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Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή απνηειεί, εηδηθφηεξα ζήκεξα, ην κεγάιν 

ζηνίρεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κχξην εξγαιείν γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ράζκαηνο θαη ησλ αηηηψλ άληζεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο είλαη ε 

Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο, είλαη ε δηαρξνληθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, ε θαηαγξαθή ησλ επηπέδσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ε αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Δζληθήο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο θαη ε εζηίαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηνλ Γήκν 

Λακηέσλ, σο πξψηε βαζκίδα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Σέινο, θαηά ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ ηειηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο, επηπέδνπ πνπ αθνξά ησλ Γήκν Λακηέσλ, εμεηάδεηαη εηδηθφηεξα ε αμηνπνίεζε 

ησλ επξσπατθψλ πφξσλ σο αλαπηπμηαθφ εξγαιείν, ε ζεκαζία ηνπο θαη ηα 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, φπσο ε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε αχμεζε ηνπ επίπεδνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ε δηαζθάιηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε 

δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα δεκνηψλ, 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο ππεξεζίεο. 
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Μ.Μ.Δ. : Μηθξφ - Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

Μ.Ο.Π. : Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα 

Ο.Δ.Ο.. : Οξγαληζκφο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

Ο.Δ.Τ. : Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

Ο.Ν.Δ. : Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε 

Ο.Π.. : Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Ο.Σ.Α. : Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Π.Α.Α. : Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Π.Γ. : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Π.Γ.Δ. : Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

Π.Δ. : Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Π.Δ.Λ. : Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο 

Π.Δ.Π. : Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

Π.η.Δ. : Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
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Σ.Π.Δ. : Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο 

ΦΟ.Γ..Α. : Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Κεληξηθήο Φζηψηηδαο 

Υ.Α.Γ.Α. : Υψξνο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ 

Υ.Μ.Π.Α. : Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηείαο 

E.C.U. : European Currency Unit 

E.U.S.F. : European Union Solidarity Fund 

J.A.S.M.IN.E. : Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe 

J.A.S.P.E.RS. : Joint Assistance to Support Projects in European Regions 

J.E.RE.MI.E. : Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 

J.E.S.S.I.C.A. : Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

N.U.T.S. : Nomenclature d' Unités Territoriales Statistiques 
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Α΄ ΜΔΡΟ : ΔΗΑΓΧΓΖ 

1. ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε δηαθξηηά κέξε θαη ηηο αλάινγεο ππφ-ελφηεηεο ζε 

θάζε έλα απφ απηά. 

ην πξώην κΫξνο, πνπ απνηειεί ην εηζαγσγηθφ ζθέινο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηα επξσπατθά θξάηε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο θαζψο θαη θαηαγξάθνληαη ηα 

βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα επηδηψμνπκε λα απαληήζνπκε. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απφ ην 

αλψηεξν (επξσπατθφ) έσο ην θαηψηεξν (ηνπηθφ) θαη θαηαδεηθλχεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο. 

ην δεύηεξν κΫξνο, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαζψο θαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ εμεηαδφκελσλ θνξέσλ, πνπ αθνξνχλ ζηα ηξία βαζηθά 

αλαιπηηθά επίπεδα, ην επξσπατθφ (Δπξσπατθή Έλσζε), ην εζληθφ (ε Διιάδα ζηελ 

Δπξψπε) θαη ην ηνπηθφ (ν Γήκνο Λακηέσλ), ψζηε λα ηεζνχλ νη βάζεηο θαηαγξαθήο, 

επεμήγεζεο θαη αλάιπζεο ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηεξγαζηψλ κέζα θαη απφ ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Δπηπξφζζεηα, δίλνληαη βαζηθά 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα εμεηαδφκελα επίπεδα, ψζηε λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ 

πην θαηαλνεηφ ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ εθαξκφζηεθε θαη αμηνπνηήζεθε ε 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. 

ην ηξέην κΫξνο ηεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε Πεξηθεξεηαθή 

Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.. Μέζα απφ κία, θαηαξρήλ, ηζηνξηθή θαηαγξαθή αλαθέξνληαη νη 

γελεζηνπξγέο αηηίεο θαη νη ξεαιηζηηθέο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ηα θξάηε θαη ηα 

θνηλνηηθά φξγαλα ζηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ππέξ ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ηεο αλάπηπμεο πνιχ-επίπεδεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ζε θάζε ρψξα 

μερσξηζηά θαζψο θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν σο εληαία δνκή. 

ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη αθελφο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηα πθηζηάκελα κέζα άζθεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ 

αξρψλ θαη ζηνρεχζεσλ απηήο, αθεηέξνπ ε ειιεληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. 
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ην επφκελν ηΫηαξην θαηά ζεηξά κΫξνο ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί 

ε αλαπηπμηαθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, δειαδή ηνπ Γήκνπ Λακίαο, 

απεηθνλίδνληαη νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε επίπεδν θνηλσλίαο, νηθνλνκίαο, 

ρσξνηαμίαο, πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ινηπψλ ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ. 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο απηήο ζα θαηαζηεί εθηθηή ε νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ 

νπνίνπ αζθήζεθε ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ, ζηε βάζε ησλ κέζσλ θαη 

δξάζεσλ ηεο επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Αθνινχζσο, νξηνζεηείηαη ε εζληθή 

πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο, θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θιήζεθε ν Γήκνο 

Λακίαο λα ηελ δηαρεηξηζηεί, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηηο δνκέο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο θαη ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Δ.Γ.Α.). Δλ ζπλερεία, 

παξνπζηάδεηαη, αλαιχεηαη, ζρνιηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ απφ ην Γήκν Λακίαο, ελψ εμεηδηθεχεηαη ε αμηνπνίεζε πνπ ζπληειέζηεθε 

απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. θαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ην Δ.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

ην ηειεπηαέν κΫξνο ηεο εξγαζίαο, ζπκππθλψλνληαη ηα ζπκπεξαζκαηηθά ζρφιηα 

θαη δηαπηζηψζεηο, αλαδεηθλχνληαη ελ ζπληνκία ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο εξγαζίαο θαη 

νξίδνληαη θάπνηνη βαζηθνί άμνλεο γηα ην κειινληηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιηηηθήο 

πλνρήο. 

 

2. ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο εληαίνο επξσπατθφο ρψξνο, ε κεγάιε επξσπατθή νηθνγέλεηα φπσο ζπρλά 

απνθαιείηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, απνηειεί ηε δηαρξνληθή πξνζπάζεηα ησλ ιαψλ ηεο 

Δπξψπεο θαη ησλ εθάζηνηε εγεηψλ ηνπο, γηα ηε δεκηνπξγία κίαο θνηλφηεηαο, ε νπνία 

ζηελ πξάμε ζα εδξάδεηαη ζε έλα θνηλό πιΫγκα αμηώλ, αξρώλ θαη ζπκθεξόλησλ. 

ΒαζηθΫο Ϋλλνηεο φπσο ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, 

ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ν πινπξαιηζκφο, 

ε αλνρή, ε δηθαηνζχλε, πξνάγνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ησλ ιαψλ. 

Δπηπιένλ, εηδηθόηεξνη ζηόρνη ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο είλαη ε βηψζηκε θαη 

ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο κε ζηφρν ηελ 

πιήξε απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδνο θαη, θπζηθά, ε πξναγσγή ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 
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Μέζα απφ ηε δηαρξνληθή πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηα πξψηκα ζηάδηα 

ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ ηνπ 1951 έσο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν, νη πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ εμειίρζεθαλ θαη δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ζπρλά κε άμνλα ηελ ελδπλάκσζε ηεο νινθιάξσζεο (integration), αιιά θαη ηε 

ελνπνέεζεο (unification) (Ησαθεηκίδεο Π.Κ., 1995, Α). Δπηπξνζζέησο, νη δηάθνξνη 

παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ (εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο), ζρεηηδφκελνη κε έλα επξχ πεδίν 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεδνκέλσλ (νηθνλνκηθά δεδνκέλα, δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά), ζπλέβαιαλ ή θαη δηαηήξεζαλ 

πξνυπάξρνπζεο αηηέεο Ϊληζεο αλΪπηπμεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο. Οη δε 

ζρεηηθά πξφζθαηεο δηεπξχλζεηο ηεο Δ.Δ. κε δέθα θξάηε ην 2004 θαη άιια δχν ην 2007 

θαη δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθνπνιηηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (πςειή αλεξγία, 

αλεπαξθείο ππνδνκέο, ρακειφ Α.Δ.Π.), δεκηνχξγεζαλ κελ λΫεο πξννπηηθΫο γηα ηελ 

Δ.Δ., γηγάλησζαλ δε ην ρΪζκα κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ θξαηψλ θαη ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ. 

Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή απνηειεί, εηδηθφηεξα 

ζήκεξα, ην κεγΪιν ζηνέρεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν θχξην εξγαιείν γηα ηελ 

άκβιπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ράζκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο Κνηλφηεηαο, απνηειεί ε εθαξκνγά ηεο Κνηλνηηθάο 

Πεξηθεξεηαθάο Πνιηηηθάο. Μέζσ απηήο ηα θξάηε κέιε, νη αξκφδηνη θνξείο θαη ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ 

πνιηηηθψλ αλάκεζα ζε εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θνξείο θαη φξγαλα, κε ηελ ρξήζε 

νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ κειψλ θαη , ηειηθά, ζηελ 

επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο ζε θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

πλεπψο, ε πνιηηηθή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο είλαη κία ζπληξΫρνπζα πνιηηηθά, 

φπνπ ην επξσπατθφ, ην εζληθφ, ην πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ επίπεδν θαινχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο αλαπηπμηαθήο ζχγθιηζεο εληφο ηνπ Δλσζηαθνχ ρψξνπ.  

Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ κεηαμχ 

ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ άζθεζεο πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο.  
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Σα βαζηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα εζηηάζεη ε έξεπλα είλαη:  

 Πσο δηαπιέθνληαη ηα δηάθνξα δηνηθεηηθά επίπεδα ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

άζθεζε ηεο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο; 

 Πσο ζπλδένληαη νη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο; 

 Πνηα είλαη ε δνκή θαη νη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο ζηελ Διιάδα; 

 Πνηα είλαη ηα εηδηθφηεξα κέζα ηεο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο; 

 Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο αλαπηπμηαθέο επηδξάζεηο ηεο εθαξκνδφκελεο 

δηαρξνληθά Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ;  

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζα επηδηψμνπκε ηελ αλάιπζε ησλ δηαρξνληθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, ζπζρεηίδνληάο ηελ ηφζν κε ηνπο 

πξσηαξρηθνχο θαη βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο Δ.Δ., φζν θαη κε ηηο ζπλερείο 

εμειίμεηο ζε επξσπατθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν. Θα παξαηεζνχλ θαη αλαιπζνχλ 

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ηηο ζηνρεχζεηο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, ηα κέζα θαη ηα φξγαλα δηεθπεξαίσζεο απηήο, ην 

ειιεληθφ εζληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη, ηέινο, ζα εζηηάζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ζηνλ Γήκν Λακηέσλ, σο πξψηε βαζκίδα Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

3. ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ, ΔΘΝΗΚΟ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΟ.  

Ο ζπζηεκαηηθφο θαη επαλαιακβαλφκελνο ζρεδηαζκφο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα ζπλδΫεηαη Ϊξξεθηα κε ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή 

Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο. Ζ Διιεληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή αιιά θαη ε 

νξγάλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο καο εκθαλίδεηαη νπζηαζηηθά 

κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο.  
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Ζ ζπγθξφηεζε ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ηα πξψηα πεξηθεξεηαθά 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα εκθαλίδνληαη κεηΪ ηα κΫζα ηνπ ’80. Ζ ζχζηαζε ησλ πεξηθεξεηψλ 

ζηα ζεκεξηλά ηνπο φξηα έγηλε κε ην Ν.1622/86 θαη ην Π.Γ.51/87. ηα ηΫιε ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ '90 ε ιεηηνπξγία ηνπο κεηαξξπζκίζηεθε κε παξάιιειε δηεχξπλζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο (Ν.2503/97 θαη 2647/98). Σν ζεκεξηλφ ηνπο ραξαθηήξα νη 

πεξηθέξεηεο θαη νη δήκνη ηεο ρψξαο ηνλ έιαβαλ ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 2011 , φηαλ ηέζεθαλ 

ζε ηζρχ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ «Καιιηθξάηε», πνπ πξνέβιεπαλ πιήξε 

δεκνζηνλνκηθή - δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, αηξεηά φξγαλα (πεξηθεξεηάξρεο θαη 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην) θαη αλάιεςε κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θαηαξγεκέλσλ 

λνκαξρηψλ . Παξάιιεια φκσο έραζαλ θάπνηεο απφ ηηο έσο ηφηε αξκνδηφηεηέο ηνπο, νη 

νπνίεο θξίζεθε ζθφπηκν λα παξακείλνπλ ζηα ρέξηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο κέζσ ησλ 

απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ. 

Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξΪ ζρεδέσλ πνπ 

εθπνλνχληαη θαη πινπνηνχληαη ζε όια ηα ρσξηθΪ επέπεδα, ηα νπνία φκσο ζρέδηα έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν εθπνλνχληαη, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε φηη 

αθνξά ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σα επίπεδα αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε ρψξα καο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ: Σν επξσπατθό επίπεδν, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ 

πνιηηηθή ζπλνρήο, ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. (π.ρ. ηξαηεγηθέο Ληζζαβφλαο 

θαη Δπξψπεο 2020), ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαζψο θαη ησλ άιισλ 

ηνκεαθψλ παξεκβάζεσλ ηεο Δ.Δ. φπσο είλαη ε αγξνηηθή αλάπηπμε, ε έξεπλα, ην 

πεξηβάιινλ). Σν θεληξηθό εζληθό επίπεδν, ην νπνίν εθπνλεί ηελ εζληθή αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππεξθείκελν επξσπατθφ πιαίζην θαζψο θαη ηα 

ζρέδηα ησλ ππνθείκελσλ επηπέδσλ θαη ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηψληαο ηνκεαθά 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Σα πεξηθεξεηαθΪ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

εθπνλνχληαη κε βάζε ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Σα ηνπηθΪ 

(δεκνηηθΪ) αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ζρεδηαζκφ 

θαη ησλ ηξηψλ ππεξθείκελσλ επηπέδσλ. Σέινο, ππάξρνπλ θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία ζρεδηάδνληαη ππέξ ηεο αλάπηπμεο εηδηθώλ πεξηνρώλ (π.ρ. αζηηθά θέληξα, 

νξεηλέο πεξηνρέο, λεζηψηηθεο πεξηνρέο, κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο) ή εηδηθψλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο κε ρσξηθή αλαθνξά (π.ρ. πφινη θαηλνηνκίαο). Παξά ηελ δηαθαηλφκελε 

ζπζρέηηζε ησλ ζρεδίσλ απφ ην έλα επίπεδν ζην επφκελν (εμεηάδνληάο ηα απφ ην 

αλψηεξν πξνο ην ρακειφηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν), ηα ζρέδηα απηά δελ έρνπλ απφιπηε 

ζπλάθεηα.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1990
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Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κέρξη ην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ δήκνπ 

ππάξρνπλ δεδνκέλνη πφξνη, ελψ απφ ην επίπεδν απηφ θαη θάησ νη πφξνη δελ είλαη 

δεδνκέλνη, θαη ηαπηφρξνλα δελ θαιχπηνπλ ζεκαηνινγηθά ηα ίδηα αληηθείκελα. Δθηφο 

απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο χπαξμεο ή κε, εμαζθαιηζκέλσλ πφξσλ αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα επίπεδα, πξνθχπηεη (θπξίσο γηα ηα ηνπηθά θαη ελ γέλεη ηα «ππν-πεξηθεξεηαθά») 

κία αδπλακία απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πινπνηήζηκεο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο. Ζ 

αδπλακία απηή, πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ έιιεηςε δεζκεπηηθφηεηαο πινπνίεζεο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνηάζεσλ ησλ ζρεδίσλ απηψλ, ελψ παξάιιεια δελ έρεη πξνσζεζεί ε 

νινθιεξσκέλε ζπλεξγαζία ζε πνιηηηθφ ζθέινο, αλάκεζα ζην ηνπηθφ, λνκαξρηαθφ 

(κέρξη πξφηηλνο) θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Δπηζήκσο, ην ζχζηεκα αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

Ν.1622/86 ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ εθπόλεζε θαη ζεζκνζΫηεζε κεζνπξόζεζκσλ 

αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκΪησλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο γεσγξαθηθφ - δηνηθεηηθέο βαζκίδεο -

εζληθή, πεξηθεξεηαθή, λνκαξρηαθή, ηνπηθή- θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ρσξίο γεσγξαθηθφ 

πξνζδηνξηζκφ (εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα). Ο λφκνο πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο, αιιά ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ δελ 

εμεηδηθεχεηαη κε ζαθήλεηα. Απηφ ηεθκαίξεηαη κφλν έκκεζα θαη κεξηθψο, απφ ηηο αλά 

πξφγξακκα αξκφδηεο βαζκίδεο δηνίθεζεο ή απηνδηνίθεζεο, ελψ ε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο είλαη απξνζδηφξηζηε. Οχησο ή άιισο, φκσο ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

παξέκεηλε ζρεδφλ ππνηππψδεο. Χζηφζν, ην πεξηερφκελν ηνπο δελ ππαθνχεη ζε θνηλέο 

πξνδηαγξαθέο θαη θαιχπηεη θαηά πεξίπησζε πνιχ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα –

νπζηαζηηθά ην κφλν θνηλφ ζηνηρείν είλαη ε νλνκαζία ηνπο- νχηε θαη ππήξμαλ 

απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί νξηδφληηνπ θαη θαηαθφξπθνπ ζπληνληζκνχ ηνπο, ζεζκηθφ 

πιαίζην ή ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. πλεπψο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ φπνην βαζκφ 

ηερληθήο ηνπο επάξθεηαο, ηα πξνγξάκκαηα απηά δχζθνια κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ, ζπλνιηθά, κηα ζπζηεκαηηθή κνξθή πεξηθεξεηαθνχ ή ηνπηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Δλψ σζηφζν, ην επίζεκα ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξάμε δελ εθαξκφδεηαη, αλαδχζεθε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έλα παξΪιιειν ζύζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ρσξέο λα εέλαη ζεζκνζεηεκΫλν. Σν 

ζχζηεκα απηφ έρεη εμσγελή πξνέιεπζε: ηνπο Καλνληζκνχο ησλ Γηαζξσηηθψλ Σακείσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θνηλνηηθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή πέξαζε, ζηαδηαθά, απφ 

έλα αξρηθφ ζηάδην ελίζρπζεο κεκνλσκέλσλ έξγσλ, ζην ησξηλφ ζηάδην θαηά ην νπνίν νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ εληάζζεη ηα επί 

κέξνπο έξγα ζε έλα πιαίζην ζηφρσλ θαη κέηξσλ.  
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Σα πξνγξάκκαηα απηά εθπνλνχληαη θαη εθαξκφδνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κε βάζε ππαξθηέο θαη πξνζδηνξηζκέλεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ 

ζεζκηθή ηνπο θάιπςε, σζηφζν, βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο Καλνληζκνχο ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη δελ έρεη ελζσκαησζεί άκεζα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

Απφ ηππηθή άπνςε απηφ δελ απνηειεί πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη νη Καλνληζκνί έρνπλ 

λνκηθή ηζρχ γηα φια ηα θξάηε-κέιε.  

Ζ δηαγξακκαηηθά απεηθόληζε ησλ επηπΫδσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδεη κηα πιεξφηεηα, 

θαιχπηνληαο φια ηα ρσξηθά επίπεδα (επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ππν-

πεξηθεξεηαθφ), σζηφζν παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αζπλέρεηεο θάζεηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζπζρέηηζεο θαη ζπλαιιειίαο.  

