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Περίληψη 

 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη Χωρική Συνοχή ως συνιστώσα της Πολιτικής 

Συνοχής της ΕΕ, μια νέα συνολική προσέγγιση αναφορικά με τους κανόνες και τις 

διαδικασίες που επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης των εξουσιών στην πολιτική της 

χωρικής ανάπτυξης. Ο κάθετος και οριζόντιος συντονισμός διοικητικών επιπέδων, η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση των πολιτικών, ο μακροχρόνιος σχεδιασμός,  η χρήση 

των μέγιστων δυνατών ΕΔΕΤ, η ανάπτυξη κατά τόπους αποτελούν χαρακτηριστικά 

της νέας φιλοσοφίας. Ο ρόλος της Χωρικής Διακυβέρνησης είναι η ανάδυση του 

χωρικού κεφαλαίου χωρικών ενοτήτων με στόχο τη χωρική συνοχή. Η ανακάλυψη 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και η διαμόρφωση οράματος για 

την περιοχή επιφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα μόνο μέσα από τη συμμετοχή 

των τοπικών εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών στο κατώτερο επίπεδο. Η 

Κεντρική Διοίκηση του Κράτους αναλαμβάνει ένα ρόλο επιτελικό, καθοδηγητικό, 

εγγυητικό και ελεγκτικό.  

Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος  πραγματεύεται τη χωρική διάσταση της Πολιτικής 

Συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και επιχειρείται η σύνδεση του με 

τις Ευρωπαϊκές Επιταγές και την στρατηγική Ευρώπη 2020 και την Εδαφική Ατζέντα.  

Πραγματεύεται την έκθεση Barca και την συμβολή της στην αλλαγή κατεύθυνσης της 

Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και πως η έκθεση συνέβαλε στην κατεύθυνση της 

ανάπτυξης κατά τόπους (place based development) και πως τροφοδότησε άλλες 

πολιτικές της ΕΕ.  

Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στην εδαφική προσέγγιση στην 

Ελλάδα, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 κάνοντας μια σύντομη ανάλυση των χωρικών 

εργαλείων (ΟΧΕ,ΒΑΑ,ΤΑΠΤΟΚ), πραγματεύεται την ολοκληρωμένη εδαφική 

προσέγγιση στα ΠΕΠ μέσω της μελέτης περίπτωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και της ΟΧΕ Μάνης. 
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Abstract  
 

This paper deals with the Territorial Cohesion component of the EU Cohesion Policy, 

a new comprehensive approach to the rules and procedures that affect the way the 

powers in spatial development policy. The vertical and horizontal coordination 

administrative levels, integrated approach to policies, long-term planning, the use of 

maximum possible ESIF, developing local are features of the new philosophy. The 

role of territorial governance is the emergence of spatial capital spatial entities with a 

view to territorial cohesion. The discovery of the competitive advantages of the region 

and the vision for shaping the region produce the maximum results possible only 

through participation of local partners and civil society at the lower level. The Central 

Administration of the State assumes a role headquarters, guidance, guarantee and 

control. 

The first part deals with the spatial dimension of Cohesion Policy in the European 

Union and in Greece and attempts to connect with the European Rules and Europe 

2020 Strategy and the Territorial Agenda. 

It also deals with the Barca Report and the contribution to the change in direction of 

the EU Cohesion Policy and the report’s contribution to place based development and 

how it influenced other EU policies. 

The second part of the study focuses on the territorial approach in Greece, the NSRF 

2014-2020 making a brief analysis of spatial tools (ITI, CLLD) deals with integrated 

territorial approach to ROP through the case study of the Peloponnese Region and the 

ITI for Mani. 

 

 

 

 



«Ο σχεδιασμός χωρίς όραμα είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ο 

οραματισμός από μόνος του δεν αποτελεί σχεδιασμό.» Λ. Βασενχόφεν, 2005 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μεγαλύτερη Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, μεταξύ των διαφορετικών 

Kρατών-Mελών και των Περιφερειών της Ευρώπης, διατυπώθηκε ως κορυφαίος 

στόχος, στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single European Act) από το 1986. Η 

πολιτική συνοχής αποτελεί και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ένα από 

τα κορυφαία αναπτυξιακά εργαλεία της Ε.Ε.  

Όμως παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις και τους αριθμούς, η Συνοχή τόσο ως 

Ευρωπαϊκός στόχος όσο και ως Ευρωπαϊκή πολιτική, διακυβεύεται όχι μόνο από την 

παρατεταμένη κρίση αλλά και από μειωμένους ρυθμούς και αντικρουόμενες 

στοχοθεσίες, που προτάσσονται μέσω άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών 

προτεραιοτήτων, όπως π.χ. ο στόχος της Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτός 

εξειδικεύεται κυρίως μέσα από τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό της Ε.Ε., για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής για 

τη συνοχή, θα επενδυθεί ποσό ύψους 352 δισ. Ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις 

περιφέρειες και στις πόλεις τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για να αντιμετωπιστούν η κλιματική 

αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός
1
. Το θεσμικό πλαίσιο 

για την περίοδο 2014-2020
2
 ενσωματώνει ρυθμίσεις για την χωρική ανάπτυξη, στο 

στρατηγικό πλαίσιο, σε διάφορα επίπεδα (λήψης απόφασης).  

Η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή στοχεύει στο να εξασφαλίσει τη 

μέγιστη απόδοση των εν λόγω επενδύσεων, που οφείλουν να είναι προσαρμοσμένες 

στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας και της κάθε πόλης. 

Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της εδαφικής διάστασης δεν είναι νέο 

στοιχείο, βρίσκεται στον πυρήνα των διαρθρωτικών πολιτικών της Ε.Ε. ευθύς 

εξαρχής. Διάφορες τομεακές πολιτικές έχουν επίσης συγκεκριμένο εδαφικό 

αντίκτυπο και ορισμένες από αυτές διαθέτουν στοιχεία που καλύπτουν συγκεκριμένα 

εδαφικά προβλήματα. Σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές, η επιλεξιμότητα για 

την παροχή στήριξης καθορίζεται κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο και διαπιστώνεται 

όλο και περισσότερο η ανάγκη να πλαισιώσουν οι αναπτυξιακές στρατηγικές τα 

ιδιαίτερα θετικά στοιχεία των περιοχών, το φυσικό, το ανθρώπινο και το κοινωνικό 

                                                           

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, MEMO13/878, (2013), “Επανακαθορισμός των στόχων της Ενωσιακής 

Πολιτικής για τη Συνοχή με σκοπό τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η 
μεταρρύθμιση σε 10 σημεία”, Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 
2 European Commission, (2014), «Arrangements on territorial development», Draft Guidance fiche for 

Desk Officers, Version 2 22‐01‐2014 



κεφάλαιό τους καθώς επίσης και τους φυσικούς πόρους τους. Επιπλέον, με την 

πάροδο των ετών, οι διαρθρωτικές πολιτικές της Ε.Ε. έχουν υπερασπιστεί μια 

πολυτομεακή, ολοκληρωμένη προσέγγιση στην οικονομική και την κοινωνική 

ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ε.Ε.  

Με την εφαρμογή καταξιωμένων αρχών, όπως αυτών της συντονισμένης 

δράσης, της κοινωνικής συναίνεσης, της αποτελεσματικής διοίκησης, της 

αναπτυξιακής ισορροπίας, της δημοκρατικής και εγγυημένης αντιπροσώπευσης και 

μέσα από τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού συστήματος και την γενικότερη 

αναβάθμιση του Τοπικού πολιτικού συστήματος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να 

αναχθεί σε μοναδικό εργαλείο σχεδιασμού και υποστήριξης της Τοπικής και 

Περιφερειακής ανάπτυξης, γεγονός που συμβαδίζει απόλυτα τόσο με την Ιστορική 

αλλά και με τη συνταγματική της αποστολή. Εναρμονιζόμενοι έτσι με τις Ευρωπαϊκές 

αλλά και τις εθνικές επιταγές για την ισχυροποίηση, ενδυνάμωση και ανασυγκρότηση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος καλείται να υποστηρίξει την ανάπτυξη της 

περιοχής αναφοράς του, ν’ αποκτήσει και ν’ αξιοποιήσει τις σύγχρονες μορφές 

διοικητικής οργάνωσης, να λειτουργήσει τελικά ως μονάδα αποτελεσματικής 

διοίκησης, να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πολίτες, να συμβάλλει στην 

αυξημένη αποδοτικότητα των τοπικών επενδύσεων, ασκώντας ουσιαστική πολιτική 

και έχοντας τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση του δικού του μέλλοντος. Οι Νέοι 

Δήμοι «συγκροτούν γεωγραφικές, πληθυσμιακές ενότητες μείζονος κλίμακας, 

οικονομικές ενότητες με πιο πολυσύνθετες κοινωνικές ανάγκες και στις οποίες 

προκύπτει ως συνεπαγόμενο ερώτημα η δημοκρατική εκπροσώπηση, η κοινωνική 

διαβούλευση και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που πολύ απέχουν από εκείνες 

των «παραδοσιακών» δημοτικών συμβουλίων.  

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις, 

τους Στρατηγικούς χειρισμούς και επιλογές, οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 

έχουν κληθεί ν’ αναλάβουν να ενεργούν, ως δυναμικοί μοχλοί ανάπτυξης, και να 

αξιοποιήσουν τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα που η φύση, η οργάνωση, ο ρόλος 

τους, η προσέγγισή τους με τη βάση και η συνεχής επαφή τους με τα τοπικά 

προβλήματα, τους αποδίδουν. 

 

  



ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΣΚΟΠΟΣ  

Η τελική εργασία «Η χωρική συνοχή στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. 

Από την Έκθεση Barca στην Εδαφική Προσέγγιση των ΠΕΠ 2014-2020: Η 

περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου»  έχει ως σκοπό την ανάδειξη του ρόλου 

της χωρικής διάστασης της συνοχής στην Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., και της 

συμβολής της έκθεσης Barca στην αλλαγή κατεύθυνσης της Πολιτικής Συνοχής. 

Επίσης αναδεικνύεται η εφαρμογή των χωρικών εργαλείων (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ) 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και θέματα μη ορθών εφαρμογής τους.  

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος της παρούσης εργασίας αποτελεί η προσπάθεια αποτύπωσης του θεωρητικού 

και νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής της Περίοδο 2014-

2020, η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα του 

σχεδιασμού της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. Η εργασία επιχειρεί να ορίσει με όσο το δυνατόν περισσότερη 

σαφήνεια το πεδίο της χωρικής διάστασης της Πολιτικής Συνοχής, βοηθώντας 

παράλληλα στον ερευνητικό σχεδιασμό και στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων 

γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Η επιλογή των στόχων έγινε κυρίως βάσει της 

σαφήνειάς τους, της εφικτότητάς τους στο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο 

εκπόνησης της εργασίας και της κατεύθυνσής τους προς την επίτευξη συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων. 

 

ΜΕΣΑ 

Η εκπόνηση της εργασίας στηρίζεται κατά πρώτο λόγο στην αναζήτηση πρωτογενών 

πηγών (σχετική νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο, μελέτη περίπτωσης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και της ΟΧΕ Μάνης) αλλά και σε  βιβλιογραφία (βιβλία, άρθρα, 

διαδικτυακές πηγές), κυρίως όσον αφορά στο καθαρά θεωρητικό κομμάτι της 

εργασίας. 

 

 



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής της μελέτης 

είναι η ανάλυση δεδομένων και η μελέτη περίπτωσης.  

Κυρίαρχα κριτήρια επιλογής μεθοδολογικού εργαλείου για την εκπόνηση της 

εργασίας αποτέλεσαν η πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό και βιβλιογραφία, ο 

διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωση της εργασίας και τα πορίσματα και οι 

κατευθύνσεις που προέκυψαν κατά τη συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

Θέλοντας να προσεγγίσουμε το πρόβλημα του ελλιπούς σχεδιασμού και αξιοποίησης 

των πόρων της Πολιτικής Συνοχής, αναλύθηκε (με την βοήθεια της βιβλιογραφίας, 

της νομοθεσίας και των ηλεκτρονικών πηγών) η έννοια της Πολιτικής Συνοχής, της 

χωρικής διάστασης της Πολιτικής Συνοχής, της συμβολής της «Έκθεσης Barca» και 

άλλων κειμένων στην αλλαγή της Πολιτικής Συνοχής, ενσωματώνοντας την χωρική 

διάσταση, καθώς οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την Πολιτική Συνοχής, καθώς και η τρέχουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

Στοχεύοντας σε μια ολιστική, σε βάθος ανάλυση του θέματος, επιλέχθηκε η μελέτη 

περίπτωσης, η οποία αποτελεί μια ιδανική μεθοδολογία που αναδεικνύει με 

λεπτομέρεια τα καίρια ζητήματα από την οπτική γωνία των συμμετεχόντων και 

χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές δεδομένων. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ, διότι εργάζομαι και ζω στο Δήμο 

Ανατολικής Μάνης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, η εργασία 

εντάσσεται τελικά στις περιγραφικές έρευνες ή αλλιώς έρευνες πεδίου (Ακρίβος, 

Ρουμπάνης και Ψαρόπουλος, 2009). Στηρίζεται στην αξιοποίηση πρωτογενούς υλικού 

και ιδίως στη μελέτη του θεσμικού πλαισίου και στη μελέτη περίπτωσης της 

Πελοποννήσου. 

Εκ των ανωτέρω συνάγονται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία διατρέχουν το 

σώμα της εργασίας: 

1. Γιατί είναι αναγκαία η άσκηση Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ; 

2. Ποιά είναι η σχέση χωρικής συνοχής και πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 

3. Ποια είναι η συμβολή της έκθεσης Barca στην αλλαγή κατεύθυνσης 

της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και πως συνέβαλε στην κατεύθυνση της ανάπτυξης 

κατά τόπους (place based development); 

4. Πως όλα τα ανωτέρω ενσωματώνονται στα χωρικά εργαλεία του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου; 

Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση του 

θέματος της εδαφικής διάστασης της Πολιτικής Συνοχής όπως διαμορφώθηκε από τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  



 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και πραγματεύεται την περιληπτική 

απεικόνιση στον τομέα της Πολιτικής Συνοχής και της χωρικής διάστασης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και επιχειρείται η σύνδεση του με τις 

Ευρωπαϊκές Επιταγές και την στρατηγική Ευρώπη 2020 και Territorial Agenda.  

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται την έκθεση Barca και την συμβολή της 

στην αλλαγή κατεύθυνσης της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και πως συνέβαλε στην 

κατεύθυνση της ανάπτυξης κατά τόπους (place based development) και πως 

τροφοδότησε άλλες πολιτικές.  

Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στην μελέτη περίπτωσης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Το τρίτο κεφάλαιο εξειδικεύεται στην εδαφική προσέγγιση στην Ελλάδα, στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 κάνοντας μια σύντομη ανάλυση των χωρικών εργαλείων 

(ΟΧΕ,ΒΑΑ,ΤΑΠΤΟΚ). 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση 

στα ΠΕΠ μέσω της μελέτης περίπτωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις 

προτάσεις από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ενώ η συγκεκριμένη μελέτη 

ολοκληρώνεται με την βιβλιογραφία και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και 

το παράρτημα με στοιχεία τα οποία δεν ήταν δυνατό να ενσωματωθούν στο 

θεωρητικό μέρος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ- Η ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

1.1.  Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 κράτη μέλη
3
 τα οποία συνιστούν μια 

κοινότητα και μια εσωτερική αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων πολιτών, γεγονός 

που αυξάνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των κρατών αυτών 

και των περιφερειών τους.  

Οι περιφερειακές ανισότητες αντιμετωπίζονταν ανέκαθεν ως εμπόδιο για την 

εκπλήρωση του βασικού στόχου της Συνθήκης της Ρώμης, την αρμονική ανάπτυξη 

(Faludi, Waterhout, 2002: 4).  

Η περιφερειακή πολιτική είναι ένας από τους τομείς χάραξης κυβερνητικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολιτική στρατηγικών επενδύσεων σε 

όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ε.Ε., η οποία αποσκοπεί στην τόνωση της 

οικονομικής τους ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Ταυτόχρονα συνιστά έκφραση αλληλεγγύης, καθώς η στήριξη προορίζεται κυρίως για 

τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Οι παράγοντες που οδήγησαν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής 

περιφερειακής ανάπτυξης είναι οι εξής:  Ο πρώτος συνδέεται με τις διαδικασίες 

διεύρυνσης και ο δεύτερος με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Τόσο οι διευρύνσεις, 

όσο και η οικονομική ολοκλήρωση, προκαλούσαν η καθεμία με το δικό της τρόπο 

σημαντικές ανισορροπίες στην Ε.Ε., που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Η 

Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική δημιουργήθηκε για να αντισταθμίσει, ως ένα 

βαθμό, τα κόστη που επέφεραν αυτές οι πολιτικές σε ορισμένες χώρες και 

περιφέρειες, και να συμβάλει στην διαρθρωτική προσαρμογή τους, στο νέο πλαίσιο 

κάθε φορά (Γ.Πετράκος-Γ.Ψυχάρης, 2004).  

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κονδύλιο του 

προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014-2020 (351,8 δισ. ευρώ σε σύνολο 1.082 

δισ. ευρώ) και αποτελεί το κυριότερο επενδυτικό εργαλείο της Ένωσης.   

 

 

 

                                                           

3 27 μετά το Brexit 
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Πίνακας 1.1 Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

1957 — Πρώτη μνεία στη Συνθήκη της 

Ρώμης. 

1995 — Προστίθεται ειδικός στόχος για τη στήριξη 

των αραιοκατοικημένων περιφερειών της 

Φινλανδίας και της Σουηδίας. Συνολικός 

προϋπολογισμός: 168 δισ. ECU. 
1958 — Δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 

1975 — Δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). 

2000-2004 — Με τους προενταξιακούς μηχανισμούς 

διατίθεται χρηματοδότηση και τεχνογνωσία στις 

χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία προσχώρησης 

στην ΕΕ. 1986 — Θεσπίζεται η νομική βάση της 

περιφερειακής πολιτικής στην Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη. 

1988 — Μετά την ένταξη της Ελλάδας 

(1981), της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 

(1986), τα διαρθρωτικά ταμεία 

εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης 

«πολιτικής για τη συνοχή». 

Προϋπολογισμός: 64 δισ. ECU (το ECU 

ήταν ο πρόδρομος του ευρώ). 

2004 — Δέκα νέα κράτη μέλη εντάσσονται στην ΕΕ 

(ο πληθυσμός της ΕΕ αυξάνεται κατά 20 %, αλλά το 

ΑΕγχΠ της μόλις κατά 5 %). Προϋπολογισμός: 213 

δισ. ευρώ για τα 15 παλιά κράτη μέλη και 22 δισ. 

ευρώ για τα νέα κράτη μέλη (2004-2006). 

1993 — Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

καθιερώνονται το Ταμείο Συνοχής, η 

Επιτροπή των Περιφερειών και η αρχή 

της επικουρικότητας (με βάση την οποία 

οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται 

πάντα στο πλέον αποκεντρωμένο/τοπικό 

επίπεδο, ώστε να επιλύονται τα ζητήματα 

με τον ορθότερο τρόπο). 

2007-2013 — Προϋπολογισμός: 347 δισ. ευρώ (25 

% των οποίων προορίζονται για έρευνα και 

καινοτομία και 30 % για περιβαλλοντικές υποδομές 

και μέτρα για την ανάσχεση της κλιματικής 

αλλαγής). 

1994-1999 — Διπλασιάζονται οι πόροι 

των περιφερειακών ταμείων. Αντιστοιχούν 

πλέον στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού 

της ΕΕ. 

2014-2020 — Προϋπολογισμός: 351,8 δισ. ευρώ με 

ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις βασικές επενδυτικές 

προτεραιότητες: έρευνα και καινοτομία, ψηφιακό 

θεματολόγιο, στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα. Στους τομείς αυτούς θα διατεθούν περίπου 

100 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 26,7 δισ. ευρώ για τη 

στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα (ενεργειακή αποδοτικότητα και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 

 

Η οικονομική και κοινωνική συνοχή –όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη του 1986 (Συνθήκη της ΕΕ)– «αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του χάσματος 

μεταξύ των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον 

μειονεκτικών περιοχών».  



3 
 

Ο όρος συνοχή χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη νέα περιφερειακή 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (social and economic cohesion).  

Σκοπός της πολιτικής συνοχής είναι η προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης 

ολόκληρης της Κοινότητας και η μείωση του αναπτυξιακού χάσματος ανάμεσα στις 

ανεπτυγμένες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε. και η επίτευξη  

πραγματικής αλληλεγγύης στην Ε.Ε. με τη διασφάλιση οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής, προϋπόθεση της οποίας είναι η μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων 

μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Θεσμικά αυτό κατοχυρώθηκε με την ένταξη της 

πολιτικής συνοχής στην Συνθήκη για την Ε.Ε.   

