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2.4 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε της θεµατικής ενότητας: 
χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας – πρόγραµµα δράσης 
 
Το Πρόγραµµα ∆ράσης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ διακρίνεται σε: 
• µεσοπρόθεσµο που αποτελείται από το ΠΕΠ του Γ ΚΠΣ και το Πρόγραµµα ∆ράσης για την υλοποίηση 

των προτεινόµενων παρεµβάσεων για την περίοδο 2000-2006 και  
• µακροπρόθεσµο, που αποτελείται επιπλέον από τις δράσεις που προτείνονται από το ΠΠΧΣΑΑ για την 

περίοδο 2007-2015.    
 
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η κατανοµή του ΕΣΠΑ ανά τοµείς Ε.Π. στην Π∆Ε. Επισηµαίνεται ότι 
από τη θεσµοθέτηση του ΠΠΧΣΑΑ µέχρι σήµερα, έχουν προκύψει νέες κατευθύνσεις από την Ε.Ε. Κατά 
συνέπεια τοµείς όπως η Έρευνα και Τεχνολογία, η Πράσινη Ανάπτυξη και η Ψηφιακή Σύγκλιση, είναι 
έννοιες που δεν είχαν συµπεριληφθεί στο θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ.  
 
Πίνακας 2.4-1: Κατανοµή του ΕΣΠΑ (2012) 

Τοµέας Συνολικός Προϋπολογισµός 

Ποσοστό 
απορρόφησης 
συµβάσεις 

% 

Ποσοστό 
απορρόφησης 
πληρωµές 

% 

Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού 203.301.976,00 62,24 59,82 

Αστική αναγέννηση 25.946.455,00 62,63 92,31 

∆ιοικητική µεταρρύθµιση 6.719.787,00 56,42 31,48 

∆ράσεις περιβάλλοντος 459.914.140,00 19,91 50,76 

Εκπαίδευση & δια βίου µάθηση 271.836.757,00 43,07 39,00 

Ενέργεια 113.156.857,00 94,64 55,62 

Επιχειρηµατικότητα 277.589.522,00 99,78 65,78 

Έρευνα & τεχνολογία 31.844.607,00 47,35 55,03 

Μεταφορές 2.162.204.833,00 52,43 26,58 

Ναυτιλία 80.892.847,00 81,69 17,70 

Πολιτισµός 20.707.135,00 66,97 55,54 

Πράσινη ανάπτυξη 685.098.156,00 40,20 52,02 

Τεχνική υποστήριξη 99.611.748,00 74,46 41,99 

Τουρισµός 11.712.396,00 10,83 70,98 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 123.282.578,00 48,06 79,35 

Ψηφιακή σύγκλιση 195.358.889,00 33,77 72,24 

ΣΥΝΟΛΟ: 4.769.178.693,00 51,25 41,93 

 
Από τον πίνακα καθώς και από τον παρακάτω χάρτη φαίνεται ότι η απορρόφηση των κονδυλίων στην 
Π∆Ε δεν είναι µεγάλη στο σύνολο της χώρας, αλλά είναι µεγαλύτερη συγκριτικά µε τις περιφέρειες Ιονίων 
Νήσων και Ηπείρου. Το µεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης εµφανίζει το Ε.Π. Επιχειρηµατικότητα  και 
το χαµηλότερο  ο Τουρισµός.  
 
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από το Γ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, η Ελλάδα γενικά δεν απορρόφησε τα κονδύλια µε 
τον αναµενόµενο ρυθµό. Σήµερα, λόγω και της οικονοµικής συγκυρίας, ο προϋπολογισµός των έργων που 
εντάσσονται στο ΕΣΠΑ γίνεται µε πιο ορθολογικό τρόπο.  
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ΧΑΡΤΗΣ: Προϋπολογισµός πράξεων ενταγµένων έργων ανά Περιφέρεια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται αξιολόγηση του προγράµµατος δράσης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ, συγκριτικά µε τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί στα 
πλαίσια του Γ ΚΠΣ, που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των διαφόρων Ε.Π., καθώς και σε σύγκριση µε θεσµοθετηµένες 
µελέτες, Νόµους, ΕΠΧΣΑΑ και εφαρµοσµένα επενδυτικά προγράµµατα.  



