκέλνπο 

ηνκείο ηεο RIS3 

ηνπ ΠΔΠ 

Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 2014 

- 2020 

 Υ Υ    Υ Υ 

Δ 2. Δλίζρπζε 

ηεο εμσζηξέθεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

Δπηρεηξήζεηο – δίθηπα 

πξνψζεζεο ηνπηθψλ 

πξντφλησλ ΠΓΔ θαη 

ΠΟΠ 

   Υ  Υ Υ 

Δ 3. Βειηίσζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

θαη κείσζε 

αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο 

Δμεηδηθεπκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ θαηαζθεπψλ, 

ηξνθνδνηνχληαη θαη  

ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

επηδησθφκελν 

βηνθιηκαηηθφ 

ραξαθηήξα 

παξεκβάζεσλ ζηνλ 

δεκφζην ρψξν θαη ζηα 

θηίξηα 

  Υ Υ Υ  Υ 

Δ 4 Μείσζε 

αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο  θαη 

πεξηνξηζκφο 

ζνξχβνπ απφ 

αζηηθέο 

κεηαθηλήζεηο 

  

πλδπαζκφο 

δηεπθφιπλζεο 

κεηαθηλήζεσλ πεδή -  

πνδήιαην κε βειηίσζε 

θπθινθνξηαθψλ 

ζπλζεθψλ θαη 

παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ΜΜΜ 

     

Δ 5.Αλάδεημε 

αζηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη 

ελίζρπζε 

ειθπζηηθφηεηαο 

 

Δλίζρπζε αζηηθήο 

ηαπηφηεηαο κέζα 

απφ πξνψζεζε 

ηνπηθψλ πξντφλησλ 

– θνπδίλαο 

Οη βηνθιηκαηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε θηίξηα 

θαη ζην νδηθφ δίθηπν 

εληάζζνληαη ζε δίθηπν 

δηαδξνκψλ αλάδεημεο 

ηνπ νηθνπνιηηηζηηθνχ 

απνζέκαηνο 

    Υ 

Δ 

6.Αληηκεηψπηζε 

ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζε ζρέζε 

κε  ηηο πιεκκχξεο 

  

Οη βηνθιηκαηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο, 

έρνπλ σο παξάκεηξν θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο ησλ 

αλνηρηψλ ρψξσλ 

     

Δ 7. Δλίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεη

αο θαη 

απαζρφιεζεο 

Τπνζηήξημε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο 

Τπνζηήξημε 

αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

Δπθπνχο 

Δμεηδίθεπζεο ζε 

επηρεηξήζεηο  

εμαγσγηθνχ 

ραξαθηήξα 
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ΔΗΓΗΚΟΗ 

ΣΟΥΟΗ 
Δ 1 Δ 2 Δ 3 

Δ 

4 
Δ 5 

Δ 

6 

Δ 

7 

Δ 

8 

Δ 8. Δλίζρπζε 

θνηλσληθήο 

ζπλνρήο 

Δλίζρπζεο  

απαζρφιεζεο –

απηναπαζρφιεζεο 

κεηνλεθηνχλησλ 

νκάδσλ ζε 

επηιεγκέλνπο θιάδνπο 

Δλίζρπζε 

απαζρφιεζεο – 

απηναπαζρφιεζεο 

ζε επηιεγκέλνπο 

θιάδνπο γηα 

πξνψζεζε ηνπηθψλ 

πξντφλησλ ΠΓΔ - 

ΠΟΠ 

Γηαζθάιηζε 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

φινπο ζηηο 

βηνθιηκαηηθέο 

παξεκβάζεηο 

 

Δπηδηψθεηαη έληαμε 

– εμνηθείσζε ησλ 

ΑΜΔΑ κε ην 

νηθνπνιηηηζηηθφ 

απφζεκα ηεο 

πεξηνρήο 
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3.3.3. Έληαμε Αμόλσλ ηξαηεγηθήο θαη Δηδηθώλ ηόρσλ ζην Δ.Π. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ην ΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020, ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ ηξαηεγηθήο ηεο 

ΑΑ, εληάζζνληαη 6 απφ ηνπο 8 Δηδηθνχο ηφρνπο   

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΝΣΑΞΗ  .Α.Α. ΣΟ ΠΔΠ 

ΑΞΟΝΔ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ .Α.Α. 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ΠΔΠ 

ΔΠΔΝΓΤΣ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΠΔΠ 

ΑΞΟΝΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

(Θ..) ΠΔΠ 

Α 1 : Αλαδσνγφλεζε – 

Δμεηδίθεπζε ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο 

Δ 1. Αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ κε 

έκθαζε ζηνπο 

επηιεγκέλνπο ηνκείο 

ηεο RIS3 ηνπ ΠΔΠ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

2014 - 2020 

3α1 Αχμεζε λέσλ 

εηαηξεηψλ έληαζεο 

ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο ζε 

θιάδνπο δηεζλψο 

εκπνξεπζίκσλ 

πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ 

 

3α Πξναγσγή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ηδίσο κε δηεπθφιπλζε 

ηεο νηθνλνκηθήο 

αμηνπνίεζεο λέσλ 

ηδεψλ θαη ελίζρπζεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ 

άιισλ θαη κέζσ 

ζεξκνθνηηίδσλ 

 

ΑΞ03 Βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ  

(Θ.. 03 Βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ) 

Δ 2. Δλίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

3δ1 Αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο θαη 

εμσζηξεθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

ΜΜΔ 

 

3δ ηήξημε ηθαλφηεηαο 

ΜΜΔ λα 

αλαπηχζζνληαη ζε 

πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο 

θαη δηεζλείο αγνξέο θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο 

θαηλνηνκίαο 

 

ΑΞ03 Βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ 

(Θ.. 03 Βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ) 

Α 2 : Αλαβάζκηζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη 

ιεηηνπξγίαο αζηηθνχ ρψξν 

Δ 3. Βειηίσζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη κείσζε 

αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο 

6ε1 Αλάπιαζε θαη 

αλαδσνγφλεζε 

ππνβαζκηζκέλσλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

6ε Αλάιεςε δξάζεο 

γηα βειηίσζε αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ 

αλάπιαζε πφιεσλ, 

αλαδσνγφλεζε θαη 

απνιχκαλζε 

ππνβαζκηζκέλσλ 

εθηάζεσλ, κείσζε 

αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη κέηξα 

γηα πεξηνξηζκφ 

ζνξχβνπ 

 

ΑΞ06 Πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη 

πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ 

(Θ.. 06 Πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη 

πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ) 

Δ 5.Αλάδεημε αζηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη 

ελίζρπζε 

ειθπζηηθφηεηαο 

2γ1 Γηεχξπλζε 

πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ ΣΠΔ απφ 

Γεκφζηνπο Φνξείο 

Πεξηθεξεηαθήο 

θιίκαθαο  

2γ Δλίζρπζε ησλ 

εθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα 

ειεθηξνληθή 

θπβέξλεζε, 

ειεθηξνληθή κάζεζε, 

ειεθηξνληθή έληαμε, 

ειεθηξνληθφ πνιηηηζκφ 

θαη ειεθηξνληθή πγεία 

ΑΞ02 Βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ 

(Θ.. 02 Βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ) 
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ΑΞΟΝΔ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ .Α.Α. 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ΠΔΠ 

ΔΠΔΝΓΤΣ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΠΔΠ 

ΑΞΟΝΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

(Θ..) ΠΔΠ 

Α 3 : Δλίζρπζε 

απαζρφιεζεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο   

Δ 7. Δλίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο 

8iii1 Αχμεζε λέσλ, 

ΠΜ, θαη ΜΜ 

θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ 

8iii Απηναπαζρφιεζε, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ 

ΑΞ08 Πξνψζεζε ηεο 

βηψζηκεο απαζρφιεζεο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη 

ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

(Θ.. 08 Πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη 

ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο) 

8v1 Αλάπηπμε λέσλ 

γλψζεσλ, 

εμεηδίθεπζεο θαη 

δεμηνηήησλ ζε ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο 

8v Πξνζαξκνγή 

εξγαδνκέλσλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ 

αιιαγή 

ΑΞ08 Πξνψζεζε ηεο 

βηψζηκεο απαζρφιεζεο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη 

ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

(Θ.. 08 Πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη 

ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο) 

9v1 Αμηνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

γηα ηελ έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο 

επαίζζεησλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ  

9v Πξναγσγή 

θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη επαγγεικαηηθήο 

έληαμεο ζε θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη 

πξνψζεζε θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο θαη 

νηθνλνκίαο ηεο 

αιιειεγγχεο γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε 

πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε 

ΑΞ09Β Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο – ΔΚΣ 

(Θ.. 09 Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο) 

Δ 8. Δλίζρπζε 

θνηλσληθήο ζπλνρήο 

9i1 Δλίζρπζε 

πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο γηα 

επάισηεο θαη εππαζείο 

νκάδεο πιεζπζκνχ 

9i Δλεξγφο έληαμε, γηα 

πξνψζεζε ηζφηεηαο 

επθαηξηψλ θαη ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο θαη 

βειηίσζε 

απαζρνιεζηκφηεηαο 

ΑΞ09Β Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο – ΔΚΣ 

(Θ.. 09 Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο) 

9iii1 Πεξηνξηζκφο 

δηαθξίζεσλ γηα ηηο 

επάισηεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη 

θαζεκεξηλή δηαβίσζε 

9iii Καηαπνιέκεζε 

θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ θαη  

πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ 

ΑΞ09Β Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο – ΔΚΣ 

(Θ.. 09 Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο) 
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ΑΞΟΝΔ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ .Α.Α. 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

ΠΔΠ 

ΔΠΔΝΓΤΣ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

ΠΔΠ 

ΑΞΟΝΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

(Θ..) ΠΔΠ 

9iv1 Πξναγσγή ηεο 

πξφζβαζεο 

κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ ζε ππεξεζίεο 

πγείαο / πξφλνηαο / 

θνηλσληθήο θξνληίδαο 

9iv Βειηίσζε 

πξφζβαζεο ζε 

νηθνλνκηθά πξνζηηέο, 

βηψζηκεο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

ΑΞ09Β Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο – ΔΚΣ 

(Θ.. 09 Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο) 
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3.4. ΤΝΔΡΓΙΔ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ, ΑΛΛΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Δ.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑΝΔΚ): 

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ, ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Δ 3«Βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο», εκθαλίδεη ηζρπξέο ζπλέξγεηεο 

κε ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑΝΔΚ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο : 

 4b «Πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο» κε Δηδηθφ ηφρν 3.3 «Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο επαγγεικαηηθήο 

ρξήζεο», φπνπ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο κε πςειέο ή θαη ηδηαίηεξεο 

(επνρηθέο) απαηηήζεηο ζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ζε «Πξάζηλα Ξελνδνρεία» θαη ζε 

κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. Με δεδνκέλε ηελ πςειή ζπγθέληξσζε 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ΠΔ, είλαη βαζηθφ δεηνχκελν ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο «Πξάζηλεο Σαπηφηεηαο» ηεο ΠΔ θαη κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζεί θαη ε έληαμε ζε επηιεγκέλεο δψλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδξνκέο 

μελάγεζεο θαη βηνθιηκαηηθψλ αλαπιάζεσλ    

 4c «ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο» κε Δηδηθφ ηφρν 3.4 «Βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ νηθηαθνχ θαη δεκφζηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο», φπνπ 

δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνιπθαηνηθηψλ σο 

ζπλέρεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλνκψ Καη’ Οίθνλ». Με δεδνκέλν ην πςειφ 

πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο ρσξίο θαζφινπ κφλσζε ή θαη 

ζέξκαλζε είλαη δεηνχκελν ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θειπθψλ ή θαη βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο (ζηελ ΠΔ ππάξρεη δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ) κε θάπνηα απφ ηα 

θξηηήξηα λα αθνξνχλ ρακειά εηζνδήκαηα (αληηκεηψπηζε ελεξγεηαθήο θηψρεηαο), θηίξηα 