1.2 Η ΧΩΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG Regio) χαρακτηρίζει ως 

χωρική συνοχή τη συμβολή της εδαφικής ποικιλομορφίας της Ε.Ε. στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, στην ευημερία των πολιτών και την ποιότητα 

του περιβάλλοντος (European Commission, 2008:3). Στην Πέμπτη Έκθεση για την 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η χωρική συνοχή προσεγγίζεται ως η 

υπογράμμιση της σημασίας της πρόσβασης στις υπηρεσίες, της βιώσιμης ανάπτυξης, 

των λειτουργικών γεωγραφιών και της εδαφικής ανάλυσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2010:24). Πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι αναπτυξιακές διαδικασίες 

πραγματοποιούνται στο χώρο, δηλαδή σε συγκεκριμένες περιοχές, που είναι και οι 

αποδέκτες των εκάστοτε μεταβολών των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων 

(Barquero VA, 1991). 

Η χωρική συνοχή χαρακτηρίζεται ως η εδαφική διάσταση του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού μοντέλου, ως χωρική δικαιοσύνη και ως μια πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση σε σχέση με την κλασσική έννοια της χωροταξίας. Ο όρος εννοιολογικά 

διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Παρά τις εννοιολογικές διαφορές του 

όρου της χωρικής συνοχής όλοι συμφωνούν στο ότι η Χωρική Διακυβέρνηση 

αποτελεί προϋπόθεση για να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί η πολιτική της χωρικής 

συνοχής ως θεσμοθετημένος στόχος της Ε.Ε. (Faludi, 2009: 24).  Η Χωρική Συνοχή 

είναι ένα σύνολο αρχών για την αρμονική, ισορροπημένη, αποτελεσματική και 

αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη των περιοχών της Ε.Ε., κατάλληλα προσαρμοσμένη 

στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής
4
. 

                                                           

4 Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, Εδαφική Ατζέντα 

2020 
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Ο όρος της χωρικής συνοχής πρωτοεμφανίζεται σε επίσημο κείμενο της ΕΕ 

στο άρθρο 7 της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Εν συνεχεία ο όρος χρησιμοποιείται στο 

Σύμφωνο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) το 1999 και στην Εδαφική 

Ατζέντα το 2007, που αποτελούν δυο μη δεσμευτικές συμφωνίες των υπουργών 

χωροταξίας της Ε.Ε. Το 2004 ο Επίτροπος Barnier προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να 

εντάξει τον όρο στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Η έννοια της χωρικής 

συνοχής αναβαθμίζεται με στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., με την περιγραφή της ως 

τρίτου πυλώνα της πολιτικής της συνοχής στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε. 2007), όπου οι λέξεις «οικονομική και κοινωνική συνοχή» συμπληρώθηκαν και 

με την λέξη εδαφική. Το 2008 ο Επίτροπος Barnier μέσω της Πράσινης Βίβλου: 

Μετατροπή της εδαφικής ποικιλομορφίας σε προτέρημα, εκκινεί διάλογο με τους 

πολίτες για τη χωρική συνοχή. Ο όρος χωρική συνοχή χρησιμοποιείται πλέον 

συστηματικά σε κείμενα της Ε.Ε. όπως τις εκθέσεις για την πολιτική συνοχής και την 

Εδαφική Ατζέντα 2020 (Territorial Agenda of the European Union 2020, 2011).   

Η εδαφική συνιστώσα της συνοχής που προστέθηκε οδηγεί στο να 

λαμβάνονται υπόψη και να καθοδηγούνται τα χωρικά αποτελέσματα των πολιτικών, 

με καλύτερο συντονισμό τους και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους. 

Συνδέεται με την απελευθέρωση του εδαφικού δυναμικού των περιφερειών της Ε.Ε. 

(European Commission, 2009) και την βέλτιστη αξιοποίηση των χωρικών τους 

πλεονεκτημάτων  ενώ στις κατευθύνσεις της εντάσσεται η ολοκλήρωση των 

πολιτικών της Ε.Ε. με εδαφική επίδραση, τόσο οριζόντια, μεταξύ των διαφορετικών 

τομέων, όσο και κάθετα, μεταξύ των χωρικών επιπέδων διοίκησης (Polverari et al., 

2005).    

Η επιχειρησιακή της «κατά τόπους» αναπτυξιακής πολιτικής προκύπτει η 

κατεύθυνση των παρεμβάσεων πολιτικής σε συγκεκριμένα χωρικά πλαίσια και στους 

χωρικούς δεσμούς τους, βασιζόμενες στις τοπικές ανάγκες και την  τοπική γνώση.  

Στο κείμενο αναφοράς για την αναθεώρηση της Εδαφικής Ατζέντας (Territorial 

Agenda 2020, 2011) επισημαίνεται ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση 

της εδαφικής ανάπτυξης και στον περιορισμό των ανισοτήτων θα πρέπει κυρίως να 

διευκολύνουν τις περιοχές να αναπτύσσουν το εδαφικό τους κεφάλαιο με σκοπό να 

μεγιστοποιούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα παράλληλα με τη διατήρηση 

ενός υψηλού επιπέδου ζωής, έτσι ώστε να είναι ικανές να προσελκύουν ιδιωτικές 

επενδύσεις. 
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Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» (E.C. 2010) που αντικαθιστά τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Οι 

κοινές τομεακές πολιτικές (κοινή γεωργική πολιτική, πολιτική συνοχής, κ.λπ.) θα 

πρέπει να υποστηρίζουν τη στρατηγική (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2010) με στόχο την 

έξοδο από την οικονομική κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της Ε.Ε. για 

την επόμενη δεκαετία. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει ένα όραμα για μια 

κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη και βασίζεται σε τρεις 

αλληλοσυμπληρούμενους, συναρθρούμενους και αλληλοσυγκρουόμενους τομείς 

προτεραιότητας, που συνοψίζονται στις λέξεις “smart-sustainable-inclusive” (έξυπνη, 

βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη). Δεν είναι εμφανείς χωρικές διαστάσεις 

τόσο στους «αντιπροσωπευτικούς πρωταρχικούς σκοπούς» όσο και στις λεγόμενες 

«εμβληματικές πρωτοβουλίες» της στρατηγικής (Ασπρογέρακας κ.α., 2012).  

Στην απολογιστική έκθεση του ESPON (2010) επισημαίνεται ότι η εδαφική 

διάσταση και η κατά τόπους (place-based) προσέγγιση αποτελούν αναπόσπαστα 

στοιχεία της υλοποίησης της στρατηγικής. Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

απαιτεί την αναγνώριση της εδαφικής πολυμορφίας και την αξιοποίηση των 

ιδιαιτεροτήτων των δήμων και των περιφερειών της Ευρώπης. Η εδαφική διάσταση 

της στρατηγικής είναι απαραίτητη προκειμένου να αναγνωριστούν πλήρως οι 

διαφορετικές προκλήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης, αλλά και για 

να ενσωματωθούν στις διαδικασίες καθορισμού των πολιτικών, οι δημόσιοι και οι 

ιδιωτικοί φορείς ενδιαφερομένων (stakeholders) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Στην 5
η
 Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή (2010), 

αποτυπώνεται η ανάγκη μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής με γνώμονα τις 

συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης, τη ζήτηση για καινοτομία που πηγάζει από τις 

αυξημένες παγκόσμιες προκλήσεις και την πρωτοβουλία για βέλτιστη αξιοποίηση 

των δημοσίων δαπανών ώστε να στηριχθεί η Στρατηγική Ευρώπη 2020. Στο 3
ο
 

κεφάλαιο της έκθεσης γίνεται αναφορά στην εδαφική συνοχή, η οποία συνεκτιμάται 

ως στόχος για τα νέα προγράμματα, με έμφαση στο ρόλο των πόλεων, στη 

λειτουργική γεωγραφική οριοθέτηση, στις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

γεωγραφικά ή δημογραφικά προβλήματα και στις μακρο-περιφερειακές στρατηγικές, 

ως τρόποι ενδυνάμωσης της διακυβέρνησης της πολιτικής. 

Ο ρόλος της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ, 

επεκτάθηκε γρήγορα στην Ευρώπη εξελισσόμενη σε κρίση χρέους για τα κράτη μέλη 

και έως σήμερα δεν είναι σαφής ο οδικός χάρτης, ο τρόπος συνολικής αντιμετώπισης 

της. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της κρίσης θέτουν 
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προβληματισμούς ως προς τις βασικές κατευθύνσεις της Πολιτικής Συνοχής αλλά και 

το ρεαλισμό και τη σκοπιμότητα της «Ευρώπη 2020». 

Η Πολιτική Συνοχής στοχεύει στην εξισορρόπηση των ανισοτήτων που θα 

προέκυπταν από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Στην έκθεση για τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» (EC 2010) γίνεται αναφορά στην παγκόσμια οικονομική κρίση και 

τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε. Απαιτείται κοινή προσπάθεια και 

συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, σε αντίθετη περίπτωση αναφέρεται το 

σενάριο της χαμένης δεκαετίας, που θα χαρακτηρίζεται από φθίνουσα πορεία, μη 

σταθερή ανάπτυξη και υψηλή ανεργία. Επισημαίνεται η ανάγκη μεταρρύθμισης της 

πολιτικής συνοχής με γνώμονα τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης, τη ζήτηση 

για καινοτομία που πηγάζει από τις αυξημένες παγκόσμιες προκλήσεις και την 

πρωτοβουλία για βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσίων δαπανών (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2010).  Το διακύβευμα της κρίσης επεκτείνεται στο ίδιο το όραμα της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για επιτάχυνση της 

διαδικασίας με πρώτο σταθμό την οικονομική ολοκλήρωση πέρα από τη δημιουργία 

της εσωτερικής αγοράς και τη νομισματική ένωση.  

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των οικονομικών σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων 

σε παγκόσμιο επίπεδο, η προσοχή στρέφεται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

περιφερειών στα  «απόλυτα» ή «ανταγωνιστικά» πλεονεκτήματα που μπορούν να 

εντοπιστούν με μοναδικό τρόπο σε συγκεκριμένους τόπους, εξέλιξη με σημαντικούς 

χωρικούς μετασχηματισμούς. Η πολιτική συνοχής της Ε.Ε., με την εισαγωγή της 

έννοιας της εδαφικής συνοχής ως στόχο, συμπληρώνει εκείνους της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής, δίνοντας  έμφαση στη χωρική διάσταση κατά τη διαδικασία της 

ανάπτυξης. Βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας για περιφέρειες και 

γενικά χωρικές ενότητες αναδεικνύεται η έννοια του εδαφικού κεφαλαίου και η 

διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου «κατά τόπους» ανάπτυξης. Η επιχειρησιακή 

έκφραση της «κατά τόπους» ανάπτυξης αποτυπώνεται στις κατευθύνσεις για τη νέα 

προγραμματική περίοδο (2014-2020) με την εισαγωγή νέων μεθόδων για την 

εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, οι οποίες εμπλέκουν και κινητοποιούν τις τοπικές 

κοινότητες, με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων που συμβάλλουν 

στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα 

εργαλεία ολοκλήρωσης για την υλοποίηση χωρικών στρατηγικών, όπως η «τοπική 

ανάπτυξη με πρωτοβουλία κοινοτήτων» και οι «ολοκληρωμένες εδαφικές 

επενδύσεις» που υλοποιούνται σύμφωνα με τα χωρικά χαρακτηριστικά λειτουργικών 

περιοχών. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των νέων μεθόδων περιφερειακής 
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ανάπτυξης αποτελεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή των σχετικών 

δράσεων, με στόχο το συντονισμό των πολιτικών, αλλά και διαφορετικών επιπέδων 

διακυβέρνησης, με υπέρβαση των παραδοσιακών διοικητικών ορίων, καθώς και με 

την εμπλοκή ποικίλων δρώντων.   

Παρά την ανάπτυξη θεωριών οικονομικής ανάπτυξης που θέτουν στο 

επίκεντρο στοιχεία που συνδέονται με το χώρο, σε επίπεδο πολιτικής, πολύ 

πρόσφατα, παρατηρείται η ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης (Barca et al., 2012).    

Οι στρατηγικές ανάπτυξης που διαμορφώνονταν ήταν περισσότερο τομεακά 

προσανατολισμένες, παρά χωρικά. Η αναπτυξιακή και η περιφερειακή πολιτική 

στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε μια τομεακή αντίληψη και ασκήθηκε κυρίως μέσω 

της κρατικής βοήθειας, οικονομικών και δημοσιονομικών ενισχύσεων σε ορισμένους 

οικονομικούς τομείς, επιδοτήσεων και κινήτρων σε περιοχές με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, όπως και στην παροχή βασικών υποδομών με την ευθύνη του κράτους. 

Η στροφή του ενδιαφέροντος προς την εδαφική διάσταση της ανάπτυξης 

συνοδεύτηκε με τη μετάβαση από ρυθμιστικές πολιτικές, αναδιανεμητικού 

χαρακτήρα, σε πολιτικές που απορρέουν από τη δυναμική της χωρητικότητας, των 

χωρικών χαρακτηριστικών των διάφορων περιοχών ή αλλιώς του εδαφικού 

κεφαλαίου (Ζαχαρή κ.α, 2013). Οι πολιτικές «παροχής» του κράτους αντικαθίστανται 

από πολιτικές που προσανατολίζονται στην ενδυνάμωση της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας των περιοχών, μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς 

αναπτυξιακού δυναμικού τους  (Brenner,1999:440).  

Οι θεωρίες της νέας οικονομικής γεωγραφίας εστιάζουν την προσοχή στις 

λεγόμενες «οικονομίες συγκέντρωσης» (agglomeration economies). Η ύπαρξη 

οικονομιών συγκέντρωσης, κυρίως αυτές που σχετίζονται με τους παράγοντες της 

μάθησης, της διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης, επηρεάζει τη μεταβλητή της 

τεχνολογικής προόδου, σύμφωνα με τα υποδείγματα ενδογενούς ανάπτυξης, με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται αύξουσες αποδόσεις στην παραγωγικότητα και 

επομένως με μια διαδικασία ανάπτυξης που παράγεται κυρίως ενδογενώς (Ζαχαρή 

κα, 2013).     
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1.3 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 2020 
Η Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 συμφωνήθηκε κατά την 

άτυπη υπουργική σύνοδο των αρμόδιων υπουργών για το χωροταξικό σχεδιασμό και 

τον σχεδιασμό της εδαφικής ανάπτυξης, το 2011 στην Ουγγαρία, αξιοποιώντας την 

Εδαφική Ατζέντα που ξεκίνησε το 2007. Έλαβε υπόψη την έκθεση «Territorial State 

and Perspectives of the European Union» και την «5
η
 έκθεση της Επιτροπής για την 

Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή» και την «Στρατηγική Ευρώπη 2020», 

προσανατολισμένη σε μια πολιτική για την υποστήριξη της Εδαφικής Συνοχής ως νέο 

στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της εδαφικής συνοχής είναι η 

υιοθέτηση της προσέγγισης των ολοκληρωμένων «κατά τόπους» πολιτικών, όπως 

προτάθηκε από την «έκθεση Barca» (Ασπρογέρακας κ.α., 2012). Η προσέγγιση αυτή 

προωθεί τη διατομεακότητα των πολιτικών και έχει δύο βασικές αποστολές που 

απορρέουν από τη Συνθήκη της Ε.Ε.: την αποτελεσματικότητα, δηλαδή τη 

δημιουργία ίσων ευκαιριών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για την πλήρη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων τους και την ισότητα, δηλαδή την ίση πρόσβαση των πολιτών της 

Ε.Ε. σε ένα δεδομένο επίπεδο συνθηκών διαβίωσης, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας 

(Barca, 2009). 

Στόχος της είναι να παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις για την εδαφική 

ανάπτυξη, την προώθηση της ενσωμάτωσης της εδαφικής διάστρωσης στις διάφορες 

πολιτικές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και να διασφαλίσει την εφαρμογή της 

«Στρατηγικής Ευρώπη 2020», σύμφωνα με τις αρχές της εδαφικής συνοχής. Οι 

στόχοι της Ε.Ε. που ορίζονται στην «Στρατηγική Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη, μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν 

υπολογίζεται η εδαφική διάσταση της Στρατηγικής, καθώς διαφέρουν οι δυνατότητες 

ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών.  

Κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο 

σχέδιο Γενικού Κανονισμού, αλλά και στους επιμέρους Κανονισμούς, η Πολιτική της 

Συνοχής τοποθετείται ως όχημα για την επίτευξη της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Καλείται όχι απλά να συμβάλει σ’ αυτήν, προωθώντας τον κατεξοχήν στόχο της 

σύγκλισης που υπηρετεί, αλλά να προσανατολιστεί αποκλειστικά στις θεματικές 

προτεραιότητες της στρατηγικής, με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την 

εκπλήρωσή τους. 

Στην υλοποίηση της «Στρατηγικής Ευρώπη 2020», μπορούν να συμβάλουν 

έξι εδαφικές προτεραιότητες για την Ε.Ε.. : 
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1. Προώθηση της πολυκεντρικής και ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης της ΕΕ 

Η πολυκεντρική και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη της ΕΕ συμβάλει στη 

μείωση της ισχυρής εδαφικής πόλωσης των οικονομικών επιδόσεων, αποφεύγοντας 

μεγάλες περιφερειακές ανισότητες, με την αντιμετώπιση των εμποδίων για την 

ανάπτυξη, σύμφωνα με τη «Στρατηγική Ευρώπη 2020».Όταν οι πιο ανεπτυγμένες 

πόλεις και περιοχές, συνεργάζονται ως μέρη ενός πολυκεντρικού προτύπου 

λειτουργώντας ως κέντρα προσθέτουν αξία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των 

ευρύτερων περιοχών τους. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι πολιτικές Αστικής 

Ανάπτυξης. Ενθαρρύνονται οι πόλεις να σχηματίσουν δίκτυα με καινοτόμο τρόπο, 

που μπορεί να τους επιτρέψει να βελτιώσουν την απόδοσή τους στον ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο ανταγωνισμό και να προωθήσουν την οικονομική ευημερία προς την 

αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος της πολυκεντρικής ανάπτυξης αφορά στο μακρο-

περιφερειακό επίπεδο και στις διασυνοριακές περιοχές καθώς επίσης και σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο.  

 

2. Ενθάρρυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των πόλεων, της υπαίθρου και 

συγκεκριμένων περιοχών  

 Ενθάρρυνση των προσπαθειών που βοηθούν τις πόλεις να γίνουν κινητήρες 

της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης καθώς και ελκυστικά 

μέρη για να ζήσουν, να εργαστούν, να τις επισπευτούν και να επενδύσουν σε αυτές. 

Επιθυμητή είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης προσέγγισης στην 

αστική ανάπτυξη. Η συνεργασία και η δικτύωση των πόλεων μπορούν να συμβάλουν 

στην έξυπνη ανάπτυξη των περιφερειών της πόλης συμπεριλαμβανομένων και των 

περιαστικών γειτονιών τους σε διαφορετικές κλίμακες μακροπρόθεσμα. Η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση με στρατηγικές που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση των τοπικών συνθηκών είναι πολύ χρήσιμες και πρέπει να 

αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση Αστικών και Αγροτικών περιοχών που βασίζεται 

σε ευρεία εταιρική σχέση. Σημαντική είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των 

αστικών κέντρων από τις αγροτικές περιοχές που σχετίζεται με τη διασφάλιση της 

αναγκαίας διαθεσιμότητας των ευκαιριών απασχόλησης και των υπηρεσιών.  

Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά τους. Οι αγροτικές, περιφερειακές και αραιοκατοικημένες 

περιοχές μπορεί να απαιτηθεί να ενισχύσουν την προσβασιμότητα τους, την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ισχυρών τοπικών ικανοτήτων. 

Οι αγροτικές περιοχές με πλούσια σε πολιτιστικές και φυσικές αξίες πρέπει να 
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υποστηρίζουν την προστασία και την αειφόρο αξιοποίηση αυτού τους του κεφαλαίου, 

τις οικολογικές λειτουργίες και τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι αγροτικές περιοχές, οι 

απομακρυσμένες, οι αραιοκατοικημένες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 

απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Είναι περιοχές όπου κοινωνικές ομάδες βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση και συχνά υποφέρουν από το διαχωρισμό.  

Οι αγροτικές περιοχές όπου η γεωργία και η δασοκομία εξακολουθούν να 

είναι σημαντικές μορφές χρήσης της γης, έχουν ανάγκη από τον εκσυγχρονισμό του 

πρωτογενή τομέα, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, των απαραίτητων 

επενδύσεων σε νέους και εναλλακτικούς τομείς, της διατήρησης της υψηλής 

ποιότητας καλλιεργήσιμης γης καθώς και της διατήρησης των οικολογικών 

λειτουργιών τους. Τα εδάφη που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του πληθυσμού θα 

πρέπει να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες λύσεις για τη διατήρηση της οικονομικής 

δραστηριότητας τους, των ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και των δημόσιων 

υπηρεσιών. 

Οι περιοχές, οι Περιφέρειες και τα κράτη μέλη με συγκεκριμένα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά τα οποία έχουν σημαντική επίδραση στις δυνατότητες ανάπτυξής 

τους όπως οι παράκτιες ζώνες, τα νησιά, τα νησιωτικά κράτη, ορεινές περιοχές, 

πεδιάδες, κοιλάδες ποταμών και λιμνών λεκάνες και άλλα είδη των εδαφών 

εμφανίζουν προβλήματα τα οποία μπορούν να εξαλειφθούν όταν αντιμετωπισθούν με 

ολοκληρωμένο τρόπο από κοινού με τους φορείς από διαφορετικές χώρες ή περιοχές . 

