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9. ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014 - 20201 
 
Τα βασικά σηµεία του σχεδίου πρότασης του Γενικού Κανονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 2014-2020 
είναι: 
• Ολοκληρωµένη χωρική προσέγγιση  
• Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων: δυνατότητα διαµόρφωσης 

τοπικών προγραµµάτων ανάπτυξης µε τη χρήση / συνδυασµό πόρων από τα διαρθρωτικά Ταµεία 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ και Ταµείο Αλιείας),  

• ∆ηµιουργία «πλατφόρµας αστικής ανάπτυξης»,  
• ∆υνατότητα διαµόρφωσης ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων στη βάση αστικών και χωρικών 

στρατηγικών.  
• Εισαγωγή Κοινών Σχεδίων ∆ράσης (Joint Action Plans). 
 
Οι βασικές εθνικές θέσεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής 2014-2020 είναι: 
- Η ευρωπαϊκή οικονοµική κρίση καθιστά περισσότερο από ποτέ αναγκαία την Πολιτική Συνοχής, η οποία 

θα πρέπει να ενισχύσει τον κεντρικό της ρόλο για τη µείωση των ανισοτήτων σε περιφερειακό και 
διαπεριφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της 
Ένωσης. 

- Κάθε θεµατική συγκέντρωση της στρατηγικής Ε 2020 θα πρέπει να αφήνει συνεπώς περιθώρια 
σχεδιασµού µε βάση τον προγραµµατισµό σε περιφερειακό επίπεδο σύµφωνα µε τις εθνικές ή 
περιφερειακές του ανάγκες και δυνατότητες.  

- Η υπό όρους εκταµίευση πόρων της Πολιτικής Συνοχής θα πρέπει να αφορά µόνο στην ορθή χρήση των 
πόρων και στα ζητήµατα χρηστής διαχείρισης της πολιτικής αυτής, κάτι που θα πρέπει να αποδεικνύεται 
µε επιστηµονικό τρόπο. 

- Επιδιώκεται να προβλεφθεί επαρκής κάλυψη για τις περιφέρειες σε µεταβατική στήριξη, όπως για τις 
Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (phasing-out) της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 

- Επιδιώκονται επίσης κάποιες αλλαγές στη µεθοδολογία κατανοµής των πόρων µεταξύ των περιφερειών 
της Ένωσης (“negotiating box”) προκειµένου βελτιώνοντας κατά το δυνατόν την αντικειµενικότητα του 
υποδείγµατος (µοντέλου) υπολογισµού, να βελτιωθεί κατ’ επέκταση και η χρηµατοδότηση των ελληνικών 
περιφερειών. 

- Οι περιφέρειες µε µόνιµα γεωγραφικά µειονεκτήµατα θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη 
αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων µε την ένταξή τους στην κατηγορία περιφερειών µετάβασης, 
ανεξάρτητα του κατά κεφαλήν εισοδήµατός τους. 

 
Συνεπώς για την περίοδο 2014-2020 οι βασικές προτεραιότητες / παράµετροι στο σχεδιασµό 
εστιάζονται στις ακόλουθες : 
- στην ανάγκη επίτευξης κοινωνικής συνοχής, µέσω πολιτικών για την καταπολέµηση της φτώχειας και την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
- στην προώθηση της χωρικής συνοχής, µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη για το σύνολο των 

Περιφερειών της χώρας, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις περιοχές µε γεωγραφικά µειονεκτήµατα και 
τις αστικές περιοχές, 

- στην ενδυνάµωση της κοινωνίας της γνώσης και της αναβάθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε 
έµφαση στις δεξιότητες και τη δια βίου µάθηση, 

- στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της επιτάχυνσης της ένταξης της χώρας και των 
Περιφερειών της στο νέο, µεταβαλλόµενο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και στο διεθνές οικονοµικό 
περιβάλλον, µέσα από αναβάθµιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων σε 
εθνική, περιφερειακή και αστική κλίµακα,  

- στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας, 
- στην ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 
- στην αναχαίτιση, και στη συνέχεια στην αναστροφή των δεικτών της ανεργίας, σε συνδυασµό πάντοτε µε 

τη δροµολόγηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προώθηση 
της καινοτοµίας καθώς και τη στήριξη της απασχόλησης όλων, µε έµφαση στους νέους και στην ενεργό 
γήρανση, ώστε να δηµιουργούνται σταθερά νέες θέσεις εργασίας σε ανταγωνιστικούς τοµείς 
δραστηριοτήτων, 

- στην ανάπτυξη των παραγωγικών τοµέων της χώρας, µε έµφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 

- στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενδογενούς χρηµατοδότησης των επενδύσεων, αλλά και στην ευρεία 
προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, 

                                            
1 Ειδική Γραµµατεία ΕΣΠΑ, Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μάιος 2012  
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- στη βελτίωση των υποδοµών, εκεί και µόνο όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές 
διαπιστωµένες ανάγκες, µε στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης των Περιφερειών και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων,  

- στην ενίσχυση της µετάβασης σε µία κοινωνία χαµηλών εκποµπών ρύπων, 
- στην προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, της απόδοσης των πόρων, της 

αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε αυτήν στο πλαίσιο της Αειφόρου 
Ανάπτυξης,  