κε ρακειή αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε αιιά θαη  έληαμε ζε 

επηιεγκέλεο δψλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδξνκέο μελάγεζεο θαη βηνθιηκαηηθψλ 

αλαπιάζεσλ πξνζφςεσλ  
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Δ.Π. Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε (ΤΜΔΠΔΡΑΑ) : 

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ, ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Δ 3«Βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο», εκθαλίδεη ηζρπξέο ζπλέξγεηεο 

κε ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο : 

 4c «ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηεο έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο» κε Δηδηθφ ηφρν 15 «Δμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα» φπνπ πξνηεξαηφηεηα γηα 

ρξεκαηνδφηεζε έρνπλ εκβιεκαηηθά (ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά) θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, 

ηα νπνία εληάζζνληαη ζηηο απαηηήζεηο αλαθαίληζεο, κε πξφζζεην θξηηήξην ηε ρσξνζέηεζε 

ηνπο ζε άμνλεο παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλεξγεηψλ κε παξεκβάζεηο απφ ηα αληίζηνηρα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα. Δληφο ηεο ΠΔ, ζεκαληηθφο θφκβνο ζηηο δηαδξνκέο μελάγεζεο είλαη ην 

θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κε 

παξάιιειε αμηνπνίεζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο (κφλσζε θαη αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο γηα 

ζέξκαλζε θαη ςχμε  851.257 €)   

 6iv «Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπιαζε ησλ 

πφιεσλ, ηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 

εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνο αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ), ηε κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ» 

κε Δηδηθφ ηφρν 33 «Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο αζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο». Με δεδνκέλν φηη κέζσ ηεο ΑΑ, δηακνξθψλεηαη έλα νινθιεξσκέλε 

δίθηπν βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε θεη ιεηηνπξγία πξφηππσλ 

ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο – δηαρείξηζεο κεηαθηλήζεσλ ησλ επηζθεπηψλ, ζην πιαίζην 

βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο (100.000 €) ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη δηαξθνχο ελεκέξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (200.000 €). 

Δπίζεο ζην πιαίζην αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί σο πνιηηηζηηθφ 

– πεξηβαιινληηθφ πάξθν ην Γεκνηηθφ Πάξθν ζπλδπαζηηθά κε ην γξακκηθφ πάξθν, κε 

παξάιιειεο δξάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ γηα ηελ άξδεπζε.  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ 

Πεξηθεξεηαθό ηξαηεγηθή RIS3: 
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Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ παξνπζηάδεη ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ Δ1 

«Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ λέσλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηνπο επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο RIS3 

ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020», Δ2 «Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ» θαη Δ7 «Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο», κε επηινγή 

ηνκέσλ πξσηαζιεηψλ : 

 Αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο κε πξνηεξαηφηεηεο :  

 Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθήο ‘θαηλνηνκίαο’ 

 Γεκηνπξγία ηαπηφηεηαο, ‘branding’ γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα 

 Γηαζχλδεζε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ κέζσ 

θαηλνηνκηθψλ ζρεδίσλ 

 Σνκέαο δνκηθψλ πιηθψλ κε πξνηεξαηφηεηεο :  

 Αμηνπνίεζε ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο κε αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ ‘’Πξάζηλε’’ 

παξαγσγή (εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ, ππνθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ) κε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ (ΑΠΔ – ΔΞΔ). 

 Υξήζεο εηδηθψλ ινγηζκηθψλ (software) θαη πιηζκηθνχ (hardware - sensors) γηα 

δεκηνπξγία smartbuildings.  

 Αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ γηα simulation (πξνζνκνίσζε) παξαγσγήο 

γηα βειηηζηνπνίεζε πξντφλησλ. 

 Αμηνπνίεζε γλψζεο ‘’εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο’’ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ κε πξνηεηλφκελε ρξήζε έμππλσλ πιηθψλ θαη ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ (πρ. BEMS) 

 Νέα επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ θιάδν θαη ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο 

θαη κέζα αιιά θαη ζηειερψλ δηνίθεζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο, 

marketing, πνηφηεηαο, θ.ιπ.  

 Σνκέαο Σνπξηζκνχ κε πξνηεξαηφηεηα ηελ  πξνψζεζε ηερλνινγηψλ Γηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηνπξηζκφ, κε ελδεηθηηθή εθαξκνγή  

 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πξννξηζκνχ (DMS ) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζεζκηθνχ θνξέα (DMO) 

 Δθαξκνγέο εηθνληθήο πεξηήγεζεο 

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ / εθαξκνγψλ ΑΜΔΑ 
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 Σερλνινγίεο Δλέξγεηαο κε πξνηεξαηφηεηεο : 

 Δπέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζεξκνκφλσζεο, αληηθαηάζηαζεο παινπηλάθσλ θ.α. ζε 

θαηνηθίεο. 

 ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεκνζίσλ  θηηξίσλ 

 Πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηηο επηρεηξήζεηο 

Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο: 

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ, θπξίσο ζην πιαίζην ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ Δ1 «Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηνπο επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο RIS3 ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 2014 – 2020», Δ2 «Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ», Δ5 

«Αλάδεημε αζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ελίζρπζε ειθπζηηθφηεηαο» θαη Δ7 «Δλίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο», εκθαλίδεη ζπλέξγεηεο κε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ην 

εγθεθξηκέλν ΠΠΥΑΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηεο Καηεξίλεο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο πνπ απνηειεί θαη ηελ ΠΔ, φηη κπνξεί : 

 λα αλαδεηρζεί ζε ηζρπξφ αζηηθφ θέληξν αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο ηελ άκεζε γεηηλίαζή 

ηεο κε ηελ ΠΑΘΔ θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ησλ αθηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ηνπ Οιχκπνπ. 

 λα ιεηηνπξγήζεη σο θέληξν παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, 

κε πξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Τπεξεζίεο πξνο ηηο Αγξνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, 

Μεηαθνξέο, Μεηαπνίεζε, Δκπφξην θαη Σνπξηζκφ. 

Δπίζεο ζπλέξγεηεο θαηαγξάθνληαη ζην πιαίζην ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ Δ3 «Βειηίσζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο» θαη Δ4 

«Μείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο  θαη πεξηνξηζκφο ζνξχβνπ» κε ηηο πξνηάζεηο πνιηηηθήο 

απφ ην αλαζεσξνχκελν ΠΠΥΑΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα φπσο ε Καηεξίλε εληνπίδνληαη ζπρλέο ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ ξχπαλζεο, πνπ 

εληείλνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν ιφγσ : 

 ησλ πξαθηηθψλ θηλεηηθφηεηαο πνπ ζηεξίδνληαη θχξηα ζην Η.Υ.  

 ζε πεγέο νηθηαθήο ζέξκαλζεο.   

 ζηελ έιιεηςε αλνηθηψλ ρψξσλ, χπαξμε ζηελψλ δξφκσλ παξάιιεια κε ηελ 

αλνηθνδφκεζε ζπκπαγψλ κπινθ πνιπθαηνηθηψλ. 

Άιιε: 
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ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (GR09) θαη ρέδην Γηαρείξηζεο Πιεκκπξηθνύ Κηλδύλνπ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (ππό έγθξηζε): 

Καη ζηα 2 ρέδηα Γηαρείξηζεο, ε ΠΔ εληάζζεηαη ζε δψλε δπλεηηθνχ πςεινχ θηλδχλνπ 

πιεκκχξαο φπνπ θαηαγξάθνληαη θαη ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεκκχξεο. Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ 

εκθαλίδεη ηζρπξέο ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Δ6 «Αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ζρέζε κε  ηηο πιεκκχξεο» θαη εηδηθφηεξα κε ηα 

βαζηθά κέηξα ηνπ ΤΓ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο :   

 Οινθιεξσκέλεο πξάζηλεο πφιεηο / INGREENCI, πνπ αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία 

ελφο κνληέινπ γηα ηνλ αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη επαλαζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαζψο επίζεο θαη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ κε έκθαζε ζηε ρξήζε 

ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ. 

 Γξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ κεγάισλ 

πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ ΤΓ. Έιεγρνη Γηαξξνψλ,  πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο θαη απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαξξνψλ γηα ηελ 

απνθπγή κεγάιεο απψιεηαο 

Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή  

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ εκθαλίδεη ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ Δ6 

«Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ζρέζε κε  ηηο πιεκκχξεο» θαη Δ 

3«Βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο» 

κε επηκέξνπο ηνκεαθέο πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο :   

 Τδάηηλνη πφξνη θαη εηδηθφηεξα  κε ηελ  Γξάζε 3 «Δμνηθνλφκεζε λεξνχ – 

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ – Μείσζε ηεο άληιεζεο ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ» / 

Μέηξν 1 «Πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο ρξήζεηο, 

ηδίσο ζε πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο θαη ππνζηήξημε ηεο αλαθχθισζεο ησλ 

φκβξησλ πδάησλ». 
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 Τγεία θαη εηδηθφηεξα κε ηελ «Ρχπαλζε ηνπ αέξα», φπνπ πξνβιέπεηαη  ζπλεξγαζία κε 

θνξείο γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα – 

φδνλ/αησξνχκελα ζσκαηίδηα 

 Γνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα Γξάζε 1. «Πξνζαξκνγή ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη βειηίσζε ησλ ζεξκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο πφιεηο κε ηελ 

αιιαγή ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο (αζηηθά θέληξα)» θαη Γξάζε 

2. «Μείσζε ησλ ζεξκηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ θηεξίσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηνπ κεδεληθνχ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο». 

Μειέηε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηώλ Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ΔΟΣ   

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ εκθαλίδεη ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Δ5 «Αλάδεημε 

αζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ελίζρπζε ειθπζηηθφηεηαο» θαη εηδηθφηεξα κε ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ :  

 Τηνζέηεζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο πνπ αθνξνχλ : 

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πνηφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

 Γεκηνπξγία label αεηθνξηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

 Τηνζέηεζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο σο πξνο ηελ αλαβάζκηζε θαη πξνβνιή ηεο ηνπηθήο 

παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ 

 Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο επαγγεικαηηψλ θαη πιεζπζκνχ ζηελ ππνδνρή 

επηζθεπηψλ 

 Πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, tour operators, θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη θιάδσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πξνψζεζεο ζηελ 

ηνπξηζηηθή αγνξά θαηά ζέκα ή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

Μειέηε δηάγλσζεο ησλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε επαγγέικαηα θαη δεμηόηεηεο 

ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο   

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ εκθαλίδεη ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Δ7 «Δλίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο» θαη εηδηθφηεξα κε ηελ πηνζέηεζε ελδεηθηηθψλ 

ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, αληηθεηκέλσλ θαηάξηηζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιεηκκάησλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε θνηλσληθέο θαη επξχηεξα νξηδφληηεο δεμηφηεηεο. Ζ πηνζέηεζε ησλ 

ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, ζην πιαίζην ηεο ΑΑ, γίλεηαη κέζα απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο θιαδηθήο 

ζχλζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΠΔ κε εθείλε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πηεξίαο (πίλαθαο 

2.1.3.γ ηεο πξνηεηλφκελεο ΑΑ), γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ε θαηαγξαθή ειιείκκαηνο ή 
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πιενλάζκαηνο ζε 15 πεδία γλψζεσλ / δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ  

Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή πξνώζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηώρεηαο θαη θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

Ζ πξνηεηλφκελε ΑΑ εκθαλίδεη ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Δ8 «Δλίζρπζε 

θνηλσληθήο ζπλνρήο» θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ επηινγή ησλ βαζηθψλ νκάδσλ ζηφρνπ, 

κεηά απφ ηεθκεξησκέλε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή (πίλαθεο 2.1.3, 2.1.3.β.2 θαη 2.1.3.ε),  πνπ 

είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηα πνξίζκαηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο θαη αθνξνχλ 

:  

 Ζιηθησκέλνπο ζε θίλδπλν θηψρεηαο  

 Φησρνχο εξγαδφκελνπο θαη ζπληαμηνχρνπο  

 Άηνκα κε αλαπεξία 

 Άλεξγεο γπλαίθεο θαη κέιε πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ ή κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

 Άλεξγνη άπνξνη  

Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο ΑΑ ζπλέξγεηεο θαηαγξάθνληαη κε επηκέξνπο κέηξα 

πνιηηηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο θαη εηδηθφηεξα :      

 Γίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξνλνίαο 

 Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  

 Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο / παξεκβάζεηο ζε εππαζείο νκάδεο ζε θιάδνπο αηρκήο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο / ηνπηθήο νηθνλνκίαο  

 Γξάζεηο πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε γηα εππαζείο νκάδεο  

 ηνρεπκέλα κέηξα ελίζρπζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ  
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4.1. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Δ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 
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ΠΙΝΑΚΑ 4: ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΑΞΟΝΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
Α 1 : Αλαδσνγόλεζε – Δμεηδίθεπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ / 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

(ζπλνπηηθφ θπζηθφ 

αληηθείκελν) 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ, 

ΟΜΑΓΔ - ΣΟΥΟΗ 

ΤΜΒΟΛΖ Δ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΠ 

θσδηθφο δείθηε απνηειέζκαηνο  – 

ηηκή ζηφρνο 

ΔΝΣΑΞΖ ζην 

ΔΠ 
ΔΚΡΟΔ (δείθηεο – 

ηηκή ζηφρνο) 

ΤΝΔΡΓΗΑ 

κε 

Παξέκβαζε

…  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

Α= ψξηκε - Β = 

ζε δηαδηθαζία 

σξίκαλζεο  - Γ 

= αλψξηκε) 
Δπ. Πξ. Π. Π. Πεγή 

Δθηίκεζε (ρηι. 

€) 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ : Δ1 : 

Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ κε 

έκθαζε ζηνπο 

επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο 

RIS3 ηνπ ΠΔΠ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

2014 - 2020  

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1.1 

Δλεξγέο Γξάζεηο γηα 

ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Νένη εξεπλεηέο / Νένη 

Δπηρεηξεκαηίεο 

Σ1311  - Αλαινγία start-ups / 

λέσλ εηαηξεηψλ ζηνπο 

εληζρπφκελνπο θιάδνπο πξνο 

ζχλνιν λέσλ επηρεηξήζεσλ -Ζ 

ηηκή ηνπ δείθηε, ζην πιαίζην ηνπ 

ΠΔΠ, δηακνξθψλεηαη απφ 

ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΖ. ην πιαίζην 

ηεο ΑΑ, δηακνξθψλεηαη ν 

δείθηεο εθξνψλ πνπ αθνξά ην 

πιήζνο start-ups / λέσλ 

εηαηξεηψλ ζηνπο επηιεγκέλνπο 

θιάδνπο, πνπ ηξνθνδνηεί ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΖ 

3α 67 

Παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο: Αξηζκφο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ζηήξημε - 5 

2.1 / 7.1 / 

7.2 / 7.3 / 

8.1 

ΠΔΠ ΚΜ 95.000,00 € Α 

Αθνξά ζε επηρεηξήζεηο θαη Μεραληθνχο - Δπηζηήκνλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρξήζε έμππλσλ πιηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Σα 

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα εληζρπζνχλ, ζα αμηνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο RIS3, φζνλ αθνξά: 

- ηελ αμηνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ εκβάζπλζε απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα πινπνηεζεί ζηνλ ηνκέα έμππλσλ πιηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

- ηηο δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο ησλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, θαζψο θαη δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο θαη 

εηζνδήκαηνο ζηελ πεξηνρή. 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ: Δ2 : 

Δλίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 2.1 

Πξνψζεζε ηνπηθήο 

αλάπηπμεο κε ελίζρπζε 

ηνπηθνχ δηαθξηηνχ 

ζήκαηνο κέζσ 

Δπηρεηξεκαηίεο ηνπ 

Σξηηνγελή Σνκέα / 

Δξγαδφκελνη ΠΜ & 

ΜΜ Δπηρεηξήζεσλ / 

άλεξγνη 

Σ1308 – Δμαγσγέο - Ζ ηηκή ηνπ 

δείθηε, ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ, 

δηακνξθψλεηαη απφ ζηνηρεία ηνπ 

ΔΒΔ «Δηήζηα Έθζεζε 

Δμαγσγέο Κεληξηθήο Μαθεδνλία 

αλά θιάδν». ην πιαίζην ηεο 

ΑΑ, δηακνξθψλεηαη ν δείθηεο 

εθξνψλ πνπ αθνξά ην πιήζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

3δ 63 

Παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο: Αξηζκφο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ζηήξημε - 

10 

1.1 / 7.1 / 

7.2 / 7.3 / 

8.1 

ΠΔΠ ΚΜ 41.000,00 € Α 
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νηθνλνκηθήο Γηθηχσζεο 

πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη 

ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη 

Κφκβσλ Καηλνηνκίαο 

ζπκκεηέρνπλ ζηα cluster θαη ε 

αληίζηνηρε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηξνθνδνηεί 

ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΒΔ 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο απνηειεί ε αλάπηπμε ελφο Σνπηθνχ Γηθηχνπ (cluster) θαη ε αλάδεημή ηνπ κε έλα δηαθξηηηθφ ζήκα (brand) πνπ ζα πξνσζεί ηνπηθά θπζηθά πξντφληα 

θαη ραξαθηεξηζηηθά, κε  πξνζέιθπζε λέσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαη ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ Γηθηχνπ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ θαηλνηφκσλ θπζηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

ΑΞΟΝΑ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
Α 2 : Αλαβάζκηζε ραξαθηεξηζηηθώλ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγίαο αζηηθνύ ρώξνπ 

ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ / 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

(ζπλνπηηθφ θπζηθφ 

αληηθείκελν) 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ, 

ΟΜΑΓΔ - ΣΟΥΟΗ 

ΤΜΒΟΛΖ Δ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΠ 

θσδηθφο δείθηε απνηειέζκαηνο  – 

ηηκή ζηφρνο 

ΔΝΣΑΞΖ ζην 

ΔΠ 
ΔΚΡΟΔ (δείθηεο – 

ηηκή ζηφρνο) 

ΤΝΔΡΓΗΑ 

κε 

Παξέκβαζε

…  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

Α= ψξηκε - Β = 

ζε δηαδηθαζία 

σξίκαλζεο  - Γ 

= αλψξηκε) 
Δπ. Πξ. Π. Π. Πεγή 

Δθηίκεζε (ρηι. 

€) 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ: Δ3 : 

Βειηίσζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη κείσζε 

αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο  

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 3.1  

Βηνθιηκαηηθέο 

αλαπιάζεηο ζην δίθηπν 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ θαη 

δηαδξνκψλ πεδψλ θαη 

πνδειάησλ 

1.Μφληκνο πιεζπζκφο 

αζηηθνχ ηζηνχ  

2.Οη δεκφηεο ηνπ 

Γήκνπ Καηεξίλεο θαη 

ησλ φκνξσλ Γήκσλ νη 

νπνίνη εμππεξεηνχληαη 

απφ ηηο θεληξηθέο 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

θαη Οξγαληζκνχο πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ πφιε 

ηεο Καηεξίλεο 

3.Δπηζθέπηεο θαη 

ηνπξίζηεο ηεο πφιεο. 

CO37 Αζηηθή αλάπηπμε: 

πιεζπζκφο πνπ δεη ζε πεξηνρέο 

κε νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο 

αζηηθήο αλάπηπμεο (άηνκα) - 

55.997 

(ν πιεζπζκφο ηεο ΠΔ, είλαη 

16.243, κε δεδνκέλν φκσο ηνλ 

θεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο 

επεξεάδεη θαη’ ειάρηζην ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο  αζηηθήο 

πεξηνρήο) 

6ε 83 

CO37 Αζηηθή 

αλάπηπμε: πιεζπζκφο 

πνπ δεη ζε πεξηνρέο κε 

νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθέο αζηηθήο 

αλάπηπμεο (άηνκα) – 

55.997,00 

5.1 /8.2 ΠΔΠ ΚΜ 2.300.000,00 € Β 

ηε ινγηθή νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο κε βάζε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζεξκηθήο λεζίδαο αιιά θαη ηελ κείσζε εθπνκπψλ CO2, πξνηείλεηαη (ζπκπιεξσκαηηθά 

ζε ήδε πινπνηεκέλεο παξεκβάζεηο) έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν θίλεζεο πεδψλ θαη πνδειάησλ κε ρξήζε ςπρξψλ πιηθψλ  πνπ πεξηιακβάλεη Βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε 

πεδνδξφκηα θαζψο θαη βειηηψζεηο θαη επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ πεδνδξφκσλ – πνδειαηνδξφκσλ κε βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

φινπο   

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ: Δ5 : 

Αλάδεημε αζηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη 

ελίζρπζε 

ειθπζηηθφηεηαο 

Κάηνηθνη, επηζθέπηεο,  

επηρεηξεκαηίεο 

ηνπξηζκνχ / 

εξγαδφκελνη ΠΜ & 

ΜΜ ηνπξηζηηθψλ 

Σ1305  -  Αξηζκφο ηδησηψλ πνπ 

αιιεινεπηδξνχλ επηγξακκηθά κε 

δεκφζηεο αξρέο θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο Ζ 

ηηκή ηνπ δείθηε πξνζδηνξίδεηαη 

2γ 79 

Αξηζκφο δεκφζησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ αλαβαζκίζηεθαλ –

1 

3.1 / 8.2 ΠΔΠ ΚΜ 80.000,00 € Α 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ 5.1 

Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο 

πξννξηζκψλ (DMS) 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε ζηνηρεία ηεο Eurostat – 

ICT household surveys 

Ζ Γξάζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη πηινηηθή ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη κέζσ Ζιεθηξνληθνχ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πξννξηζκψλ θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο λα πινεγνχληαη εηθνληθά ζηελ πεξηνρή θαη λα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηνπξηζηηθά / πεξηβαιινληηθά / πνιηηηζηηθά / ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο κε ηε κνξθή δηαδξαζηηθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ κε δχν 

ηξφπνπο: 

 είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πινήγεζε θαξέ-θαξέ, φπνπ αληηθξίδεη κηα νκαιή κεηάβαζε, θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ, ζε γεηηνληθή θσηνγξαθία πνπ ζα απέρεη πεξίπνπ 15 

κέηξα απφ ηελ πξνεγνχκελε, εληζρχνληαο έηζη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη πεξπαηάεη εηθνληθά ζηελ πεξηνρή,  

 είηε κε απεπζείαο κεηάβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

ΑΞΟΝΑ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
Α 3 : Δλίζρπζε απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο   

ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ / 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

(ζπλνπηηθφ θπζηθφ 

αληηθείκελν) 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ, 

ΟΜΑΓΔ - ΣΟΥΟΗ 

ΤΜΒΟΛΖ Δ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΠ 

θσδηθφο δείθηε απνηειέζκαηνο  – 

ηηκή ζηφρνο 

ΔΝΣΑΞΖ ζην 

ΔΠ 
ΔΚΡΟΔ (δείθηεο – 

ηηκή ζηφρνο) 

ΤΝΔΡΓΗΑ 

κε 

Παξέκβαζε

…  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

Α= ψξηκε - Β = 

ζε δηαδηθαζία 

σξίκαλζεο  - Γ 

= αλψξηκε) 
Δπ. Πξ. Π. Π. Πεγή 

Δθηίκεζε (ρηι. 