 

3. Εδαφική ολοκλήρωση των διασυνοριακών και διακρατικών 

λειτουργικών περιφερειών 

Η Εδαφική ολοκλήρωση μέσω της εδαφικής συνεργασίας μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας. Με τον τρόπο αυτό, το δυναμικό των περιοχών όπως τα 

πολύτιμα φυσικά τοπία και η Πολιτιστική κληρονομιά, τα δίκτυα των πόλεων και οι 

αγορές εργασίας που χωρίζονται από τα σύνορα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

καλύτερα. 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές κατά μήκος των εξωτερικών 

συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Εδαφική ολοκλήρωση και συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν μια 

κρίσιμη μάζα για την ανάπτυξη, μειώνοντας τον οικονομικό, κοινωνικό και 

οικολογικό κατακερματισμό, και οικοδομώντας αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινωνικό 

κεφάλαιο. 
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   4. Διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των περιφερειών με βάση 

τις ισχυρές τοπικές οικονομίες  

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μπορεί να ενισχυθεί με την ανάπτυξη 

παγκοσμίως ολοκληρωμένων τομέων της οικονομίας και ισχυρών τοπικών 

οικονομιών. Οι παγκόσμιες και τοπικές πτυχές αλληλοενισχύονται και μεταξύ τους, 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα. 

Η χρήση του κοινωνικού κεφαλαίου, του εδαφικού κεφαλαίου, η ανάπτυξη 

της καινοτομίας και οι στρατηγικές με τοπική προσέγγιση και έξυπνη εξειδίκευση 

μπορούν να παίξουν βασικό ρόλο. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των τοπικών κεφαλαίων, 

των χαρακτηριστικών και παραδόσεων, είναι σημαντική για την ενίσχυση των 

τοπικών ανταποκρίσεων και την μείωση της ευαισθησίας τους, σε εξωτερικές 

δυνάμεις στην παγκόσμια οικονομία. Αποτελεσματικά εργαλεία μπορούν να είναι: 

Η βελτίωση των τοπικών οικονομιών μέσω της ανάπτυξης των τοπικών 

προϊόντων και αγορών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της τοπικά 

προσανατολισμένης παροχής κατάρτισης, η μερική αυτάρκεια και η δημιουργία 

συνεκτικών και ισχυρών τοπικών κοινοτήτων. Η διαφοροποίηση της τοπικής 

οικονομίας μπορεί να μειώσει την ευπάθεια. 

 

5. Βελτίωση της εδαφικής συνδεσιμότητας για άτομα, κοινότητες και 

επιχειρήσεις 

Η παροχή υπηρεσιών και η ελαχιστοποίηση των εμποδίων των υποδομών 

μπορεί, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη και αρμονική εδαφική 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 

η πρόσβαση στις οδικές, στις σιδηροδρομικές, στις υδάτινες και στις αεροπορικές 

μεταφορές, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις υποδομών, όπως η ευρυζωνικότητα 

και τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Υποστηρίζονται η αποκεντρωμένη, 

αποτελεσματική, ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή και χρήση της 

ανανεώσιμης, και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ενέργειας. 

Υποστηρίζονται οι αποτελεσματικές εσωτερικές μετακινήσεις, ιδίως μεταξύ 

πόλεων-περιφερειών, οι συνδέσεις μεταξύ θάλασσας-ξηράς και οι αποτελεσματικές 

σχέσεις αεροδρομίου και σιδηροδρόμου. Η αυξανόμενη σημασία των παγκόσμιων 

δεσμών δημιουργεί την ανάγκη για ισορροπημένη διηπειρωτική κυκλοφορία 

συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρήσης των χερσαίων συνδέσεων με Ασία. 

Ουσιαστικό συστατικό του ολοκληρωμένου δικτύου θα πρέπει να είναι η περαιτέρω 
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ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων που συνδέει τα κύρια ευρωπαϊκά κέντρα, όπως 

πρωτεύουσες, μητροπολιτικές περιφέρειες και των ΔΕΔ-κόμβων και η βελτίωση των 

δεσμών μεταξύ πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συστημάτων. 

Υποστηρίζεται η προσβασιμότητα των αστικών κέντρων στις περιφέρειες 

καθώς και η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων δικτύων ιδιαίτερα σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

 

6. Η διαχείριση και η σύνδεση οικολογικών, τοπικών και πολιτιστικών αξιών 

των περιφερειών 

Η σωστή λειτουργία των οικολογικών συστημάτων και η προστασία και 

βελτίωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, είναι σημαντικές προϋποθέσεις 

για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κοινή διαχείριση του κινδύνου είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές 

ιδιαιτερότητες. Η ενσωμάτωση των οικολογικών συστημάτων και των 

προστατευομένων περιοχών για τις φυσικές τους αξίες, σε δίκτυα πράσινων 

υποδομών σε όλα τα επίπεδα. 

Η μεγάλη αξία των ευρωπαϊκών αστικών και αγροτικών τοπίων θα πρέπει να 

προστατευθεί και να αναπτυχθεί με ποιοτικούς όρους. Περιοχές πλούσιες σε φυσικά 

και πολιτιστικά τοπία μπορεί να χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να κάνουν 

καλύτερη χρήση αυτών των πόρων. Η δημιουργία θέσεων εργασίας φιλικών προς το 

περιβάλλον και η ενίσχυση των λειτουργιών της αναψυχής μπορούν να 

συμπληρώσουν τη διατήρηση. Η τοπική, περιφερειακή και διαπεριφερειακή 

διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς είναι καθοριστικής σημασίας. 

Μέσω της τοπικής προσέγγισης υποστηρίζεται η προστασία, η αποκατάσταση και η 

αξιοποίηση της. Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας, η βελτίωση της περιφερειακής 

και τοπικής ταυτότητας, μέσα από την ενίσχυση της συνειδητοποίησης και της 

ευθύνης των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων προς το περιβάλλον, τα τοπία, 

το πολιτισμό και τις άλλες μοναδικές αξίες τους. 

Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής απαιτεί αποτελεσματικό συντονισμό των 

διαφόρων πολιτικών, των φορέων και των μηχανισμών σχεδιασμού, καθώς και τη 

δημιουργία και την ανταλλαγή της εδαφικής γνώσης. 

Η εκτέλεση τα μέσα και οι αρμοδιότητες βρίσκονται στα χέρια των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των 

ιδιωτικών φορέων. Ο κάθετος και οριζόντιος συντονισμός μεταξύ των οργάνων 
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λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα και τομείς που σχετίζονται με τις πολιτικές 

για την εξασφάλιση της συνοχής και της συνέργειας είναι απαραίτητος. 

Η Εδαφική Ατζέντα 2020 δεν προεξοφλεί τις μελλοντικές συμφωνίες, όπως 

τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές και την επόμενη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων αλλά τονίζει τη σημασία της εξέτασης της εδαφικής διάστασης. 
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Πίνακας 1.3.1 Συσχέτιση Προτεραιοτήτων Στρατηγικής Ευρώπη 2020 & 

Εδαφικής Ατζέντας  

  
Προτεραιότητες Στρατηγικής Ευρώπη 2020/Κύριοι Στόχοι 

Π
ρ

ο
τε

ρ
α

ιό
τη

τε
ς 

Εδ
α

φ
ικ

ή
ς 

Α
τζ

έν
τα

ς 
2

0
20

  

  

Έξυπνη 

Ανάπτυξη: 

3% του ΑΕΠ 

σε Έρευνα & 

Ανάπτυξη 

Διατηρήσιμη Ανάπτυξη:  

Χωρίς Αποκλεισμούς 

Ανάπτυξη: Απασχόληση για το 

75% ηλικιών μεταξύ 20-64 

1. Πολυκεντρική και 

Ισόρροπη 

Περιφερειακή 

Ανάπτυξη 

+ 
20/20/20 Ενεργειακοί 

Κλιματικοί Στόχοι  

Μείωση κατά 20 εκατ. των 

απειλούμενων με φτώχεια 

2. Ολοκληρωμένη 

Ανάπτυξη σε πόλεις, 

αγροτικές και 

συγκεκριμένες 

περιοχές  

+ 

Δεν υπάρχει άμεση 

συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020 

και των προτεραιοτήτων 

της ΤΑ 2020 

Ποσοστό πρόωρων σχολικών 

αποχωρήσεων <10%, Ποσοστό 

νέων με τριτοβάθμια 

εκπαίδευση μεγαλύτερο του 

40% 

3. Εδαφική 

Ολοκλήρωση σε 

διασυνοριακές, 

διακρατικές, 

λειτουργικές 

περιφέρειες 

+ + + 

4. Παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα 

των περιφερειών με 

βάση την ισχυρή 

τοπική οικονομία 

+ 

Δεν υπάρχει άμεση 

συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020 

και των προτεραιοτήτων 

της ΤΑ 2020 

Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση 

μεταξύ των πρωταρχικών στόχων 

της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

των προτεραιοτήτων της ΤΑ 2020 

5. Βελτίωση της 

εδαφικής 

συνδεσιμότητας για 

τα άτομα, τις 

κοινότητες και τις 

επιχειρήσεις 

+ + + 

6. Διαχείριση και 

σύνδεση των 

οικοτόπων, των 

αγροτικών τοπίων 

και των πολιτιστικών 

αξιών των περιοχών 

+ 

Δεν υπάρχει άμεση 

συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020 

και των προτεραιοτήτων 

της ΤΑ 2020 

Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση 

μεταξύ των πρωταρχικών στόχων 

της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

των προτεραιοτήτων της ΤΑ 2020 
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Πίνακας 1.3.2 Συσχέτιση Στόχων Στρατηγικής Ευρώπη 2020 & Εδαφικής 

Ατζέντας 

  
Στόχοι Στρατηγικής Ευρώπη 2020 

Π
ρ

ο
τε

ρ
α

ιό
τη

τε
ς 

Εδ
α

φ
ικ

ή
ς 

Α
τζ

έν
τα

ς 
2

0
20

  

  Έξυπνη Ανάπτυξη 
Διατηρήσιμη 

Ανάπτυξη 
Χωρίς Αποκλεισμούς 

Ανάπτυξη  

1. Πολυκεντρική και 
Ισόρροπη 

Περιφερειακή 
Ανάπτυξη 

1. Επένδυση στην 
Εκπαίδευση 

2.Αλληλεπιδράσεις  
μητροπόλεων σε κλίμακα 

ΕΕ 
3.Αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των κύριων 

εθνικών αναπτυξιακών 
πόλων 

20/20/20 Ενεργειακοί 
Κλιματικοί Στόχοι  

Μείωση κατά 20 εκατ. των 
απειλούμενων με φτώχεια 

2. Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη σε πόλεις, 

αγροτικές και 
συγκεκριμένες 

περιοχές  

Επικέντρωση σε τοπικά 
δρώντες παράγοντες  

(τοπικό περιβάλλον κ.λπ.) 

Δεν υπάρχει άμεση 
συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και των προτεραιοτήτων 

της ΤΑ 2020 

Ποσοστό πρόωρων σχολικών 
αποχωρήσεων <10%, 

Ποσοστό νέων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

μεγαλύτερο του 40% 

3. Εδαφική 
Ολοκλήρωση σε 
διασυνοριακές, 

διακρατικές, 
λειτουργικές 
περιφέρειες 

1. Κρίσιμη μάζα των 
μέσων μέσω εδαφικής 

συνεργασίας 
2. Διασυνοριακή 
Προσβασιμότητα 

+ + 

4. Παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα των 
περιφερειών με βάση 
την ισχυρή τοπική 
οικονομία 

1. Παγκόσμια 
Προσβασιμότητα 

2. Ευρωπαϊκή 
Προσβασιμότητα 

3. Επικέντρωση σε τοπικά 
δρώντες παράγοντες  

(τοπικό περιβάλλον κ.λπ.) 
4. Συστήματα & δίκτυα 

τοπικής καινοτομίας  

Δεν υπάρχει άμεση 
συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και των προτεραιοτήτων 

της ΤΑ 2020 

Δεν υπάρχει άμεση 
συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 

και των προτεραιοτήτων της 
ΤΑ 2020 

5. Βελτίωση της 
εδαφικής 
συνδεσιμότητας για τα 
άτομα, τις κοινότητες 
και τις επιχειρήσεις 

Εθνική και καθημερινή 
προσβασιμότητα μεταξύ 

των μητροπόλεων 
Προσβασιμότητα στα 

κύρια και δευτερεύοντα 
κέντρα (και μεταξύ τους) 

+ + 

6. Διαχείριση και 
σύνδεση των 
οικοτόπων, των 
αγροτικών τοπίων και 
των πολιτιστικών αξιών 
των περιοχών 

+ 

Δεν υπάρχει άμεση 
συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και των προτεραιοτήτων 

της ΤΑ 2020 

Δεν υπάρχει άμεση 
συσχέτιση μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 

και των προτεραιοτήτων της 
ΤΑ 2020 
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1.4 ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

1.4.1 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1.4.1.1 Η ΕΝΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Η Χωρική Διακυβέρνηση (Territorial Governance) είναι η εφαρμογή των 

αρχών της Διακυβέρνησης σε γεωγραφικά προσδιορισμένες χωρικές ενότητες 

(Βασενχόφεν κ.α. 2010:57), που μπορεί να είναι είτε γεωγραφικά λειτουργικές 

ενότητες είτε διοικητικές περιφέρειες. Η Χωρική Διακυβέρνηση συμβάλει στην 

ανάδειξη του χωρικού κεφαλαίου των χωρικών ενοτήτων με στόχο την ενδυνάμωση 

και επίρρωση της συνοχής και ειδικότερα της χωρικής συνοχής (Βασενχόφεν κ.α. 

2010:57).  

Η χωρική Διακυβέρνηση μπορεί να λάβει είτε τη μορφή της οριζόντιας 

διακυβέρνησης ανάμεσα σε διάφορους δρώντες σε τοπικό επίπεδο, είτε της κάθετης 

Διακυβέρνησης ανάμεσα σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα (ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ΟΤΑ 

Β΄ βαθμού, Κεντρική Διοίκηση και θεσμικά όργανα της Ε.Ε). Η Χωρική 

Διακυβέρνηση μπορεί να λάβει χώρα και ανάμεσα στο συντονισμό διάφορων 

τομεακών πολιτικών με χωρική διάσταση όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον, η 

ανάπτυξη, η ενέργεια και ο πολιτισμός.  

Διάφορα θεσμικά εργαλεία διευκολύνουν την οριζόντια και κάθετη 

Διακυβέρνηση και το συντονισμό τομεακών πολιτικών με χωρική διάσταση. Πιο 

συγκεκριμένα τα Ολοκληρωμένα Χωρικά Προγράμματα συνιστούν επιχειρησιακά 

μέσα για την ανάπτυξη υποβαθμισμένων χωρικών ενοτήτων.  

1.4.1.2 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ             

Στην Ελλάδα η Χωρική Διακυβέρνηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού της αναπτυξιακής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Επενδύσεων-ΕΣΠΑ αναλαμβάνει τον επιτελικό σχεδιασμό του εκάστοτε Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ή Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης. Η σύνταξη του 

ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) πραγματοποιείται ύστερα από  

οριζόντιο συντονισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με άλλα Υπουργεία 

τομεακών πολιτικών που σχετίζονται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας 

(Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.α.) . Κάθετος 

συντονισμός υλοποιείται μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, σχεδιασμού 

και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ 
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και των ΟΤΑ Β΄ βαθμού για την κατάθεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έναρξη κάθε 

προγραμματικής περιόδου. Οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις πριν τη σύνταξη των 

ΠΕΠ διαβουλεύονται με τοπικούς εταίρους και διοργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις και 

συνέδρια.  

Παράλληλα Χωρική Διακυβέρνηση δρομολογείται κατά το χωροταξικό 

σχεδιασμό της χώρας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο αρμόδιος 

φορέας για τον εθνικό σχεδιασμό του χώρου. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) ορίζεται το μέσο χωροταξικού 

σχεδιασμού που θέτει τις βασικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις 

για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (άρθρο 6 Ν.2742/1999).   Τα Περιφερειακά 

Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) είναι τα 

αντίστοιχα μέσα σχεδιασμού του χώρου σε περιφερειακό επίπεδο. Με τον Ν. 

4447/2016 αντιμετωπίζονται τα θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης.  

Με το άρθρο 186 του Ν.3852/2010, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού έχουν αναλάβει 

αρμοδιότητες  αναπτυξιακού προγραμματισμού και χωροταξίας και συντάσσουν 

πενταετές τεχνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα και ετήσιο πρόγραμμα δράσης (άρθρο 

266 Ν. 3852/2010).  Για την επιτέλεση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων 

προβλέπεται η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με διάφορους θεσμούς όπως η 

Δημοτική και Περιφερειακή Επιτροπής Διαβούλευσης, η σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων και η σύσταση δικτύων και διεθνών συνεργασιών περιφερειών (άρθρα 

76, 178, 100,202,203 του Ν.3852/2010) που επιτρέπουν τον κάθετο και οριζόντιο 

συντονισμό των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ BARCA ΣΤΗN 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ  

2.1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ BARCA 

Τα τελευταία χρόνια η περιφερειακή πολιτική έχει αποτελέσει το μείζον θέμα 

της Ε.Ε. όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα κειμένων που συμφωνήθηκαν μεταξύ 

των κρατών – μελών και θεσμοθέτησαν είτε τη δημιουργία της, είτε τις κατά 

περιόδους τροποποιήσεις της και τα οποία εξετάσαμε παραπάνω.  

Στο πλαίσιο του προβληματισμού για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής 

της Ε.Ε. μετά το 2013, η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος κυρία Danuta Hubner ανέθεσε 

στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, 

κύριο Fabrizio Barca τη σύνταξη μιας μελέτης η οποία θα περιγράφει τη φιλοσοφία 

της πολιτικής αυτής και θα περιέχει συστάσεις για τη μεταρρύθμισή της.  

Οι προτάσεις του δόκτορα Barca εκπονήθηκαν σε πλήρη ανεξαρτησία από την 

Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από ακαδημαϊκούς και 

αξιωματούχους των κρατών – μελών, έπειτα από μια σειρά συνεδριάσεων στη 

διάρκεια του 2008 και παρουσιάστηκαν στην έκθεση του η οποία τιτλοφορείται «An 

Agenda for a reformed Cohesion Policy – A place based approach to meeting 

European Union challenges and expectations», η οποία χάριν συντομίας θα 

αποκαλείται στην παρούσα εργασία «Η Έκθεση Barca», τον Απρίλιο του 2009. 

Την εποχή που παρουσιάστηκε η Έκθεση Barca υπήρχε μια διαφωνία ως προς 

το τι είναι η πολιτική συνοχής και ως προς την πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει 

στο μέλλον. Άλλοι την έβλεπαν ως ένα εργαλείο απαραίτητο στην Ε.Ε., προκειμένου 

να μπορέσει να προσφέρει στους πολίτες της ίσες ευκαιρίες χωρίς να προσκρούει στις 

ικανότητες και υποχρεώσεις των κρατών – μελών, και άλλοι σαν ένα δυσκίνητο 

μηχανισμό αναδιανομής των πόρων μεταξύ κρατών – μελών και περιφερειών. Άλλοι 

θεωρούσαν πως προσθέτει αξία στην πολιτική των κρατών – μελών και γι αυτό 

πρέπει να συνεχιστεί και άλλοι πίστευαν πως πρέπει να περιοριστεί σε χώρες ή 

περιοχές που υστερούν σε οικονομική ανάπτυξη.   

Δεδομένης της διχογνωμίας γύρω από το τι πρέπει να είναι η πολιτική αυτή, 

και γύρω από τους στόχους της, η έκθεση ξεκινά προτείνοντας ένα μοντέλο 

ανάπτυξης το οποίο έχει δοκιμαστεί σε πολλές περιοχές και που οι συντάκτες της 

πιστεύουν πως είναι κατάλληλο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το μοντέλο αυτό είναι μια στρατηγική ανάπτυξης βασισμένη στον τόπο (place 

– based strategy) και με βάση αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ολοκληρωτικά η πολιτική 

της Ένωσης, προκειμένου να μπορέσει αυτή να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που 
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αντιμετωπίζει. Καθώς σε πολλούς τομείς, όπως η έρευνα, οι μεταφορές, η κλιματική 

αλλαγή και η απασχόληση, η πολιτική συνοχής είναι η κύρια, αν όχι η μοναδική πηγή 

χρηματοδότησης των σχετικών δράσεων, η ανάγκη μετασχηματισμού της έγινε 

επιτακτική λόγω και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.  

Βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της εδαφικής συνοχής είναι η 

υιοθέτηση της προσέγγισης των ολοκληρωμένων «κατά τόπους» πολιτικών, όπως 

προτάθηκε από την «έκθεση Barca» (Ασπρογέρακας κ.α., 2012). Η προσέγγιση αυτή 

προωθεί τη διατομεακότητα των πολιτικών και έχει δύο βασικές αποστολές που 

απορρέουν από τη Συνθήκη της Ε.Ε.: την αποτελεσματικότητα, δηλαδή τη 

δημιουργία ίσων ευκαιριών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για την πλήρη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων τους και την ισότητα, δηλαδή την ίση πρόσβαση των πολιτών της 

Ε.Ε. σε ένα δεδομένο επίπεδο συνθηκών διαβίωσης, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας 

(Barca, 2009). 