  Πέλαθαο 1: ρέδηα θαη πξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

Δπέπεδν Δέδνο ρεδένπ ά ΠξνγξΪκκαηνο Θεζκηθό Πιαέζην  

 

 

Δπξσπατθό  

 

 

 

 

 

Πνιηηηθά ζπλνράο (θαλνληζκνέ θαη 

ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο)  

Καλ. 1083/2006, 1828/2006, 

1080/2006, 1081/2006, 

1082/2006, 1084/2006, 

Απφθαζε πκβνπιίνπ 

702/2006 
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ΑλαπηπμηαθΫο ηξαηεγηθΫο Ληζαβόλαο 

θαη Δπξώπε 2020 

2005/C 292/02 

COM/2010/2020 

Αγξνηηθά αλΪπηπμε Καλ. 1698/2005, 1198/2006 

Δζληθό 

Δζληθό Πξόγξακκα ηαζεξόηεηαο θαη 

ΑλΪπηπμεο (πεξηιακβάλεη θαη ην 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ)  

Σν πξνβιέπεη ην άξζξν 4 

ηνπ Καλνληζκνχ 1466/97 

ηνπ ΔΚ 

Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαέζην ΑλαθνξΪο 

(ΔΠΑ) 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ην ΔΠΑ θαη ηα ΣΔΠ 

είλαη: 

-Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α 267) 

-Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ Α 53) 

-ΤΑ 14053/ΔΤ 1749/27-3-

2008  (ΦΔΚ Β 540) 

ΣνκεαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

(ΣΔΠ), Πξόγξακκα Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο (ΠΑΑ), ΔΠ «Αιηεέαο» 

Αλαπηπμηαθόο - Δπελδπηηθόο Νόκνο  Ν. 3908/2011 

Πεξηθεξεηαθό 

Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό  

Πξόγξακκα (ΠΔΠ) 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηα ΠΔΠ είλαη:  

-Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α 267) 

-Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ Α 53) 

-ΤΑ 14053/ΔΤ 1749/27-3-

2008  (ΦΔΚ Β 540) 

Πεληαεηά ΔπηρεηξεζηαθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα (αηξεηώλ Πεξηθεξεηώλ) 
Ν. 3852/2010 (άξζξν 268) 

Τ.Α. 74754/2010 (ΦΔΚ 

2043Β/2010) 
Δηάζηα ΠξνγξΪκκαηα ΓξΪζεο 

Καηώηεξν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ (ηνπηθό) 

Πεληαεηά ΔπηρεηξεζηαθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα ΟΣΑ Ϊ βαζκνύ 

Ν. 3463/2006 – ΚΓΚ (άξζξν 

203) 

Ν. 3852/2010 (άξζξν 266) 

ΠΓ 89/2011 

 
Δηάζηα ΠξνγξΪκκαηα ΓξΪζεο 
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ε εζληθό (θεληξηθό) επέπεδν ν ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο επηδηψθεηαη κε ην 

Δ..Π.Α., θαη ηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Σ.Δ.Π. ηεο Γ’ 

Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ηα νπνία φκσο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο θνηλνηηθνχο 

πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηε ρψξα καο. Σα ζρέδηα απηά έρνπλ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 (+2 έηε)). Οκνίσο ιεηηνπξγνχλ θαη ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη 

πιένλ ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο & 

Αλάπηπμεο (Π..Α., θαη’ εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΚ λ1466/97), ην 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ (ζηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, πεξηιακβαλφηαλ σο κέξνπο απηνχ), αιιά 

θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ην Π.Γ.Δ. θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σα πξνγξάκκαηα 

ζηαζεξφηεηαο θαη κεηαξξπζκίζεσλ έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα ζπλήζσο ηξηεηίαο, ελψ ν 

ζρεδηαζκφο γηα ην Π.Γ.Δ. θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εηήζηα βάζε. Σέινο, ζε εζληθφ 

επίπεδν εθαξκφδεηαη εζληθή πνιηηηθή πξνψζεζεο επελδχζεσλ (ζρέδην κε ρσξηθή 

δηάζηαζε), φπσο πεξηγξάθεηαη θαη εθαξκφδεηαη κέζσ ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ 

3908/2011. Ο λένο επελδπηηθφο λφκνο παξέρεη εληζρχζεηο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

(επηρνξήγεζε, θνξνινγηθά θίλεηξα θιπ.) κε έληνλε ρσξηθή αλαθνξά θαη κεηξήζηκεο 

επηπηψζεηο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα.  

ε πεξηθεξεηαθό επέπεδν, ηζρχεη ν ζρεδηαζκφο κέζσ ηνπ Π.Δ.Π. θάζε 

πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε θάζε 

κία, αιιά δελ είλαη ζπλνιηθφο κε ηελ έλλνηα φηη δελ αθνξά φινπο ηνπο πφξνπο πνπ ζα 

θαηαλεκεζνχλ ζε θάζε πεξηθέξεηα απφ ηα άιια δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα (Σ.Δ.Π., 

Π.Α.Α., Δ.Π.Α.Λ., Π.Γ.Δ., Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θιπ), αιιά θαη δελ θαιχπηεη 

πιήξσο φινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ζε θάζε πεξηθέξεηα. Οκνίσο, ηα Π.Δ.Π. έρνπλ 

ρξνληθφ νξίδνληα κέζα ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σαπηφρξνλα, ζε θάζε 

πεξηθέξεηα εθπνλνχληαη ζρέδηα (θιαδηθέο θαη ηνκεαθέο κειέηεο) γηα ηελ δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ απφ ηα Σ.Δ.Π., κφλν πνπ απηά δελ είλαη δεζκεπηηθά σο πξνο 

ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ηα θνλδχιηα πνπ ηειηθά πξνβιέπνπλ.  

Με ην Ν. 3852/2010 («Καιιηθξάηεο»), άξζξν 3, νη δεθαηξείο (13) 

απηνδηνηθνχκελεο πεξηθέξεηεο σο δεχηεξνο βαζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζρεδηάδνπλ, 

πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ πνιηηηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο.  
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Αληηζέησο, νη πέληε (5) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζπγθξνηνχληαη σο εληαίεο κνλάδεο 

γηα ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη αζθνχλ γεληθή απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ζηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 

ηνπ πληάγκαηνο. Παξφιν πνπ νη απνθεληξσκέλεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ, δηαζέηνπλ πνιιέο αξκνδηφηεηεο ζην 

ρσξηθφ ζρεδηαζκφ (π.ρ. ρσξνηαμία, πνιενδνκία, εηδηθέο πεξηνρέο).  

ε κεηξνπνιηηηθό επέπεδν, κε ην Ν. 3852/10 αλαγλσξίδνληαη  γηα πξψηε θνξά 

ζηε ρψξα καο κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο (άξζξα 210-213). Δηδηθφηεξα, ε 

κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε κεηξνπνιηηηθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο ηεο 

πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αζθνχλ, πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ φιεο 

νη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο, θαη αξκνδηφηεηεο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. Οη ιεηηνπξγίεο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα αθνξνχλ ηνπο 

ηνκείο πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο, ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθψλ 

αλαπιάζεσλ, κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα δηνηθεηηθά φξηα δήκνπ.  

Οη ζπληνληζηηθέο κεηξνπνιηηηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο, πέξαλ ησλ άιισλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

είλαη ην πνιχ ηέζζεξηο (4) πεληακειείο επηηξνπέο γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θαη κία (1) δεθαπεληακειήο γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο.  

ε ηνπηθό επέπεδν (επίπεδν δήκσλ), κε ηνλ πην πξφζθαην Κψδηθα Γήκσλ & 

Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ, Ν. 3463/2006 - ΦΔΚ 114 - 08.06.2006, άξζξα 203-207),  

πξνβιέθζεθε γηα πξψηε θνξά ε ππνρξεσηηθή εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ - ρεδίσλ (Δ.Π.) γηα Ο.Σ.Α. κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 10.000 θαηνίθνπο 

θαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο ππφινηπνπο, κε βάζε θαη πξνδηαγξαθέο πνπ εθπφλεζε ην 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α..  

Παξά ηελ ππνρξεσηηθή εθπφλεζε δελ πθίζηαην θακία δέζκεπζε γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ, απφ θαλέλα απφ ηα δηαζέζηκα 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα είηε εζληθήο, είηε επξσπατθήο πξνέιεπζεο. Θεκαηηθά θηλνχληαλ 

ζηελ ηεθκεξίσζε δξάζεσλ πνπ ζα ήζειε λα πινπνηήζεη έλαο Ο.Σ.Α. ζηνπο ηνκείο ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ζηελ πεξηγξαθή δξάζεσλ πνπ εθηηκνχληαλ φηη ήηαλ 

ζθφπηκεο λα πινπνηεζνχλ απφ άιινπο θνξείο πνπ είραλ σο ρψξν δξάζεο ηα φξηα ηνπ 

θάζε Ο.Σ.Α..  
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Ζ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπο ήηαλ κε βάζε ηνλ Κψδηθα ε δηάξθεηα κηαο 

δεκαξρηαθήο ζεηείαο. Χζηφζν, ε εκπεηξία απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, φπσο 

απηφο πεξηγξαθφηαλ ζηνλ Κ.Γ.Κ. αιιά θαη ζηηο κεηέπεηηα θαλνληζηηθέο απνθάζεηο επί 

ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ εμέδσζε ην ΤΠ.Δ., θαηέδεημε ηελ απαμίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαη 

ηε κηθξή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ σο εξγαιείνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αλεπηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ, απνηέιεζε, κεηαμχ άιισλ, ε έιιεηςε δεζκεπηηθφηεηαο 

πινπνίεζεο απφ ηε κηα, αιιά θαη ηεο κε εμαζθάιηζεο ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξαθφηαλ ζε 

απηφ. Ζ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ θαηέδεημε, επίζεο,  ηελ απαμίσζε ηνπ σο 

βαζηθνχ εξγαιείνπ ζρεδηαζκνχ, ιφγσ ηεο ππεξξχζκηζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

εθπφλεζεο, δεκηνπξγψληαο ζπγρχζεηο θαη θάλνληαο ην ρέδην ηειηθά δπζλφεην απφ ηηο 

ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α., αθπξψλνληαο έηζη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ «Δγρεηξηδίνπ» 

ζρεδηαζκνχ πνπ ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε ηνπ 3463/06, ήζειε λα πξνζδψζεη ζηα Δ.Π. 