- στην έµφαση στη χωρική προσέγγιση (place-based): στο υποπεριφερειακό επίπεδο όπου συναντώνται 
οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, στις αστικές περιοχές, ως κινητήρες ανάπτυξης αλλά και όπου η 
επίπτωση της κρίσης είναι εντονότερη, στην προσφυγή στα προτεινόµενα εργαλεία ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων (community-led local development, integrated local development strategies κτλ). 
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10. ΝΟΜΟΣ 3986/2011 «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012−2015» 
 
Πολεοδοµική ωρίµανση και επενδυτική ταυτότητα δηµοσίων ακινήτων και λοιπές ρυθµίσεις για την 
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας (κεφ. Β’) 
 
Σκοπός − Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 10): Με τις διατάξεις του κεφ. αυτού ρυθµίζεται η διαδικασία 
πολεοδοµικής ωρίµανσης των δηµοσίων ακινήτων

2 και η απόδοση σε αυτά βιώσιµης επενδυτικής 
ταυτότητας, µε σκοπό την αξιοποίησή τους που συνιστά λόγο εντόνου δηµοσίου συµφέροντος. 
 
Γενικοί κανόνες χωροθέτησης – γενικές χρήσεις γης (άρθρο 11): Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των 
δηµοσίων ακινήτων καθορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης ως εξής: 
1. Η αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων διενεργείται στα πλαίσια που διαγράφει η εθνική δηµοσιονοµική, 
αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στο νόµο αυτό. 
Οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, όπως αυτές απορρέουν από τα υφιστάµενα χωροταξικά 
πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται κατά τον καθορισµό του χωρικού 
προορισµού των δηµοσίων ακινήτων σε συνδυασµό µε τις ανάγκες της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της επένδυσης έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή 
σχέση µεταξύ των χωροταξικών επιλογών και των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών στόχων για την 
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. 
 
2. ∆εν επιτρέπεται η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, τα οποία εµπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους 
προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, σε 
πυρήνες εθνικών δρυµών, σε διατηρητέα µνηµεία της φύσης, σε εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς 
σηµασίας. 
 
3. Η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, στα οποία περιλαµβάνονται χώροι που προστατεύονται από την 
κείµενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νοµοθεσία λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως 
ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και περιορισµούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις 
των νόµων 998/ 1979, 1650/1986 και 3028/2002, όπως ισχύουν. 
 
4. Η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων που εµπίπτουν σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της 
ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται µόνον εφόσον επιτρέπεται από τα υφιστάµενα ειδικά 
νοµικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα 
αυτά. 
 
Τα δηµόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός 
εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων µπορούν 
να υπάγονται, σύµφωνα µε το γενικό προορισµό ανάπτυξης και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές 
κατηγορίες χρήσεων γης στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι επιτρεπόµενες χρήσεις: Τουρισµός – 
Αναψυχή, Επιχειρηµατικά Πάρκα, Θεµατικά πάρκα – Εµπορικά κέντρα – Αναψυχή, Μεταφορικές, τεχνικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδοµές και λειτουργίες, ∆ηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων 

 
Για κάθε µία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης ορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής 
δόµησης καθώς και το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης για όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων 
γης που ορίζεται σε 50%. Για τον υπολογισµό της µέγιστης εκµετάλλευσης και των λοιπών όρων και 
περιορισµών δόµησης, η έκταση του ακινήτου νοείται ως «ενιαίο σύνολο». 
 
Χωρικός προορισµός − Επενδυτική ταυτότητα δηµοσίων ακινήτων (άρθρο 12) : Για τον καθορισµό του 
χωρικού προορισµού των δηµοσίων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10  του παρόντος Κεφαλαίου, 
καταρτίζονται και εγκρίνονται  «Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων» (ΕΣΧΑ∆Α) 
κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Με τα σχέδια αυτά οριοθετούνται σε χάρτη κλίµακας 1:5.000 µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο 
ΕΓΣΑ ‘87, όπως αυτό ισχύει, τα προς αξιοποίηση ακίνητα και καθορίζονται και εγκρίνονται: 
α) Ο βασικός χωρικός προορισµός (επενδυτική ταυτότητα) του προς αξιοποίηση ακινήτου, δηλαδή η 
υπαγωγή σε µία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και όρων δόµησης που ορίζονται στο 
προηγούµενο άρθρο. 
β) Οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην έκταση του προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν 
πρόσθετοι περιορισµοί, που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης. 

                                            
2 Ως δηµόσια ακίνητα, νοούνται τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. ή σε 
εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α. 
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γ) Οι ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης του προς αξιοποίηση ακινήτου. 
δ) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου στα οριοθετούµενα κατά τα ανωτέρω ακίνητα, εφόσον απαιτείται, 
στις οποίες µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης, στη δόµηση και στην 
εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών. 
ε) Οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύµφωνα µε την κατά νόµο προβλεπόµενη στρατηγική µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται και δηµοσιοποιείται.  
 
 Η έγκριση των ΕΣΧΑ∆Α γίνεται µε Π.∆/γµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου 
∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση της ∆ηµόσιας Περιουσίας. Με τα Π.∆/γµατα της προηγούµενης 
παραγράφου µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα Ρυθµιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, 
εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και πολεοδοµικές µελέτες και άλλα 
σχέδια χρήσεων γης. 
 
Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου – παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρα 13-14) 
 
 Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης δηµοσίου ακινήτου εκδίδεται κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση του 
κυρίου της επένδυσης. Για την έκδοση της απόφασης αντί των οργανισµών και φορέων  γνωµοδοτούν το 
Κεντρικό Συµβούλιο ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση της ∆ηµόσιας Περιουσίας. Η απόφαση έγκρισης της 
χωροθέτησης για τα επενδυτικά σχέδια επέχει θέση άδειας επέµβασης και έγκρισης αλλαγής χρήσης.  
 
Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της 
επένδυσης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώµατος εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης 
λιµενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάµενων στην περιοχή, λιµενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση 
γίνεται για χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα (50) χρόνια και µε καταβολή ανταλλάγµατος που προσδιορίζεται 
στην οικεία σύµβαση παραχώρησης. 
 
Η έκδοση οικοδοµικών αδειών από τον Υπουργό ΠΕΚΑ γίνεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 
υποβολή πλήρους φακέλου (άρθρο 15). Ειδική Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, 
διενεργεί τον  έλεγχο της αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό 
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
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11. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3908/2011 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» (ΦΕΚ 8/Α/2011) 
 
Σύµφωνα µε το νέο Αναπτυξιακό Νόµο, η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες (η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανήκει 
στην τελευταία ζώνη µε χαµηλό ΑΕΠ) και οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα µε το 
µέγεθός τους (µεγάλες, µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές)3.  
Αναπτυξιακός νόµος 3908/2011 ‘’ενίσχυση Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη, την 
επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική συνοχή’’ 
Τα υπαγόµενα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
α. Γενικής Επιχειρηµατικότητας, στην οποία περιλαµβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που 
µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία ή σε µία από τις 
κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής. 
β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού 
εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτοµιών, όπως 
συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόµησης ενέργειας, έργα και 
προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευµένου επιστηµονικού και ερευνητικού 
δυναµικού. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 
90% των ορίων. Το υπόλοιπο ποσοστό συµπληρώνεται µε την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής. 
γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαµβάνονται επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες που 
αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά 
προβλήµατα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές εφαρµογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόµησης 
ενέργειας και αξιοποίησης υδατίνων πόρων και συµβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον 
ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας.    
Στον αναπτυξιακό νόµο µπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που ανήκουν και στους τρεις παραγωγικούς 
τοµείς. Οι ΟΤΑ και οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις τελούν υπό τους περιορισµούς του άρθρου 2 (παρ. 3) του Ν. 
3908/2011. 
Τα είδη των παρεχόµενων ενισχύσεων του Ν. 3908/2011, είναι: α) επιχορήγηση που συνίσταται στη 
δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών 
του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, β) επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και 
προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις, 
γ) φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των 
πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης4.  
Τα επενδυτικά σχέδια που µπορούν να υπαχθούν στον Νόµο 3908/2011 αφορούν όλους τους τοµείς της 
οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και ειδικά επενδυτικά σχέδια αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, καθώς και 
ίδρυσης ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων. 
Το ποσοστό επιδότησης µιας επένδυσης διαµορφωνόταν ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, το είδος 
της επένδυσης, καθώς και την περιοχή της επένδυσης. 
 
Το ύψος της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού 
σχεδίου δεν ξεπερνά το 50%. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τους τρεις πρώην νοµούς (Π.Ε.) της Π∆Ε είναι: 
Π.Ε. Ηλείας, Αχαϊας και Αιτωλοακαρνανίας – Ζώνη Γ: α) µεγάλη επιχείρηση – 40%, β) µεσαία επιχείρηση – 
45%, γ) µικρή και πολύ µικρή επιχείρηση – 50%. 
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης διαβαθµίζεται ως εξής: α) πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 200.000 €, β) µικρές 
Επιχειρήσεις 300.000 €, γ) µεσαίες  Επιχειρήσεις 500.000 €, δ) µεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000 € 
 
Στα επενδυτικά σχέδια που εγκαθίστανται  σε Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.)_και Ζώνες 
Καινοτοµίας, παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, ποσοστό ενίσχυσης 5% επιπλέον των παραπάνω ποσοστών και 
µέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

                                            
3 Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση, η οποία απασχολεί από 10 εργαζοµένους (0-9) και της οποίας ο 
κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η 
επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους (10-49) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση, η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους (50- 249), ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, ως µεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση, η οποία απασχολεί 
περισσότερους από 250 εργαζοµένους, ο κύκλος εργασιών της είναι µεγαλύτερος από 50 εκατ. ευρώ και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού είναι µεγαλύτερο από 43 εκατ. ευρώ. 
4 Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του 
επιχειρηµατικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 
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12. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 20135 
 
Στόχος του Ε.Σ.Π.Α. είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η αύξηση της 
παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την 
επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς 
αποκλεισµούς. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στους 
παρακάτω τοµείς: 
• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας µε γενικούς στόχους 

o 1. Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 
o 2. Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας 
o 3. ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

• Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία µε γενικούς στόχους 
o 4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο (αναβάθµιση 

του εκπαιδευτικού συστήµατος). 
o 5. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους 

(αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης). 
o 6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή µε γενικούς στόχους 

o 7. Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων 
o 8. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 
o 9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης 

όλων στην αγορά εργασίας. 
o 10. Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει 

ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των 
υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. 

o 11. Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 
απασχόληση – κοινωνική συνοχή). 