€) 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ: Δ7 : 

Δλίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 7.1 

Οινθιεξσκέλεο 

ηνρεπκέλεο Σνπηθέο 

Παξεκβάζεηο ζε 

θιάδνπο αηρκήο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Χθεινχκελνη απφ ηελ 

εθπαίδεπζε: 80 

ζπλνιηθά άλεξγνη θαη 

απαζρνινχκελνη, πνπ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο 

θαη απεηινχκελεο κε 

απνθιεηζκφ νκάδεο, ζε 

δχν νκάδεο ησλ 40 

αηφκσλ. 

T1383 - Αξηζκφο ΠΜ θαη ΜΜΔ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ 

εξγαδφκελνη θαηαξηίδνληαη/ 

εμεηδηθεχνληαη ζε ηνκείο πςεινχ 

ελδηαθέξνληνο - 20 

8iii 104 

Αξηζκφο εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ γηα δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ – 20 

1.1 / 2.1 / 

7.2 / 7.3 / 

8.1 

ΠΔΠ ΚΜ 186.000,00 € Α 

Αθνξά ζε 2 νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα κε 40 σθεινχκελνπο αλά πξφγξακκα, πνπ κέζσ εηδηθήο δνκήο ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο φπσο: 

 δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ business plans, θαη ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηνπο, 

 ηερλνδηαγλψζεηο θαη επηκέξνπο ππνζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο, 

 ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο, 

 αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ππεξεζηψλ θαηλνηνκίαο, 

 ζχδεπμε επηρεηξήζεσλ & εξεπλεηηθνχ ηζηνχ. Ζ δξάζε αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζίαο θαη εξγαιείνπ γηα ηελ ζχδεπμε ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη εξεπλεηηθνχ ηζηνχ 

ζηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο ελζσκάησζεο ηεο Δ & Σ. Ζ δξάζε απηή αλαθέξεηαη ζε επηβξαβεχζεηο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κεηά απφ εθαξκνγή. 

 παξνρή ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε δηαζχλδεζε κε πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ αηρκήο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 παξάιιειε πξνο ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαηδεπηηθνχ mentoring. 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ: Δ7 : 

Δλίζρπζε 
Χθεινχκελνη απφ ηελ 

εθπαίδεπζε: 30 

T1383 - Αξηζκφο ΠΜ θαη ΜΜΔ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ 
8v 106 Αξηζκφο εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ γηα δεκηνπξγία 

1.1 / 2.1 / 

7.1 / 7.3 / 
ΠΔΠ ΚΜ 60.000,00 € Α 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 7.2 

Πξνψζεζε  βηψζηκεο 

απαζρφιεζεο κέζσ 

ηνπηθήο πξσηνβνπιίαο   

ζπλνιηθά (απηφ) 

απαζρνινχκελνη, πνπ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο 

θαη απεηινχκελεο κε 

απνθιεηζκφ νκάδεο. 

εξγαδφκελνη θαηαξηίδνληαη/ 

εμεηδηθεχνληαη ζε ηνκείο πςεινχ 

ελδηαθέξνληνο - 30 

επηρεηξήζεσλ – 30 8.1 

Αθνξά ζε παξεκβάζεηο γηα απαζρνινχκελνπο  νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπλέξγεηα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή θαη πεξηιακβάλνπλ (ελδεηθηηθά):  

 Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

 Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ φπσο : 

 Παξνρή ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε δηαζχλδεζε κε πξαθηηθή άζθεζε 

 Παξάιιειε πξνο ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαηδεπηηθνχ mentoring. 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ ζηφρν θαη ε κφριεπζε πφξσλ πνπ 

ζπλεπηθέξνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ:Δ7 : 

Δλίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 7.3 

Πηινηηθέο / ηνρεπκέλεο 

δξάζεηο γηα ελίζρπζε 

ησλ «Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ» ηνπ 

Γήκνπ 

Τπνςήθηνη θνηλσληθνί 

επηρεηξεκαηίεο / 

Τθηζηάκελνη 

θνηλσληθνί 

επηρεηξεκαηίεο 

T1388- Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο 

πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζπλερίδεηαη έλα έηνο κεηά ηε 

ιήμε ηεο παξέκβαζεο - 2 

9v 113 

Αξηζκφο 

ππνζηεξηδφκελσλ ΠΜ, 

ΜΜΔ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο) 

– 3 

1.1 / 2.1 / 

7.1 / 7.2 / 

8.1 

ΠΔΠ ΚΜ 58.000,00 € Α 

Αθνξά ελίζρπζε ζε:  

 πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (πρ.  επηδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ) 

 λέεο επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο (ελδεηθηηθά: ππνζηήξημε ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηελ επηδφηεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ) 

ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο (βηψζηκσλ)  θαη ε ίδξπζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 

αμηνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ: Δ8 : 

Δλίζρπζε θνηλσληθήο 

ζπλνρήο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 8.1 

Γέζκε νινθιεξσκέλσλ 

Γξάζεσλ γηα πξνψζεζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

αηφκσλ απφ 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ 

Χθεινχκελνη: 60 

ζπλνιηθά άλεξγεο θαη 

απεηινχκελεο απφ ηελ 

αλεξγία γπλαίθεο, πνπ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο 

θαη απεηινχκελεο κε 

απνθιεηζκφ νκάδεο, ζε 

δχν νκάδεο ησλ 30 

αηφκσλ. 

T1384 - Μεηνλεθηνχληα άηνκα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/ 

θαηάξηηζε, απνθηνχλ 

εμεηδίθεπζε, θαηέρνπλ ζέζε 

απαζρφιεζεο, (θαη 

απηαπαζρφιεζεο) ζε 6 κήλεο 

απφ ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο - 42 

9i 109 

Άηνκα εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(φπσο νξίδνληαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα 

Ννκνζεζία) θαη άηνκα 

πνπ πιήηηνληαη απφ ηε 

θηψρεηα – 60 

1.1 / 2.1 / 

7.1 / 7.2 / 

7.3 /8.3 

ΠΔΠ ΚΜ 150.000,00 € Α 

Ζ Γξάζε αθνξά ζηελ ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη απηναπαζρφιεζεο θπξίσο ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ εηδηθή 

δνκή κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ : 

 Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο 
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 Γηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα  ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπηθήο θνπδίλαο  

 Τπνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο 

 πκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο 

 Γηαθήκηζε θαη πξνβνιή κηθξήο θιίκαθαο 

 Γξάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο κεηαμχ Γήκνπ, Δπηρεηξήζεσλ, άιισλ θνξέσλ  

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπηθψλ θνξέσλ (επαγγεικαηηθψλ, εξγνδνηηθψλ, άιισλ) 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ:Δ8 : 

Δλίζρπζε θνηλσληθήο 

ζπλνρήο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

8.2.Κηλεηνπνίεζε – 

Γηθηχσζε ηνπ Σνπηθνχ 

Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ 

θαη Κνηλσληθψλ 

Φνξέσλ – ηήξημε 

Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ 

θαη Πξσηνβνπιηψλ 

Δζεινληηζκνχ 

Άηνκα κε αλαπεξία 

T1387 - Πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία (ΑΜΔΑ) πνπ ιακβάλεη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

εθπαίδεπζεο - 100% 

(πξνζεγγίδεηαη σο αλαινγία ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμππεξεηνχκελσλ 

απφ ηνλ χιινγν Μέξηκλαο 

Παηδηνχ Καηεξίλεο πνπ είλαη ν 

κνλαδηθφο δηθαηνχρνο) 

9iii 111 
πκκεηέρνληεο κε 

αλαπεξία - 85 

3.1 / 5.1 / 

8.3 
ΠΔΠ ΚΜ 120.000,00 € Α 

Αθνξά δξάζεηο βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ησλ ΑΜΔΑ κε παξεκβάζεηο φπσο : 

 ζπλεδξίεο ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο πφιεο 

 δξάζεηο εθκάζεζεο ελφο απνδεθηνχ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ζε ρψξνπο εθηφο νηθίαο φπσο  

 ε γλσξηκία θαη ε εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε ησλ καδηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ κέζα απφ ηελ πξάμε 

 ε δηάβαζε δξφκσλ 

 γλσξίδνληαο ηελ πφιε κνπ 

 εθπαηδεπηηθέο ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο παξαζηάζεηο  

 εθπαίδεπζε μελαγψλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ψζηε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε αληίζηνηρεο νκάδεο – ζηφρνπο επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ 

 εθπαίδεπζε ζε λένπο ηξφπνπο καγεηξέκαηνο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε πάλσ ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ πιηθψλ, βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο, παξνπζίαζε πηάησλ, νξγάλσζε θνπδίλαο, θιπ. 

 δξάζεηο ελεξγνπνίεζεο ησλ εζεινληψλ, ησλ νξγαλσκέλσλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζε ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ ζε ζέκαηα φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα, ε θνηλσληθή ελζσκάησζε ε δπλαηφηεηα ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο 

 έληππνπο νδεγνχο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηα θηίξηα, επηρεηξήζεηο θαη άιια ζεκεία ηεο πφιεο. Σα έληππα ζα είλαη ηππσκέλα θαη ζε γξαθή Μπξάηγ. 

ΔΗΓ. ΣΟΥΟ:Δ8 : 

Δλίζρπζε θνηλσληθήο 

ζπλνρήο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 8.3 

Αλάπηπμε 

πξσηνβάζκηαο πγείαο κε 

ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ 

ζηαζκψλ θξνληίδαο θαη 

Δππαζείο Οκάδεο, 

Ννηθνθπξηά πνπ δνπλ 

ζε θαζεζηψο Φηψρεηαο 

ή/θαη θηλδχλνπ 

θηψρεηαο 

T1365 - Πνζνζηφ θάιπςεο κέζσ 

δξάζεσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχλ 

θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο - 

6% (ππνινγίδεηαη σο αλαινγία 

ηνπ δείθηε εθξνψλ 50 πξνο ηνπο 

σθεινχκελνπο ηνπ ΣΔΒΑ εληφο 

ηεο ΠΔ 4.884*17%) 

9iv 112 

Μεηνλεθηνχληα άηνκα 

πνπ επσθεινχληαη ησλ 

δξάζεσλ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο – 

50 

8.1 / 8.2 ΠΔΠ ΚΜ 110.000,00 € Α 
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πεξίζαιςεο Ζ Γξάζε αλαθέξεηαη ζηε Λεηηνπξγία ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειεθηξνληθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζε θνηλσληθά 

εππαζείο νκάδεο (ειηθησκέλνη, άηνκα κε αλαπεξία, αηφκσλ κε καθξνρξφληεο αλάγθεο θηι.) ψζηε λα απνθηήζνπλ πνηνηηθά κηα θαιχηεξε δσή. Οη ππεξεζίεο πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ ζα επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε θαη ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ Internet of Things, θνξεηψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ ζε ζπίηηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε απηφλνκε δηαβίσζε ηνπο θαη λα επηηξέπεηαη ε ππνζηήξημή ηνπο γηα κηα αλεμάξηεηε δσή φηαλ ππάξρεη αλάγθε. 
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4.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 

ΠΑΡΔΛΘΟΝ 

ρέδην : Σν πξόγξακκα ζηελ πεξηνρή Βαηάλ ζην πιαίζην ησλ «Οινθιεξσκέλσλ 

Παξεκβάζεσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δώλεο κηθξήο θιίκαθαο», ΠΔΠ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2000-2006 πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ην ΔΣΠΑ θαη 

ην ΔΚΣ 

1. Σν πξφγξακκα παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηελ ΑΑ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

πξνθιήζεσλ ηεο. Δηδηθφηεξα ε πεξηνρή ηνπ Βαηάλ, ζπγθέληξσλε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζπληεινχζαλ ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο 

ζην ρσξηθφ θαη ζην θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ επίπεδν. Άκεζεο αλάγθεο 

πξνηεξαηφηεηαο, ήηαλ ε : 