ησλ Ο.Σ.Α..  

ην πιαίζην ηεο λΫαο δηνηθεηηθάο κεηαξξύζκηζεο (Ν. 3852/2010) επηρεηξείηαη ε 

κεηεμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ θαη αλαθέξεηαη ξεηά ε 

ππνρξέσζε φισλ ησλ Γήκσλ (325) γηα εθπφλεζε Πεληαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ 

θαη ησλ αληηζηνίρσλ Δηεζίσλ ρεδίσλ Γξάζεο απηνχ (άξζξν 266).  

Δλ ζπλερεία, ην ΤΠ.Δ. εμέδσζε ην Π.Γ. 89/2011 πνπ ηξνπνπνηεί ην αληίζηνηρν 

Π.Γ. 185/2007 πνπ αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Δ.Π. κε βάζε ηνλ Κ.Γ.Κ. (3463/06) 

θαη πξνζδηνξίδνληαη λέεο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα λέα δεδνκέλα 

ηνπ Καιιηθξάηε. 

Οη γεληθνέ ζθνπνέ ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ ΠξνγξακκΪησλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ησλ Ο.Σ.Α., ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Βαζηθή απνζηνιή ηνπ 

ηνπηθνχ Δ.Π. είλαη λα απνηειέζεη επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ λα ζπκβάινπλ ζηε βηψζηκε 

θαη καθξνρξφληα αλάπηπμε ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο. 

ε επέπεδν πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκΪησλ δελ εθπνλνχληαη αλαπηπμηαθά ζρέδηα, 

αιιά απηά θαιχπηνληαη απφ ηνπο επηκέξνπο θνξείο πνπ ηα απαξηίδνπλ. Δπίζεο, ν 

αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο άιισλ θνξέσλ δελ εληάζζεηαη απαξαίηεηα ζηα ζρέδηα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, αιιά κφλν εθφζνλ θιεζνχλ γηα θάηη ηέηνην θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ.  
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Αθφκε, ππάξρνπλ εηδηθΫο κειΫηεο δηαρεέξηζεο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο ρψξνπ φπσο νη 

πεξηνρέο «NATURA» (φρη ζε φιεο), νη νπνίεο δελ έρνπλ θαζαξά αλαπηπμηαθφ 

ραξαθηήξα, σζηφζν πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. Οη πξνηάζεηο ηνπο δελ 

είλαη δεζκεπηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο, αιιά κφλν γηα ην αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ. Παξάιιεια, έρνπλ θαηά θαηξνχο εθπνλεζεί κειέηεο γηα 

Οινθιεξσκέλεο Αζηηθέο Παξεκβάζεηο, γηα «Πξφηππα Καηλνηφκα ρέδηα Αλάπηπμεο» 

κε δηαρείξηζε «ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ» ( Global Grants ), γηα ηνπο Πφινπο 

Καηλνηνκίαο, γηα άιιεο εηδηθέο θαηεγνξίεο ρψξνπ φπσο νη νξεηλέο ή νη λεζησηηθέο 

πεξηνρέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο. Σειηθά, ε 

εθαξκνγή ηνπο δελ έρεη εμαζθαιηζκέλε δηαδηθαζία, νχηε θαη πξνβιέπεηαη εηδηθή 

δέζκεπζε πφξσλ γηα ηα ζρέδηα απηά, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ δεηήζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο πινπνίεζεο δεζκεχζεσλ ησλ Π.Δ.Π. ή ησλ Σ.Δ.Π.. Σέινο, πιεζψξα ζρεδίσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκό αλαπηπμηαθνύ ηύπνπ δξΪζεσλ θαη έρνπλ εθπνλεζεί κέζσ 

πξνγξακκάησλ φπσο ην INTERREG γηα παξάδεηγκα, θαηαιήγνπλ λα απνηεινχλ pools 

ηδεψλ γηα δξάζεηο πνπ θάπνηα ζηηγκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε άιια ζρέδηα κε 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο πινπνίεζεο, παξά γηα λα εθαξκνζηνχλ άκεζα. 

Ζ ζπγθπξία ηεο λνκνζέηεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, κέζα απφ ην Ν 3852/10, αιιά θαη ε ηδηαίηεξα αξλεηηθή 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο, παξά ηηο δπζθνιίεο, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο απζηεξνπνίεζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ρψξαο ζε φια ηα επίπεδα. Ζ αλακελφκελε κείσζε ησλ 

Κνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ, αιιά θαη ηεο κφριεπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα 

επελδχζεηο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα άθξσο αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε ζχγρξνλε θαη 

κειινληηθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. Πέξαλ ηνχηνπ, ζεκαληηθέο αλακέλεηαη λα είλαη νη 

επηπηψζεηο θαη ε πξφθιεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ζπλεπάγνληαη, εθφζνλ πηνζεηεζνχλ, νη λένη 

θαλνληζκνί γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο. 

Σα ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ζηε λέα βάζε 

ηνπο, δχλαληαη λα παίμνπλ έλα ξφιν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ λα ηεξαξρήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, λα αμηνινγήζνπλ ηε 

δξάζε ηνπο θαη λα επηηχρνπλ ηελ σξίκαλζε δηαδηθαζηψλ θαη έξγσλ γηα ηελ πεξηνρή 

αλαθνξάο ηνπο. Απηφ ζα ζπκβεί κνλάρα φηαλ απφ θνηλνχ, νη πεξηθεξεηαθέο θαη 

δεκνηηθέο αξρέο, νη ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ,  
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αιιά θαη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο, απνθαζίζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε 

ζχληαμε θαη πηνζέηεζε ελφο αλαπηπμηαθνχ εξγαιείνπ, πνπ ραξάζζεη ζηξαηεγηθή θαη 

κεζνδεχεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ κε πξνθαζνξηζκέλν νξίδνληα. 

Αζθαιψο, ν νινθιεξσκΫλνο ραξαθηάξαο ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 

νπνηνπδήπνηε Ο.Σ.Α. α΄ ή β΄ βαζκνχ, θξίλεηαη απφ ην θαηά πφζν : 1) επηηπγράλεη λα 

ελζσκαηψζεη ηηο ππεξθείκελεο πξνβιέςεηο θαη πνιηηηθέο πνπ παξάγνληαη απφ ηα ζρέδηα 

αλσηέξσλ ρσξηθά επηπέδσλ, θαη 2) θαηνξζψλεη λα ζπλδπάζεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέζα 

πνπ ν εζληθφο αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πξνζθέξεη (Π.Γ.Δ., Δ..Π.Α., 

ζχγρξνλα εξγαιεία φπσο .Γ.Η.Σ., Jessica θ.α.), πξνο φθεινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

θαη, ελ γέλεη, ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη. 

ε γεληθέο γξακκέο ε ζπλΪθεηα ησλ ζρεδέσλ, ηνπ ελφο ρσξηθνχ επηπέδνπ κε ην 

αλψηεξν ή ην θαηψηεξν εέλαη κεξηθώο εμαζθαιηζκΫλε. Σα επηκέξνπο ζρέδηα νθείινπλ 

λα ζπκβαδίδνπλ ζε επίπεδν γεληθψλ ή εηδηθψλ ζηφρσλ ή λα ηεθκεξηψλνπλ νξηζκέλεο 

θαη’ ειάρηζηνλ ζπζρεηίζεηο. Βέβαηα, δελ είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

απφιπηε ζπλάθεηα, θαζψο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε πεξηνρή θαη θαη΄ 

επέθηαζε ην θάζε ζρέδην είλαη δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Β΄ ΜΔΡΟ : ΟΗ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ 

4. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ Δ.Δ. - ΜΗΑ ΤΝΣΟΜΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Γηα λα θαηαζηεί θαηαλνεηή ε ζεκεξηλή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

Δ.Δ. θαη ηα θξάηε κέιε, θαζψο επίζεο θαη γηα λα αλαιπζνχλ θαη εξκελεπηνχλ νη 

ζπλζήθεο πξνψζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, αιιά θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ηφζν απφ 

ηνπ ζεζκηθνχο θνηλνηηθνχο, φζν θαη απφ ηνπο εζληθνχο δξψληεο, είλαη αλαγθαία ε 

ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή θαηαγξαθή ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. 

Μέζα απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ δηαρξνληθώλ ζηνρεύζεσλ θαη ησλ βεκΪησλ 

πξνόδνπ ηεο Έλσζεο θαη κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηεο 

ελνπνίεζεο, ηίζεληαη νη βΪζεηο θαηαγξαθάο, επεμάγεζεο θαη αλΪιπζεο ησλ 

αθνινπζνύκελσλ πνιηηηθώλ, αιιΪ θαη ησλ δηεξγαζηώλ, πνπ ζπληειέζηεθαλ απφ ηα 

πξσηαξρηθά εκβξπαθά ζηάδηα κέρξη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. 
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4.1.  Σν πξώηκν ζηΪδην 

Αξρηθά, ε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη νη ζπλέπεηεο απηνχ, απνηέιεζαλ 

ηνπο παξαθηλεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ απψιεηα 

ησλ απνηθηψλ (el.wikipedia.org/wiki/Δπξσπατθή_Οηθνλνκηθή_Κνηλφηεηα) νη πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο είραλ επηβαξπλζεί 

ζεκαληηθά. Ζ αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ζε φια ηα επίπεδα γηλφηαλ πιένλ επηηαθηηθή, κε 

άμνλα ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ ιαψλ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ θνηλσληψλ αιιά θαη 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ηα δηιήκκαηα Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο πνπ αληηκεηψπηδε ε επξσπατθή 

ήπεηξνο, φπσο ην «Γεξκαληθφ Εήηεκα» θαη ην «Αλαηνιηθφ Εήηεκα», ε αζπκκεηξία 

ηζρχνο κεηαμχ Δπξψπεο θαη Ζ.Π.Α., νδήγεζαλ ηα επξσπατθά θξάηε ζηελ αλάπηπμε 

ζηελψλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Έηζη, ηα πξώηα βάκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ κε ηελ νκηιία ηνπ W. 