Ο ρόλος της Χωρικής Διακυβέρνησης είναι κομβικός για την επίτευξη της 

χωρικής ανάπτυξης. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια αναπτυξιακή πολιτική με 

χωρική διάσταση θα πρέπει το κράτος να παρέμβει και να δημιουργήσει τους 

κατάλληλους θεσμούς σε χωρικό επίπεδο. Οι θεσμοί (τυπικοί και άτυποι) θα 

αποτελέσουν το υπόβαθρο ώστε να αναπτυχθούν το κοινωνικό κεφάλαιο κάθε 

περιοχής, η εμπιστοσύνη, η ατομική πρωτοβουλία (agency), η δημοκρατική 

συμμετοχή, οι κατάλληλες πεποιθήσεις (beliefs) και η θεσμική ικανότητα (Barca, 

2009:22). Θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το «χέρι του κράτους» όπως 

αναφέρεται στην έκθεση Barca (Barca, 2009:19) ώστε να διαμορφωθεί η κατάλληλη 

θεσμική πυκνότητα σε γεωγραφικά λειτουργικές περιοχές. Η θεσμική αυτή πύκνωση 

θα συμβάλλει στην κινητοποίηση των πολιτών και των φορέων της χωρικής ενότητας, 

στη σύλληψη ενός τοπικού οράματος ανάπτυξης, στη συσσώρευση της τοπικής 

γνώσης και των πρωτοποριακών ιδεών, στη διευκόλυνση της αυτό-ανακάλυψης των 

δυνατών σημείων ενός τόπου, στην πλήρη αξιοποίηση του χωρικού κεφαλαίου, στην 

υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών ιδιωτικής επένδυσης, στην ενίσχυση της 

τοπικής ταυτότητας και κατά επέκταση στην τοπική ανάπτυξη και την μείωση της 

ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Barca, 2009:22).    Η Κεντρική Διοίκηση 

θα καθοδηγεί, θα λειτουργεί ως εγγυητής της σωστής λειτουργίας των κανόνων του 

παιχνιδιού, θα διατυπώνει τη συνάφεια των στόχων των τοπικών προγραμμάτων 

ανάπτυξης με τις γενικές αρχές και το επιτελικό πλαίσιο σχεδιασμού, θα εξασφαλίζει 

τη διαφάνεια των αποφάσεων (Barca, 2009:19), θα επιβλέπει και θα ελέγχει. Ο ρόλος 

της Κεντρικής Διοίκησης θα καταστεί απλώς επιτελικός και συντονιστικός, ενώ οι 
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τοπικοί φορείς θα αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αναπτυξιακής 

πολιτικής με παράλληλη συνεχή κάθετη και οριζόντια διαβούλευση. Υποχρέωση του 

κράτους είναι όχι μόνο η εξωγενής παρέμβαση για θεσμική θεμελίωση των χωρικών 

ενοτήτων αλλά και η συνεχής και αδιάλειπτη υπενθύμιση και ενθάρρυνση των 

τοπικών κοινοτήτων για αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών με χωρική διάσταση (Barca, 2009:45).   

Μια θετική απόρροια της Χωρικής Διακυβέρνησης είναι η αποτροπή της 

επιρροής των ελίτ. Οι ομάδες ισχυρών συμφερόντων, εθνικής και τοπικής εμβέλειας, 

έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν τις αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης του 

Κράτους με στόχο το δημόσιο χρήμα να διανέμεται προς όφελός τους, προς 

εξυπηρέτηση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων (Barca, 2009:21). Με αυτόν τον 

τρόπο έχουμε μια άδικη κατανομή κονδυλίων και οι επενδύσεις δεν οδηγούν σε 

επιλογές με βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Με την συμμετοχική δημοκρατία 

πολλαπλασιάζονται οι παίκτες του παιχνιδιού και το μονοπώλιο της επιρροής των 

οικονομικών ελίτ χάνεται. Το «χέρι του κράτους» οφείλει να εξασφαλίζει έναν δίκαιο 

και ισότιμο πλουραλισμό συμφερόντων μέσω της διαρκούς ανανέωσης της θεσμικής 

επάρκειας των τοπικών κοινωνιών, να υπενθυμίζει αδιάλειπτα τη σημασία της 

συμμετοχής των πολιτών και του κοινωνικού κεφαλαίου και να εξασφαλίζει τη δίκαιη 

διεξαγωγή του παιχνιδιού με κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.  

Η στρατηγική ανάπτυξης που προτείνει η έκθεση γνωστή και ως «νέα 

ιδεολογική δομή της περιφερειακής πολιτικής» έχει δοκιμαστεί σε πολλές περιοχές 

του κόσμου τις τελευταίες δύο δεκαετίες.  

Ως πολιτική ανάπτυξης βασισμένη στον τόπο (place – based development 

policy) μπορεί να οριστεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της οποίας 

στόχος είναι η μείωση της μόνιμης αναποτελεσματικότητας (δηλαδή της 

υποχρησιμοποίησης των πόρων η οποία καταλήγει σε οικονομικό αποτέλεσμα 

χαμηλότερο του δυνητικού) και της ανισότητας (δηλαδή της ύπαρξης υπερβολικού 

αριθμού ατόμων που διαβιούν κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο σε όρους 

εισοδήματος και άλλων χαρακτηριστικών) σε συγκεκριμένες περιοχές, μέσω της 

παραγωγής ενός συνόλου ολοκληρωμένων, προσαρμοσμένων στα μέτρα των 

περιοχών αυτών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων 

αποσπώντας και συνθέτοντας τις τοπικές προτιμήσεις και γνώσεις μέσω 

συμμετοχικών πολιτικών θεσμών και δημιουργώντας δεσμούς με άλλες περιοχές, η 

οποία προωθείται έξω από το σύστημα (εξωγενής παρέμβαση) από ένα σύστημα 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης όπου οι επιχορηγήσεις εξαρτώνται από όρους που 
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σχετίζονται με τους στόχους και μεταφέρονται από ανώτερα σε κατώτερα επίπεδα 

διακυβέρνησης.  

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη (Place-based) στοχεύει στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και τη διερεύνηση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων των 

διαφορετικών περιοχών (υποπεριφερειακές, διαπεριφερειακές, αστικές,  αστικές-

αγροτικές, λειτουργικές), με συνδυασμό των διαφορετικών παρεμβάσεων, μετά από 

πρωτοβουλία των τοπικών δυνάμεων και στόχο την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. 

Το καθήκον που έχει αναθέσει η Ένωση στην πολιτική συνοχής της είναι να 

προωθήσει τη συνολική, αρμονική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα να μειώσει τις 

διαφορές ανάμεσα στα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και την 

οπισθοδρόμηση των λιγότερο ευνοημένων από αυτές. Οι δύο αυτοί στόχοι 

συμβαδίζουν με την πολιτική που προτείνει η έκθεση, καθώς πρέπει να δοθεί σε όλες 

τις περιφέρειες η δυνατότητα να επιτύχουν τη μέγιστη δυναμική τους 

(αποτελεσματικότητα) και σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία να ζήσουν σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους (ισότητα). 

Ωστόσο, η αλλαγή που προτείνει η έκθεση είναι η αποσύνδεση της συνοχής από τη 

σύγκλιση του ΑΕΠ μιας περιφέρειας με το μέσο όρο του ΑΕΠ της Ε.Ε. Η 

αποτελεσματικότητα μιας περιφέρειας μπορεί να αυξηθεί ενώ παράλληλα το 

εισοδηματικό χάσμα της με τις άλλες περιφέρειες να αυξάνει ή μια μείωση αυτού του 

χάσματος να συμβαδίζει με άνοδο του κοινωνικού αποκλεισμού, λόγω της ανόδου 

του πληθυσμού ατόμων με χαμηλό εισόδημα στην περιφέρεια. 

Η στρατηγική αυτή προτείνει πως πρέπει να υπάρξει μια εξωγενής παρέμβαση 

σε μια περιφέρεια για δύο λόγους:   

Πρώτον, επειδή η οικονομική αναποτελεσματικότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός 

οφείλονται στην ανυπαρξία των κατάλληλων θεσμών τους οποίους συνειδητά ή λόγω 

ανικανότητας, αδυνατούν να προσφέρουν οι τοπικές ελίτ.  

Δεύτερο, επειδή η συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων η οποία αποτελεί 

μια από τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης είναι το αποτέλεσμα κοινωνικών και 

ιδιωτικών αποφάσεων, οι οποίες λαμβάνονται χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για το 

κατά πόσο αυτές βελτιώνουν ή μειώνουν την αποτελεσματικότητα και το κατά πόσο 

αυτές θα έπρεπε να αντικαταστήσουν κάποια άλλη διαδικασία ή να επιδιωχθούν 

επιπρόσθετα.  

Ακόμα, πρέπει να υπάρχει μια αρχή η οποία θα κατευθύνει την εξωγενή αυτή 

παρέμβαση και η οποία θα θέτει τις προτεραιότητες, τους κανόνες και τους στόχους 

για τους οποίους χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση που παρέχεται, αφήνοντας στα 
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χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης την εφαρμογή αυτών των αξιών, μέσα στα πλαίσια 

που έχουν συμφωνηθεί και όπως αυτά πιστεύουν πως τους ταιριάζει.  

Η αρχή αυτή πρέπει να είναι η Επιτροπή. 

Στη συνέχεια, η έκθεση παρουσιάζει την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως αυτή είναι σήμερα και κάνει μια εκτίμηση των επιτυχιών και των 

αποτυχιών της, σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει. Τα δυνατά σημεία 

της είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συμβατικών 

δεσμεύσεων το οποίο αποτελεί πολύτιμο στοιχείο στην οποιαδήποτε προσπάθεια της 

Ένωσης απαιτεί αναδιανομή αρμοδιοτήτων, ένα ιστορικό επίτευξης στόχων, τόσο 

όταν η πολιτική συνοχής εφαρμοζόταν σε εθνικό επίπεδο, όσο και όταν τα σχέδια 

καταρτίζονταν με την παρέμβαση και τις ιδιαίτερες γνώσεις της Επιτροπής και η 

ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου για τη διάχυση της εμπειρίας, την προαγωγή της 

συνεργασίας και την κοινή χρήση μεθοδολογικών εργαλείων. 

Από την άλλη πλευρά, οι αδυναμίες της οι οποίες και επιβάλλουν το 

μετασχηματισμό της είναι η έλλειψη συγκέντρωσης σε προτεραιότητες και η 

αδυναμία διάκρισης μεταξύ επίτευξης στόχων αποτελεσματικότητας και ισότητας, 

ένα έλλειμμα στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πολιτικής, η αδυναμία 

της Επιτροπής και των κρατών – μελών να σχεδιάσουν και να προωθήσουν θεσμικές 

αλλαγές προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των περιφερειών και η 

έλλειψη συζήτησης για τα αποτελέσματα σε επίπεδο αύξησης της ευημερίας των 

πολιτών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την προσοχή να δίνεται στην 

οικονομική σύγκλιση. Η έκθεση κρίνει ότι «η Πολιτική Συνοχής είναι άκρως 

απαραίτητη για την Ένωση, αλλά χρειάζεται μια δραστική αλλαγή ώστε να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις» (Barca, σελ 108).  Η έκθεση στην συνέχεια προτείνει 

την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί. 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι πως η πολιτική συνοχής είναι 

αναγκαία στην Ένωση, παρέχει μια κατάλληλη βάση για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις, αλλά για να το κατορθώσει αυτό χρειάζεται μια 

αλλαγή κατεύθυνσης. Προτείνει τον περιορισμό της σε τρεις ή τέσσερις στόχους και 

παραθέτει μια λίστα από έξι, από τους οποίους πρέπει αυτοί να επιλεγούν. Οι δύο 

σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα (καινοτομία και κλιματική αλλαγή), οι δύο 

με τον κοινωνικό αποκλεισμό, άρα και την ανισότητα (μετανάστευση και παιδιά) και 

οι τελευταίοι αφορούν και στα δύο (προσόντα και γήρανση). 
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Τέλος, προτείνει πως ο ανασχηματισμός της πολιτικής συνοχής της ΕΕ πρέπει 

να γίνει στη βάση δέκα πυλώνων, οι οποίοι είναι οι παρακάτω: 

Πυλώνας 1: Επικέντρωση στις βασικές προτεραιότητες. Προτείνεται η 

επικέντρωση του 55% - 65% των πόρων σε τρεις ή τέσσερις στόχους – 

προτεραιότητες οι οποίοι θα συμφωνηθούν λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές 

ανάγκες. Τα κριτήρια της χωρικής επιλογής θα παραμείνουν όπως έχουν εν πολλοίς, 

καθώς οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 είναι αυτές για τις οποίες είναι διαθέσιμα 

ομογενή και επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία. Μπορεί να γίνεται παρέμβαση 

σε όλες τις περιφέρειες και όχι μόνο σε εκείνες που υστερούν (έχουν ΑΕΠ 

χαμηλότερο του 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), ωστόσο δεν κρίνεται σκόπιμη η 

αλλαγή αυτού του κριτηρίου γιατί θα αποπροσανατόλιζε τη συζήτηση. Δίνεται όμως 

η δυνατότητα παρέμβασης και σε περιοχές με ΑΕΠ υψηλότερο από το 75% του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου.   

Πυλώνας 2: Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο. Ο στρατηγικός διάλογος που 

διεξάγεται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών – μελών ή των περιφερειών σε 

ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να τεθεί σε ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης με σαφώς καθορισμένες αρχές, δείκτες και στόχους 

για την αξιολόγηση των επιδόσεων.  

Πυλώνας 3: Μια νέα συμβατική σχέση, υλοποίησή της και υποβολή έκθεσης. Η 

Επιτροπή και τα κράτη – μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν  μια νέου τύπου συμβατική 

συμφωνία η οποία θα εστιάζει στις επιδόσεις και στις θεσμικές απαιτήσεις για 

παρέμβαση και θα καλύπτει όλους τους πόρους της πολιτικής συνοχής, σε συνδυασμό 

με την προετοιμασία μιας Εκτίμησης Εφαρμογής (όπου χρειάζεται) από την Επιτροπή 

και μιας Στρατηγικής Αναφοράς στα Αποτελέσματα από τα κράτη – μέλη, ετησίως, 

μετά τον τρίτο χρόνο.  

Πυλώνας 4: Ενισχυμένη διακυβέρνηση για τις βασικές προτεραιότητες. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει μια σειρά από προϋποθέσεις για τα εθνικά 

θεσμικά όργανα, οι οποίες θα προαπαιτείται να πληρούνται πριν τη χορήγηση 

χρηματοδότησης για συγκεκριμένες προτεραιότητες. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογεί 

την πρόοδο προς την εκπλήρωση των στόχων. 

Πυλώνας 5: Προώθηση πρόσθετων, καινοτομικών και ευέλικτων δαπανών. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την αρχή της «προσθετικότητας», η οποία 

εξασφαλίζει ότι τα κράτη – μέλη δεν υποκαθιστούν τις εθνικές τους δαπάνες με 

δαπάνες της Ε.Ε., προβλέποντας άμεση διασύνδεση με το Σύμφωνο Σταθερότητας 
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και Ανάπτυξης. Χρειάζεται μια συμβατική δέσμευση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα 

μέτρα είναι καινοτομικά και επιφέρουν προστιθέμενη αξία. 

Πυλώνας 6: Προώθηση των πειραματισμών και της κινητοποίησης τοπικών 

φορέων. Η Επιτροπή και τα κράτη – μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τον πειραματισμό 

και να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ, αφενός της δημιουργίας κινήτρων για 

τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στις διάφορες πολιτικές και αφετέρου, της 

αποφυγής φαινομένων σφετερισμού της πολιτικής από ομάδες συμφερόντων.   

Πυλώνας 7: Προώθηση της διαδικασίας άντλησης διδαγμάτων: μια κίνηση 

προς την ανάλυση προοπτικών και επιπτώσεων. Η βελτίωση του σχεδιασμού και η 

καλύτερη εφαρμογή μεθόδων για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων που θα είχαν 

προκύψει εάν δεν είχε υπάρξει παρέμβαση αναμένεται να βοηθήσουν να κατανοηθεί 

καλύτερα τι λειτουργεί και που, καθώς και να επιδράσουν με τρόπο πειθαρχικό στο 

σχεδιασμό των ενεργειών. 

Πυλώνας 8: Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής ως κέντρου ειδικών γνώσεων. 

Προτείνεται μια σημαντική επένδυση σε ανθρώπινους πόρους και μια σειρά από 

οργανωτικές αλλαγές στις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι υπεύθυνες 

για την πολιτική συνοχής, καθώς και η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 

Γενικών Διευθύνσεων.  

Πυλώνας 9: Εξέταση της δημοσιονομικής διαχείρισης και του ελέγχου. 

Επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη διοίκηση των διαρθρωτικών 

ταμείων, με τη συνέχιση του προγράμματος απλούστευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη 

και με την εξέταση και άλλων τρόπων για τη μείωση του κόστους και του φόρτου που 

έχουν επωμιστεί η Επιτροπή, τα κράτη – μέλη και οι δικαιούχοι. 

Πυλώνας 10: Ενίσχυση του υψηλού επιπέδου πολιτικού συστήματος ελέγχων και 

ισορροπιών. Ενίσχυση του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών μεταξύ της 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέσω της 

δημιουργίας επίσημου συμβουλίου για την πολιτική συνοχής. Ενθάρρυνση του 

συνεχούς διαλόγου για το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της 

πολιτικής συνοχής. 

Ο Fabrizio Barca στο 2ο μέρος της έκθεσης  εξετάζει την τρέχουσα πολιτική 

συνοχής και την ιστορία της, ενώ κάνει και μια αξιολόγηση.  Θα μπορούσε να 

ονομαστεί  "όλα θελήσατε πάντα να ξέρετε για την πολιτική συνοχής αλλά 

φοβόσασταν να ρωτήσετε ". Είναι σημαντική, η υπενθύμιση σε εμάς της γένεση της 

πολιτικής συνοχής, με την αξιοποίηση  αναμφισβήτητων πηγών και η σημαντική 
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αγγλοσαξονική επιρροή στην πολιτική συνοχής (προφανώς λόγω του 1
ου

 Επιτρόπου 

George Thompson).  

Στην αξιολόγησή του o Βarca «θρηνεί» διότι η πολιτική συνοχής, και η 

περιφερειακή της διάσταση έχει περιοριστεί βαθμιαία στην τοπική ανάπτυξη (με το 

LEADER στις αγροτικές περιοχές και το URBAN στις πόλεις) και την εδαφική 

συνεργασία INTEGER, αντί να κατέχει μια θέση στην «καρδιά» της πολιτικής. Αντ' 

αυτού, έχει δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη της τομεακής οικονομικής 

πολιτικής (τουρισμός, έρευνα, υποστήριξη στις ΜΜΕ κ.λπ..) και της κοινωνικής 

πολιτικής.  

 Ο Barca θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο, 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο χειρισμό των πολιτικών για να 

υποστηρίξει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

και των δημοκρατικών διαδικασιών. Η πολιτική δεν ήταν εντούτοις ικανή να 

δημιουργήσει μια ευρεία  ευρωπαϊκή συναίνεση, ούτε να αναδείξει τις 

αποδοτικότερες μεθόδους, ούτε να υποκινήσει δημιουργία καινοτομίας σε μια 

περιοχή.  

 Ο Barca αναγνωρίζει τον πολιτικό ρόλο στη διάδοση της κουλτούρας 

αξιολόγησης – που προηγουμένως ήταν άγνωστη στις περισσότερες χώρες  – σε 

εθνικό επίπεδο, και ειδικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εντούτοις, λυπάται 

για το ότι δεν έχει πραγματικά οδηγήσει σε αύξηση της γνώσης, σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής.  

Γενικά ο Barca θεωρεί ότι η αδυναμία μικροοικονομικής αξιολόγησης, είναι 

αποτέλεσμα της ευθύνης που δίνεται στα κράτη μέλη, λόγω της απουσίας μιας 

στρατηγικής αξιολόγησης των επιπτώσεων και στην έλλειψη κατάλληλων 

κριτηρίων και  διαδικασιών.  

 Ο Barca σημειώνει ότι η συζήτηση σχετικά με την πολιτική συνοχής έχει 

παραμείνει μια υπόθεση ειδικών. Αυτό έχει προκαλέσει ζημιά καθώς οι μακρο-

οικονομολόγοι έχουν καταλάβει ηγετικούς ρόλους, μετά την υιοθέτηση της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας.  

Η έκθεση Barca παρέχει μια ευρεία και εκτεταμένη ανασκόπηση της 

εφαρμογής της πολιτικής συνοχής μέχρι σήμερα και κάνει υποδείξεις για το μέλλον. 

Παρέχει μια πολύ ειλικρινή και ισορροπημένη αποτίμηση των επιτυχιών αλλά και 

των αποτυχιών της πολιτικής συνοχής και  η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

αποδείξει την θέλησή της να θέσει την πολιτική συνοχής σε μια τόσο αυστηρή και 
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λεπτομερή εξέταση.  Η έκθεση Barca αποτελεί βάση για κριτική από τους 

εμπλεκόμενους, τους πανεπιστημιακούς κ.α..  

Για πολλούς η έκθεση Barca μπορεί να σημάνει για την πολιτική συνοχής ότι 

προκάλεσε η έκθεση Stern στον τομέα του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία που παραθέτει 

η έκθεση Barca είναι συνοπτικά και αδιάσειστα και παρέχουν μια κοινή βάση για 

συζήτηση για την πολιτική συνοχής.  