• Θεσµικό Περιβάλλον µε γενικό στόχο 
o 12: Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης. 
• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης µε γενικούς στόχους 
o 13. Ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 

συστήµατος µεταφορών της χώρας. 
o 14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία 
o 15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 
o 16. Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής 
o 17. Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χωρικής ενότητας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Ιονίων Νήσων6 
στη νέα προγραµµατική περίοδο είναι: 
• ∆ιεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας  
• επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης  
• αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραµµατισµού 
Τρεις αναπτυξιακές προτεραιότητες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χωρικής ενότητας: 1) 
Ελκυστικότητα της περιοχής προγραµµατισµού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης, 2) 
Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας στην περιοχή προγραµµατισµού και 3) Άµβλυνση 
ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων.  
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας7 θα εστιάσει: 

                                            
5 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2007. Το 
Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο για την 
περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία συµβαδίζει µε τις 
κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών 
προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου». 
6 Παρά το γεωγραφικό της δυισµό η συγκεκριµένη χωρική ενότητα χαρακτηρίζεται από µια σειρά κοινών προβληµάτων 
που συνδέονται µε την εµµονή του παραδοσιακού προτύπου του αγροτικού τοµέα, µε τις επιπτώσεις της 
αποβιοµηχάνισης στα αστικά της κέντρα αλλά και µε το δυναµικό κλάδο της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης ο 
οποίος, όµως, όπως είναι αναµενόµενο διαφοροποιείται κατά περιοχές. Συνολικά τα προβλήµατα παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη ένταση στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας.  
7 Η ∆υτική Ελλάδα αποτελεί σύµφωνα µε τα κριτήρια της απασχόλησης και της ανεργίας µια από τις Περιφέρειες της 
χώρας που κατατάσσεται στο τελευταίο ένα τρίτο σε ότι αφορά την έκταση των προβληµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την 



 65

• στην ανάπτυξη αλλά και την επιτάχυνση ολοκλήρωσης των υποδοµών και των υπηρεσιών (π.χ. 
ολοκλήρωση µεγάλων έργων µεταφορικών υποδοµών) και συγκεκριµένα η δηµιουργία και λειτουργία του 
∆υτικού Άξονα της ΠΑΘΕ Κόρινθος - Πάτρα).  

• σε παρεµβάσεις στο πλαίσιο συνδυασµένων µεταφορών (ανάπτυξη εµπορευµατικών σταθµών).  
• στην αύξηση των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και στον αναπροσανατολισµό του 

παραγωγικού δυναµικού σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Ειδικότερα, θα 
επιδιωχθεί η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και 
επιχειρήσεων, η ίδρυση νέων και ο εκσυγχρονισµός υφιστάµενων επιχειρήσεων µε έµφαση στην 
καινοτοµία και νέες τεχνολογίες αλλά και η δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων µε την αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας.  

• στην ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις ειδικές – εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές της ορεινής ενδοχώρας. 

• σε παρεµβάσεις προστασίας και βελτίωσης του αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος (π.χ. 
ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών και 
υγρών αποβλήτων)  

• στην αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 
• στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των αστικών κέντρων της Περιφέρειας 
• στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας µε νέες ανταγωνιστικές καλλιέργειες και στην 

καθετοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα καθώς  
Η στρατηγική ανάπτυξη της Πάτρας8 ως πόλος ανάπτυξης – αστικό κέντρο που συγκεντρώνει ειδικές 
χρήσεις, που κρίνονται σηµαντικές για τη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία (πύλη, κόµβος) αναπτύσσεται ως 
συνδυασµός των παρακάτω στοιχείων:  
• Πολυκεντρικότητα 
• Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µε άλλα αστικά κέντρα της χώρας 
• Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών και περιορισµός της αστικής διάχυσης 
• Αειφόρος ανάπτυξη (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, ολοκληρωµένες υποδοµές αστικών 

εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων, µείωση των οικιακών 
αποβλήτων) 

• Αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων  
• Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις (παρατηρητήριο) 
Ανάπτυξη της υπαίθρου:  
1. Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών (σηµαντικοί ορεινοί όγκοι της Πελοποννήσου)9.   
Σηµαντικό στοιχείο της ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποτελεί η συγκρότηση λειτουργικών διασυνδέσεων 
µε τα γειτονικά αστικά κέντρα σε µια λογική ηµερησίων µετακινήσεων. Τα κέντρα αυτά µπορούν να 
αποτελέσουν ολοκληρωµένα σηµεία υποστήριξης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στον ορεινό χώρο. 
2. Ανάπτυξη των λοιπών αγροτικών περιοχών10 (στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ο νοµός 
Αχαΐας -NUTS III- κατατάσσεται στις σηµαντικά αγροτικές περιοχές) και των περιοχών που 
συνδέονται µε την αλιεία. 
Η στρατηγική για την ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου στοχεύει: 
• Βραχυπρόθεσµα στη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος και 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. (ΕΤΠΑ – Ταµείο Συνοχής) 