Churchill ην επηέκβξην ηνπ 1946 φπνπ θαη ηάρζεθε ππέξ ηεο πνιηηηθήο έλσζεο ησλ 

θξαηψλ, ελψ ην 1947 δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα θηλήκαηα γηα ηελ ελσκέλε Δπξψπε. 

(Μάηνο: Κίλεκα γηα ηελ ελσκέλε Δπξψπε-United Europe Movement, Ηνχληνο: Γαιιηθφ 

πκβνχιην γηα κηα Δλσκέλε Δπξψπε, Υξηζηηαλνδεκνθξάηεο θαη Nouvelles Equipes 

Internationales, ην νπνίν κεηνλνκάδεηαη ην 1965 ζε Δπξσπατθή Έλσζε 

Υξηζηηαλνδεκνθξαηψλ) (Καλειιφπνπινο Π.Η., 2003 ). 

Δπηπιένλ, ηνλ Απξέιην ηνπ 1948 δεκηνπξγείηαη ν Οξγαληζκφο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (Ο.Δ.Ο..) γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδίνπ Marshall θαη ηνλ 

Μάην δηεμάγεηαη ζηε Υάγε ην ζπλέδξην γηα ηελ Δπξψπε πνπ νδεγεί ζηηο αξρέο ηνπ 1949 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

Δπόκελνο κεγΪινο ζηαζκόο είλαη ε «Γηαθήξπμε ηνπ R.Schuman» (09/05/1950) 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νκνζπνλδηαθήο Δπξψπεο θαη ηελ ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ άλζξαθα 

θαη ράιπβα απφ Γεξκαλία θαη Γαιιία. 

 

4.2.  Ζ έδξπζε θαη εμΫιημε ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηάησλ 

ηηο 18 Απξηιένπ 1951, νη «Έμη» (Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, 

Λνπμεκβνχξγν, Κάησ Υψξεο) ππνγξάθνπλ ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο πξψηεο εθ ησλ ηξηψλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηελ Κνηλφηεηα 

Άλζξαθα θαη Υάιπβα (Δ.Κ.Α.Υ.) ελψ ηνλ Μάην ηνπ 1952 ππνγξάθνπλ ζην Παξίζη ηε 

πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Ακπληηθή Κνηλφηεηα (Δ.Α.Κ.).  
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Ζ επηηπρεκέλε απηή πξνζπάζεηα, νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία θαη ππνγξαθή ησλ 

επφκελσλ δχν Κνηλνηήησλ, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (Δ.Ο.Κ.) κε ηελ 

πλζήθε ηεο Ρψκεο θαη ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

(Δ.Κ.Α.Δ.). 

Απφ ηελ άιιε, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1959 επηά ρψξεο ηνπ Ο.Δ.Ο.., (Απζηξία, Γαλία, 

Ννξβεγία, Πνξηνγαιία, νπεδία, Διβεηία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην), απνθαζίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (Δ.Ε.Δ..) ( «Ζ ηζηνξία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο», Α), ε νπνία πεξηειάκβαλε κελ δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία αιιά 

δελ εκπεξηείρε ελνπνηεηηθέο πνιηηηθέο. 

Σνλ Ηνύιην 1961 δηεμάγεηαη ζηε Βφλλε επξσπατθή Γηάζθεςε Κνξπθήο, φπνπ νη 

«Έμη» εθθξάδνπλ ηε βνχιεζή ηνπο γηα ηε ζέζπηζε πνιηηηθήο έλσζεο θαη αξγφηεξα ην 

1967 αξρίδεη λα ηζρχεη ε πλζήθε πγρψλεπζεο ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Κ.Α.Υ., Δ.Ο.Κ., ΔΤΡΑΣΟΜ). ην εμήο, νη Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο ζα έρνπλ εληαία Δπηηξνπή θαη εληαίν πκβνχιην. Χζηφζν, ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θάζε κία απφ 

απηέο ηηο Κνηλφηεηεο. 

ηε ζπλΫρεηα αθνινπζνχλ νη δηεπξχλζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Σν 1972 

Γαλία, Ηξιαλδία, Ννξβεγία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ππνγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο 

πξνζρψξεζεο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, ην 1979 ππνγξάθεηαη ζηελ Αζήλα ε πξάμε 

πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο θαη ην 1986 πξνζρσξνχλ Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιίαο. 

ηηο 17-19 Ηνπλένπ 1983, πξαγκαηνπνηείηαη Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηελ 

ηνπηγάξδε φπνπ θαη ππνγξάθεηαη ε παλεγπξηθή δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Σνλ Φεβξνπάξην 1986 ππνγξάθεηαη ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε θαη ηίζεηαη ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1987. Με απηή ηξνπνπνηείηαη ε πλζήθε ηεο Ρψκεο, επηηαρχλνληαη 

νη δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία. 

Σέινο, κία «Ϊηππε δηεύξπλζε» ( Μεηξάθαο Λ., 2010) γίλεηαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1990 φηαλ ε Γεξκαλία (Γπηηθή) ελψλεηαη κε ηελ πξψελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη καδί 

πιένλ απνηεινχλ ην πιεζπζκηαθά κεγαιχηεξν θξάηνο ησλ Κνηλνηήησλ. 

4.3.  Ζ έδξπζε  θαη εμΫιημε ηεο Δ.Δ. 

ηηο 7 Φεβξνπαξένπ 1992 ππνγξάθεηαη ζην Μάαζηξηρη ε πλζήθε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηελ νπνία ηδξχεηαη ε Δ.Δ. θαη ζεζπίδεηαη ε εθαξκνγή λέσλ 

πνιηηηθψλ φπσο ε Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη ε 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε. 
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Αθνινπζεί ηνλ Ηνύλην ηνπ 1994 χλνδνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηελ 

Διιάδα, φπνπ θαη ππνγξάθνληαη νη πξάμεηο πξνζρψξεζεο ηεο Απζηξίαο, νπεδίαο, 

Φηλιαλδίαο θαη Ννξβεγίαο. Σξία ρξφληα κεηά ζπλεδξηάδεη ζην Άκζηεξληακ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη θαηαιήγεη ζε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε έλα ζρέδην ζπλζήθεο 

θαη εγθξίλεη δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηελ πξφνδν ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο, ηελ έλαξμε ηεο λέαο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο. ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ Δ.Δ. θαη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηε ζεζκηθή – ιεηηνπξγηθή βειηίσζε 

ησλ νξγάλσλ ηεο ( «Ζ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», Β).  

Αθνινπζνύλ, ην Μάξηην ηνπ 1998 ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζρψξεζεο γηα ηηο 

δέθα ππνςήθηεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη γηα ηελ Κχπξν θαη 

ηνλ Ηνχλην ε ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Δπηπιένλ, ην Γεθέκβξην ηνπ 

2000 ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Νίθαηαο δνκείηαη ε πλζήθε ηεο Νίθαηαο θαη 

ηίζεηαη ζε ηζρχ ην 2003. Σξνπνπνηεί ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηε πλζήθε ηεο 

Ρψκεο θαη αλαδηακνξθψλεη ηε ζεζκηθή δνκή ηεο Δ.Δ. (κέγεζνο θαη ζχλζεζε Δπηηξνπήο, 

ζηάζκηζε ςήθσλ ζην ηΤ, επέθηαζε “εηδηθήο πιεηνςεθίαο”, εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίεο) 

(«Δηθνληθφ Κέληξν Γλψζεο γηα ηελ Δπξψπε»).  

Δλ ζπλερεέα, πινπνηνχληαη νη δηεπξχλζεηο ηεο Έλσζεο ην 2003 (Σζερηθή 

Γεκνθξαηία, Δζζνλία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Μάιηα, Πνισλία, 

ινβελία θαη ινβαθία) θαη ην 2007 (Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία). 

Σειεπηαέα ζηΪδηα απνηεινχλ ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ή «Μεηαξξπζκηζηηθή 

πλζήθε», πνπ ηξνπνπνηεί εθ λένπ ηηο ζπλζήθεο ΔΔ θαη ΔΚ, εθζπγρξνλίδεη ηνπο 

επξσπατθνχο ζεζκνχο ελψ ζέηεη λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζηε δηάζεζε ησλ 

Δπξσπαίσλ θαη ε ζέζπηζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο λένπ νηθνλνκηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ. 

Μέζσ ηεο ζχληνκεο απηήο παξάζεζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, επηδηψθεηαη λα 

θαηαζηεί εκθαλέο φηη ε ελνπνηεηηθά δηαδηθαζέα εέλαη αθελόο δηαξθάο, αθεηΫξνπ 

επέπνλε θαη κε αξθεηΫο δηνξζσηηθΫο παξεκβΪζεηο. Χζηφζν, παξφιεο ηηο δπζρεξείο 

θαηά θαηξνχο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα, ηα θξάηε κέιε επέδεημαλ ζηαζεξά ηε δηάζεζή 

ηνπο λα δηεπξχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθή, θαηά θάπνηνπο ππεξεζληθή θαη θαηά άιινπο 

δηαθπβεξλεηηθή ζρέζε ηνπο. ηαζεξά ε επηδησθφκελε ζπλνρή, νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή, απνηέιεζε ηελ θηλεηήξην δχλακε ησλ θξαηηθψλ δξψλησλ, αιιά θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Έλσζεο. Ζ θαηαξρήλ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ηνπο νδήγεζε θαη 

νδεγεί ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαη πξνσζεί ηελ πεξαηηέξσ 

πνιηηηθή ελνπνίεζε. 
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5. ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΖ: ΑΠΟ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΣΖΝ ΔΝΧΖ 

Ο επξσπατθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ΔιιΪδαο πξνυπήξρε ηεο δηαζχλδεζεο ηεο 

πνξείαο ηεο ρψξαο κε ηηο πξνζπάζεηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο / Έλσζεο. Έιαβε, σζηφζν, ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε κε ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα χλδεζε κε ηελ Δ.Ο.Κ., ηνλ Ηνχλην ηνπ 1959, αίηεζε πνπ νδήγεζε ζηελ 

ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο χλδεζεο Διιάδαο – Δ.Ο.Κ. ην 1961. Υξήδεη αλάιπζεο, ζε 

απηφ ην ζεκείν, ε έλλνηα ηεο «χλδεζεο» ε  νπνία πεξηγξάθεη θαη δνκεί έλα ζπκβαηηθφ 

πιέγκα ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη δηαθέξεη 

ξηδηθά απφ ηελ έλλνηα ηεο «Πξνζρψξεζεο» (Μήηζνο Α. θ.α., 1981, Α).  