 123

Πίνακας 2.4-2: Αξιολόγηση προγράµµατος δράσης θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  

Γ ΚΠΣ 
(Ολοκληρωµένα) 

INTERREG, 
URBACT, 
LEADER+, 
ΕΛΛΑ∆Α-
ΙΤΑΛΙΑ, EQUAL 

ΕΣΠΑ 
και ΕΠ 
(ορίζοντας 
2013/2015) 

ΝΕΟΙ ΝΟΜΟΙ/ ΕΠΧΣΑΑ/ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΓΠΣ κ.α.)/ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

I. Περιβάλλον – 
πολιτισµός               

  

προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση 
υδάτινων πόρων 

ΠΕΠ 2004   + +   
  προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση 

γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ΠΕΠ 2004       + 
  Προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση 

περιβαλλοντικών πόρων διεθνών συµβάσεων 
(υγροβιότοποι, λίµνες, δάση, οικοσυστήµατα, …) ΕΠ 2004   + +   

  προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων ΕΠ 2004 + + +   

  προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση 
παραδοσιακών οικισµών ΕΠ 2004         

  προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση 
διατηρητέων µνηµείων της φύσης 

ΕΠ/ΠΕΠ 2004   + +   
  προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση 

περιοχών φυσικού κάλλους ΕΠ/ΠΕΠ 2004     +   
  προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ολυµπίας ΕΠ/ΠΕΠ 2004     +   
II. Οικιστική 
δραστηριότητα Α΄ και 
Β΄ κατοικίας 

  

            

  
έλεγχος και οργάνωση ανάπτυξης στην παράκτια 
ζώνη ΕΠ/ΠΕΠ 2004         

  ρύθµιση συγκρούσεων χρήσεων γης 
ΕΠ/ΠΕΠ 2004       + 

  πρόληψη – οργάνωση πιέσεων σε ευρύτερες 
περιοχές αξόνων και κόµβων µεταφορών  ΕΠ/ΠΕΠ 2004         

  αναζήτηση περιοχών οργανωµένης ανάπτυξης ΕΠ/ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2007         
  ρυθµίσεις, πολεοδοµήσεις, επεκτάσεις, 

αναπλάσεις οικισµών ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 +   +   
  χωροθετήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 

εξωαστικές περιοχές 
ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2007       + 

III. Οικιστικό δίκτυο               

  
κατασκευή έργων τεχνικής υποδοµής και 
κοινωνικού εξοπλισµού ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2004 + + +   

  συµπλήρωση τεχνικής υποδοµής και κοινωνικού 
εξοπλισµού ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2004 +   +   

  δηµιουργία ζωνών αστικού πρασίνου και 
κοινόχρηστων χώρων 

ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2004       + 

  προετοιµασία συγκρότησης διοικητικών ενοτήτων 
µέσω διαδηµοτικής συνεργασίας ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2002     +   
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IV. Υποδοµές 
(µεταφορών, τεχνικές, 
ενέργειας κλπ.) 

  

            

  έργα οδοποιίας ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2011   + +   
  έργα λιµενικά ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2011 +   +   
  έργα αεροδροµίων ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2011       + 
  έργα σιδηροδροµικού δικτύου  ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2011     +   
  ενέργεια ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2011 + + +   
  τηλεπικοινωνίες ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 +   +   
  φυσικό αέριο ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2011         
  άλλα (Μονάδες ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, ΑΠΕ, 

ψηφιακές επικοινωνίες, ύδρευση, βιολογικός 
καθαρισµός, αποχέτευση, διυλιστήριο)     + + +   

V. Γεωργία               

  αναδιάρθρωση καλλιεργειών ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007       + 
  ενθάρρυνση ανάπτυξης επώνυµων αγροτικών 

προϊόντων και οικολογικών καλλιεργειών 
ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2002 + +     

  δηµιουργία υποστηρικτικής υποδοµής και 
υπηρεσιών 

ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2007 +   +   

  ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων 
στα πλαίσια ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 
(ΟΛΠΑ) στα ορεινά ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2004 +       

VI. Κτηνοτροφία               

  
θεσµοθέτηση βοσκοτόπων βοειδών σε πεδινές 
αρδευόµενες λιβαδικές εκτάσεις ΕΠ/ΠΕΠ 2003         

  δηµιουργία υποστηρικτικής υποδοµής ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2007     +   
  έλεγχος ελευθέρας βοσκής στα ορεινά δάση ΠΕΠ 2003         
  ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων 

στα πλαίσια (ΟΛΠΑ) στα ορεινά   ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2004 +       
VII. Υδατοκαλλιέργεια               

  
ανάσχεση – έλεγχος σε παράκτια ζώνη µε 
προτεραιότητα τουρισµού – Β΄ κατοικίας ΠΕΠ 2003         

  ανάπτυξη σε λοιπές ακτές, λιµνοθάλασσες, 
λίµνες, ποτάµια 

ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2011 +       
  συµπλήρωση, βελτίωση ειδικής υποδοµής ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2007 +   +   
  ενθάρρυνση ανάπτυξης χερσαίων 

υδατοκαλλιεργειών στα πλαίσια ΟΛΠΑ στα 
ορεινά ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2002 +       