                                                                                                                                                 
έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας. Οι λόγοι που οδηγούν στην συγκεκριµένη κατάσταση συνδέονται µε την 
καθυστέρηση του µετασχηµατισµού του παραγωγικού προτύπου κυριαρχίας του πρωτογενή τοµέα και µε τα 
προβλήµατα αποβιοµηχάνισης που αντιµετωπίζουν τα αστικά της κέντρα. Καθοριστική για την κατάσταση αυτή είναι και 
η σχετικά αποµακρυσµένη χωρικά θέση της σε σχέση µε τον υφιστάµενο άξονα ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε το γεγονός 
ότι τα µεγάλα έργα στην Περιφέρεια άρχισαν να πραγµατοποιούνται µε σχετική καθυστέρηση. Πρέπει πάντως να 
σηµειωθεί ότι στην Περιφέρεια προγραµµατίζονται σηµαντικά έργα έτσι ώστε να µπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή σχετικά 
σύντοµα θα αποτελέσει κεντρικό τµήµα του αναδυόµενου δυτικού άξονα ανάπτυξης της χώρας. 
8 Η Πάτρα αποτελεί την τρίτη σε πληθυσµό πόλη της χώρας, παρουσιάζει τάσεις αύξησης του πληθυσµού, ενώ το 
παραγωγικό της πρότυπο αντιστοιχεί σε εκείνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (ΠΣ), παρουσιάζοντας τάσεις 
υποχώρησης της σηµασίας του πρωτογενή τοµέα. Επίσης, αποτελεί έδρα Περιφέρειας, ενός µεγάλου πανεπιστηµίου και 
την πλέον σηµαντική δυτική πύλη της χώρας, αναπτύσσοντας σταδιακά δικτυώσεις µε το Αίγιο στην Πελοπόννησο και τη 
Ναύπακτο στην άλλη µεριά του Κορινθιακού κόλπου. Η Πάτρα αποτελεί ακρογωνιαίο σηµείο του υφιστάµενου άξονα 
ανάπτυξης της χώρας αλλά και κεντρικό σηµείο του αναδυόµενου δυτικού άξονα ανάπτυξης της χώρας (Γιάννενα, Άρτα, 
Πρέβεζα, Αγρίνιο-Μεσολόγγι, Πάτρα, Πύργος - µικρά αστικά κέντρα ∆υτικής Πελοποννήσου, Καλαµάτα). 
9 Για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δε θα υιοθετηθεί σε επίπεδο Περιφερειών διαφοροποιηµένη πολιτική αλλά 
οριζόντια και σε επίπεδο χώρας. 
10 Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης για το σύνολο των προγραµµατικών εγγράφων (ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ) η Ελλάδα για τον 
ορισµό των αγροτικών περιοχών /περιοχών της υπαίθρου αποδέχεται τον ορισµό του ΟΟΣΑ, που χρησιµοποιεί ως 
κριτήριο προσδιορισµού του αγροτικού χαρακτήρα την πληθυσµιακή πυκνότητα. Με βάση τον ορισµό αυτό οι περιοχές 
οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες που είναι: Κυρίαρχα αγροτικές (predominantly rural άνω του 50% του πληθυσµού ζει 
σε αγροτικές κοινότητες δηλαδή κοινότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα κάτω των 150 κατοίκων ανά τετρ. χλµ., 
σηµαντικά αγροτικές (significantly rural 15 % έως 50ο% του πληθυσµού ζει σε αγροτικές κοινότητες) και σηµαντικά 
αστικές (predominantly urban λιγότερο από το 15% του πληθυσµού ζει σε αγροτικές κοινότητες). 
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• Στη διασφάλιση της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής σηµασίας των περιοχών της υπαίθρου 
καθώς και µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, που συνδυάζει παραδοσιακές µε σύγχρονες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε συµβατά µε το περιβάλλον και το τοπίο όρια. (ΕΤΠΑ - ΕΓΤΑΑ – ΕΤΑ) 

• Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα µέσω της οργάνωσής του σε σύγχρονα 
επιχειρηµατικά πρότυπα, µε περαιτέρω ενδυνάµωση της εξωστρέφειας του, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα που έχει σε µια σειρά προϊόντων αλλά και µεθόδων παραγωγής ( ΕΓΤΑΑ – ΕΤΑ) 

• Στη δηµιουργία υποδοµών που σχετίζονται µε την αλιευτική δραστηριότητα (ΕΤΠΑ). 
• Στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της σαν σηµαντικού 

«διαχειριστή» των φυσικών πόρων αλλά και διατήρησης του αγροτικού τοπίου, φυσικού και 
ανθρωπογενούς (ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ) 

• Στη βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των πιέσεων και προστασίας εδάφους 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας αλλά και επίτευξης των στόχων 
της χώρας σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Κιότο (ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ) 

• Στη διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών, µέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και της συµβολής τους στη διαφοροποίηση /εµπλουτισµό του 
τουριστικού προϊόντος. (ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ) 

• Στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αλλά και στη βελτίωση των προσφεροµένων 
υπηρεσιών στον πολίτη (ΕΤΠΑ) 

• Στην αναβάθµιση του µορφωτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (ΕΤΠΑ – ΕΚΤ). 
• Στην αύξηση της ελκυστικότητας τους σαν περιοχών κατοικίας αλλά και επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

ιδιαίτερα στο τοµέα του τουρισµού (ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ -ΕΤΑ) 
• Στη δηµιουργία δικτύων µε τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα µε τα επιλεγµένα ηµιαστικά και αστικά κέντρα 

που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων και 
αποτυπώνονται στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό. (ΕΤΠΑ – ΕΚΤ) 

• Στην αειφόρο ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, µέσω της δηµιουργίας ενός προτύπου 
πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων τοµέων µεταξύ τους (π.χ τουρισµός – πρωτογενής 
τοµέας, τουρισµός - πολιτισµός, κλπ.) που συνδυάζεται µε εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης 
της ποιότητας και της επιχειρηµατικότητας. 

• Στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, στη 
διατήρηση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, µέσω της στήριξης που παρέχεται για τη 
διαφοροποίηση ή την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών αυτών και στη διατήρηση 
και προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος. 

 
∆ιαπεριφερειακή συνεργασία και ∆ίκτυα 
Οι προτεραιότητες, που τίθενται από τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις, σε επίπεδο 
διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι η καινοτοµία, η κοινωνία της γνώσης, θέµατα προστασίας και ανάδειξης 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων. 
 
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι κατευθύνσεις για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, όπως 
καταγράφηκαν στο ΕΣΠΑ, µετά από ανάλυση των ευκαιριών και αδυναµιών σε επίπεδο Περιφέρειας  
 

 

 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ε
Υ
Κ
Α
ΙΡ
ΙΕ
Σ

 
 

• Επιτάχυνση ολοκλήρωσης συγκοινωνιακών 
υποδοµών 

• Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
της περιοχής για τη δηµιουργία καινοτόµων 
τοπικών προϊόντων 

• Ενίσχυση παραγωγικών και 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε 
οργανωµένους χώρους 

• Επενδύσεις σε ΑΠΕ  

• Συνδυασµένες µεταφορές-εµπορευµατικά κέντρα 
• Ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων – ερευνητικών κέντρων 
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση µε ενεργά 
µέτρα αύξησης της απασχόλησης και της απασχολησιµότητας  

• Κίνητρα για την προσέλκυση γυναικών στην αγορά εργασίας  
• Ενίσχυση της βιώσιµης, γυναικείας & νεανικής 
επιχειρηµατικότητας  

• Κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ευάλωτων οµάδων 
του πληθυσµού. 

 
 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Α
Π
Ε
ΙΛ
Ε
Σ

 

• Ανάπτυξη ποιοτικού ειδικού- εναλλακτικού 
τουρισµού 

• Εντοπισµό & προώθηση καινοτόµων 
αγροτικών προϊόντων 

• Παρεµβάσεις βελτίωσης και προστασίας 
δοµηµένου – αστικού περιβάλλοντος 

• Αύξηση της προσαρµοστικότητας εργαζόµενων, επιχειρήσεων 
και εργοδοτών µε τη διάχυση της χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Ε & Α & της 
καινοτοµίας 

• Ενίσχυση, πληροφόρηση και κατάρτιση αγροτικού πληθυσµού 
σε νέες µεθόδους εκµετάλλευσης και χρήσης τεχνολογίας 

• Ολοκληρωµένη διαχείριση-εµπλουτισµός βοσκοτόπων και 
δασών 

• Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάπτυξη αειφορικών 
µεθόδων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 
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12.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 
 
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ11: 
Βασικές αρχές σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
• Ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
• ∆ιασφάλιση της αρχής της µη διάκρισης. 
• Ολοκληρωµένος και συνεκτικός χαρακτήρας των παρεµβάσεων, µε έµφαση στη συγκέντρωση των 

πόρων για την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων. 
• Ρεαλιστική στοχοθέτηση, σαφής σύνδεση των παρεµβάσεων µε τα αποτελέσµατα. 
• Έµφαση στη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
• Αξιοποίηση της συµπληρωµατικότητας και των συνεργειών, µε ταυτόχρονη αποφυγή 

αλληλεπικαλύψεων. 
• Έµφαση στην ενίσχυση της µετάβασης στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης, την αξιοποίηση των 

σύγχρονων ΤΠΕ και την προώθηση της καινοτοµίας. 
• Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και ποιοτική αναβάθµιση των παρεµβάσεων, µε την ενεργό 

συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και την ανάπτυξη της εταιρικότητας. 
• Εξατοµικευµένη προσέγγιση των παρεµβάσεων, µε έµφαση στις πραγµατικές ανάγκες των 

ωφελουµένων. 
• Βιωσιµότητα – διατηρησιµότητα των παρεµβάσεων και δοµών και µετά το 2015. 
• Κινητοποίηση των δυνάµεων της αγοράς σε σταθερό θεσµικό και κανονιστικό περιβάλλον. 
• Ενσωµάτωση και διάχυση των αρχών της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL στο σχεδιασµό και στην 

υλοποίηση δράσεων για τους ανθρώπινους πόρους, ήτοι: Εταιρικότητα, ∆ιακρατικότητα – 
∆ιαπεριφερειακότητα, Καινοτοµία. 

• Αρχή της «συνυπευθυνότητας» των εµπλεκοµένων και ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders), 
συµπεριλαµβανοµένης της συνυπευθυνότητας/λογοδοσίας των φορέων υλοποίησης και εφαρµογής. 