Πξάγκαηη, ε αέηεζε γηα πιάξε Ϋληαμε ππνβιήζεθε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1975, κε 

επηζηνιή πνπ ν K. Καξακαλιήο απεχζπλε ζηνλ ηφηε πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ 

Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Ηξιαλδίαο G. 

Fitzgerald. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα επέιεμε ηελ πιήξε έληαμε ζηελ 

Κνηλφηεηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηνπο εμήο: 

 Θεψξεζε ηελ Κνηλφηεηα σο ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα ζηαζεξνπνηήζεη ην δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα θαη ζεζκνχο                         

( Μπφηζηνπ Κ. Δ., 2010). 

 Δπεδίσθε ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ζέζεο ηεο ζην πεξηθεξεηαθφ 

θαη δηεζλέο ζχζηεκα, θαζψο θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηεο ηζρχνο, ηδηαίηεξα ζε 

ζρέζε κε ηελ Σνπξθία ε νπνία εκθαληδφηαλ σο ε κείδσλ απεηιή γηα ηελ Διιάδα. 

ηα πιαίζηα απηά, ε Διιάδα επεδίσθε επίζεο ηε ραιάξσζε ηεο έληνλεο 

εμάξηεζεο πνπ είρε αλαπηχμεη κεηαπνιεκηθά απφ ηηο Ζ.Π.Α.. Ζ ζεσξία ηεο 

«ζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο» ηεο ρψξαο απνηέιεζε ζεκαληηθφ ιφγσ επηζπκίαο 

έληαμεο ηεο ρψξαο καο ζηελ Δ.Δ.. 

 Θεψξεζε ηελ έληαμε ζηελ Κνηλφηεηα σο ηζρπξφ παξάγνληα πνπ ζα ζπλέβαιε 

ζηελ αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. 

 Δπηζπκνχζε, σο επξσπατθή ρψξα, λα είλαη «παξνχζα» θαη λα επεξεάζεη ηηο 

δηεξγαζίεο γηα ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε θαη ην πξφηππν ηεο Δπξψπεο, ζην 

νπνίν ε δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη. 
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Ζ πξώηε αληέδξαζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο εθδειψζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (European Commission) ε νπνία ζχκθσλα κε ην, ηφηε, άξζξν 237 

ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο, έπξεπε λα δηαηππψζεη «γλψκε» πάλσ ζηελ αίηεζε. Ζ 

Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηε «γλψκε» ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1976. Πξνο κεγάιε έθπιεμε, 

ελψ ηφληζε φηη πξέπεη λα δνζεί «ζαθψο ζεηηθή απάληεζε» ζην αίηεκα ηεο Διιάδαο γηα 

έληαμε, πξφηεηλε ζέζπηζε πξνεληαμηαθήο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηελ πιήξε 

ζεζκηθή ελζσκάησζε ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. (Μήηζνο Α. θ.α., 1981, Β) 

Με παξΫκβαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Κ. Καξακαλιή πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ελλέα 

ρσξψλ-κειψλ θαη εηδηθά ηηο Γαιιία θαη Γεξκαλία, ε πξφηαζε απηή ηεο Δπηηξνπήο 

απνξξίθζεθε. Έηζη, ηνλ Ηνχιην 1976 άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ έληαμε, νη 

νπνίεο νινθιεξψζεθαλ ην ΜΪην 1979 κε ηελ ππνγξαθή ηεο Πξάμεο Πξνζρψξεζεο ζην 

Εάππεην Μέγαξν, ζηελ Αζήλα. Σν Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θχξσζε ηελ Πξάμε 

Πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1979. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα / Έλσζε κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε ηξεηο βαζηθΫο ρξνληθΫο ππό-πεξηόδνπο: ηελ πξψηε κεηαμχ 1981-1985, ηε 

δεχηεξε κεηαμχ 1985-1995 θαη ηελ ηξίηε απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα. 

Ζ πξώηε πεξένδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ επηθπιαθηηθφηεηα ζρεηηθά κε ζθέιε ηεο 

εκβάζπλζεο θαη ηεο πεξαηηέξσ ελνπνίεζεο. Παξάιιεια, επηδηψρζεθε ε αλαζεψξεζε 

ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζηελ Κνηλφηεηα κε ηε δηακφξθσζε ελφο «εηδηθνχ θαζεζηψηνο» 

ζρέζεσλ θαη ξπζκίζεσλ. Μεηά, ινηπφλ, απφ ππφκλεκα πνπ ππέβαιε ε Διιάδα ην 1982, 

αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα απνθιίζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ θνηλνηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ηελ παξνρή πξφζζεηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ηθαλνπνίεζε ην δεχηεξν ζθέινο εγθξίλνληαο ην 1985 ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα (Μ.Ο.Π.). Ζ αμία ηνπο ήηαλ δηπιή θαζψο φρη κφλν δηαηέζεθαλ ζηελ 

Διιάδα πφξνη άλσ ησλ 2 δηο. E.C.U. (Δπξσπατθψλ Ννκηζκαηηθψλ Μνλάδσλ) αιιά 

ζεκαηνδφηεζαλ ηελ έλαξμε άζθεζεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Δ.Δ.. ζε 

δεηήκαηα. 
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ηε δεύηεξε πεξένδν, δηαθξίλνπκε ζηαδηαθά ηελ αλάδεημε ζέζεσλ πξνο ηελ 

ελίζρπζε ηεο ελνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ηδηαίηεξα απφ ην 1988 ππνζηεξίδεηαη ε 

νκνζπνλδηαθή ηάζε ελνπνίεζεο θαη ε αλάπηπμε θνηλψλ πνιηηηθψλ ζε λένπο ηνκείο 

(παηδεία, πγεία, πεξηβάιινλ), ε ελίζρπζε ησλ ππεξεζληθψλ ζεζκψλ (Δπηηξνπή θαη 

Κνηλνβνχιην) θαη ε αλάπηπμε θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο 

απφ ηελ Έλσζε. ην νηθνλνκηθφ ζθέινο ζπληεξείηαη ε απφθιηζε ηεο ρψξαο απφ ην 

κέζν «θνηλνηηθφ» επίπεδν αλάπηπμεο, ελψ ζην πνιηηηθφ θνκκάηη, θχξηα δεηήκαηα 

εζληθνχ ελδηαθέξνληαο απνηεινχλ ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο ΠΓΓΜ θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο πξννπηηθήο έληαμεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πνπ 

ππνζηεξίδεηαη ελεξγά. 

Ζ ηξέηε πεξένδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηελ Κνηλφηεηα / Έλσζε 

μεθίλεζε ην 1996 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αθφκα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηελ εκβάζπλζε ηεο ελνπνίεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Υαξαθηεξίδεηαη αθφκε απφ ηελ πξνζπάζεηα πςειφηεξεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζχγθιηζεο κε ηελ επίηεπμε ησλ «θξηηεξίσλ ζχγθιηζεο» ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο σο πιήξεο κέινο ζην εληαίν λφκηζκα (επξψ) θαη ηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (Ο.Ν.Δ.) απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002. Ζ ηέηαξηε 

ειιεληθή Πξνεδξία ηεο Δ.Δ. (πξψην εμάκελν 2003) απνηέιεζε επηηπρία ηεο Διιάδαο, 

ελψ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζπληειέζηεθε ε κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ζηε κέρξη ηψξα 

ηζηνξία ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, κε δέθα λέα θξάηε κέιε. 

Δίλαη, πξαγκαηηθά, πνιιά ηα νθΫιε ηεο Διιάδαο από ηε ζπκκεηνρά ηεο ζηελ 

Δπξσπατθά Δλνπνέεζε. Σν ειιεληθφ θξάηνο εθζπγρξνλίζηεθε ζεκαληηθά, ελψ πιένλ 

βξίζθεηαη ζηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. Με ηνπο ηεξάζηηνπο 

πφξνπο, νη νπνίνη εηζέξεπζαλ απφ ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ε Διιάδα άιιαμε 

κνξθή, εμειίρζεθε θαη ελδπλακψζεθαλ νη πεξηθεξεηαθνί κεραληζκνί (Ο.Σ.Α.) θαη ε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, είλαη πιένλ απηνλφεηε. Μηα 

γεληθφηεξε δπλακηθή ραξαθηεξίδεη πιένλ ην ειιεληθφ θξάηνο. Απφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ κέρξη ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ηελ λαπηηιία. Ζ ηειεπηαία δηεχξπλζε θαη ην άλνηγκα ηεο ΔΔ ζηηο ρψξεο ηνπ πξψελ 

πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηζρπξνχο 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο, εγθαηληάδεη κηα λέα επνρή θαη γηα ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 
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Δμάιινπ, έλα ζπλαθέο δήηεκα κε ηα πξνεγνχκελα είλαη θη απηφ ηεο εζληθήο 

αζθάιεηαο. Ο ειιεληθφο ιαφο έρεη, πιένλ, κηα νπζηαζηηθή αίζζεζε απηνπεπνίζεζεο θαη 

αζθάιεηαο, ελψ ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα, αιιά θαη φια ηα θπξηαξρηθά δηεζλή 

δηθαηψκαηα ηεο Διιάδαο ζηα πιαίζηα κηαο ηζρπξήο νκνζπνλδηαθήο Δπξψπεο, είλαη 

εμαζθαιηζκέλα. Γηα απηφλ, αθξηβψο, ην ιφγν ζπκθέξεη ζηελ Διιάδα λα επηδηψμεη θαη 

ηελ πνιηηηθή έλσζε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο Δπξψπεο. 