VIII. Βιοµηχανία –
βιοτεχνία 
(µεταποίηση) 

  

            

  συµπλήρωση ΒΙΠΕ ΕΠ/ΠΕΠ 2004 +       
  ολοκλήρωση και λειτουργία ΝΑΒΙΠΕ ΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2011       + 
  δηµιουργία ΒΕΠΕ ΕΠ/ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2011 +       
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  δηµιουργία υποστηρικτικής υποδοµής ΠΕΠ/ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2007 + + +   

  ενθάρρυνση δηµιουργίας µονάδων επεξεργασίας 
προϊόντων οικολογικής καλλιέργειας και 
προϊόντων ονοµασίας προέλευσης ΕΠ/ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ./Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2002 + +     

  ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων 
στα πλαίσια ΟΛΠΑ στα ορεινά ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2004 +       

IX. Εξόρυξη               
  δηµιουργία ΒΕΠΕ εξορυκτικών δραστηριοτήτων ΕΠ/ΠΕΠ 2007         
  επιβολή περιβαλλοντικών όρων σε µεµονωµένες 

εξορυκτικές δραστηριότητες  ΠΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2002         
  συνολική χωροθέτηση λατοµείων αδρανών για τα 

µεγάλα έργα ΠΕΠ 2004         
X. Τουρισµός               

  
αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση 
τουριστικής προσφοράς ΕΠ/ΠΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2011 + + +   

  έλεγχος και οργάνωση ανάπτυξης στην παράκτια 
ζώνη ΕΠ/ΠΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2005       + 

  ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού ΕΠ/ΠΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2011 + + +   
  ολοκληρωµένα συµπλέγµατα ειδικών µορφών 

τουρισµού στα ορεινά ΕΠ/ΠΕΠ/ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤ. 2011 +       
  ολοκληρωµένη ανάπτυξη θεραπευτικού 

τουρισµού σε ιαµατικές πηγές  ΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2011     +   
  δηµιουργία συµπληρωµατικής υποδοµής και 

υπηρεσιών ΠΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2007 + + +   
  δηµιουργία ειδικής τουριστικής υποδοµής 

ΕΠ/ΠΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2011   + +   
  δηµιουργία αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών ΕΠ/ΠΕΠ/Ι∆.ΕΠΕΝ∆. 2011       + 

 
Με κίτρινο χρώµα επισηµαίνονται οι τοµείς στους οποίους δεν έχει πραγµατοποιηθεί/προγραµµατιστεί κάποιο έργο/δράση την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται 
για τους τοµείς: 
Περιβάλλον – Πολιτισµός σε ό,τι αφορά: την προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση παραδοσιακών οικισµών. 
Οικιστική δραστηριότητα Α΄ και Β΄ κατοικίας σε ό,τι αφορά: τον έλεγχο και την οργάνωση ανάπτυξης στην παράκτια ζώνη, την πρόληψη – οργάνωση πιέσεων σε ευρύτερες 
περιοχές αξόνων και κόµβων µεταφορών και την αναζήτηση περιοχών οργανωµένης ανάπτυξης 
Υποδοµές (µεταφορών, τεχνικές, ενέργειας κλπ.) σε ό,τι αφορά: το φυσικό αέριο 
Κτηνοτροφία σε ό,τι αφορά: τη θεσµοθέτηση βοσκοτόπων βοειδών σε πεδινές αρδευόµενες λιβαδικές εκτάσεις και τον έλεγχο ελευθέρας βοσκής στα ορεινά δάση 
Υδατοκαλλιέργεια σε ό,τι αφορά:την ανάσχεση – έλεγχος σε παράκτια ζώνη µε προτεραιότητα τουρισµού – Β΄ κατοικίας 
Εξόρυξη σε ό,τι αφορά:τη δηµιουργία ΒΕΠΕ εξορυκτικών δραστηριοτήτων, την επιβολή περιβαλλοντικών όρων σε µεµονωµένες εξορυκτικές δραστηριότητες και τη 
συνολική χωροθέτηση λατοµείων αδρανών για τα µεγάλα έργα 
 
Επισηµαίνεται ότι τα έργα των Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠ καταγράφονται αναλυτικά µε τους τίτλους τους στο κεφ. Α.1.1.α.3.2 και ανά θεµατική ενότητα στα κεφ. Α.1.1.β.1 έως 
Α.1.1.β.11). στο πλαίσιο της αξιολόγησης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ και βάση των προδιαγραφών, αξιολογούνται οι στρατηγικές του κατευθύνσεις και όχι κάθε έργο 
ξεχωριστά γι ’αυτό και δεν κρίθηκε σκόπιµη η αναλυτική καταγραφή της και σε αυτό το κεφάλαιο.  
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