Επίσης θέτει αρκετά δύσκολα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν και 

είναι τα κατωτέρω : 

Ενώ η πολιτική συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει πολλά 

θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά :  

 

Η Πολιτική Συνοχής είναι διασπασμένη, απομονωμένη και περιορισμένων 

αντιλήψεων....  

 Η έκθεση κάνει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει συναίνεση στο τι είναι 

Περιφερειακή Πολιτική-πολιτικά, εννοιολογικά ή από την άποψη στοχοθεσίας και 

επίτευξης στόχων. Διαφορές υπάρχουν μεταξύ της πολιτικής κοινότητας και της 

ακαδημαϊκής κοινότητας.   

 έχει συγκρουόμενους στόχους.... Η έκθεση υποστηρίζει την ανάγκη για 

αξιολόγηση της αποδοτικότητας (ότι σε όλες τις περιοχές πρέπει να δοθεί η ευκαιρία 

να αξιοποιήσουν  πλήρως τις δυνατότητές τους) αλλά και της ισότητας 

(συνυπολογισμός) και της συμφωνίας (ότι σε όλους τους πολίτες πρέπει να δοθεί η 

ευκαιρία μιας ισάξιας ζωής,  ανεξάρτητα από το που ζουν).  

Είναι  άσχημα εφαρμοσμένη...Η έκθεση παρέχει μια ισχυρή κριτική του 

τρέχοντος προτύπου εφαρμογής, ιδιαίτερα γίνεται εστίαση στην απορρόφηση 

κονδυλίων και στην αξιοθρήνητη κατάσταση στον τομέα ελέγχου και αξιολόγησης 

της Πολιτικής Συνοχής – που σημαίνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν η Πολιτική 

Συνοχής πραγματικά «λειτουργεί», και εάν «λειτουργεί» με ποιόν τρόπο. 

Παρά αυτές τις σοβαρές ελλείψεις, τα διαθέσιμα ποιοτικά ευρήματα και 

πολλά ποσοτικά στοιχεία οδηγούν σε δύο συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική της 

πολιτικής συνοχής που εφαρμοζόταν:    

 

1ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η πολιτική συνοχής αποτελεί την κατάλληλη βάση για 

την υλοποίηση της placed-based development που είναι η κατάλληλη πολιτική για 

την  Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμενο παραμένει η αύξηση της αποτελεσματικότητας 
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της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα απαιτείται μεγαλύτερη 

εστίαση στην επίδοση και στην αξιολόγηση. 

   

2ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η πολιτική συνοχής πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση. Χρειάζεται να γίνει 

εστίαση σε μικρότερο αριθμό προτεραιοτήτων. Απαιτείται απλοποίηση των 

μηχανισμών Διαχείρισης και Ελέγχου. 

 

Η επίτροπος κα Hübner δήλωσε: «Η έκθεση Barca επιβεβαιώνει ότι η πολιτική 

συνοχής αποτελεί βασικό πυλώνα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Αναγνωρίζει ότι όλες οι περιφέρειες θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν τις 

δυνατότητές τους για οικονομική ανάπτυξη και ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να 

επωφελούνται από την πολιτική αυτή, όπου κι αν ζουν. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι 

μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εισαχθεί τα τελευταία χρόνια είναι οι σωστές. Ανοίγει 

επίσης νέους, τολμηρούς δρόμους που διευρύνουν το οπτικό μας πεδίο για την 

ανανέωση της πολιτικής.»
5
 

Ο κος Fabrizio Barca τόνισε: «Η ανασκόπηση της πράξης και της θεωρίας, 

στην οποία προβαίνει η έκθεση, δείχνει ότι η Ένωση χρειάζεται μια πολιτική 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες πολύ 

διαφορετικών τόπων. Η πολιτική αυτή πρέπει να μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και να 

αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ λόγω της 

ενοποίησης των αγορών. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής μπορεί να επιτύχει 

αυτό τον στόχο, με την εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών, με μεγάλη έμφαση στα 

αποτελέσματα και με την άσκηση σύγχρονης, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.»
 

 

  

                                                           

5
Έκθεση Barca: Η επίτροπος Danuta Hübner και ο Fabrizio Barca υποβάλλουν 

μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την πολιτική συνοχής της ΕΕIP/09/642 Βρυξέλλες, 27 

Απριλίου 2009 στο http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm 
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2.2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BARCA ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

(PACT OF AMSTERDAM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ  
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές του κόσμου. 

Πάνω από το 70% των πολιτών της Ευρώπης ζουν σε πόλεις, προάστια ή αστική 

περιοχή, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σε 80% έως το 2050, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Οι 

κάτοικοι των αστικών περιοχών παράγουν περίπου το 67% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
6
  

Πάνω από 70% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, βρίσκονται σε 

αστικές περιοχές, ενώ στις πόλεις και κωμοπόλεις διαμένουν πάνω από το 80% των 

ατόμων ηλικίας 25-64 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, oι πόλεις, οι κωμοπόλεις και τα προάστια είναι επίσης οι χώροι όπου επίμονα 

και έντονα προβλήματα, όπως ο διαχωρισμός, η ανεργία, ο απομονωτισμός και η 

φτώχεια εμφανίζονται με τη μέγιστη οξύτητα.         

Στις 30 Μαΐου 2016 οι υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ που είναι υπεύθυνοι για 

την αστική ανάπτυξη υπέγραψαν το Σύμφωνο του Άμστερνταμ (Pact of Amsterdam), 

με το οποίο θεσπίζεται το αστικό θεματολόγιο για την Ε.Ε. Στις 24 Ιουνίου 2016 το 

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το ενέκρινε επισήμως. Στόχος τους είναι να αρχίσουν 

να εργάζονται από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με ίσους όρους για τη 

βελτίωση των πόλεων, των κωμοπόλεων και των προαστίων της Ευρώπης.   

Οι αστικές περιοχές είναι πολύ σημαντικές διότι εκεί μένουν οι περισσότεροι 

ευρωπαίοι πολίτες και αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας της Ε.Ε. Οι 

πόλεις αποτελούν τις μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας και θεωρούνται καταλύτες 

δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Η προσέγγιση είναι οι 

αστικές περιοχές να επωφεληθούν από ένα καινοτόμο πλαίσιο συνεργασίας για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που εστιάζουν σε τοπικό επίπεδο αλλά 

διαθέτουν και σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση. Με την ανάπτυξη συνεργασιών στις 

οποίες συμμετέχουν οι δημοτικές αρχές, τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 

καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., καθώς και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και επιχειρήσεων, το αστικό 

θεματολόγιο θα προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης.       

Στόχος του είναι να παρέχει στους πολίτες νέες ευκαιρίες, να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής τους και να αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

                                                           

6 Άρθρο με τίτλο: Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020-  

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-τεύχος 31-Ιανουάριος 2013-σελ. 10-20 
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αστικές περιοχές, από την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη μέχρι την 

κινητικότητα, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.  

Μέρος αυτής της νέας προσέγγισης είναι η ανάπτυξη μιας σειράς ευρωπαϊκών 

εταιρικών σχέσεων με στόχο: 

1. Προώθηση της συμμετοχής των πόλεων στη χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. και στην 

ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας φιλικότερης για τις  πόλεις ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας («βελτίωση της νομοθεσίας»). 

2. Διασφάλιση καλύτερη πρόσβαση και χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

3. Βελτίωση της ευρωπαϊκής βάσης αστικής γνώσης και τόνωση της ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών και των συνεργασιών μεταξύ των πόλεων. 

 

Η νέα προσέγγιση της Αστικής Ατζέντας για την Ε.Ε. περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

μιας σειράς ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές πόλεις θα συνεργαστούν για 

να εξασφαλίσουν ότι η αστική διάσταση ενισχύεται στις πολιτικές της ΕΕ. 

Προφανώς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Οι εταιρικές σχέσεις θα επικεντρωθούν σε δώδεκα θέματα 

προτεραιότητας
7
 Αστικής Ανάπτυξης που έχουν συμφωνηθεί, χωρίς να εξαντλείται ο 

κατάλογος μόνο σε αυτά.  

 

Οι δώδεκα θεματικές περιλαμβάνουν: 

1. Θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονομία 

Στόχοι είναι η ευημερία και η χαμηλή ανεργία. Θα δοθεί έμφαση στα εξής:  

Α) την προσέλκυση και διατήρηση των επιχειρήσεων 

Β) τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

Γ) την παραγωγή και την κατανάλωση σε τοπικό επίπεδο 

Δ) την υποστήριξη νέων τρόπων εργασίας και  

Ε) τη διασφάλιση ότι οι δεξιότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες. 

2. Αστική φτώχεια 

Οι στόχοι είναι η μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των 

ατόμων σε κατάσταση φτώχειας ή που απειλούνται από τη φτώχεια σε 

υποβαθμισμένες γειτονιές. Η αστική φτώχεια αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται 

                                                           

7
 Pact of Amsterdam: a new role for cities in EU policy making  
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με την διαρθρωτική συγκέντρωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες γειτονιές και τις 

λύσεις που πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν με ολοκληρωμένη 

προσέγγιση: 

• λύσεις place-based (βασισμένες στον τόπο) : αστική ανάπλαση υποβαθμισμένης 

γειτονιάς 

• λύσεις people-based (βασισμένες στους ανθρώπους : κοινωνικο-οικονομική ένταξη 

των ατόμων που ζουν σε γειτονιές. 

• Η έμφαση θα δοθεί : στην χωρική συγκέντρωση των διαρθρωτικών αιτιών της 

φτώχειας στις υποβαθμισμένες γειτονιές (και την αναγέννηση των περιοχών αυτών), 

στην παιδική φτώχεια και στην έλλειψη στέγης. 

3. Πολιτική Στέγης-Στέγαση 

Ο στόχος είναι να έχουν οικονομικά προσιτή στέγαση καλής ποιότητας. Η έμφαση θα 

δοθεί στη δημόσια οικονομικά προσιτή στέγαση, τους κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις και την γενική πολιτική στέγασης. 

4. Ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων 

Οι στόχοι είναι η διαχείριση της ενσωμάτωσης των εισερχόμενων μεταναστών και 

προσφύγων (εκτός ΕΕ) και να παρέχεται πλαίσιο για την ένταξη τους. Αυτό θα 

καλύπτει: τη στέγαση, την ένταξη, την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, την κοινωνική 

ένταξη, την εκπαίδευση και μέτρα για την αγορά εργασίας. 

5. Bιώσιμη χρήση της γης και Nature-based λύσεις  

Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές στις πόλεις (καλλιέργεια, συρρίκνωση 

και αναγέννηση) σέβονται το περιβάλλον και συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής. Θα δοθεί έμφαση στα εξής:  άναρχη δόμηση, ανάπτυξη 

υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών και πρασίνισμα των πόλεων. 

6. Κυκλική οικονομία 

Ο στόχος είναι να αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή, η ανακαίνιση και η 

ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων για την προώθηση νέων 

ευκαιριών ανάπτυξης και απασχόλησης. Για παράδειγμα, πρόσθετα μέτρα για την 

αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% έως το 2030, θα μπορούσε να 

αυξήσει το ΑΕΠ κατά περίπου 1%, και η δημιουργία 2 εκατομμύρια επιπλέον θέσεων 

εργασίας. Η έμφαση θα δοθεί στην: διαχείριση των αποβλήτων (μετατροπή των 

απόβλητων σε πόρους), και την αποδοτικότητα των πόρων. 

7. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Οι στόχοι είναι να προβλεφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 

και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
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αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στις πόλεις. Η έμφαση θα δοθεί 

στην: μείωση των τρωτών σημείων, προσαρμοστικότητα στο κλίμα και τη διαχείριση 

των κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής διάστασης των στρατηγικών 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή). 

8. Ενεργειακή μετάβαση 

Οι στόχοι είναι να έχουμε μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή στον τομέα των 

συστημάτων ενέργειας, δηλαδή στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

την ενεργειακή απόδοση. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης (επίσης σε κτίρια), την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την 

παροχή ενέργειας (π.χ. τοπικά συστήματα) και την αύξηση της τοπικής παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

9. Αστική κινητικότητα 

Οι στόχοι είναι να έχουμε μια βιώσιμη και αποδοτική αστική κινητικότητα. Η έμφαση 

θα δοθεί στις: δημόσιες μεταφορές, ήπια κινητικότητα (περπάτημα, ποδηλασία, 

δημόσιοι χώροι) και την προσβασιμότητα (για άτομα με ειδικές ανάγκες, 

ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, κλπ) και μια αποτελεσματική μεταφορά με καλή 

εσωτερική (τοπική) και εξωτερική (περιφερειακή) συνδεσιμότητα. 

10. Ποιότητα αέρα 

Ο στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν τα συστήματα και τις πολιτικές για την 

εξασφάλιση καλής ποιότητας του αέρα για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό θα καλύπτει: 

νομοθετικές και τεχνικές πτυχές που συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα ρυπογόνων 

πηγών, όπως τα αυτοκίνητα, βιομηχανίες, γεωργικές δραστηριότητες, κ.λπ. 

11. Ψηφιακή μετάβαση 

Ο στόχος είναι η παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η 

δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: (συμπερ. των 

νέων τεχνολογιών) συλλογή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας),  

καλύτερη χρήση των ανοιχτών δεδομένων, διαχείριση δεδομένων 

(συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας των πόλεων και ζητήματα προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής) και ψηφιακών υπηρεσιών. 

12. Καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις 

Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί αυτό το ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και να υλοποιηθούν περισσότερα με 

λιγότερα. 

Αυτό θα καλύψει καινοτόμες προσεγγίσεις στις δημόσιες συμβάσεις. 
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Τα διατομεακά θέματα περιλαμβάνουν: 

• Ορθή αστική διακυβέρνηση (π.χ. επικέντρωση στην μητροπολιτική διακυβέρνηση, 

την καινοτομία, την καλή ρύθμιση, τον καλό συντονισμό, τη συμμετοχή των πολιτών 

και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων αστικών 

ενδιαφερόμενων μερών).  

• Η διακυβέρνηση σε ευρύτερα διοικητικά όρια και διαδημοτική συνεργασία: αστικό-

αγροτικό, αστικό-αστικές και της διασυνοριακής συνεργασίας σε σχέση με την 

εδαφική ανάπτυξη και την Εδαφική Ατζέντα 

• Στρατηγικός αστικός σχεδιασμός (σύνδεση με τον περιφερειακό σχεδιασμό και την 

ισόρροπη ανάπτυξη. Σύνδεση με την Εδαφική Ατζέντα) 

• Ολοκληρωμένη προσέγγιση 

• Καινοτόμες προσεγγίσεις (συμπ. της κοινωνικής καινοτομίας) 

• Επιπτώσεις στην αλλαγή της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

συμπεριφοράς (π.χ. υγιεινού τρόπου ζωής) 

• Προκλήσεις και ευκαιρίες των μικρών και μεσαίων πόλεων 

• Αστική αναγέννηση (Σημαντικά τα θέματα της φτώχειας, της τοπικής οικονομίας, 

της στέγασης και της αειφόρου χρήση της γης.) 

• Προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή (γήρανση, μετανάστευσης, Αφορούν θέματα 

όπως η αστική φτώχεια, η στέγαση, η ένταξη των μεταναστών, η αειφόρος χρήση της 

γης και της φύσης) 

• Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (που 

αφορούν, μεταξύ άλλων, τα θέματα της απασχόλησης, τις δεξιότητες και την τοπική 

οικονομία, την αστική φτώχεια, τη στέγαση, την ένταξη των μεταναστών και των 

προσφύγων, η αστική κινητικότητα και η ψηφιακή μετάβαση)? 

• Διεθνής διάσταση: σύνδεση με το νέο αστικό περιβάλλον (Habitat III) και την 

αειφόρο ανάπτυξη Στόχων του ΟΗΕ. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ-Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020 

3.1 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

2014-2020    
Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 της πολιτικής συνοχής 

της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαβούλευση και σχεδιασμό κατέληξε 

στην απόφαση της ένταξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την χωρική 

ανάπτυξη. Η ένταξη της νέας ολιστικής προσέγγισης προέρχεται από την έντονη 

επιρροή των ιδεών της χωρικής συνοχής και της αναπτυξιακής πολιτικής με χωρική 

διάσταση που επικρατούσε στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

Η έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 2001), η έκθεση Barca, η 5
η
 Έκθεση για την 

οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή, τα κείμενα που προηγήθηκαν της του 

Συμβουλίου της ΕΕ κατά την Πολωνική Προεδρία, αποτέλεσαν σημαντικά 

κείμενα που επηρέασαν προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης χωρικής 

ανάπτυξης. Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη αποτυπώνεται στα Σύμφωνα 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) που συμφωνήθηκαν και υπεγράφησαν μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της Ε.Ε.  

Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη έχει ως έναυσμα τη διαπίστωση ότι οι 

σύγχρονες περιφέρειες των κρατών μελών της Ε.Ε. πάσχουν από ένα σύνολο 

προβλημάτων, όπως: ενδοπεριφερειακές ανισότητες, διαπεριφερειακές ανισότητες, 

αποδιάρθρωση τοπικών και περιφερειακών συστημάτων, γεωγραφικές 

ανισοκατανομές ειδικών μονάδων πληθυσμού. Ταυτόχρονα ο αστικός χώρος πάσχει 

από παθογένειες όπως το άνισο ιεραρχικό σύστημα, η μονοκεντρικότητα, η αστική 

διάχυση, η εγκατάλειψη του κέντρου των πόλεων και γενικά η υποβάθμιση του 

φυσικού και δομημένου αστικού περιβάλλοντος.        

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, 

καλείται να συμπληρώσει και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την άσκηση των 

τομεακών πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. 

Για το σκοπό αυτό επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των οικονομικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισμένο χωρικό επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου 

εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες δημιουργίας τους 
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και υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους (Γ. Γούπιος κ.α., 

2015:20). Η ανταγωνιστικότητα και η τοπική επιχειρηματικότητα καθώς και η 

εξασφάλιση συνεργιών είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την επίτευξη των στόχων.   

Το βασικό πλαίσιο που διέπει προγραμματικά και θεσμικά ζητήματα 

εφαρμογής των Στρατηγικών ΟΕΕ είναι:  

1. Ο Κανονισμός (EE) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον 

στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 - Άρθρο 7.  

2. Ο Κανονισμός (EE) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 - Άρθρα 36, 72, 123 (παρ. 6 

και 7), 125 (παρ. 3).  

3. Ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 480/2014 για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 

Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Άρθρο 27, Παράρτημα 

IV.  

4. Ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο 

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020» - Άρθρο 13, παρ. 7α  

5. Η Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 για το 

«Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020».  

6. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 40134/EYΘY/373/12-04-2016 της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ 

της Γεν. Γραμ. Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, 
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Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των 

Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης». 

7. Το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ και ειδικότερα υποενότητα 3.1.3 (σελ.169) 

 

Στον Κανονισμό του ΕΤΠΑ (Καν. ΕΕ 1301/2013) (άρθρο 7), εξειδικεύεται το 

πλαίσιο εφαρμογής της ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

πόλης/ μητρόπολης, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει – κατά το δυνατό – τις 

οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και κλιματικής αλλαγής 

προκλήσεις των αστικών περιοχών της. Σύμφωνα και με το σχετικό Έγγραφο 

Καθοδήγησης προς τα Κράτη Μέλη της EGESIF της ΕΕ «σχετικά με την 

ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη» και εξειδικεύοντας το πλαίσιο του άρθρου 

7, συστήνει ότι για τη σύνταξη και την προώθηση της εφαρμογής της Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης στην περίοδο 2014-2020, θεωρείται απαραίτητο να συνδυαστούν 

κάθετες/ τομεακές πολιτικές με «οριζόντιες» πολιτικές, μεταξύ δηλαδή των διαφόρων 

πεδίων αστικής ανάπτυξης. Η στρατηγική είναι αναγκαίο να συμφωνεί και να 

συγκλίνει προς τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αστική εδαφική 

ανάπτυξη. Οι πόροι που διοχετεύονται προς τις αστικές περιοχές πρέπει να 

εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους ευρύτερους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που 

δύναται να συμβάλλουν συμπληρωματικά. 

3.1.1 ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-

2020: 163) οι στρατηγικοί στόχοι της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι: 

1. H επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής (δηλ. η 

καταπολέμηση της ανεργίας) και της διατήρησης των πόρων, εστιάζοντας στη 

φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων και 

χρησιμοποιώντας ως κινητήρες, την ανταγωνιστικότητα και την τοπική 

επιχειρηματικότητα.  

2. H αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο 

ορισμένο χωρικό επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν οι 

μακροπρόθεσμοι παράγοντες δημιουργίας τους και υπάρχει το ενδογενές δυναμικό 

για την αντιστροφή τους, μέσω των απαραίτητων συνεργειών  

3. Η παραγωγική ανασυγκρότηση και απόκτηση ανταγωνιστικότητας, με 

συνδυασμό όλων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που αναφέρονται στην ίδια 

χωρική ενότητα και συνευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων. 
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3.1.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τα εργαλεία υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης είναι: 

1. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) 

2. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

3. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) 

3.2.1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών 

συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν 

συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε 

διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό 

σχέδιο. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου 

υλοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και 

συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την 

αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης. 