6. Ο ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ Χ ΟΝΣΟΣΖΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

Ο λένο θαιιηθξαηηθόο Γάκνο ΛακηΫσλ, φπσο απηφο πξνέθπςε απφ ηνλ Ν. 

3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», εληάζζεηαη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ν λένο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ε νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή κεηεμέιημή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

γεληθφηεξα. Ξερσξίδνληαο θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ζα ιέγακε φηη απηά 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο : 

 ην λέν πιαίζην δηνηθεηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο πνπ εηζάγνληαη, 

 ε κεηαηφπηζε λέσλ αξκνδηνηήησλ πξνο ηνπο Γήκνπο, 

 ε ζπγθξφηεζε κεγαιχηεξσλ Γήκσλ ζε επίπεδν πιεζπζκνχ θαη ρσξηθήο 

έθηαζεο. 

ην λέν απηφ ζεζκηθφ πιαίζην, ν Γήκνο Λακηέσλ, κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λακίαο, 

πξνέθπςε απφ ζπλέλσζε ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ Γνξγνπνηάκνπ, Λακηέσλ, 

Λεηαλνθιαδίνπ, Τπάηεο θαη ηεο Κνηλφηεηαο Παχιηαλεο. Ζ έθηαζή ηνπ είλαη 942.86 

ηεηξ.ρικ θαη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ 74.939 θάηνηθνη, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο 

Δ..Τ.Δ. ηνπ 2001, ελψ ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 

2011 αλέξρεηαη ζηνπο 74.720 θαηνίθνπο. Μεγαιχηεξε αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ θνηλσληθφ - νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ζε επφκελν 

θεθάιαην.  
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Δηθόλα 1 : Σα φξηα ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Λακηέσλ 

 

 Πεγά : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ. Λακηέσλ, (2012), Α 

 

ην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο πηπρέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ε δηάξζξσζή ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα 

καο βνεζήζνπλ αθελφο λα γλσξίζνπκε ηνλ εμεηαδφκελν θνξέα, αθεηέξνπ λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη ε 

ράξαμε θαη άζθεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, παξαηεξνχκε φηη αθνξνχλ έλα 

ηδηαίηεξα επξχ θαη πνιχπινθν πιαίζην. Οπζηαζηηθά, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

αθνξνχλ, επεξεάδνπλ θαη δηαπεξλνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο 

δσήο ησλ δεκνηψλ ηνπ. Ζ άζθεζή ηνπο δηακνξθψλεηαη πέξαλ απφ ηε πνιηηηθή δηάζεζε 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο απφ ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ην εζληθφ θαη επξσπατθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, νη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ ζπλεξγαηηθέο πνιηηηθέο θαη, πξνθαλψο, νη 

δηαζέζηκνη πφξνη θαη ε νξζνινγηθή δηάζεζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ.  
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Μηα βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ε εμήο : 

ΣΟΜΔΑ ΔΗΓΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Γίθηπα θαη έξγα 

ππνδνκήο 

Καηαζθεπή, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία Όδξεπζε, άξδεπζε, απνρέηεπζε, 

εγγεηνβειηησηηθά, νδνπνηία, ιατθέο αγνξέο 

Καζαξηφηεηα Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ  

Κνηλσληθέο Γνκέο Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Παηδηθνί ηαζκνί, Κ.Α.Π.Ζ.,  

νξθαλνηξνθεία, θνηλσληθά πξνγξάκκαηα 

Πνιηηηζηηθά-Πλεπκαηηθά  

Κέληξα 

Ίδξπζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Βηβιηνζήθεο, κνπζεία, θηιαξκνληθέο, 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 

Οηθηζηηθή-Πνιενδνκηθή 

αλάπηπμε 

Μειέηε, δηαρείξηζε θαη  

εθηέιεζε πξνγξακκάησλ 

 

Φπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ 

Πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο  

ρνιηθά θηίξηα Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε  

Αζιεηηζκφο  Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη 

δηαρείξηζε 

ηάδηα, γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θέληξα 

Φπζηθνί πφξνη Πξνζηαζία, αμηνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε Ηακαηηθέο πεγέο, ελέξγεηα 

Υσξνηαμία  Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, θηεκαηνιφγην 

Γξφκνη, νδνί, 

θπθινθνξία 

Ρχζκηζε θαη έιεγρνο  Κπθινθνξία, πεδφδξνκνη, ρψξνη 

ζηάζκεπζεο, νλνκαηνδνζία, πηλαθίδεο, 

αζηηθή ζπγθνηλσλία 

Σήξεζε Γηαηάμεσλ Έιεγρνο Καζαξηφηεηα, θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε 

νρεκάησλ, νηθνδφκεζε, χδξεπζε, 

άξδεπζε, απνρέηεπζε, ερνξξχπαλζε, 

ξχπαλζε ζαιαζζψλ, πξνζηαζία πδάηηλσλ 

απνζεκάησλ, πξνζηαζία  ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ιεηηνπξγία επηηεδεπκάησλ 

θαη επαγγεικάησλ 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ  Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο 

 

  Πεγά : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ. Λακηέσλ (2012), Β, Ηδία επεμεξγαζία 

Σν επφκελν πεδίν ελδηαθέξνληνο αθνξά ηελ δηνηθεηηθά δνκά ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 

θαη ζα αζρνιεζνχκε κε ηα βαζηθά φξγαλα δηνίθεζεο, πεξηγξάθνληαο ζπλνπηηθά ηνλ 

ξφιν ηνπο. Σν πξψην θαη θπξίαξρν φξγαλν είλαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηεο πφιεο, 

απνηεινχκελν απφ ζαξάληα έλα κέιε, πνπ εθπξνζσπνχλ έμη ζπλδπαζκνχο θαηφπηλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εθινγψλ ηνπ 2010 θαη ηα νπνία θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη γλσκνδνηνχλ 

γηα φια ηα ζέκαηα, εθηφο εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ άκεζε αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ 

ή ησλ Δπηηξνπψλ. 
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Πεγά : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ. Λακηέσλ, (2012), Γ 

Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά 

Αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θπξίσο κέζσ ηεο ζχληαμεο θαη ηνπ ειέγρνπ πινπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ, ηεο έγθξηζεο δαπαλψλ θαη ηεο δηάζεζεο 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο κειέηεο ηπρφλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ, ηεο 

εηζήγεζεο επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ θαη ζρεδίσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 

Δπηηξνπά Πνηόηεηαο Εσάο 

Δίλαη απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

     Πέλαθαο 2 :  χλζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά Φχιν, Ζιηθηαθέο Οκάδεο θαη Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

ΑΑ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ 

 

ΟΜΑΓΔ 

ΖΛΗΚΗΧΝ 

Β/ ΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠ. 

ΠΑΝΔΠ/ΚΖ 

ΔΚΠ. 

ΣΔΥΝΟΛ/ΚΖ 

ΔΚΠ. 

ύλνιν 

Β/ ΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠ. 

ΠΑΝΔΠ/ΚΖ 

ΔΚΠ. 

ΣΔΥΝΟΛ/ΚΖ 

ΔΚΠ. 

ύλνιν 

Γεληθό 

Ϊζξνηζκα 

25-29 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 2 

30-34 

 

1 

 

1 

    

1 

35-39 2 1 

 

3 

  

1 1 4 

40-44 2 2 

 

4 

    

4 

45-49 

 

3 1 4 2 1 

 

3 7 

50-54 5 2 2 9 

 

1 

 

1 10 

55-59 3 2 

 

5 

 

1 

 

1 6 

60-64 5 1 

 

6 

    

6 

65-69 

     

1 

 

1 1 

Γεληθφ 

άζξνηζκα 
17 13 3 33 2 5 1 8 41 
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Δθηειεζηηθά Δπηηξνπά 

Απνηειείηαη απφ ην δήκαξρν θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο θαη επηθνξηίδεηαη κε ηελ 

επνπηεία ηεο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο. 

Γάκαξρνο 

Ο δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελψ ζπλεπηθνπξείηαη αλά ηνκέα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

αληηδεκάξρνπο. 

ΓεκνηηθΫο Τπεξεζέεο 

Σελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαζνξίδεη ν 

Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.), ν νπνίνο θαηφπηλ ησλ δηεπξπκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηε κεηαθίλεζε ππεξεζηψλ θαη πξνζσπηθνχ  πξνο ην Γήκν πξνβιέπεη 

ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη πινπνηείηαη απφ ην 

πξνβιεπφκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ : 

     Πεγά : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ. Λακηέσλ, (2012), Γ 
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Σν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζήκεξα ζην Γήκν είλαη 322 εξγαδφκελνη απφ 

ηνπο νπνίνπο: 

 193 (60%) είλαη κφληκνη ππάιιεινη 

 49 (15%) είλαη ππάιιεινη κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ 

 80 (25%) είλαη ππάιιεινη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ΓηΪγξακκα 1: Καηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε Τπεξεζίεο 

 

Πεγά : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ. Λακηέσλ, (2012), Δ 

Σέινο φζνλ αθνξά ηα ΝνκηθΪ Πξόζσπα θαη Δπηρεηξάζεηο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 

πιένλ ηα πεξηζζφηεξα θαηαξγήζεθαλ θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο 

θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Έηζη παξέκεηλαλ σο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ε 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΑΜΗΑ» (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.) 

, ε «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΑΜΗΑ» θαη ην «ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΡΟΤΜΔΛΖ» (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.Ρ.). 

Αθφκε, ν Γήκνο Λακηέσλ έρεη αλαπηχμεη ζεηξΪ ζπλεξγαζηώλ κε άιινπο Ο.Σ.Α., 

θνξείο ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηδηψηεο ή Μ.Κ.Ο.. Σέηνηεο ζπλεξγαζίεο είλαη ε 

αζηηθή εηαηξεία κε Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα «Κέληξν Πξφιεςεο θαη Δλεκέξσζεο 

θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ Ν. Φζηψηηδνο», ε αλψλπκε εηαηξία «Δ.Γ.Δ.Υ.Τ.», ε 

«E.E.T.A.A», ην Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ «ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ»,  
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ν «Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Κεληξηθήο Φζηψηηδαο» (ΦΟ.Γ..Α.) 