• Έµφαση στη συνεργασία κρατικών και µη κυβερνητικών δοµών και οργάνωση της κοινωνικής 
προσφοράς. 

• Πρόβλεψη αναγκών για µελλοντικές υπηρεσίες που συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, ιδίως µε την 
αξιοποίηση καινοτόµων δράσεων. 

• Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κύριοι στόχοι της στρατηγικής για την περιφερειακή αγορά 
εργασίας είναι:  
• η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τα ενεργά µέτρα αύξησης της απασχόλησης και 

της βελτίωσης της απασχολησιµότητας στηρίζοντας σε σηµαντικό βαθµό τις τοπικές επιχειρήσεις,  
• τα µέτρα εναρµόνισης οικογενειακού-επαγγελµατικού βίου για την προσέλκυση των γυναικών στην 

αγορά εργασίας,  
• η ενίσχυση µέσω επενδυτικών και άλλης µορφής κινήτρων της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας των νέων 

και των γυναικών,  

                                            
11 Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013 Κωδικός Ε.Π.: 5 CCI: 2007GR05UPO001 Αθήνα, Οκτώβριος 2007 
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• η κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ευάλωτων οµάδων πληθυσµού µέσω στοχευµένων δράσεων 
κατάρτισης και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και  

• η αύξηση της προσαρµοστικότητας όλων των εµπλεκοµένων στην αγορά εργασίας στη χρήση ΤΠΕ, Ε&Α 
και καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών. 

Οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης (Πάτρα) θα στοχεύουν στη: 
• ∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας. 
• Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την παραγωγική διαδικασία. 
• Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες. 
• Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 
• ∆ηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

απασχόληση. 
Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η 
αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για την ανάπτυξη της 
χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναλύεται επιµέρους σε στόχους όπως 
φαίνεται στο παρακάτω ∆ιάγραµµα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι στόχοι του ∆ιαγράµµατος επιτυγχάνονται µε παρεµβάσεις στους παρακάτω άξονες:  
- Άξονας Προτεραιότητας 1: «Συστηµικές Παρεµβάσεις»: Η διαφοροποίηση της στρατηγικής σε 

περιφερειακό επίπεδο δεν είναι δυνατή, καθώς οι Συστηµικές Παρεµβάσεις θα αναπτυχθούν σε εθνικό 
επίπεδο.  

- Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 2.1 (για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας): «Ενίσχυση της 
προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων»:  
o Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και εισαγωγή καινοτοµιών µε έγκαιρο 

εντοπισµό αλλαγών στην αγορά εργασίας, σχεδιασµό και εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα 
κατάρτισης, ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων και επένδυση στη γνώση και 
τη δια βίου µάθηση.  

o Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού µε ενέργειες 
διευκόλυνσης κυρίως των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ για την αναβάθµιση / πιστοποίηση 
των γενικών και ειδικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων τους.  

o ∆ράσεις επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού, αντιµετώπισης οµαδικών απωλειών θέσεων 
εργασίας και ενθάρρυνσης της ενεργού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού µεγαλύτερης ηλικίας 
(ενεργός γήρανση) προκειµένου αυτό να καταστεί ικανό να προσαρµοσθεί στις νέες συνθήκες 
ανταγωνιστικότητας.  

o Καινοτόµες παρεµβάσεις µε σύγχρονα εργαλεία χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση 
πρωτοβουλιών προσαρµοστικότητας ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων δράσεων ενίσχυσης της αστικής ανάπτυξης (Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια 
Ανάπτυξης - global grants, αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων). 

- Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 3.1 (για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας): «∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση»:  
o ∆ράσεις ενίσχυσης της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού για την επίτευξη επαρκούς 

ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία. 
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o Εφαρµογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (δράσεις κατάρτισης και προώθησης των ανέργων 
στην απασχόληση βάσει στοχευµένης ηλικιακής και κλαδικής προσέγγισης). 

o Υποστηρικτικά µέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση  
- Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 4.1 (για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας): «Πλήρης ενσωµάτωση του 

συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών»: 
o ∆ράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού που απειλούνται ή 

βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό  
o ∆ράσεις στήριξης ατόµων που χρήζουν βοήθειας (∆οµές Βοήθεια στο Σπίτι)  

- Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 5.1: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού». 

- Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 6: Άξονες Προτεραιότητας6.1:«Τεχνική Βοήθεια»: Η διαφοροποίηση 
της στρατηγικής του Άξονα σε περιφερειακό επίπεδο δεν κρίνεται σκόπιµη, καθώς η Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. 