 αλαβάζκηζε θαη ε πξνζηαζία ηνπ Πέιεθα σο θπζηθνχ νξίνπ θαη ζηνηρείνπ ηεο 

θχζεο εληαγκέλν ζηνλ αζηηθφ ρψξν 

 αλαβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δηαζθάιηζε εθείλσλ ησλ 

φξσλ παξαγσγήο ηνπ πνπ δελ ζα επηηξέςνπλ ζην κέιινλ ππνβάζκηζε ηεο 

πεξηνρήο  

 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ  

 θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Παιηλλνζηνχλησλ 

 ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ αλέξγσλ  

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ηνπηθφ επίπεδν   

2. Πεξηνρή Παξέκβαζεο : Ζ πεξηνρή Βαηάλ ζην λφηην άθξν ηεο Αζηηθήο Πεξηνρήο 

ηεο Καηεξίλεο  

3. Φνξέαο : Ο Γήκνο Καηεξίλεο κε εηαίξνπο  ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γεκνηηθήο 

Αγνξάο Καηεξίλεο, ηνλ Πνληηαθφ χιινγν «Παλαγηά νπκειά», ηνλ χιινγν 

Παιηλλνζηνχλησλ Πνληίσλ θαη ηελ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ ελψ ζηελ 

Σνπηθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή κεηείρε εθπξφζσπνο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) πνπ ήηαλ ηειηθφο δπλεηηθφο 

δηθαηνχρνο πξάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ απαζρφιεζε  

4. εκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη : 

 Γηακφξθσζε κεραληζκνχ ηνπ Γήκνπ, πνπ παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη  

 Ύπαξμε ζρεδίνπ ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία  
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 Γηακφξθσζεο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο, κε θξίζηκνπο θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο,  

 Δλίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ δελ δηαζέηεη ζην 

δπλακηθφ ηνπ   

 Έγθαηξε σξίκαλζε επηκέξνπο δξάζεσλ, θπξίσο φηαλ ππάξρνπλ πιαίζηα 

πξνζηαζίαο ηζηνξηθψλ – πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 

 Αμηνπνίεζε εκπεηξίαο θαη κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ απφ άιιεο πεξηνρέο  

ρέδην : «Αζηηθέο Αλαπιάζεηο Κέληξνπ θαη Αζηώλ ηεο πόιεο ηεο Καηεξίλεο» 

ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2007-2013 πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε 

από ην ΔΣΠΑ 

1. Οη νκνηφηεηεο κε ηελ ΑΑ εληνπίδνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο – θιηκαηηθέο 

πξνθιήζεηο γηα βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη εηδηθφηεξα : 

 Δλίζρπζε ηεο θίλεζεο πεδή θαη κε πνδήιαηα  

 δηαπιάηπλζε πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ ψζηε ην πιάηνο ηνπο λα κελ 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ 1,50 κέηξνπ θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

 θαηαζθεπή δηαβάζεσλ γηα απξφζθνπηε θπθινθνξία πεδψλ θαη ΑΜΔΑ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

 Δλίζρπζε βηνθιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαρείξηζε νκβξίσλ  

 θαηαζθεπή πνιπρξεζηηθψλ λεζίδσλ ζηε ζέζε ηεο ισξίδαο ζηάζκεπζεο 

κε νξηνζεηεκέλν ρψξν γηα νδνθσηηζκφ, θάδν ζθνππηδηψλ θαη ρψξν γηα 

θχηεπζε δέληξσλ. 

 θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε θπβφιηζσλ (ρσξίο θαηαζθεπή βάζεο 

απφ ζθπξφδεκα) 

 ηνπνζέηεζε αγσγψλ ΡΔ γηα ζπληήξεζε δέληξσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

δίθηπν ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ  

 αλαθαηαζθεπή θξεαηίσλ απνρέηεπζεο ή θαηαζθεπή θξεαηίσλ 

πδξνζπιινγήο ζε λέα ζέζε 

 Βειηίσζε θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ  

 κνλνδξφκεζε φισλ ησλ δξφκσλ πνπ έγηλαλ νη παξεκβάζεηο κε πιάηνο 

έσο 10,00 κέηξα (νξηδφληηα - θαηαθφξπθε ζήκαλζε) 
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 δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ κε πιάηνο 

1,90 έσο 2,00 κέηξα 

2. Πεξηνρή παξέκβαζεο ήηαλ ηκήκα ηεο ΠΔ, κε αλάπιαζε θαη αλαβάζκηζε 32 νδψλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο ή θαηά ηκήκαηα θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ζε δηεπξπκέλε δψλε 

πεξηκεηξηθά ηεο δψλεο Κεληξηθψλ Λεηηνπξγηψλ    

3. Φνξέαο ν Γήκνο Καηεξίλεο  

4. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθχπηεη βειηίσζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε ζπκπαγή δψλε παξέκβαζεο θαη αλαδεηθλχεηαη αλάγθε 

επέθηαζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζην ππφινηπν νδηθφ δίθηπν ηεο ΠΔ θαζψο θαη 

βηνθιηκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη’ ειάρηζηνλ ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ θαηά κήθνο 

ησλ παξεκβάζεσλ     

ρέδην : «ΥΔΓΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΙΔΡΙΑ»  

1. Οη νκνηφηεηεο κε ηελ ΑΑ εληνπίδνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο – θιηκαηηθέο 

πξνθιήζεηο γηα πξνψζεζε θαη έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηνλεθηνχλησλ 

νκάδσλ. Δηδηθφηεξα ην ζρέδην αθνξνχζε 135 αλέξγνπο (101 απφ ηελ ΓΔ 

Καηεξίλεο. Οη θαηεγνξίεο σθεινχκελσλ ήηαλ άλεξγεο γπλαίθεο, λένη άλεξγνη 

θάησ ησλ 35 εηψλ, καθξνρξφληα άλεξγνη θαη άλεξγνη κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

θαη ρακειή εμεηδίθεπζε. ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ αλέξγσλ 

σθεινχκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο εμήο : 

 Δβδνκήληα ηξία (73) άηνκα ζε ζέζεηο κηζζσηήο εξγαζίαο 

 Δίθνζη (20) άηνκα ζε ζέζεηο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

 Σξηάληα πέληε (35) άηνκα γηα απηναπαζρφιεζε ή ίδξπζε ηεο δηθήο ηνπο 

επηρείξεζεο 

 Δπηά (7) άηνκα γηα ίδξπζε δχν (2) θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

2. Πεξηνρή Παξέκβαζεο : Γήκνη Καηεξίλεο, Γίνπ – Οιχκπνπ θαη Πχδλαο – 

Κνιηλδξνχ 

3. Φνξέαο : Α.. «ΠΗΔΡΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ», κε ζπληνληζηή Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή 

Α.Δ. ΟΣΑ θαη κέιε Έλσζε Ξελνδφρσλ Πηεξίαο, Γήκνο Καηεξίλεο, Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ, Γήκνο Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, Δπηκειεηήξην Πηεξίαο, ΘΑΛΖ Αζηηθή 

Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία (ΚΔΚ ΘΑΛΖ), Γλψζε Αλαπηπμηαθή Αζηηθή Με 

Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 

4.  Απφ ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ, σο κέινο ζηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε, 

πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνηνπ ηχπσλ ζρεδίσλ 
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είλαη ε δηαζθάιηζε ζπλεξγεηψλ κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ζπιινγηθνχο 

θνξείο ηνπο, αιιά θαη ε δηαζθάιηζε κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη 

ππνζηήξημεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο.      
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5.1. ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

5.1.1. Δπηινγή ηξαηεγηθήο θαη ρεδίνπ Γξάζεο 

Σε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ΑΑ θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, έρεη ν 

Γήκαξρνο θαη ε ΑΑ θαη ην ρέδην Γξάζεο, εγθξίλεηαη θαη αλαζεσξείηαη κε 

Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Ζ Αζηηθή Αξρή, δηα ηνπ Γεκάξρνπ, παξαιακβάλεη ηηο νδεγίεο ηεο ΓΑ θαη 

ελεκεξψλεη φπνηε απαηηείηαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, έρεη ηελ επίβιεςε θαη 

δίλεη ηηο εληνιέο πξνο ηελ Οκάδα Σερληθήο Αμηνιφγεζεο, πνπ έρεη θαη ηελ επζχλε 

ζρεδηαζκνχ ηεο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο.    

Ζ Οκάδα Σερληθήο Αμηνιφγεζεο, κεηά απφ εληνιή ηνπ Παπαδηψγα Νηθνιάνπ, 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ, πνπ ηελ εθπξνζσπεί γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηελ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020 : 

 θαηαξηίδεη ηελ ηξαηεγηθή θαη ην ρέδην Γξάζεο θαη ην εηζεγείηαη ζηε «Γνκή 

ζπλαίλεζεο»,  

 πξνζαξκφδεη ηελ ηξαηεγηθή θαη ην ρέδην Γξάζεο, κε βάζε θαηεπζχλζεηο 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020 ή ηεο 

«Γνκήο ζπλαίλεζεο» ή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Ζ Γνκή πλαίλεζεο :  

 ζπδεηάεη ην ρέδην ηξαηεγηθήο θαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Βηψζηκε 

Αζηηθή Αλάπηπμε κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην ππνβάιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο έγθξηζε.  

 κπνξεί λα δεηήζεη πηζαλέο πξνζαξκνγέο απφ ηελ Οκάδα Σερληθήο 

Αμηνιφγεζεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

5.1.2. Αμηνιόγεζε θαη επηινγή Πξάμεσλ 

Απνθαζηζηηθφ φξγαλν είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Ζ Αζηηθή Αξρή, ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ΓΑ γηα ηηο επηθείκελεο πξνζθιήζεηο θαη δίλεη 

ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζηελ Οκάδα Σερληθήο Αμηνιφγεζεο.    

Ζ Οκάδα Αμηνιφγεζεο, κεξηκλά γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζθιήζεσλ, ακέζσο 

κεηά ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020, θαη εηδηθφηεξα ζα ελεκεξψλεη: 

 ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο ΑΑ, 
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 ειεθηξνληθά ηελ «Γνκή ζπλαίλεζεο», ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Καηεξίλεο. 

Ζ Οκάδα Σερληθήο Αμηνιφγεζεο αμηνινγεί ηελ ζθνπηκφηεηα θαη εθηθηφηεηα ησλ 

πξάμεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη εηζεγείηαη ζηε 

«Γνκή ζπλαίλεζεο». Δηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη : 

 κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

αλά πξφζθιεζε, ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε Αζηηθή Αξρή απφ ηελ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020 γηα ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, 

 ν αξκφδηνο ζπληνληζηήο ηεο Οκάδαο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο, κε έγγξαθε 

εληνιή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα κέιε ηεο, ζα ελεξγνπνηεί ηελ ελ ιφγσ Οκάδα θαη 

ζα πξνζδηνξίδεη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ζα ηεξεί φια ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ θείκελνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

 κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο θάζε πξφζθιεζεο, ζα εθδίδεηαη πίλαθαο 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο κε θαηάηαμε ησλ ππνςήθησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ. Ο πίλαθαο απηφο ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο 

Οκάδαο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο, απφ ηνλ αξκφδην ζπληνληζηή ηεο θαη απφ ηνλ 

Γήκαξρν, 

 ν πίλαθαο αμηνιφγεζεο ζα απνζηέιιεηαη ζηελ «Γνκή ζπλαίλεζεο» ε νπνία ζα 

πξνηεξαηνπνηεί ηηο πξάμεηο αλάινγα κε ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο θαη ζα ππνβάιεη ηελ πξφηαζε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην πξνο έγθξηζε. 

Ζ Αζηηθή Αξρή, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξνηεξαηνπνίεζεο ησλ ππνςήθησλ πξάμεσλ, 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζηελ ΓΑ. ε ελδερφκελε 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνηεξαηνπνίεζεο ζηελ ΓΑ, 

αθνινπζνχληαη ηα ίδηα ζηάδηα.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ απφ ηελ ΓΑ θαη ηελ απφθαζε 

έληαμεο ζην ΠΔΠ, ε Αζηηθή Αξρή δίλεη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζηελ Οκάδα Σερληθήο 

Αμηνιφγεζεο, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ. 