Ο σχεδιασμός των ΟΧΕ πρέπει να στοχεύει στη βέλτιστη δυνατή μόχλευση 

πόρων από πολλά ΕΔΕΤ, αν είναι δυνατόν από όλα. Το θεσμικό πλαίσιο
8
  θέτει ως 

ελάχιστο όριο οι ΟΧΕ να εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο άξονες προτεραιότητας σε 

συνδυασμό με μια ή περισσότερες συμπληρωματικές επενδυτικές προτεραιότητες από 

διαφορετικούς στόχους, ενός ή περισσότερων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι 

ΟΧΕ εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), αλλά 

δύναται να χρηματοδοτούνται συμπληρωματικά και από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης τους από τα ταμεία του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιας Ανάπτυξης (ΕΤΘΑ) και του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από άλλα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα όπως το HORIZON 2020, και άλλα χρηματοδοτικά μέσα όπως το 

JESSICA, το JEREMY, το ELENA (Εγκύκλιος, 2015: 2, 13).       

                                                           

8 ΚΑΝ αριθ. 1303/2013 & Εγκύκλιος Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Αριθ.Πρωτ.  
81168/30.07.2015) 
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Διακρίνουμε τις ΟΧΕ σε δύο είδη. Είναι η ΟΧΕ που εξυπηρετεί ως 

μηχανισμός εφαρμογής μιας  στρατηγικής ΒΑΑ και η ΟΧΕ που αποτελεί μηχανισμό 

υλοποίησης άλλων χωρικών στρατηγικών (Εγκύκλιος, 2015:3). Η ΟΧΕ που συνιστά 

εργαλείο εφαρμογής των ΒΑΑ εφαρμόζεται είτε σε χωρικές ενότητες που έχουν 

προβλεφθεί σε εργαλεία χωρικού σχεδιασμού όπως τα Περιφερειακά Πλαίσια 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), τα Ρυθμιστικά 

Σχέδια και τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), είτε σε 

χωρικές ενότητες εντός των ορίων των δημοτικών ενοτήτων με πληθυσμό άνω των 

10.000 κατοίκων, είτε σε χωρικές ενότητες με έντονα περιβαλλοντικά, οικονομικά, 

βιομηχανικά, δημογραφικά κ.α. προβλήματα (ΣΕΣ, 2014:169,170) είτε σε χωρικές 

ενότητες που χρηματοδοτούνται από τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα 

(Εγκύκλιος, 2015:6). Στις αστικές περιοχές παρέμβασης ο πληθυσμός πρέπει να 

ξεπερνά τις 70.000 κατοίκους. Επίσης τίθεται ο περιορισμός για τις ΟΧΕ των ΒΑΑ 

μέχρι δύο για τις περιφέρειες που ο αστικός της πληθυσμός δεν ξεπερνά το 50% του 

συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας. Οι ΟΧΕ που συνιστούν εργαλείο εφαρμογής 

άλλων χωρικών στρατηγικών πέρα των ΒΑΑ υλοποιούνται είτε σε υποπεριφερειακές 

χωρικές ενότητες, είτε σε διαπεριφερειακές χωρικές ενότητες με κοινές προκλήσεις 

και προβλήματα, είτε σε διασυνοριακές χωρικές ενότητες, είτε σε χωρικές ενότητες 

τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη χωρική 

στρατηγική, είτε σε χωρικές ενότητες που χρηματοδοτούνται από τομεακά 

επιχειρησιακά προγράμματα (Εγκύκλιος, 2015:5,6).         

 

Κύριες προκλήσεις για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις  

• Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας (ολιστική προσέγγιση) και η αποφυγή 

αποσπασματικών παρεμβάσεων  

• Ο σεβασμός στα φυσικά διαθέσιμα του τόπου, προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, πρόληψη κινδύνων, ενίσχυση των αστικών ‐ περαστικών και υπαίθρων 

συνδέσεων, πολυκεντρικότητα, αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού («έξυπνης 

εξειδίκευσης»)  

• Η Εξισορρόπηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και της 

μονοκεντρικότητας του ελληνικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου,  

• Η οικονομική κρίση και η παραγωγική ανασύνταξη (ΘΣ 3,6,7,8, 1,2,4,5)  
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Πίνακας 3.2.1 : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΧΕ 

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΧΕ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ/ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 

(κατευθύνσεις, οδηγίες) 

ΕΥΣΣΑ (ΕΑΣ) 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

(αποφασιστικός ρόλος) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ 

 ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΟΧΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΠΕΠ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΠΕΠ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

1. Δημοτικές Αρχές 

2. Δίκτυα Δήμων 

3. Εταιρικά σχήματα με 

επικεφαλής Δημοτική/ές 

Αρχή/ές 

4. Μητροπολιτικές περιοχές  

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

1. Υπο-περιφερειακές αρχές 

2.Εταιρικά σχήματα  

3.Κεντρικός ή Περιφερειακός 

Φορέας 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ή 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΑΛΛΟΣ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ή 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ή 

ΑΛΛΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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3.2.2  ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ) 

Οι πόλεις αποτελούν τις μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας και θεωρούνται 

καταλύτες δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. 68 % περίπου του 

πληθυσμού της ΕΕ ζει σε μητροπολιτικές περιφέρειες και οι τελευταίες παράγουν 67 

% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ωστόσο, είναι επίσης και οι χώροι όπου επίμονα προβλήματα, 

όπως ανεργία, απομονωτισμός και φτώχεια, εμφανίζονται με τη μέγιστη οξύτητα. Οι 

ασκούμενες πολιτικές στις αστικές περιοχές έχουν συνεπώς ευρύτερη σημασία για 

την ΕΕ συνολικά. Σε αυτό το πλαίσιο, στη νέα πολιτική συνοχής 2014-2020 

προβλέπεται η καλλιέργεια ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών που ενισχύουν τη 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος των πόλεων εντός του 

πλαισίου της πολιτικής συνοχής.  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:  

(α) Ολοκληρωμένες επενδυτικές στρατηγικές, με μια πιο στρατηγική και 

ολιστική προσέγγιση  

Ως βασική αρχή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα πρέπει 

να υποστηρίξει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών που 

αντιμετωπίζουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές αλλαγές 

των αστικών περιοχών (Άρθρο 7, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠΑ). 

Η σημασία αυτής της αρχής είναι διττή: Σημαίνει ότι οι πόροι πρέπει να 

επικεντρώνονται με τρόπο ενοποιημένο για να στοχεύουν περιοχές που 

αντιμετωπίζουν επιμέρους αστικές προκλήσεις. Ταυτόχρονα, τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ σε αστικές περιοχές πρέπει να ενσωματωθούν στους 

ευρύτερους στόχους τους. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξουν να 

χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σε συνέργεια με το 

ΕΤΠΑ, για την υποστήριξη μέτρων που αφορούν στην απασχόληση, την εκπαίδευση, 

την κοινωνική ένταξη και θεσμική επάρκεια, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο 

πλαίσιο των ολοκληρωμένων στρατηγικών.  

(β) Χρηματοδότηση υπό χωριστή διαχείριση για την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη Ένα ελάχιστο ποσοστό 5 % των πόρων του ΕΤΠΑ που κατανέμονται σε 

κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να επενδυθεί σε ολοκληρωμένες δράσεις για τη 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη που εφαρμόζονται μέσω του εργαλείου των 

ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ), έχοντας αναθέσει τη διαχείριση και 

υλοποίηση σε πόλεις (Άρθρο 7 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού 

ΕΤΠΑ). Η μορφή και ο βαθμός της ανάθεσης της διαχείρισης στις πόλεις μπορεί να 

ποικίλει ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις κάθε Κράτους Μέλους. Οι πόλεις που 

υλοποιούν ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη με ανάθεση της 
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διαχείρισης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έναν κατάλογο που θα συνοδεύει τις 

Συμβάσεις εταιρικής σχέσης (Άρθρο 7, παράγραφος 2) και το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα (Άρθρο 87, παράγραφος 2). Αυτοί οι κατάλογοι είναι ενδεικτικοί και 

μπορούν να τροποποιούνται στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 

(γ) Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης  

Με βάση έναν κατάλογο πόλεων που καταρτίζουν τα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο της 

Σύμβασης εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή θα θεσπίσει μια πλατφόρμα αστικής 

ανάπτυξης που περιλαμβάνει 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, που θα τονώσει έναν 

πιο προσανατολισμένο στις πολιτικές διάλογο για την αστική ανάπτυξη μεταξύ των 

πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την Επιτροπή. Δεν πρόκειται για χρηματοδοτικό 

εργαλείο, αλλά περισσότερο για έναν μηχανισμό που κάνει πιο ορατή τη συμβολή 

των πόλεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική Ευρώπη 2020, 

διευκολύνοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες δράσεις για τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη και κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα (Άρθρο 8 του κανονισμού ΕΤΠΑ).  

(δ) Καινοτόμες αστικές δράσεις  

Προκειμένου να καλλιεργηθούν νέες και καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίξει 

καινοτόμες δράσεις με ανώτατο όριο ύψους 0,2 % της συνολικής ενίσχυσης από το 

ΕΤΠΑ. Οι καινοτόμες αστικές δράσεις θα είναι αστικά πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης 

και σχετικές μελέτες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το πεδίο εφαρμογής τους μπορεί να 

καλύπτει όλους τους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες (Άρθρο 9 

του προτεινόμενου κανονισμούς ΕΤΠΑ).  

(ε) Μεγαλύτερη έμφαση στην αστική ανάπτυξη σε στρατηγικό επίπεδο  

Με βάση τους προσανατολισμούς του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ), οι 

Συμβάσεις εταιρικής σχέσης πρέπει να περιγράφουν τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 

την ολοκληρωμένη χρήση των ταμείων του ΚΣΠ για τη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών 

περιοχών. Τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να καθορίζουν τη συμβολή στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης – όπου 

είναι κατάλληλη – μιας σχεδιασμένης ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη 

αστικών περιοχών (Άρθρα 11, 14 και 87 των κοινών διατάξεων για τα Ταμεία του 

ΕΣΠΑ 2014 2020).  

(στ) Βελτιωμένα εργαλεία για την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων  

Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) είναι ένας νέος τρόπος υλοποίησης 

για την ομαδοποίηση χρηματοδοτήσεων από διάφορους άξονες προτεραιοτήτων από 

ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα για διατομεακές παρεμβάσεις 
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πολλαπλών επιπέδων. Μια ΟΕΕ είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την υποστήριξη 

ολοκληρωμένων δράσεων σε αστικές περιοχές καθώς προσφέρει τη δυνατότητα για 

συνδυασμό χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με διαφορετικούς θεματικούς στόχους, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από αυτούς τους άξονες προτεραιοτήτων 

και επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο 

Συνοχής (ΤΣ) (Άρθρο 99 των κοινών διατάξεων για τα Ταμεία του ΕΣΠΑ 2014- 

2020).  

(ζ) Αυξημένες ευκαιρίες αντιμετώπισης αστικών προκλήσεων που καλύπτονται από 

τις επενδυτικές προτεραιότητες  

Τέσσερις από τους θεματικούς στόχους, που θα υποστηριχθούν από τα Ταμεία του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου να συμβάλουν στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, έχουν σχέση με επενδυτικές 

προτεραιότητες αστικού χαρακτήρα (όπως παρατίθενται στο Άρθρο 5 του 

κανονισμού ΕΤΠΑ). Προτείνεται να συνδυάσουν οι πόλεις τις δράσεις που 

υποστηρίζονται από τομεακές επενδυτικές προτεραιότητες αστικού χαρακτήρα 

(προώθηση στρατηγικών μειωμένης χρήσης άνθρακα για αστικές περιοχές, βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος, προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της υποστήριξης της φυσικής και 

οικονομικής αναζωογόνησης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών) και να τις 

ενσωματώσουν στην ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής ανάπτυξης της πόλης για 

την υλοποίηση της αρχής της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (Άρθρο 7 

παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠΑ). Μπορούν επίσης να συνδυάσουν αυτές τις 

δράσεις με άλλες που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των επενδυτικών του 

προτεραιοτήτων (όπως παρατίθενται στο Άρθρο 3 του κανονισμού ΕΚΤ).  

Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Τα Κράτη Μέλη ενθαρρύνονται να κάνουν 

εκτεταμένη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων στην υποστήριξη της βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης. Το πεδίο εφαρμογής των χρηματοοικονομικών εργαλείων 

επεκτείνεται και καλύπτει όλους τους θεματικούς τομείς και επενδυτικές 

προτεραιότητες, καθώς και όλα τα είδη δικαιούχων, έργων και δραστηριοτήτων 

(Άρθρα 32-40 των κοινών διατάξεων για τα Ταμεία του ΕΣΠΑ 2014-2020).  

(η) Δικτύωση  

Στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), το πρόγραμμα 

ανταλλαγών και μάθησης για πόλεις θα συνεχίσει να τους προσφέρει ευκαιρίες 

δικτύωσης στην κατεύθυνση της κοινής χρήσης και ανάπτυξης καλών πρακτικών 

στην αστική ανάπτυξη (Άρθρο 2 του κανονισμού ΕΕΣ).  
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Οι ΒΑΑ περιγράφονται κυρίως ως ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής 

ανάπτυξης και δεν είναι απλά εργαλεία εφαρμογής. Οι στρατηγικές για ΒΑΑ μπορούν 

να υλοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Η εφαρμογή των στρατηγικών για ΒΑΑ μπορεί 

να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του ΤΑΠΤΟΚ για μικρές χωρικές ενότητες, είτε με 

την ένταξή τους σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ως άξονας προτεραιότητας, 

είτε μέσω του εργαλείου της ΟΧΕ. Οι ΒΑΑ εστιάζουν σε αστικές περιοχές με έντονα 

προβλήματα υποβάθμισης, κοινωνικού αποκλεισμού, ανεργίας, εγκατάλειψης 

βιομηχανικών ζωνών κ.α.. Επικεντρώνονται στην ενίσχυση της οικονομίας, στην 

αναζωογόνηση των ΜΜΕ, στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, στην 

ανάσχεση της αστικής διάχυσης με τη δημιουργία συμπαγών πόλεων, στη 

λειτουργική ρύθμιση των χρήσεων γης και γενικά στη δημιουργία κινήτρων 

ανάπτυξης που θα φέρουν αναβάθμιση και αναπτυξιακή ανανέωση. Η ΒΑΑ είναι 

κυρίως στρατηγικός μηχανισμός ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που υλοποιείται 

με διάφορα εργαλεία, ενώ η ΟΧΕ είναι εργαλείο εφαρμογής ολοκληρωμένων 

προσεγγίσεων για τη χωρική ανάπτυξη, είτε είναι αστική (ΒΑΑ) είτε είναι άλλη 

χωρική στρατηγική.  

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών 

συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν 

συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε 

διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό 

σχέδιο. 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020: 169) οι κύριες προκλήσεις που 

καλείται να αντιμετωπίσει η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι: 

1. Οι Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της κρίσης, αστική φτώχεια, αλλά 

και επανεκκίνηση της αστικής οικονομίας  

2. Η οικολογική υποβάθμιση, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, πολιτισμός, 

κοινωνική οικονομία, ανάκτηση του δημόσιου χώρου, συμμετοχή (ΘΣ 2, 3,6,7,8,9) 

3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις/ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη  

4. Απαιτείται η ύπαρξη Χωρικής Στρατηγικής ‐ Αστικής Στρατηγικής ώστε να 

εξασφαλίζεται η  συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των δράσεων  

5. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η τοπική αντιπροσωπευτική συμμετοχή και η 

εταιρικότητα σε όλα τα στάδια της εφαρμογής της ΟΧΕ/ ΒΑΑ, δηλ. από την 

ανάπτυξη της στρατηγικής στην υλοποίηση και την διακυβέρνηση  
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6. Χρηματοδοτική υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής που 

μπορούν να συμπληρωθούν από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ)  

Οι στόχοι των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης 

(ΒΑΑ) είναι οι εξής:  

1. Αποκατάσταση του οικονομικού ιστού και τη λειτουργία ως μοχλών 

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, 

2. Αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, 

3. Άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της 

αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των 

κοινωνικών υποδομών 

4. Προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό 

περιβάλλον 

 

Όπως περιγράφεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020: 169) οι Θεματικοί 

Στόχοι που αφορούν στην εφαρμογή της "Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης", είναι οι 

ακόλουθοι:  

(ΘΣ3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 

γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).  

(ΘΣ9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας·  

(ΘΣ8) προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας· 

(ΘΣ7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων·  

(ΘΣ6) προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων· 

(ΘΣ2) βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών.  

Υπάρχει δυνατότητα η "Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη" να επεκτείνεται σε μεγαλύτερο 

αριθμό Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, που καλύπτουν 

εκείνους τους τύπους δράσεων που η εκάστοτε στρατηγική τεκμηριωμένα θα 

υποδεικνύει ως αναγκαίους και κατάλληλους. 
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3.2.3 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΟΚ)-

Community-Led Local development (CLLD) 

Τα ΤΑΠΤΟΚ (CLLD) αποτελούν συνέχεια της κοινοτικής πρωτοβουλίας 

LEADER
9
 των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και συνιστούν ένα 

εργαλείο εφαρμογής τοπικών στρατηγικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει 

αυτή τη μέθοδο υλοποίησης μέσω και άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως οι 

URBAN και EQUAL. Στην περίπτωση του LEADER, για το οποίο παρέχεται 

συνεχής υποστήριξη της ΕΕ από το 1991, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στοιχείο της 

πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης με υψηλό βαθμό αποδοχής σε όλη την Ευρώπη. Από 

το 2007, η τοπική ανάπτυξη αποτελεί επίσης εργαλείο υλοποίησης πολιτικών στον 

ευρωπαϊκό τομέα της αλιείας.  

Ο νέος Κανονισμός (Άρθρα 28-31) για τη CLLD βασίζεται στην προσέγγιση 

LEADER και αφορά όλα τα ταμεία που καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό 

Πλαίσιο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και Ταμείο Συνοχής) στην προγραμματική περίοδο 2014- 

2020 (τα Ταμεία του ΕΣΠΑ). Η CLLD είναι ένα επιμέρους εργαλείο προς χρήση σε 

υπο-περιφερειακό επίπεδο, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή 

αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Η CLLD μπορεί να κινητοποιήσει και να 

εμπλέξει τοπικές κοινότητες και οργανώσεις προκειμένου να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

περιορισμούς ανάπτυξη, καλλιεργώντας την εδαφική συνοχή και επιτυγχάνοντας τους 

επιμέρους στόχους της πολιτικής. Οι ομάδες τοπικής δράσης θα πρέπει να 

αποτελούνται από εκπροσώπους τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπως επιχειρηματίες και οι ενώσεις τους, 

τοπικές αρχές, συνοικιακές ή τοπικές ενώσεις, ομάδες πολιτών (όπως μειονότητες, 

ηλικιωμένοι πολίτες, γυναίκες/ άντρες, νέοι, επιχειρηματίες, κλπ.), κοινοτικές και 

εθελοντικές οργανώσεις, κλπ. Η κοινωνία των πολιτών και οι εταίροι του ιδιωτικού 

τομέα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον το 50 % της εξουσίας στη λήψη αποφάσεων 

και καμία ομάδα συμφερόντων δεν πρέπει να έχει πάνω από 49 % των ψήφων.  

                                                           

9 LEADER: Liaison Entre Actions  de Développement  de l’ Economie Rurale- Τα τελευταία 20 

χρόνια, η προσέγγιση LEADER χρηματοδοτήθηκε από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και 

σχεδιάστηκε να βοηθήσει αγροτικούς παράγοντες να εξετάσουν τη μακροπρόθεσμη δυναμική 

της τοπικής τους περιφέρειας, αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο στην 

υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών.  
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Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία της 

διαμόρφωσης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και της υποβολής της στην 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Ο σχεδιασμός του ΤΑΠΤΟΚ  εστιάζει στις τοπικές 

ανάγκες και το τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

χρειάζεται να είναι συνεκτικές με τα σχετικά προγράμματα των Ταμείων του ΚΣΠ 

μέσω των οποίων υποστηρίζονται. Θα πρέπει να καθορίζουν την περιοχή και τον 

πληθυσμό που καλύπτει η στρατηγική, να περιλαμβάνουν ανάλυση των 

αναπτυξιακών αναγκών και της δυναμικής της περιοχής, μαζί με μια ανάλυση SWOT 

(δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές), και περιγραφή των στόχων, καθώς 

και του ολοκληρωμένου και καινοτόμου χαρακτήρα της στρατηγικής, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων απόδοσης και αποτελεσμάτων. Οι στρατηγικές 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ένα σχέδιο δράσης όπου θα καταδεικνύεται ο 

τρόπος με τον οποίο οι στόχοι μεταφράζονται σε συγκεκριμένα έργα, ρυθμίσεις 

διαχείρισης και παρακολούθησης, καθώς και ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο.  