 
2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ12: 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα καλύπτει σε στρατηγικό και 
χρηµατοδοτικό επίπεδο ένα γεωγραφικό χώρο που αντιστοιχεί στις οκτώ (8) Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 1 
«Σύγκλιση» οι οποίες είναι Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Ως ευρύτερη περιοχή µελέτης ορίζεται ολόκληρη η χώρα.  
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΕ για την περίοδο 2007-2013 είναι «η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, 
µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας»,  και  αναλύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους: 
- Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 
- Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και διασφάλιση των φυσικών, 

θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν. 
- Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε 

σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία. 
Οι Γενικοί Στόχοι του ΕΠ επιχειρησιακά αντιστοιχούν µε τους Άξονες Προτεραιότητας: 
- Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» µε δύο κύριες κατηγορίες δράσεων οι οποίες στηρίζονται στο 
«Στρατηγικό σχέδιο για την ΕΑΚ 2007-2013» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας: 
o Η πρώτη µε τον τίτλο «Γνώση-Αριστεία» επιδιώκει την προώθηση δραστηριοτήτων για την 

παραγωγή ερευνητικού αποτελέσµατος (εθνικοί τοµεακοί πόλοι ΕΑΚ, συνεργασίες παραγωγικών και 
Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων, διεθνείς συνεργασίες Έρευνας & Τεχνολογίας, ενίσχυση 
ερευνητικών και τεχνολογικών υποδοµών κα).  

o Η δεύτερη κατηγορία παρέµβασης µε τον τίτλο «Αξία» αφορά στη µετατροπή του ερευνητικού 
αποτελέσµατος σε προϊόν µε την ενίσχυση προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών ΕΑΚ, 
διαµεσολάβηση, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κ.α. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ουσιαστικά προσπάθεια 
ώστε οι δράσεις της Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας της προγραµµατικής περιόδου 2007 - 
2013 να αποτελέσουν ολοκληρωµένο πλαίσιο 

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας» µε δράσεις 
όπως ενίσχυση εκσυγχρονισµού επιχειρήσεων, προώθηση της επιχειρηµατικής συνεργασίας και 
δικτύωσης, ενίσχυση των ειδικών µορφών τουρισµού, προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον 
πολιτισµό, επιχειρηµατική αριστεία, ενίσχυση ειδικών οµάδων πληθυσµού για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας. 

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» µε  δράσεις όπως η 
ενίσχυση επιχειρηµατικών πάρκων, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου δοµών 
στήριξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δράσεις τουριστικής προβολής, έργα για την ανάπτυξη 
του θαλάσσιου τουρισµού και για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τοµέα του πολιτισµού µε έµφαση στην 
προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ. στον τοµέα της προστασίας του 
καταναλωτή και της εποπτείας της αγοράς, σε θέµατα αναβάθµισης του θεσµικού πλαισίου σε τοµείς 
όπως η ανάπτυξη συστηµάτων εταιρικής ευθύνης, η επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων, η αύξηση 
των ηλεκτρονικά παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών κλπ. 

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της 
αειφορίας». ∆ράσεις που προβλέπονται είναι προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου, ολοκλήρωση - 
εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, κα. 
 
Ο Γενικός Στόχος του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νησιών «η διεύρυνση των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής 
ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών» βρίσκεται σε εµφανή συνάφεια µε τους Γενικούς Στόχους 
του ΕΠΑΕ. Στη Χωρική ενότητα Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, επιδιώκεται η 

                                            
12 Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013 Κωδικός Ε.Π.: 3 CCI: 2007GR161PO001 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 
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επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 
παραγωγικότητας, µε δύο (από τις τρεις) προτεραιότητες να είναι η ελκυστικότητα της περιοχής ως 
τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης και η επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας.  
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εστιάζει µεν στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση ολοκλήρωσης των 
υποδοµών, αλλά παράλληλα δίνει έµφαση στην αύξηση των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και 
τον αναπροσανατολισµό του παραγωγικού δυναµικού σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, µε προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων 
και επιχειρήσεων, ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων µε έµφαση στην 
καινοτοµία και νέες τεχνολογίες και δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων µε την αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας. Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας 
προϋποθέτει ισχυρές παρεµβάσεις σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας. Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 
συµβάλλει στην αξιοποίηση και αναβάθµιση του Ε & Τ ιστού και της επιχειρηµατικότητας έντασης 
γνώσης, οι Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 στον αναπροσανατολισµό προς προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέµενης αξίας, ενώ µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 υποστηρίζεται η κατασκευή του 
ΚΥΤ Πάτρας13, η υλοποίηση έργων προώθησης της διείσδυσης των ΑΠΕ/ Εξοικονόµησης Ενέργειας και 
κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας14. 

 

                                            
13 Αφορά στην κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην Πάτρα. Το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) αποτελεί 
σηµείο σύνδεσης του Συστήµατος 400 kV µε το Σύστηµα 150 kV και εξυπηρετεί ανάγκες αποµάστευσης ισχύος προς το 
Σύστηµα 150 kV. Το ΚΥΤ κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια τροφοδότησης του νότιου Συστήµατος και την αύξηση του 
περιθωρίου ευστάθειας της τάσης. (Εκτιµώµενη διάρκεια υλοποίησης 3 χρόνια). 
14 Ο αγωγός θα συνδέσει το υπάρχον Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), το οποίο έχει αναπτυχθεί στο ανατολικό 
τµήµα της χώρας µε τις δυτικές περιοχές της Ελλάδας, διερχόµενος από τέσσερις Περιφέρειες (ΑΜΘ, Κ. Μακεδονία, ∆. 
Μακεδονία και Ήπειρο). Το έργο ενισχύει την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας και αποτελεί το πρώτο βήµα για τη 
διαµετακόµιση σηµαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου σε µεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα (Εκτιµώµενη διάρκεια υλοποίησης 
5 χρόνια). 