5.1.3. Τινπνίεζε θαη Υξεκαηνδόηεζε Πξάμεσλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ απφ ηελ ΓΑ θαη ηελ απφθαζε 

έληαμεο ζην ΠΔΠ, ε Αζηηθή Αξρή δίλεη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ζηελ Οκάδα Σερληθήο 
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Αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξγαλψλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, 

κεηά ηελ απφθαζε έληαμήο ηνπο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 2014 – 2020 θαη εηδηθφηεξα: 

 ηεξεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε έξγσλ ηελ απφθαζε Γ 405/2016 γηα έγθξηζε 

εγρεηξηδίνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ΓΔ γηα εθαξκνγή ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο πεξηφδνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

 πξνζαξκφδεη ην εγρεηξίδην ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζεί απηφκαηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο θαη 

ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. 

 ζπλεξγάδεηαη ζε κεληαία βάζε κε ηνλ ζπληνληζηή, γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

πνξείαο πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο. 

 απεπζχλεη επηζηνιέο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ, ζε 

πεξίπησζε δηαθαηλφκελεο απφθιηζεο απφ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζηφρνπο. 

 ελεκεξψλεη ζε ηξηκεληαία βάζε ηελ «Γνκή ζπλαίλεζεο». 

 θάλεη πξνγξακκαηηζκέλεο ελεκεξψζεηο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Καηεξίλεο. 

Ζ Γνκή πλαίλεζεο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Οκάδα Σερληθήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, κεηά ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020. 

5.1.4. Αμηνιόγεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο 

Ζ Οκάδα Σερληθήο Αμηνιφγεζεο, παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο θαη 

εηδηθφηεξα :   

 παξαθνινπζεί κε βάζε δεδνκέλα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 2014 – 2020, ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο, σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο ζπλέξγεηεο, κε άιιεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα  

 ειέγρεη ηελ ηερληθή πιεπξά πηζαλψλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη 

εηζεγείηαη ζηε «Γνκή ζπλαίλεζεο», κε βάζε ελεκέξσζε απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014 – 2020, γηα πξνβιεκαηηθή πινπνίεζε θάπνησλ 

πξάμεσλ. 

 εηζεγείηαη αλ ρξεηαζηεί αιιαγέο ζηελ ηξαηεγηθή ή επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο ζηε «Γνκή ζπλαίλεζεο», πνπ πξνσζεί ηα ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

πξνο έγθξηζε. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ αιιαγψλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε 

Αζηηθή Αξρή, πξνσζεί ηελ Απφθαζε ζηελ ΓΑ 
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 παξάγεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ θαζψο θαη ησλ 

σθειεηψλ ηνπο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη θξνληίδεη γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

δεκνζηνπνίεζή ηνπ. 
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5.2. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

α. Γηαβνύιεπζε γηα ην δήηεκα: 

Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο Αζηηθήο Αλάπηπμεο  

Ζκεξήζηα δηάηαμε: Καηάζεζε απφςεσλ θνξέσλ επί ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ θαη 

πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ 7/11/2016  (αλαιπηηθά πξαθηηθά ζην Σεχρνο Παξάξηεκα). 

Δπίζεο ζην Σεχρνο Παξάξηεκα, δίλνληαη ζηνηρεία γηα έξεπλεο θνηλνχ κε εηδηθά 

εξσηεκαηνιφγηα αλά ζέκα, πνπ δηαθηλήζεθαλ ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο Σνπηθήο 

ηξαηεγηθήο γηα Βηψζηκε Αλάπηπμε ην 2008.      

πκκεηέρνληεο: 

1. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΗΔΡΗΑ 

2. ΔΡΓΑΣΗΚΟ  ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ  

3. Ν.Δ. ΣΔΔ ΠΗΔΡΗΑ 

4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

5. Γ/ΝΖ  Α’ ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΗΔΡΗΑ 

6. Γ/ΝΖ Β’ ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΗΔΡΗΑ 

7. ΟΚΑΝΑ Καηεξίλεο- Κέληξν Πξφιεςεο Ν. Πηεξίαο «ΑΣΡΑΚΣΟ» 

8. ΠΗΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.,  

9. χιινγνο Γ. Μεραληθψλ Πηεξίαο 

10. Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο, 

11. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

12. ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΡΑΖ  

Απνηειέζκαηα: Τπήξμε πιήξεο ζπκθσλία επί ηεο ΑΑ θαη ησλ Δηδηθψλ ηφρσλ θαη 

νη επηκέξνπο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ θσδηθνπνηνχληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί     

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΑ 

Ά
μν

λ
α

ο 


ηξ
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ηε

γ
ηθ

ή
ο 

Δ
ηδ

. 


ηφ
ρν

ο 
ηε

ο 


ηξ

α
ηε

γ
ηθ

ή
ο Απνηειέζκαηα δηαβνχιεπζεο κε θνξείο 

Πξνηεηλφκελε παξέκβαζε απφ θνξέα Φνξέαο 

1. 1.1 Δλεξγέο Γξάζεηο γηα ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
Α 1 Δ 1 

Θεξκνθνηηίδα  θαηλνηφκσλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ 
Δπηκειεηήξην Πηεξίαο  

Δπηρείξεζε ηππνπνίεζεο αθηηληδίνπ, 

θξάνπιαο  
Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

 

Αμηνπνίεζε λέσλ ηδεψλ (βξαβεπκέλνο 

θάδνο αλαθχθισζεο Γπκλαζίνπ 

Αισλίσλ) 

 

ΟΚΑΝΑ Καηεξίλεο – Κέληξν 

Πξφιεςεο Ν. Πηεξίαο 

«ΑΣΡΑΚΣΟ», 
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2. 2.1 Πξνψζεζε ηνπηθήο 

αλάπηπμεο κε ελίζρπζε 

ηνπηθνχ δηαθξηηνχ ζήκαηνο 

κέζσ νηθνλνκηθήο 

Γηθηχσζεο πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη 

ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη 

Κφκβσλ Καηλνηνκίαο 

 

Ζιεθηξνληθή πξνβνιή επηρεηξήζεσλ 

ΠΟΠ, ΠΓΔ, «Πξάζηλσλ» πξντφλησλ 
Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

Δθζεζηαθφ θέληξν κηθξψλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 
Δκπνξηθφο χιινγνο Καηεξίλεο 

3. 3.1  Βηνθιηκαηηθέο 

αλαπιάζεηο ζην δίθηπν 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ θαη δηαδξνκψλ 

πεδψλ θαη πνδειάησλ 

Α 2 Δ 3 

Δλίζρπζε απφδνζεο Γεκνηηθνχ 

Φσηηζκνχ 

 

Δπηκειεηήξην Πηεξίαο / Ν.Δ. ΣΔΔ 

Πηεξίαο / Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο / 

Δκπνξηθφο χιινγνο Καηεξίλεο/ Ηεξά 

Μεηξφπνιε Κίηξνπο Καηεξίλεο& 

Πιαηακψλα 

 

Γίθηπν πνδειαηνδξφκσλ  

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο / Ν.Σ. 

ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο /  ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΖ  

ΑΠΟΓΡΑΖ 

Βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο δξφκσλ - ΚΥ 

(ςπρξά πιηθά, πξάζηλν, δηεπθφιπλζε 

πεδψλ) 

Δπηκειεηήξην Πηεξίαο / Ν.Δ. ΣΔΔ 

Πηεξίαο / Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο 

/ Δκπνξηθφο χιινγνο Καηεξίλεο 

Δμσξατζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ζρνιείσλ ζπλδπαζηηθά κε δξάζεηο 

αλαθχθισζεο – θνκπνζηνπνίεζεο  

ΟΚΑΝΑ Καηεξίλεο – Κέληξν 

Πξφιεςεο Ν. Πηεξίαο 

«ΑΣΡΑΚΣΟ», 

4. 3.2 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

Γεκαξρείνπ Καηεξίλεο 

Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

Γεκφζησλ θηηξίσλ  

 

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο/ Ν.Δ. 

ΣΔΔ Πηεξίαο / Γ/λζε Α’ βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Πηεξίαο (ζρνιηθά θηίξηα) 

/ Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. 

(Γεκαξρείν) / Δκπνξηθφο χιινγνο 

Καηεξίλεο (Γεκαξρείν)/  Ν.Σ. 

ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο (ζρνιηθά θηίξηα ) 

Ηεξά Μεηξφπνιε Κίηξνπο 

Καηεξίλεο& Πιαηακψλα (Πνιηηηζηηθφ 

Κέληξν  «Ο ΑΓΗΟ ΦΧΣΗΟ») 

 

«Βηνθιηκαηηθή αλάδεημε 

εκβιεκαηηθψλ δεκφζησλ 

θηηξίσλ» 

5. 3.3 χζηεκα ζηαζκψλ -

ζπζθεπψλ παξαθνινχζεζεο 

πνηφηεηαο αέξα, ζε 

εμσηεξηθνχο θαη 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

e-ππεξεζίεο Γεκφζηνπ ηνκέα 

 

Δπηκειεηήξην Πηεξίαο / Δξγαηηθφ 

Κέληξν Καηεξίλεο / Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  

Πηεξίαο / Ν.Δ. ΣΔΔ Πηεξίαο 

 

χζηεκα θαηαγξαθήο πεξηβαιινληηθψλ 

παξακέηξσλ  

 

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο / Ν.Σ. 

ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο 

 

 

 Φεθηνπνίεζε, θσδηθνπνίεζε 

πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ 

 Φεθηνπνίεζε αξρείνπ Οηθνδνκηθψλ 

Αδεηψλ 

 Φεθηνπνίεζε ραξηψλ  

 

Ν.Δ. ΣΔΔ Πηεξίαο 
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«Βηνθιηκαηηθή Πξφζνςε» 

Βηνθιηκαηηθέο – εηθαζηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε φςεηο δεκφζησλ,  

ηδησηηθψλ θηηξίσλ 

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο / Ν.Δ. 

ΣΔΔ Πηεξίαο (graffiti) / Δκπνξηθφο 

χιινγνο Καηεξίλεο (παιηέο 

θσηνγξαθίεο πφιεο, έξγα ηνπηθψλ 

δεκηνπξγψλ) 

«Θεκαηηθφ πνιηηηζηηθφ – 

πεξηβαιινληηθφ πάξθν» 

Αλάπιαζε παηδηθψλ ραξψλ 

ζπλδπαζηηθά κε ζεκαηηθνχο ρψξνπο 

πξαζίλνπ. 

Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο 

6. 4.1 Οινθιεξσκέλε 

πιαηθφξκα δηαρείξηζεο - 

παξαθνινχζεζεο 

θπθινθνξίαο κε παξάιιειε 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ  

κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο ζην Γήκν 

Α 2 

Δ 4 

ηάζκεπζε 

Δπηκειεηήξην Πηεξίαο (Γεκνηηθά 

Parking)/ ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΖ  

ΑΠΟΓΡΑΖ (ρψξνη ζηάζκεπζεο ζηηο 

εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη παξθφκεηξα 

θαηνίθσλ, θαηαζηεκαηαξρψλ) / Ν.Δ. 

ΣΔΔ Πηεξίαο  

πζηήκαηα θαηαγξαθήο, ελεκέξσζεο γηα 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα    

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο / Ν.Δ. 

ΣΔΔ Πηεξίαο / Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο 

Κνηλφρξεζηα πνδήιαηα  
ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΖ  ΑΠΟΓΡΑΖ / 

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

 Φηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ιεσθνξεία Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

 ηάζε ηνπξηζηηθψλ, ζρνιηθψλ 

ιεσθνξείσλ ζην θέληξν 

 πληήξεζε Γεκνηηθψλ ερεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο θεληξηθνχο 

πεδνδξφκνπο.  