Η κάλυψη περιοχής και πληθυσμού μιας δεδομένης τοπικής στρατηγικής πρέπει να 

είναι συνεκτική και να προσφέρει επαρκή κρίσιμη μάζα για την αποτελεσματική της 

υλοποίηση. Εναπόκειται στις ομάδες τοπικής δράσης να καθορίσουν τις πραγματικές 

περιοχές και πληθυσμό που θα καλύψουν οι στρατηγικές τους, αλλά πρέπει να είναι 

συνεπείς με τα κριτήρια που θα παραθέσει η Επιτροπή μέσω πράξης κατ’ 

εξουσιοδότηση. Η υλοποίηση των ΤΑΠΤΟΚ γίνεται από τις  Ομάδες Τοπικής 

Δράσης. Ζητούμενο είναι η πολυταμειακή χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ). Κάθε 

ΤΑΠΤΟΚ πρέπει να στοχεύει σε πολλούς θεματικούς στόχους των ΕΔΕΤ. Τα 

ΤΑΠΤΟΚ εφαρμόζονται σε περιοχές μικρής κλίμακας, όπως σε υποπεριφερειακές 

χωρικές ενότητες με αγροτικό/αλιευτικό χαρακτήρα, σε διαπεριφερειακές χωρικές 

ενότητες με αγροτικό/αλιευτικό χαρακτήρα, σε αστικέ περιοχές που γειτνιάζουν με 

αγροτικές περιοχές, με έντονα προβλήματα (ΣΕΣ,2014:166).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΚΙΣΗ ΣΤΑ ΠΕΠ / Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

4.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

2014-2020 
Η Χωρική Ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των κανονισμών της Ε.Ε. 

για την περίοδο 2014-2020, τόσο ως πολιτική, όσο και ως διαδικασίες εφαρμογής της. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020:163) οι κύριες 

κατηγορίες παρεμβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης, που θα λειτουργήσουν την περίοδο 

2014-2020, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, οι οποίες και αποτελούν 

τα κύρια εργαλεία Χωρικής Ανάπτυξης, είναι τρεις: 

1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), σε πόλεις με περισσότερους των 10.000 

κατοίκων. 

2. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), για 

περιοχές της υπαίθρου με αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και με αναξιοποίητα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, με πληθυσμό από 10.000 μέχρι 150.000 κατοίκους. 

3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), είτε στο πλαίσιο της Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), είτε για άλλες περιοχές εκτός ΒΑΑ, με συγκεκριμένη 

θεματική αναπτυξιακή κατεύθυνση, σε σαφώς προσδιορισμένο χωρικό επίπεδο. 

Ο σχεδιασμός αυτών των παρεμβάσεων έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και για 

τις τρεις κατηγορίες Χωρικής Ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στον προσδιορισμό 

της στρατηγικής από την κοινωνικοοικονομική βάση κάθε περιοχής (πολίτες και 

φορείς), στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής των Περιφερειών. 

Διαφοροποιείται, όμως, το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης αυτών των 

παρεμβάσεων, μεταξύ των τριών κατηγοριών. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της περιόδου 

2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΠ 

Πελοποννήσου:292-297) γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις στρατηγικές και στην ιδιαίτερη 

σημασία τους, για άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της 

χωρικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 (ΠΕΠ 

Πελοποννήσου:295), προβλέπονται ρητά δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΒΑΑ), με κατ’ ελάχιστο προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 7,88 εκατ. ευρώ 

ΕΤΠΑ και 4,20 εκατ. ευρώ ΕΚΤ, καθώς και δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), με αντίστοιχο προϋπολογισμό 

ΕΤΠΑ 2,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9δ) και ΕΚΤ 5,0 εκατ. ευρώ 
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(Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi). Παράλληλα, δεν αποκλείονται δράσεις 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). 

Για την κατ’ αρχήν εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας, ως προς τις 

δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία προτείνει: 

1. Δύο αστικές περιοχές για εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 

2. Περιοχές της υπαίθρου για εφαρμογή δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), λαμβάνοντας υπόψη και την 

εφαρμογή αντίστοιχων συμπληρωματικών δράσεων/ προγραμμάτων από τους πόρους 

του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που θα 

εκχωρηθούν στην Περιφέρεια από το Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020.  

3. Επίσης, προτείνεται η εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε περιοχές της υπαίθρου, που παρουσιάζουν αναπτυξιακή 

υστέρηση και δεν θα καλυφθούν από ΤΑΠΤοΚ, είτε στο πλαίσιο του ΠΕΠ, είτε στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ. 

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2014 και μέχρι το τέλος Μαΐου, η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 

πραγματοποίησε σχετικές διαβουλεύσεις με τους Δήμους της Περιφέρειας και άλλους 

τοπικούς φορείς, για την οριστικοποίηση της εξειδίκευσης της στρατηγικής της ως 

προς την εφαρμογή δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο. 
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Πίνακας 4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(Δ.Δ. €) 

ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 

€) 

ΕΚΤ 

(Δ.Δ. €) 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

(ΚΑΛΑΜΑΤΑ & 

ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ) 

ΒΑΑ 2-4, 6-9 17.625.000 12.375.000 5.250.000 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΧΩΡΙΚΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΟΧΕ 2-9 10.550.000 8.425.000 2.125.000 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΤΑΠΤΟΚ 2-10 12% ΕΓΤΑΑ   

 (Πηγή: Ίδια επεξεργασία-ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Οδηγός για το 

σχεδιασμό και την υποβολή ΣΒΑΑ & Οδηγός εκπόνησης και εφαρμογής της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΟΧΕ)  
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Πίνακας 4.1.2  Κατανομή Προϋπολογισμού της Στρατηγικής ΟΧΕ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 2014-2020 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΟΧΕ 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 

€) 

ΕΚΤ (Δ.Δ. €) ΣΥΝΟΛΟ 

(Δ.Δ. €) 

1 3α Προώθηση της 

επιχειρηματικότητας 

ιδίως με την 
διευκόλυνση της 

οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων 
ιδεών και τη στήριξη της 

δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσων φυτωρίων 

επιχειρήσεων 

2.500.000  2.500.000 

2Α 9i Ενεργητική ένταξη 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών και 

της δραστηριότητας 

συμμετοχής και τη 
βελτίωση των 

δυνατοτήτων 

απασχόλησης 

 250.000 250.000 

2Α 9iv Βελτίωση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές 
βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες 

συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών 

υγειονομικής 

περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

 1.875.000 1.875.000 

3 6β Επενδύσεις στον τομέα 

των υδάτων, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετωπιστούν 
οι ανάγκες που έχουν 

προσδιοριστεί από τα 

κράτη μέλη για 
επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις  

1.250.000  1.250.000 

3 6γ Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη 

της φυσικής και 

πολιτιστικής 
κληρονομιάς  

2.175.000  2.175.000 

4 7β Ενίσχυση της 

Περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης 

δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων με 

τις υποδομές ΔΕΔ-Μ 

περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων  

2.500.000  2.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ  8.425.000 2.125.000 10.550.000 

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020, 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 
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4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ (ΒΑΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Πελοποννήσου (Ενότητα 4, σελ. 294), στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης 

στη Χωρική Ανάπτυξη της Πελοποννήσου, αναγνωρίζεται το μέγεθος και η δυναμική 

των 6 μεγαλύτερων αστικών κέντρων της Περιφέρειας και η δυναμική που 

αναπτύσσουν τόσο ως σύγχρονοι πόλοι ανάπτυξης με εξωστρεφή και αναπτυσσόμενο 

«ανοικτό» παραγωγικό προσανατολισμό, όσο και η ειδική σχέση ταυτόχρονης 

απειλής και πρόσκλησης λόγω της σχέση αστικού-περιαστικού χώρου, λόγω της 

προσπάθειας παραγωγικής ανασυγκρότησης των αστικών κέντρων.  

Επίσης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 (σελ. 

294) αναγνωρίζεται η ανάγκη υιοθέτησης μικρού αριθμού (έως δύο) αστικών 

περιοχών που θα καλυφθούν με Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

ολοκληρωμένου τύπου και με τη μορφή του χωρικού εργαλείου ΒΑΑ, όπως ορίζεται 

στο πλαίσιο των άρθρων 36 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και 7 του Καν. (ΕΕ) 

1301/2013, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατά τρόπο πολυτομεακό και 

πολυταμειακό οι προκλήσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές, αλλά και 

προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις κοινωνικές προκλήσεις 

των συνεπειών της κρίσης.  

Όπως σημειώνεται ρητά στο εγκεκριμένο ΠΕΠ (σελ. 294), στα υπόλοιπα αστικά 

κέντρα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης, αν και δεν θα 

εμπίπτουν σε ολοκληρωμένα σχέδια.  

Στη βάση της εφαρμογής των ανωτέρω κριτηρίων και του αντίστοιχου πλαισίου, 

επιλέξιμες για εφαρμογή σχεδίων ΒΑΑ κρίθηκαν
10

:  

• η πόλη της Καλαμάτας και  

• το δίπολο Άργους-Ναυπλίου, ως ενιαία αστική λειτουργική οντότητα.  

 

Τα αστικά κέντρα/ περιοχές που επιλέγονται για την εφαρμογή του χωρικού 

εργαλείου της ΒΑΑ, εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες όπως:  

• Αποτελούν τις 2 μεγαλύτερες αστικές συναθροίσεις της Περιφέρειας.  

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

στις οποίες ανήκουν, με λειτουργικό πληθυσμό πολύ μεγαλύτερο του μονίμως 

κατοικούντος πληθυσμού.  

                                                           

10 ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,2016:14-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΒΑΑ 
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• Αποτελούν πύλες εισόδου της Περιφέρειας.  

• Αποτελούν τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, καθώς και 

σημεία αφετηρίας τουριστικών ροών. Στις ευρύτερες περιοχές συγκεντρώνονται 

σημαντικές οικονομικές και τουριστικές δραστηριότητες.  

• Τα κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα και 

οι προκλήσεις της κρίσης είναι όμοιες στις δύο αστικές περιοχές.  

4.2.1 Ο ρόλος των Αστικών Αρχών ως Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) στο πλαίσιο του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020  

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και για τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (ΕΠ) τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση (ΕΑΑ)» έχει σχεδιαστεί ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

Το Σύστημα αυτό δομήθηκε στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της 

Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, έλαβε υπόψη του τη νέα αρχιτεκτονική των 

ΕΠ και ενσωμάτωσε τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.  

Η Δομή αυτού του Συστήματος περιλαμβάνει τις Αρχές/ φορείς που 

αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. Προσδιορίζονται στο Νόμο 

4314/2014 – Μέρος I και είναι:  

 Οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), υπεύθυνες για τη διαχείριση των ΕΠ. 

Στο πλαίσιο του παρόντος ΣΔΕ έχουν οριστεί δεκαοκτώ (18) ΔΑ, μία για κάθε ΕΠ. Οι 

ΔΑ όλων των Τομεακών ΕΠ (συνολικά 5) είναι Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται 

στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Οι ΔΑ των ΕΠ των 

Περιφερειών (συνολικά 13, μία για τη διαχείριση κάθε ΕΠ Περιφέρειας) είναι Ειδικές 

Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφερειάρχη.  

 Η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ), υπεύθυνη για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων πιστοποίησης. Ως ΑΠ έχει οριστεί η «Ειδική Υπηρεσία Αρχή 

Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» που 

υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Η ΑΠ είναι κοινή για 

τα 18 ΕΠ.  

 Η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ), υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής 

λειτουργίας του ΣΔΕ. Ως Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η «Επιτροπή Δημοσιονομικού 

Ελέγχου (ΕΔΕΛ)», στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο του παρόντος ΣΔΕ, η 

Αρχή Ελέγχου είναι κοινή για τα 18 ΕΠ.  



52 
 

 Οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ), στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση 

μέρους ενός ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την 

ευθύνη της.  

Με βάση την νέα αρχιτεκτονική του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 

(ΣΔΕ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-07-2015 Εγκύκλιο "Σχεδιασμού, υλοποίησης και 

παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020" και το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 

40134/ΕΥΘΥ/373/12-04-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ της Γεν. Γραμ. Δημοσίων 

επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπ. Οικον, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Οδηγίες 

για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης», οι Δήμοι (Αστικές Αρχές) δύναται να αναλάβουν ρόλο Ενδιάμεσου 

Φορέα (ΕΦ).  

Το εύρος και η έκταση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που εκχωρούνται στις 

Αστικές Αρχές, καθορίζονται και εγκρίνονται μέσα από το Έγγραφο Εξειδίκευσης 

Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) και έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης κάθε Προγράμματος. 

 

4.2.2 Διαδικασίες εφαρμογής των Στρατηγικών ΒΑΑ στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

Αρμόδιοι Φορείς 
Ως αρμόδιοι φορείς κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης, προετοιμασίας, 

υποβολής και αξιολόγησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, ορίζονται – ανάλογα με το ρόλο και τις 

ευθύνες – οι κάτωθι:  

 ο Δήμος Καλαμάτας, ως η Αστική Αρχή που προετοιμάζει, καταρτίζει 

και υποβάλει το σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για Περιοχή 

Παρέμβασης (ΠΠ) εντός αστικής περιοχής της πόλης της Καλαμάτας, η οποία 

εκπληρώνει τις αντίστοιχες προϋποθέσεις,  

 ο Δήμος Ναυπλιέων και ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, ως Σύμπραξη 

Αστικών Αρχών και ενεργώντας ως «Αστική Αρχή Ναυπλίου-Άργους» που 

προετοιμάζει, καταρτίζει και υποβάλει το σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης για Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) κοινής αστικής λειτουργικής περιοχής 

(urban functional area). Οι Αστικές Αρχές Ναυπλίου και Άργους, υποβάλλουν κοινή, 

ενιαία και αδιαίρετη πρόταση-σχέδιο ΣΒΑΑ και η συνεργασία του διέπεται από 



53 
 

όρους που καλούνται να περιγράψουν σε Πρωτόκολλο ή Μνημόνιο Συνεργασίας που 

εγκρίνεται προηγουμένως από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων. Μετά την 

έγκριση της Στρατηγικής ΒΑΑ από την πλευρά της ΕΥΔ ΠΕΠ ΠΕΛ, το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας δύναται να λάβει τη μορφή Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/10 

και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία των ΟΤΑ α’ βαθμού σε 

ανάλογες περιπτώσεις.  

 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020, αποτελεί το φορέα στον οποίο 

υποβάλλονται οι προτάσεις ΣΒΑΑ και η οποία έχει την ευθύνη παραλαβής, 

αξιολόγησης και τελικής έγκρισης των ΣΒΑΑ που θα υλοποιηθούν, ενώ παράλληλα 

και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και το καθεστώς 

διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020, ενημερώνει, εκδίδει αποφάσεις, δημοσιοποιεί 

στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης και οριστικής έγκρισης των υποβαλλομένων 

Στρατηγικών ΒΑΑ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-

2020.  

4.2.3 Οικονομικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, αλλά και την 

εξειδίκευση της εφαρμογής του χωρικού εργαλείου ΒΑΑ κατά τη 2η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η χρηματοδότηση των 

πράξεων των Στρατηγικών ΒΑΑ που θα υποβληθούν και εγκριθούν, θα προέρθει 

μέσω πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.  

Επομένως, το ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 προβλέπεται να διαθέσει για τη 

χρηματοδότηση των Σχεδίων ΒΑΑ, μέγιστο ποσό ύψους 17.625.000,00 € (Δημόσια 

Δαπάνη), ως εξής:  

 ποσό – κατά μέγιστο - των 12.375.000,00 € θα διατεθεί από πόρους 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του ΠΕΠ ΠΕΛ  

 ποσό – κατά μέγιστο - των 5.250.000,00 € θα διατεθεί από πόρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΠΕΠ ΠΕΛ  

 

Σχετικά με τον ανώτερο προϋπολογισμό των δύο (2) ΣΒΑΑ που θα 

υποβληθούν, προβλέπεται η κάτωθι κατανομή ανά Στρατηγική και ανά Ταμείο:  

 

 για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Αρχής 

Καλαμάτας, προβλέπεται η χρηματοδότηση της μέσω του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-

2020, έως του ποσού των 9.165.000,00 € και συγκεκριμένα ανά Ταμείο ως εξής:  



54 
 

 δράσεις ΕΚΤ έως του ποσού των 2.730.000,00 €  

 δράσεις ΕΤΠΑ έως του ποσού 6.435.000, 00 € 

 

 για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Σύμπραξης 

Αστικών Αρχών Ναυπλίου & Άργους-Μυκηνών, προβλέπεται η χρηματοδότηση της 

μέσω του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, έως του ποσού των 8.460.000,00 € και 

συγκεκριμένα αναά Ταμείο ως εξής:  

 δράσεις ΕΚΤ έως του ποσού των 2.520.000,00 €  

 δράσεις ΕΤΠΑ έως του ποσού 5.940.000, 00 €  
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4.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

4.3.1 ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ 

Σύμφωνα με την Εξειδίκευση της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρά του ότι δεν προβλέπεται ρητά στο ΠΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020 η χρήση του «εργαλείου» των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε αγροτικές περιοχές/άλλες στρατηγικές, προτείνεται 

σαφώς η δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του εργαλείου για την περιοχή της Μάνης 

στο σύνολό της, ήτοι, Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης. Η συγκεκριμένη 

περιοχή επιλέχθηκε στη βάση πολυκριτηριακού συστήματος, εκ των οποίων ένα και 

το σημαντικότερο που την διαφοροποιεί από άλλες περιοχές της Περιφέρειας με 

παρόμοια αναπτυξιακά προβλήματα, είναι η μεγάλη αναγνωρισιμότητά της σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο για τον ιδιαίτερο πολιτιστικό της χαρακτήρα ως ενιαία περιοχή. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται από το ΠΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020, ανέρχεται σε 10,55 εκατ. € εκ των οποίων 8,425 εκατ. € 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τα υπόλοιπα 2,125 εκατ. € από το ΕΚΤ
11

 . 

 

Η περιοχή της Μάνης έχει βαθμό μειονεκτικότητας -0,1580. 

Αποτελείται από το Δήμο Ανατολικής Μάνης της ΠΕ Λακωνίας και το Δήμο 

Δυτικής Μάνης της ΠΕ Μεσσηνίας. Έχει μόνιμο πληθυσμό 19.950 κατοίκους, ήτοι το 

8,0% του πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Μεσσηνίας. Έχει 

έκταση 1.023,21 τετρ. χιλ/τρα, ήτοι το 15,4% της έκτασης των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Λακωνίας και Μεσσηνίας. 

Η Μάνη διαθέτει αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.  

 

Οι κυριότεροι Φυσικοί Πόροι είναι οι εξής:  

1. Τρεις (3) περιοχές Δικτύου Natura 2000 – 2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) και 1 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) καλύπτοντας 61,5% περίπου της 

έκτασης της περιοχής. 

2. Δύο (2) Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) 19,6 τ.χλμ – 2% περίπου της έκτασης 

της περιοχής. 

3. Αξιόλογα σπήλαια, σπουδαιότερα είναι τα παρακάτω: 

                                                           

11 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 
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Σπήλαιο Απήδημα, Σπήλαιο Καλαμάκια, Αλεπότρυπα Διρού, Καταφύγι Διρού, 

Γλυφάδα Διρού, Αλατσόσπηλο Δρύαλου, Βούγιωργη Δρύαλου, Κοραλλίων Διρού, 

Κουκούρι Μίνας, Πλακορύθρα Μέζαπος, Σπήλαιο Βύθακας, Σπηλιά Ζαχαριά, 

Καταφύγι Μαντίνειας, Αγριοτσόπακας 

4. Ταΰγετος, το κυριότερο όρος της ΠΕ Λακωνίας 

 

Οι κυριότεροι Πολιτιστικοί Πόροι είναι οι κατωτέρω:  

Τα κάστρα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι εκκλησίες βυζαντινού και μεταβυζαντινού 

ρυθμού και συνολικά η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής αποτυπώνουν την 

μακραίωνη ιστορία της Μάνης 

 Κάστρα 

Τα μεγαλύτερα κάστρα της Μάνης στην Βυζαντινή περίοδο: 

Καστρί Τηγανιού –(Αποσκεροί, Νικλιάνικο). 

Καστρί Κολοκύθι –(Προσηλιακοί). 

Καστρί Καρυούπολης –(Φωκάδες). 

Σιδερόκαστρο –(Μαλεύρηδες). 

Καστρί του Μεληγγού –(Σπανήδες). 

Από τους Φράγκους χτίστηκαν τα κάστρα: 

Κάστρο του Λεύκτρου. 

Κάστρο του Πασσαβά. 

Κάστρο της Μαΐνης. 

Από τους Τούρκους ή Ενετούς χτίστηκαν τα κάστρα: 

Κάστρο Ζαρνάτας. 

Κάστρο Κελεφάς. 

Κάστρο Πόρτο-Κάγιου. 

Κάστρο της Μπαρδούνιας. 

 Παραδοσιακοί και αξιόλογοι οικισμοί 

Οι 87 κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί προκαλούν έντονο αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον, γιατί διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτος ο παραδοσιακός τους χαρακτήρας 

και συγκεντρώνονται κυρίως στη νότια Μάνη. Ωστόσο, αξιόλογοι οικισμοί με 

παραδοσιακά χαρακτηριστικά υπάρχουν και στην Μεσσηνιακή Μάνη (Δυτική), που 

μέχρι σήμερα όμως, δεν έχουν κηρυχθεί 

παραδοσιακοί. 