Δκπνξηθφο χιινγνο Καηεξίλεο 

7. 5.1 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πξννξηζκψλ 

(DMS)  

Δ 5 

Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα μελάγεζεο θαη 

ζήκαλζε ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ, 

αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ  

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

(ηζηνξηθά θηίξηα απφ χιινγν 

Αξρηηεθηφλσλ, ηζηνξία ηεο πφιεο απφ 

Ν. αιπηζηή, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα) 

/ Ν.Δ. ΣΔΔ Πηεξίαο / Πηεξηθή 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ (επηρεηξήζεηο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ) / Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  

Πηεξίαο / Ηεξά Μεηξφπνιε Κίηξνπο 

Καηεξίλεο& Πιαηακψλα 

(ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο,  

Φεθηνπνίεζε  εθζεκάησλ 

επηζθνπηθνχ κνπζείνπ) 

Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο (ζε 

Νενθιαζηθά Κηίξηα) / Δκπνξηθφο 

χιινγνο Καηεξίλεο (Αζηηθή ρνιή) 

8. 6.1 πιινγή θαη αμηνπνίεζε 

νκβξίσλ πδάησλ θαη 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ πφξσλ 

Δ 6 

Αληηζεηζκηθή πξνζηαζία 

Ν.Δ. ΣΔΔ Πηεξίαο (Έιεγρνο 

Γεκνζίσλ Κηηξίσλ) / Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  

Πηεξίαο (ρψξνη θαηαθπγήο) 

ρέδηα – ελίζρπζε εμνπιηζκψλ γηα 

δηαρείξηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ   

Γ/λζε Α’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Πηεξίαο / Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο 

9. 7.1 Οινθιεξσκέλεο 

ηνρεπκέλεο Σνπηθέο 

Παξεκβάζεηο ζε θιάδνπο 

αηρκήο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο 

Α 3 Δ 7 

Γεκηνπξγία Δπηρείξεζεο έμππλεο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 
Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

10. 7.2 Πξνψζεζε βηψζηκεο 

απαζρφιεζεο κέζσ ηνπηθήο 

πξσηνβνπιίαο   

 Forum δηαβνχιεπζεο, ελεκέξσζεο, 

αμηνπνίεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη 

ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

 Δπαηζζεηνπνίεζε εξγνδνηψλ –ΔΚΔ – 

Αλάδεημε Καιψλ Πξαθηηθψλ 

 Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ΟΑΔΓ γηα 

βειηίσζε δεμηνηήησλ  

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 
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ηήξημε πθηζηακέλσλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ κε  γλψζεηο θαη εκπεηξία 

γηα θαηλνηνκίεο 

Δκπνξηθφο χιινγνο Καηεξίλεο 

11. 7.3 Πηινηηθέο / ηνρεπκέλεο 

δξάζεηο γηα ελίζρπζε ησλ 

«Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ» 

Α 3 

Δ 7 

 Τπνζηήξημε πιιφγνπ Δηθαζηηθψλ 

Πηεξίαο θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ΚΟΗΝΔΠ Μνχζεο 

Πηεξίσλ  

 Κακπάληα Δλεκέξσζεο δεκηνπξγίαο 

πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ 

 πλεηαηξηζηηθφ κε-θεξδνζθνπηθφ 

παληνπσιείν κε πξντφληα ηνπηθψλ 

παξαγσγψλ/επηρεηξήζεσλ 

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

Γεκηνπξγία ΚΟΗΝΔΠ γηα ζπληήξεζε 

εηθφλσλ 

Ηεξά Μεηξφπνιε Κίηξνπο 

Καηεξίλεο& Πιαηακψλα 

12. 8.1 Γέζκε νινθιεξσκέλσλ 

Γξάζεσλ γηα πξνψζεζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

αηφκσλ απφ κεηνλεθηνχζεο 

νκάδεο πιεζπζκνχ 

Δ 8 

 Ζιεθηξνληθέο δεμηφηεηεο γηα λένπο – 

αλέξγνπο 

 Ζκέξα Καξηέξαο θαη Workshop 

Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ  

 Καηάξηηζεο ζχλδεζεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε πλεηαηξηζκνχο 

πξντφλησλ Αγξνηνπξηζκνχ 

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

13. 8.2.Κηλεηνπνίεζε – 

Γηθηχσζε ηνπ Σνπηθνχ 

Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ θαη 

Κνηλσληθψλ Φνξέσλ – 

ηήξημε Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ θαη Πξσηνβνπιηψλ 

Δζεινληηζκνχ 

 Γηα άξζε αληζνηήησλ θαη δηαθξίζεσλ 

πξνγξάκκαηα ζε :  

 Κέληξν Νεφηεηαο  γηα πξνζηαζία, 

αλάδεημε θπζηθήο - πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 

 Κέληξν Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο 

γηα θνηλσληθνπνίεζε θαη 

απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία 

γηα επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο – 

πξφζθπγεο 

Γ/λζε Α’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Πηεξίαο 

Οξγάλσζε θέληξσλ εκεξήζηαο 

θξνληίδαο 
Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ.  

Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα 

επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ (ΑΜΔΑ, 

πιεηηφκελνη απφ θηψρεηα) 

Ν.Σ. ΔΔΣΔΜ  Πηεξίαο 

 Γίθηπν άκεζεο παξέκβαζεο γηα 

ρξήζηεο νπζηψλ / γνλετθή ζηήξημε, 

πξνζηαζία αλειίθσλ / δίθηπν 

θνηλσληθήο έληαμεο / δηαζθάιηζε 

πγείαο, ζπλέρεηα θξνληίδαο  

 «Ζ χπαξμε ηνπ ΆΛΛΟΤ ζηε δηθή κνπ 

δσή», γηα καζεηέο Δ’ Γεκνηηθνχ θαη Α’ 

Γπκλαζίνπ 

ΟΚΑΝΑ Καηεξίλεο – Κέληξν 

Πξφιεςεο Ν. Πηεξίαο 

«ΑΣΡΑΚΣΟ», 

14. 8.3 Αλάπηπμε πξσηνβάζκηαο 

πγείαο κε ελίζρπζε ησλ 

ηνπηθψλ ζηαζκψλ θξνληίδαο 

θαη πεξίζαιςεο 

Δμνπιηζκφο Πνιπταηξείσλ Δξγαηηθφ Κέληξν Καηεξίλεο 

Γίθηπν ζπλεξγαζίαο ππεξεζηψλ πγείαο – 

πξφλνηαο  

ΟΚΑΝΑ Καηεξίλεο – Κέληξν 

Πξφιεςεο Ν. Πηεξίαο 

«ΑΣΡΑΚΣΟ», 
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6.1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο εγθξίζεθε ην 2010 

(ΦΔΚ 414 ΑΑΠ/04.10.2010) θαη ζπκπιεξψζεθε ην 2013 (ΦΔΚ 214 

ΑΑΠ/11.06.2013).  

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο αλάπηπμεο γηα ηελ Καηεξίλε, πνπ απνξξένπλ απφ ην ΓΠ, 

είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ κε δεδνκέλν φηη ζην 

ΓΠ αλαθέξεηαη φηη «Ο Δήκνο Καηεξίλεο απνηειεί ην δπλακηθόηεξν Δήκν ηνπ Ννκνύ 

Πηεξίαο θαη ν ξόινο ηνπ ωο ηζρπξό αζηηθό θέληξν αλάπηπμεο εληζρύεηαη από ηελ άκεζε 

γεηηλίαζε ηνπ κε ηελ ΠΑΘΕ θαη ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηωλ αθηώλ θαη ηε δηαρείξηζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ πόξωλ ηνπ 

Οιύκπνπ...Η ιεηηνπξγία ηεο έδξαο ηνπ Δήκνπ (Καηεξίλε) ωο νηθηζηηθό θέληξν 

λνκαξρηαθνύ επηπέδνπ εμππεξεηεί όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λνκνύ Πηεξίαο.»  

Δπίζεο ζην ΓΠ εμεηδηθεχεηαη ν ξφινο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηεο Καηεξίλεο, σο 

βαζηθνχ θφκβνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο παξαιηαθήο ηνπξηζηηθήο δψλεο κε ηελ ελδνρψξα 

αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, κέζσ δηθηχσλ πξνζηαζίαο θαη 

αλάδεημεο θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη «Σε πξνγξακκαηηθό επίπεδν κε ηηο πξνηεηλόκελεο 

ξπζκίζεηο ηνπ ΓΠΣ ξπζκίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο ηνπ αζηηθνύ θαη κε αζηηθνύ 

ρώξνπ θαη ελζωκαηώλνληαη ζε έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθό ρωξηθό ζρέδην, 

πξνζηαηεύνληαη νη αμηόινγνη θπζηθνί θαη πνιηηηζκηθνί πόξνη θαη εληζρύνληαη όινη νη 

ηνκείο παξαγωγήο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ήπηωλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, ζηε ζηήξημε θαη 

ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο 

θαη βηνηερλίαο... Επηπιένλ νη νδηθνί άμνλεο θαη ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν πνπ 

δηαηξέρνπλ ηνλ Δήκν, δεκηνπξγνύλ επλνϊθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη 

εγθαηάζηαζε κνλάδωλ εκπνξίνπ, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξώλ. Πξνηείλεηαη ε 

νξγάλωζε ηνπ πθηζηάκελνπ ππνδνρέα θαη επηπιένλ κηα λέα δώλε, βόξεηα ηνπ νηθηζκνύ 

ηεο Καηεξίλεο θαη αλαηνιηθά ηνπ ΠΑΘΕ, πνπ ζα ζπγθεληξώλεη ρξήζεηο θεληξηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ ππεξηνπηθνύ ραξαθηήξα θαη ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ.» 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη 85.851 θαηνίθνπο, ελψ απηφο ηεο Γ.Κ. 

Καηεξίλεο ζε 58.309 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο ΔΛΣΑΣ 

ηνπ 2011 (ΦΔΚ 698/Β/2014, http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous)). 
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Γεδνκέλνπ ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξίσλ ζηελ δξάζε ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο 

επζπγξακκίδεηαη κε ηηο πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο.  

Χζηφζν ν νπζηαζηηθφο ραξαθηήξαο ελφο ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν κέζα 

απφ ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ελφο ηφπνπ, δειαδή φισλ απηψλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ην εδαθηθφ ηνπ θεθάιαην. 

Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

• Σα δεκνγξαθηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ, πνπ 

πεξηγξάθνπλ έλαλ πιεζπζκφ πνπ απμάλεηαη, πνπ έρεη κεγάια πνζνζηά ζηηο 

παξαγσγηθέο θαη λεαξφηεξεο ειηθίεο, αιιά θαη έλαλ πιεζπζκφ πνπ βειηηψλεη 

ζηαδηαθά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ επίπεδν.  

• Ζ πεξηθεξεηαθή ζέζε ηνπ Γήκνπ πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ ηνπ θέληξνπ πφιεο, αιιά θαη ησλ 

πεξηαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

• Ζ χπαξμε ηεο θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηαζηηθήο δψλεο ζηηο εθηάζεηο πνπ 

πεξηβάιινπλ ηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη κπνξνχλ - ελ δπλάκεη - λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθνχο πφξνπο αλαδσνγφλεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο αζηηθήο δσήο.  

• Σα κεγάια πεξηαζηηθά θελά (πξψελ ζηξαηφπεδα, ην άιζνο ηεο Νενθαηζάξεηαο, ην 

άιζνο ηνπ Νένπ Κεξακηδίνπ, παξαπνηάκηα πεξηνρή Λεχθνπ, θιπ) πνπ κεηά ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο κπνξνχλ λα απνηεινχλ ππιψλεο πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο θαη 

αεηθνξίαο γηα φιε ηελ πεξηνρή.  

• Οη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αλαπηπγκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, πνπ θαιχπηνπλ έλα 

ηδηαίηεξα κεγάιν θάζκα ησλ αζιεηηθψλ, θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ε χπαξμε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο κε 

δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο. 

Χζηφζν, αλάκεζα ζηα αλαπηπμηαθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί πεξηιακβάλεηαη 

ε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ νξγαλσκέλσλ αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ, νη νπνίνη ζα 

επεξεάζνπλ θαηαιπηηθά ηηο αλέζεηο δσήο θαη εξγαζίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλαςπρήο 

ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ.  

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή αλέιημε θαη 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ, ε κνξθή ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη νη ηξφπνη 

δηάζεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ πνιηηψλ κεηαβάιινληαη ζπλερψο. Σν γεγνλφο 

απηφ απφ κφλν ηνπ δηθαηνινγεί θαη επηβάιιεη ηελ αλάγθε έγθαηξνπ πνιενδνκηθνχ 
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πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ψζηε λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη, πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε 

δηαζθάιηζε πςειψλ πνηνηήησλ θαη επηπέδσλ ζηε δηακνξθνχκελε αζηηθή ππνδνκή 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Οη ειεχζεξνη ρψξνη απνηεινχλ απνιχησο απαξαίηεηα θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο αζηηθήο ππνδνκήο, ιεηηνπξγνχλ σο πλεχκνλεο ηνπ δνκεκέλνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη εμππεξεηνχλ ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγία ηεο άζιεζεο θαη ηεο 

αλαςπρήο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια, κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη 

δηακφξθσζε (θαη φπνπ απαηηείηαη θχηεπζε) ζπκβάιινπλ πνιχ ζεκαληηθά ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηνλ εμσξατζκφ ηεο 

εηθφλαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ δελ είλαη θαηά θαλφλα 

εχθνιε θαη νη ιχζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ηδηαίηεξα ζηηο ήδε δηακνξθσκέλεο θαη 

νξγαλσκέλεο πεξηνρέο ησλ αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο ε 

επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο ζπλαξηάηαη κε ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο θαηάιιεια 

ρσξνζεηεκέλσλ θαη επαξθψλ ζε κέγεζνο ρψξσλ, απφ ην θφζηνο απφθηεζεο (φπνπ 

απαηηείηαη), δηακφξθσζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο θαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηε δπλαηφηεηα απηή. 

Με βάζε θαη ηα αλσηέξσ, ζηνλ ηξαηεγηθό ρεδηαζκό Βηώζηκεο Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ πξόλνηεο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ, άζιεζεο θαη 

αλαςπρήο - ςπραγσγίαο. 

ηφρνο ησλ πξνλνηψλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειεχζεξσλ ρψξσλ 

αλαςπρήο, δηαθφξσλ θιηκάθσλ θαη ηχπσλ, πνπ ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ αζηηθνχ 

θαη πεξηαζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο, ζα πξνζθέξεη πνηθηιία επθαηξηψλ γηα 

ςπραγσγία θαη αλαςπρή θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ησλ πεξηνρψλ πνπ θαιχπηνπλ 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 

Ζ ηεξάξρεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία αλνηθηψλ 

δεκφζησλ ρψξσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο δηαθξηηέο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο ειηθηαθψλ 

νκάδσλ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Έλα πιήξεο ζχζηεκα νξγαλσκέλσλ δεκφζησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο αλαςπρήο πνπ 

είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηφζν ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
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θαη φιεο ηεο αθηίλαο επηξξνήο ηνπ, φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. Σν 

ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε φιν ην θάζκα ειηθηψλ ησλ πνιηηψλ θαη 

λα πξνβιέπεη γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο - έξγνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία δηαδξνκψλ αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε ζεκαληηθά ηνπφζεκα αλαθνξάο, ην Γεκνηηθφ Πάξθν (κε επνρηθά 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο «Υξηζηνχγελλα ζην Πάξθν ησλ Υξσκάησλ»), ηελ 

πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ, ηνπο πνηακνχο Λεχθν θαη 

Μνζρνπφηακν θαη ην λέν κεγάιν ρψξν πξαζίλνπ ζην ηκήκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηεο 

Δζληθήο Οδνχ, ζην αλαηνιηθφ άθξν ηεο ΠΔ. 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηνρήο 

Δθαξκνγήο ζα δεκηνπξγεζνχλ αζηηθέο νάζεηο πξαζίλνπ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

πνιίηε αθφκε πεξηζζφηεξεο επηθάλεηεο δεκνζίνπ ρψξνπ, έηζη ψζηε απηφο λα 

θαζίζηαηαη ειθπζηηθφο ζην ρξήζηε, ελψ παξάιιεια ζα αλαβαζκίδεη θαη ζα εμπγηαίλεη 

ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ αλαπιάζεσλ ζηνπο επηιεγκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, νη 

νπνίνη δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηζρπξψλ ηνπφζεκσλ ζα απνδνζνχλ ζηνπο 

δεκφηεο ρψξνη, νη νπνίνη ζα νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο 

κε ηελ ελζσκάησζε βηνθιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε 

ηνπ πξαζίλνπ θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

δεκνηψλ. 

πγθεθξηκέλα κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ απφδνζε ζηνπο πνιίηεο αζηηθψλ 

κηθξνπλεπκφλσλ πξαζίλνπ θαη ςπραγσγίαο, νη νπνίνη ζπλδεφκελνη κεηαμχ ηνπο ζα 

απνηεινχλ έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ δίθηπν, ην νπνίν ζα πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηθή ηνπο επεμία, 

πηζηεχνπκε φηη εθπιεξψλνπκε φρη κφλν ηνπο ζθνπνχο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά έλαλ απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ησλ δεκνηψλ. 

Καη εηδηθφηεξα, νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζζνχλ ζηα παξαθάησ: 

ηελ νηθνινγία ηνπ ηνπίνπ: Οη κηθξνί πξάζηλνη ρψξνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ πλεχκνλεο ζηελ πφιε αθνχ 

βειηηψλνπλ ην δξνζηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα, ζηαζεξνπνηνχλ θαη κεηψλνπλ 
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ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, επηηξέπνπλ ηε δηάρπζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο 

ζηελ πφιε θαη δεκηνπξγνχλ κία βηψζηκε ζρέζε κε ηε θχζε. 

ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία: Οη δηαδξνκέο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θαιχςνπλ 

ςπραγσγηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ: Αλακνξθψλνληαη νη 

ππαίζξηνη ρψξνη θαη αλαβαζκίδεηαη ε εηθφλα θαη ε πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ 

ηδηαίηεξα ζηηο ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο. 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθόηεηαο: Λεηηνπξγνχλε ζαλ ηφπνη θαη δέθηεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ ησλ θαηνίθσλ. 

ηελ νηθνλνκία: Παξέρνπλ έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ, ηνλψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θίλεζε, απμάλνπλ ηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε εγγχηεηα. 

Ζ πξνζηαζία ησλ εχζξαπζησλ απηψλ πεξηνρψλ θαη ε αηζζεηή παξνπζία ηνπ 

πξαζίλνπ ζηελ πφιε, είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

Έηζη ινηπφλ αλ ιάβνπκε ππφςε καο φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

πξνηεηλφκελν έξγν παξέρεη θνηλσληθά (αλαςπρή, εξεκία, επηθνηλσλία), νηθνλνκηθά 

(δηακφξθσζε ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηφλσζε επηρεηξεκαηηθήο θίλεζεο) θαη 

πεξηβαιινληηθά νθέιε (κείσζε αέξησλ ξχπσλ, αληηπιεκκπξηθή ιεηηνπξγία, δίνδνο 

επηθνηλσλίαο κε ηελ χπαηζξν). πκβάιιεη δειαδή, ζηελ ελίζρπζε θαη ησλ ηξηψλ 

πηπρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

 

 

  



ειίδα 96 απφ 97 

7.1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Διιεληθή 

1. Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, Δπηηξνπή 

Brundtland,1987 

2. 5
ε
 έθζεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο 2010 

3. Δπξσπατθή Δπηηξνπή,Βξπμέιιεο,3.3.2010 COM(2010) 2020 

 

Μειέηεο 

4. Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο νιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο 

ζηνλ Γήκν Καηεξίλεο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Φπζηθήο, 

Σνκέαο Δθαξκνγψλ, Ηνχιηνο 2008 

5. Βηνθιηκαηηθή Αμηνιφγεζε θαη Βειηηζηνπνίεζε ηνπ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ 

Καηεξίλεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Δθαξκνγψλ, 

Οκάδα Μειεηψλ Κηηξηαθνχ Πεξηβάιινληνο, Οθηψβξηνο 2008 

6. Γηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ, αμηνιφγεζε 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο θαη κέηξα νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο ηκήκα 

Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ – Α.Π.Θ., Σνκέαο πγθνηλσληαθψλ 

&Τδξαπιηθψλ Έξγσλ, Ηνχιηνο 2008 

 

7. Μέηξεζε ησλ Αηκνζθαηξηθψλ Ρχπσλ ζηηο Αίζνπζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο Οκάδα Μειεηψλ Κηηξηαθνχ Πεξηβάιινληνο, Σνκέαο 

Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 

Απξίιηνο 2008 

 

8. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Δξεπλεηηθή ζπλδξνκή ηνπ Δ.Μ.Π. ζην Γήκν 

Καηεξίλεο γηα αλάπηπμε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο κε 

έκθαζε ζηελ έληαμε ηνπ πνδειάηνπ
1
 Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ρνιή 

Αγξνλφκσλ ‐Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Σνκέαο Γεσγξαθίαο & Πεξηθεξεηαθνχ 

ρεδηαζκνχ, Μνλάδα Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο, Ννέκβξηνο 2013 

 

9. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ηίηιν «Οηθνινγηθή έξεπλα γηα ηελ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ Αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο» 

Αζαλάζηνο Παπαδφπνπινο MSC. Γαζνιφγνο – πεξηβαιινληνιφγνο, ρνιή 

Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Γαζνθνκίαο, 2015 

10. Γξάζεηο κείσζεο ζεηζκηθήο δηαθηλδχλεπζεο Γήκνπ Καηεξίλεο – ζρεδηαζκφο, 

επηινγή, νξηνζέηεζε νξγάλσζεο ρψξσλ θαηαθπγήο Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα 

Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο, Σνκέαο Γπλακηθήο Σεθηνληθήο 

Δθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο, 2016 

11. Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο εγθξίζεθε ην 2010 

(ΦΔΚ 414 ΑΑΠ/04.10.2010) θαη ζπκπιεξψζεθε ην 2013 (ΦΔΚ 214 

ΑΑΠ/11.06.2013). 

 

 

 

 



ειίδα 97 απφ 97 

Γηαδηθηπαθνί Σόπνη / Ιζηνζειίδεο 

12. Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, Γηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα, 

www.espa.gr 

13. χγρξνλεο Δπηρεηξήζεηο, χγρξνλε Διιάδα, Γηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα, 

http://www.serv.org.gr 

14. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, (2017), Απνγξαθή Πιεζπζκνύ – Καηνηθηώλ 2011  

Γηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous 

15. Δπξσπατθή Δπηηξνπή _Πνιηηηθή ζπλνρήο 2014-2020 Μάξηηνο 

2014,Γηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα, www.espa.gr 

16. <<Οη Γήκνη ζην θαηψθιη ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ>>,επηέκβξηνο 

2013 ,δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα  http://www.eetaa.gr/eu2020/01102013  

17. <<Πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε>>,Ράιιεο Γθέθαο-

πξψελ Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο Διιεληθήο Δηαηξίαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο 11-07-2014,Γηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.localit.gr 

18. European Commission, Europe 2020, http://ec.europe2020/index_en.htm 

 

 

 

Ννκνζεζία 

19. Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄), Δεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο, Δθδφζεηο 

Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα. 

20. N.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄), Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, Δθδφζεηο Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, Αζήλα. 

 

 

http://www.espa.gr/
http://www.serv.org.gr/
http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
http://www.espa.gr/
http://www.eetaa.gr/eu2020/01102013
http://www.localit.gr/
http://ec.europe2020/index_en.htm