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
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Οι οικισμοί Αερόπολη, Βάθεια, Κίττα και Μίνα, συμπεριλαμβάνονται στα Τοπία 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και αποτελούν οικισμούς σημαντικής εθνικής και 

περιφερειακής αξίας στα πλαίσια του συνολικού τοπίου της Μάνης, διεθνούς αξίας. 

 Εκκλησίες βυζαντινού και μεταβυζαντινού ρυθμού 

 Αρχαιολογικοί Χώροι – Κηρυγμένα Μνημεία 

 

Ο συνδυασμός των ανωτέρω χαρακτηριστικών του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, καθιστούν τη Μάνη, ιδιαίτερα αξιόλογο τοπίο με ιστορικότητα και 

διεθνή αναγνώριση. 

Στα πλαίσια διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον σχεδιασμό ΟΧΕ 

για την Μάνη, συντάχθηκε από κοινού από τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής 

Μάνης, υπόμνημα προτάσεων-δράσεων
12

. Οι προτάσεις των δύο Δήμων της Μάνης 

υποβλήθηκαν το Μάιο του 2016 .  

Η διαμόρφωση πρότασης εφαρμογής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έρχεται να αναδείξει τον ενιαίο 

χαρακτήρα της Μάνης, να αξιοποιήσει τα ανεκμετάλλευτα συγκριτικά 

πλεονεκτήματά της και να δώσει την ώθηση για την βιώσιμη ανάπτυξή της που θα 

βασίζεται στο τρίπτυχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Τουριστικοί και Πολιτιστικοί Πόροι  Υψηλό Επίπεδο Ανεργίας, ιδίως στους νέους.  

Περιβαλλοντικοί Πόροι προστατευμένοι από 

διεθνείς συμβάσεις (NATURA)  

Χαμηλό και σταδιακά μειούμενο κατά 

κεφαλή ΑΕΠ  

Ποιοτική Παραγωγή στον Πρωτογενή 

Τομέα, πολλά φημισμένα παραδοσιακά 

προϊόντα  

Υψηλό επίπεδο του Μη Οικονομικά Ενεργού 

Πληθυσμού που υποδηλώνει και υψηλό 

ποσοστό συνταξιούχων  

Ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα, πλούσιο 

πολιτιστικό απόθεμα με πολιτιστικούς, 

ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

παγκόσμιας και εθνικής εμβέλειας  

Ανεστραμμένη Ηλικιακή Πυραμίδα  

                                                           

12 Κοινό Υπόμνημα προτεινόμενων έργων-δράσεων Δήμων Ανατολικής & Δυτικής Μάνης 

προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την ΟΧΕ Μάνης 
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Εκτεταμένη παράκτια ζώνη με καθαρές 

παραλίες, γαλάζιες σημαίες  

Χαμηλό Επίπεδο Εκπαίδευσης του 

Πληθυσμού  

Εκτεταμένο δίκτυο Παραδοσιακών 

Οικισμών, Εκκλησιών και Κάστρων  

Μικρός και πολυτεμαχισμένος γεωργικός 

κλήρος  

Σπήλαια Διρού, αλλά και εκτεταμένο δίκτυο 

άλλων σπηλαίων  

Περιορισμένος Μεταποιητικός Τομέας  

Λιμένας Γυθείου (Τουρισμός Κρουαζιέρας, 

θαλάσσια σύνδεση με Κρήτη-Καστέλι, 

Κύθηρα, Πειραιά)  

Χαμηλή παραγωγικότητα Πρωτογενούς 

Τομέα (Χρόνια Διαρθρωτικά Προβλήματα)  

Εκτεταμένο Δίκτυο Πεζοπορικών 

Διαδρομών  

Μικρή δυνατότητα προσέλκυσης νέων 

επενδύσεων  

Ήπιες κλιματικές συνθήκες  Έλλειψη υποδομών διαχείρισης 

απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Επανεκκίνηση Επενδυτικού Ενδιαφέροντος  Έλλειψη σχεδίου προστασίας και διαχείρισης 

περιβάλλοντος  

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020  Κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τους 

περιορισμένους υδάτινους πόρους  

Αύξηση ποιοτικής παραγωγής πρωτογενούς 

τομέα  

Αρνητικές συνέπειες στην γεωργία από την 

επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ και την 

εφαρμογή νέων δυσμενών για την τοπική 

γεωργική παραγωγή πολιτικών στα πλαίσια 

της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου  

Προώθηση επιχειρηματικότητας με 

εξαγωγικό προσανατολισμό  

Αδυναμία εξεύρεσης επαρκών οικονομικών 

πόρων  

Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού με 

εκπαίδευση, κατάρτιση, δικτύωση  

Αρνητικές συνέπειες στην γεωργία από την 

αναθεώρηση της ΚΑΠ και την εφαρμογή 

νέων δυσμενών για την τοπική γεωργική 

παραγωγή πολιτικών στα πλαίσια της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου  

Ανάπτυξη τουρισμού και ιδιαίτερα 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(περιπατητικός, σπηλαιολογικός, 

θρησκευτικός κ.α.)  

Δραματική μείωση των μικρομεσαίων 

οικογενειακών επιχειρήσεων 

Εφαρμογή συστημάτων καταχώρησης και 

ανάδειξης ποιοτικών τοπικών προϊόντων  

Έλλειψη σχεδίου προστασίας και διαχείρισης 

περιβάλλοντος  

Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των 

παραγωγικών τομέων  

Κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τους 

περιορισμένους υδάτινους πόρους  
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Αξιοποίηση Λιμένα Γυθείου  Αρνητικές συνέπειες στην γεωργία από την 

επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ και την 

εφαρμογή νέων δυσμενών για την τοπική 

γεωργική παραγωγή πολιτικών στα πλαίσια 

της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου  

 

Η διαδικασία αυτή παρότι δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες διαβούλευσης με τους 

θεσμικούς φορείς και τους δρώντες στην περιοχή, συνέβαλε στην εξοικείωση των 

Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης με διαδικασίες  διαλόγου και κοινού 

σχεδιασμού καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Δημάρχων 

και υπηρεσιακών παραγόντων των δύο Δήμων.  

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων-

δράσεων ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ, περίπου έξι φορές μεγαλύτερος από τον 

προβλεπόμενο συνολικό προϋπολογισμό για την εφαρμογή ΟΧΕ στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.       

Η διαμόρφωση πρότασης εφαρμογής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έρχεται να αποκαταστήσει και να 

αναδείξει τον ενιαίο χαρακτήρα της Μάνης, να αξιοποιήσει τα ανεκμετάλλευτα 

συγκριτικά πλεονεκτήματά της και να δώσει την ώθηση για την βιώσιμη ανάπτυξή 

της που θα βασίζεται στο τρίπτυχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η υπόθεση εργασίας της παρούσας εργασίας είναι ότι η προσέγγιση της χωρικής 

διακυβέρνησης συμβάλει στην αξιοποίηση του χωρικού κεφαλαίου των χωρικών 

ενοτήτων, ενισχύεται η χωρική ανάπτυξη, η χωρική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.  

 

Από την θεωρητική ανάλυση του θέματος προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

 

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να μπορεί να 

απομονωθεί από τις λοιπές ασκούμενες πολιτικές, συμβάλει αναμφίβολα, στην 

δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την ανάπτυξη.  

Παράλληλα όμως η συζήτηση και κριτική για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 

είχαν ως αποτέλεσμα να ζητηθεί η συγγραφή της έκθεσης Barca. Για πολλούς η 

έκθεση Barca μπορεί να σημάνει για την πολιτική συνοχής ότι προκάλεσε η έκθεση 

Stern στον τομέα του περιβάλλοντος. Ως βασικό συμπέρασμα αναδεικνύεται πως 

είναι αναγκαία μια χωρικά στοχευμένη πολιτική με έντονη «place‐based» και 

ιδιαίτερα «αστική» προσέγγιση, ολοκληρωμένου χαρακτήρα, και με ειδικότερη 

μέριμνα για τις περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια (που απαντώνται κυρίως στα 

μεγάλα αστικά κέντρα – όπου η πρόσφατη οικονομική κρίση επιδείνωσε την 

συνολική οικονομική και κοινωνική τους ταυτότητα).  

Οι ειδικές ανάγκες αυτών των περιοχών είναι συνοπτικά, οι εξής:  

(α) η πρόσβαση στην απασχόληση και σε βασικά αγαθά ή υπηρεσίες,  

(β) η κοινωνική ένταξη (στέγαση, εκπαίδευση, απασχόληση, κλπ),  

(γ) η άρση της απομόνωσης σε όλες τις παραμέτρους (βελτίωση της 

προσβασιμότητας, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σε πολιτισμικά αγαθά, κλπ ) και  

(δ) η αντιμετώπιση φαινομένων που δυσχεραίνουν ή αναπαράγουν τα 

φαινόμενα φτώχειας (όπως η έλλειψη αναπτυξιακών ευκαιριών), ή παραμονής στην 

κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων. 

Σε κάθε μειονεκτική περιοχή υπάρχουν «μόνιμοι» παράγοντες απόκλισης και 

ότι κατά συνέπεια και η αναγνώριση και η αντιμετώπιση του περιφερειακού 
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προβλήματος πρέπει όχι μόνον να είναι επικεντρωμένη αλλά και να έχει 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Η έννοια της συνοχής και εξειδικευμένα της χωρικής συνοχής οφείλει να 

εξυπηρετήσει την προσπάθεια μιας κοινής πολιτιστικής ταυτότητας για την ΕΕ και 

τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ (Barca, 2009,50). Η συνοχή πρέπει να οδηγεί 

σε σύσφιξη των σχέσεων των λαών των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε ένα πολιτιστικό 

επίπεδο και ο πολιτισμός να αποτελεί κύριο συστατικό του χωρικού κεφαλαίου, χωρίς 

να ξεχωρίζονται από τις υπόλοιπες διαστάσεις του χωρικού κεφαλαίου. Η χωρική 

διακυβέρνηση πρέπει να εξυπηρετεί την χωρική συνοχή και να διαμορφώνει μια 

διακυβέρνηση που θα συμβάλλει στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Η εδαφική ατζέντα 

2020 μπορεί να αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την υποστήριξη μιας τέτοιας 

κατεύθυνσης (Territorial Agenda, 2020:6,8 και Territorial State and Prospectives, 

2011:47-50).     

Από την άλλη πλευρά η χωρική διακυβέρνηση από μόνη της δεν είναι αρκετή 

δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης του χωρικού 

κεφαλαίου και της χωρικής συνοχής. Η χωρική διακυβέρνηση θα πρέπει παράλληλα 

να είναι και χρηστή διακυβέρνηση.   

Επιπλέον απαιτείται θεσμική οργάνωση που συμβάλει στην βελτιστοποίηση 

οριζόντιου και κάθετου συντονισμού. Οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η σύσταση 

διυπουργικών επιτροπών και υπηρεσιών στην χώρα μας και στα υπόλοιπα κράτη-

μέλη της ΕΕ που θα πρέπει να εξυπηρετούν μίγμα αναπτυξιακής, περιφερειακής και 

χωροταξικής πολιτικής, προωθώντας το μοντέλο της αναπτυξιακής πολιτικής με 

χωρική διάσταση (place based policy) θεωρείται απαραίτητη.           

 

 Τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση Barca είναι συνοπτικά και αδιάσειστα 

και παρέχουν μια κοινή βάση για συζήτηση για την πολιτική συνοχής. Επίσης θέτει 

αρκετά δύσκολα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν.  

Ενώ η πολιτική συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει πολλά 

θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά :  

 

Η Πολιτική Συνοχής είναι διασπασμένη, απομονωμένη και περιορισμένων 

αντιλήψεων....  

 Η έκθεση κάνει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει συναίνεση στο τι είναι 

Περιφερειακή Πολιτική -πολιτικά, εννοιολογικά ή από την άποψη στοχοθεσίας και 
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επίτευξης στόχων. Διαφορές υπάρχουν μεταξύ της πολιτικής κοινότητας και της 

ακαδημαϊκής κοινότητας.   

 έχει συγκρουόμενους στόχους.... Η έκθεση υποστηρίζει την ανάγκη για 

αξιολόγηση της αποδοτικότητας (ότι σε όλες τις περιοχές πρέπει να δοθεί η ευκαιρία 

να αξιοποιήσουν  πλήρως τις δυνατότητές τους) αλλά και της ισότητας 

(συνυπολογισμός) και της συμφωνίας (ότι σε όλους τους πολίτες πρέπει να δοθεί η 

ευκαιρία μιας ισάξιας ζωής,  ανεξάρτητα από το που ζουν).  

Είναι  άσχημα εφαρμοσμένη...Η έκθεση παρέχει μια ισχυρή κριτική του 

τρέχοντος προτύπου εφαρμογής, ιδιαίτερα γίνεται εστίαση στην απορρόφηση 

κονδυλίων και στην αξιοθρήνητη κατάσταση στον τομέα ελέγχου και αξιολόγησης 

της Πολιτικής Συνοχής – που σημαίνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν η Πολιτική 

Συνοχής πραγματικά «λειτουργεί», και εάν «λειτουργεί» με ποιόν τρόπο. 

Παρά αυτές τις σοβαρές ελλείψεις, τα διαθέσιμα ποιοτικά ευρήματα και 

πολλά ποσοτικά στοιχεία οδηγούν σε δύο συμπεράσματα για την τρέχουσα 

αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής.   

1ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η πολιτική συνοχής αποτελεί την κατάλληλη βάση για 

την υλοποίηση της placed-based development που είναι η κατάλληλη πολιτική για 

την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η πολιτική συνοχής πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση.  

 

Η Ελλάδα και ειδικότερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι Δήμοι 

Ανατολικής και Δυτικής Μάνης αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες ως προς 

την κατανόηση και  την προσαρμογή στις εξελίξεις, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

σχεδιασμού. Η δυσκολία προσαρμογής οφείλεται κυρίως στην έλλειψη στρατηγικής 

αντίληψης σχεδιασμού ή/και στην εσκεμμένη απουσία σχεδιασμού.  Στην χώρα μας 

και ειδικότερα στη μελέτη περίπτωσης (Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους Δήμους 

Ανατολικής και Δυτικής Μάνης) στοιχεία της «παράδοσης σχεδιασμού» αποτελούν η 

κυριαρχία ενός ισχυρά συγκεντρωτικού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, η 

απουσία εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού, η ανεπάρκεια των μηχανισμών 

δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής, οι αδιαφανείς μορφές διαμεσολάβησης 

συμφερόντων και η έλλειψη επαρκών μηχανισμών υποστήριξης, ελέγχου και 

παρακολούθησης της εφαρμογής του χωρικού σχεδιασμού.  Στην χώρα μας η χωρική 

διακυβέρνηση είναι ελλιπής και δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των υπουργείων. 

Απουσιάζει ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός τομεακών πολιτικών- οικονομικού 
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προγραμματισμού και χωροταξικής πολιτικής (Ζαχαρή και Ασπρογέρακας,2013:102). 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός ενώ τυπικά συμπεριλαμβάνει υπόψη τη γνώμη των 

Περιφερειών και των Δήμων και των πολιτών στην ουσία δρομολογείται από την 

Κεντρική Διοίκηση και τις Περιφέρειες, ενώ τείνει να είναι μια υπόθεση ειδικών που 

οι πολίτες αδυνατούν να συμμετάσχουν. Σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζεται το 

φαινόμενο της ατελούς συμμετοχής των πολιτών καθώς συνοδεύεται από μια τάση 

εξυπηρέτησης του ατομικού συμφέροντος, παρά του ευρύτερου δημόσιου 

συμφέροντος (Βασενχόφεν κ.α. 2010:167).  

Μια άλλη παρατήρηση είναι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού 

κράτους και η λήψη, σε μεγάλο ποσοστό, των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο. Η 

κουλτούρα του ελληνικού διοικητικού συστήματος αποτελεί εμπόδιο στην 

προσέγγιση της χωρικής διακυβέρνησης. Η περιχάραξη αρμοδιοτήτων των 

υπουργείων, ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπηρεσιών, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας (Βασενχόφεν κ.α. 2010:211,292,297), το πελατειακό σύστημα, η 

γραφειοκρατία, η κομματοκρατία δυσκολεύουν τον οριζόντιο επιτελικό σχεδιασμό 

και την απαιτούμενη ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων με την εφαρμογή 

αναπτυξιακής πολιτικής με χωρική διάσταση.  

Το πρόβλημα στην περίπτωσή μας είναι Αρχιτεκτονικό-Σκελετικό στον 

σχεδιασμό και την δομή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά τα Χωρικά Εργαλεία της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Δεν αξιοποιούνται όλες οι προτεραιότητες, με αποτέλεσμα να 

απουσιάζει ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας. 

Στην περίπτωση μας παρουσιάζεται ένας έντονος συγκεντρωτισμός 

σχεδιασμού και αποφάσεων  και μια προσέγγιση σχεδιασμού από πάνω προς τα κάτω 

(up to bottom) ενώ ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είναι από κάτω προς τα πάνω (bottom 

up).  

Αυτό που προτάσσεται ως στρατηγική, σε καμία περίπτωση δεν είναι 

στρατηγική.  

Παρατηρείται ασυμφωνία μίγματος πολιτικών.  

Ένα ακόμη συστημικό πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι ότι άλλος φορέας 

(Περιφέρεια Πελοποννήσου) σχεδιάζει και κάνει την κατανομή των πόρων και άλλος 

φορέας (Δήμοι, ΟΤΔ) θα κληθεί να υλοποιήσει τις δράσεις.  

Ο σχεδιασμός και οι προτάσεις και της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και 

των Δήμων για την ΟΧΕ Μάνης, δεν εντάσσονται σε έναν ευρύτερο, μακροχρόνιο, 

π.χ. δεκαπενταετή, προγραμματισμό, με αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά να 
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προτείνονται και να υλοποιούνται έργα που δεν έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, 

που είναι αποσπασματικά και έχουν αμφίβολο αποτέλεσμα στην βελτίωση της ζωής 

των πολιτών και στην οικονομική ανάπτυξη. Στην περίπτωση της περιοχής της 

Μάνης (Δήμος Ανατολικής και Δυτικής Μάνης) έχουμε μια περιοχή με κοινά 

χαρακτηριστικά, ίδια ανθρωπογεωγραφία, κοινά ήθη και έθιμα, κοινή καταγωγή. 

Κοινές είναι και οι ανάγκες των ανθρώπων, οπότε απαιτείται Ολοκληρωμένη 

Αντιμετώπιση και Πολυτομεακότητα (Υποδομές, Επιχειρήσεις και Άνθρωποι). 

Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ακολουθείται μια συνολική πολιτική με 

ορίζοντα δεκαπενταετίας, όπου οι Περιφέρειες και οι Δήμοι τους θα ανέπτυσσαν 

Στρατηγική που θα εξυπηρετούσαν την Συνολική Στρατηγική.     

Χωρίς Στρατηγική δεν στηρίζεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων και 

των χρηματοδοτήσεων.   

Για μια ακόμη φορά διαφαίνεται ότι οι υποδομές (hard δράσεις) θα κατέχουν 

τη μερίδα του λέοντος στις προτάσεις και στις δράσεις που θα προταθούν και θα 

υλοποιηθούν. 

Επιπλέον η ισότιμη συμμετοχή των διαφόρων ελίτ
13

 (Barca,2009:21) με το 

σύνολο της Κοινωνίας των Πολιτών δύσκολα επιτυγχάνεται στην πράξη. Είναι 

δύσκολο να διαλυθούν σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο.  

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκαν η Πολιτική Συνοχής και η χωρική της 

διάσταση, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι προϋποθέσεις που μπορούν με την 

ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών να οδηγήσουν σε  πραγματικό, θετικού 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα, μέσα από ένα υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης, μέσα από τη 

μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, την αύξηση της 

απασχόλησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία εισοδημάτων, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αξιοποίηση ενός πλαισίου αναδιανεμητικών 

πολιτικών και μιας πραγματικής ενεργοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής. 

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα και την μελέτη των Χωρικών Εργαλείων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκύπτει συγκεντρωτισμός στον σχεδιασμό και την 

κατανομή των πόρων, τις επιλέξιμες περιοχές και σημαντική καθυστέρηση σε όλα τα 

μέχρι σήμερα στάδια.  

Οι ΟΤΑ 1
ου

 βαθμού και οι τοπικές κοινωνίες από την άλλη πλευρά δείχνουν να 

αδυνατούν να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα, δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 

                                                           

13 Ομάδων συμφερόντων 
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τεχνογνωσία (αιρετοί και εργαζόμενοι) να διεκδικήσουν και να υλοποιήσουν 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις περιοχές τους.  

Η έλλειψη κουλτούρας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, οι συμμετοχικές διαδικασίες, 

το πελατειακό-ψηφοθηρικό σύστημα, η ευνοιοκρατία  και ο από πάνω προς τα κάτω 

σχεδιασμός που έχουν «ριζώσει» χρόνια στην κοινωνία μας είναι δύσκολο να 

αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 

με την συμμετοχή τους στα δρώμενα σε τοπικό επίπεδο μπορούν να 

συνδιαμορφώσουν το μέλλον τους. Όμως η κουλτούρα κάθε λαού μπορεί να αλλάξει 

μόνο με την σωστή μόρφωση και παιδεία. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο και ενεργούς 

πολίτες.         
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