κεηαμχ ησλ Γήκσλ Λακηέσλ, Μαθξαθψκεο-πεξρεηάδαο, Μψινπ θαη ηπιίδαο θαη ν 

«χλδεζκνο Όδξεπζεο απφ πεγέο Καλάιηα Πχξγνπ Τπάηεο» κεηαμχ ησλ Γήκσλ 

Λακηέσλ θαη Μαθξαθψκεο-πεξρεηάδαο γηα ηελ χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ λφηηα φρζε ηνπ πεξρεηνχ. 

Σέινο, ζην επέπεδν ηεο δηθηύσζεο κε άιινπο Γήκνπο γηα ηελ αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο, απφςεσλ θαη πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο ν Γήκνο ζπκκεηέρεη ζηα αθφινπζα Γίθηπα : 

 «Γίθηπν Πάθνπ – Αδειθνπνηεκέλσλ Πφιεσλ ηεο Διιάδαο», αλάκεζα ζην Γήκν 

Λακηέσλ, ην Γήκν Πάθνπ (Κχπξνο), ην Γήκν Καιακαξηάο, ην Γήκν 

Κεξθπξαίσλ, ην Γήκν Μπηηιήλεο θαη ην Γήκν Πξέβεδαο. 

 Σν «Γηαβαιθαληθφ Γίθηπν πφιεσλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» φπνπ εθηφο ηνπ 

Γήκνπ Λακηέσλ ζπκκεηέρνπλ νη Γήκνη Blagoevgrad (Βνπιγαξία), Ηαζίνπ 

(Ρνπκαλία), Starigrad (παιηά πφιε Βειηγξαδίνπ – εξβία), Κνξπηζάο (Αιβαλία) 

θαη Πάθνπ (Κχπξνο). 

 Σν «Γίθηπν ΜΔCINE» (Medium Sized Cities Network - Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Πφιεσλ Μεζαίνπ Μεγέζνπο) θαη αθνξά πφιεηο κε πιεζπζκφ απφ 50.000-

100.000 θαηνίθνπο θαη ηνπο Γήκνπο Joensuu (FILANDIA), Linkoping 

(ΟΤΖΓΗΑ), Roskilole (ΓΑΝΗΑ), Speyer (ΓΔΡΜΑΝΗΑ), Evora 

(ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ), Λακία (ΔΛΛΑΓΑ), Tonsburg (ΝΟΡΒΖΓΗΑ). 

 

Γ΄ ΜΔΡΟ : Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

7. ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΝΟΥΖ 

Ζ πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ζεκαδεχεηαη ζαθψο απφ ηε 

Γηαξζξσηηθή Πνιηηηθή ηεο Έλσζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή, φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, αθφκε θαη εληφο ησλ 

ίδησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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Μέζα απφ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ηεο νινθιάξσζεο / ελνπνέεζεο ( Ησαθεηκίδεο 

Π.Κ., (1995), Β), παξαηεξνχληαη αθελφο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αθεηέξνπ κεζνδνινγηθέο δηαθξίζεηο θπξίσο κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ επηκέξνπο κεξψλ 

ηεο ζπλνιηθήο εληαίαο δηαδηθαζίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηηο δηαθνξεηηθΫο ζεσξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο, ζχκθσλα θαη κε 

ηνπο Μαξαβέγηα – Σζηληζηδέιε (2004, Α, ζει. 32) θαζψο θαη ηνλ Ησαθεηκίδε (1995, Γ, 

ζει. 38), απηέο δηαθξίλνληαη βαζηθά σο εμήο : 

 Ζ Οκνζπνλδηνπνέεζε (federalists), ππνζηεξίδεη φηη ηα επξσπατθά θξάηε 

απνηεινχλ κηα θπζηθή ελφηεηα, ηα νπνία κάιηζηα έρνπλ ράζεη ηνλ ιφγν χπαξμήο 

ηνπο θαη ζα έπξεπε λα παξαρσξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κηα νκνζπνλδία, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζεκαληηθή παγθφζκηα δχλακε. Γη απηνχο ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα πξέπεη λα είλαη έλαο ππεξεζληθφο θνξέαο, πνπ ζα πξνθχςεη κέζσ 

κηαο «ζπληαγκαηηθήο επαλάζηαζεο» θαη ζην νπνίν νη θεληξηθνί θαη νη 

πεξηθεξεηαθνί πνιηηηθνί θαη ζεζκηθνί δξψληεο ελεξγνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. 

 Ζ Λεηηνπξγηθόηεηα (functionalists), ζέηεη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο σο κέζα 

πινπνίεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ, κε αλαγθαία 

πξνυπφζεζε ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θάζε 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. Δλ θαηαθιείδη, επηδηψθεη σο ηειηθή χπαξμε έλα δίθηπν δνκηθφ 

θαη δηνηθεηηθφ ην νπνίν θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα 

επηιχζεη νηθνλνκνηερληθά δεηήκαηα. 

 Ζ Νενιεηηνπξγηθά (neofunctionalist) ζεσξία, ε νπνία θαη βαζίδεηαη ζηελ 

«πξαγκαηηθή αιιειεγγχε». Πηζηεχεη ζηε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πξνο ηνπο ινηπνχο δξψληεο (εγέηεο θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο). Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε εδξαηψλεη ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ εζλψλ, ηελ νπνία αθνινπζεί ε πνιηηηθή 

νινθιήξσζε. Σέινο, ε βαζκηαία ελνπνίεζε απαηηεί ηελ χπαξμε ππεξεζληθήο 

ζεζκηθήο λνκηκνπνίεζεο. 

 Ο Πινπξαιηζκόο, ν νπνίνο ζηνρεχεη ηειηθά ζηε δεκηνπξγία κίαο θνηλφηεηαο 

θξαηψλ, κέζσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δξψλησλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο άηππσλ 

ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ, νη νπνίεο θαη ζα θαζνξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αληίδξαζε κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ δξψλησλ αιιά παξάιιεια ζα επλννχλ ηελ 

δηαδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ κεκνλσκέλσλ αηνκηθψλ δξψλησλ. 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=32&s=1&e=10
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Πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, έλαο βαζηθφο δηαρσξηζκφο 

πνπ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νινθιήξσζεο, αθνξά ηηο έλλνηεο 

«πνιηηηθά» θαη «νηθνλνκηθά» ελνπνέεζε. (Μνχζεο Ν., 2011, Α). 

Χο δηαθνξεηηθά αιιά παξαιιήισο αλαπηπζζφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, νη δχν απηέο βαζηθέο εθθάλζεηο ηεο πεγάδνπλ απφ ηελ 

δηαθεξπγκέλε πξφζεζε θαη επηζπκία ησλ θξαηηθψλ δξψλησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ππεξεζληθήο ή δηαθπβεξλεηηθήο δηαζχλδεζήο ηνπο κέζσ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη 

πξνάγνληαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ ιεγφκελσλ «θνηλψλ πνιηηηθψλ», γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θνηλψλ νξακάησλ, αμηψλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηελ πξναγσγή 

ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

ην επίπεδν ηεο πνιηηηθάο ελνπνέεζεο, ε επηζήκαλζε απφ ηνλ ηφηε Πξφεδξν ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Κ. Καξακαλιή, ην επηέκβξην ηνπ 1983 ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, φηη ζηελ ηφηε Κνηλφηεηα ιακβάλεη ρψξα «κία αζχκκεηξε πξνψζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ έλαληη ησλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ θαη θαζπζηέξεζε ηεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε 

ηελ νηθνλνκηθή ελνπνηεηηθή πνξεία», απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή δηαπίζησζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο πνιηηηθήο ελνπνίεζεο (Μπήηξνο Κ.Γ., Καξαγηάλλεο Γ.Α., 2011, Α). Ζ 

αλάγθε, άιισζηε, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο έλσζεο δηαπηζησλφηαλ αλέθαζελ, 

κε δηαθνξεηηθή έληαζε αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο ζηα 

πιαίζηα ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (Δ.Δ.Π.) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο ζεζκνχο ηεο 

πνιηηηθήο ελνπνίεζεο ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ηδέα ηεο θνηλήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ ηδέα ηεο πνιηηηθήο έλσζεο. Ζ πνιηηηθή έλσζε ζπδεηείηαη γηα πξψηε θνξά 

παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δ.Α.Κ., φηαλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Κνηλφηεηαο ηελ πεξίνδν 1952-1954 θαη απφ ηφηε επαλέξρεηαη 

πεξηνδηθά. ηε βάζε ηεο "Δπξψπεο ησλ παηξίδσλ" ηνπ De Gaulle, νη εθζέζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Fouchet, πξνηείλνπλ κία θνηλή εμσηεξηθή θαη ακπληηθή πνιηηηθή ζηα 

πιαίζηα κίαο πνιηηηθήο έλσζεο. 
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Ζ χλνδνο θνξπθήο ηεο Υάγεο (12/1969) απνηειεί ζηαζκφ θαζψο ηφηε 

εθδειψλεηαη ε δηάζεζε δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο έλσζεο θαη 

αθνινπζεί ην 1970 ε πηνζέηεζε ηεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Davignon, βάζεη ηεο νπνίαο 

δεκηνπξγείηαη ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή θαη αξρίδνπλ νη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ 

ππνπξγψλ εμσηεξηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία. 

Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία εληζρχεηαη απφ ηελ έθζεζε Vedel (1972), ηελ 

έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δ.Δ. (1972), ηελ απφθαζε ηεο Κνπεγράγεο (23.7.1973), 

ηελ απφθαζε ηνπ 1974 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ, ηελ έθζεζε Tindemans, ηελ έθζεζε ησλ Σξηψλ νθψλ (Bieheuvel, Dell, 

Marjolin 1979), ηελ έθζεζε ηνπ Λνλδίλνπ (13.10.1981), απφ ηε Γηαθήξπμε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηεο ηνπηγθάξδεο (19.6.1983) πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ Πξάμε 

Genscher Colombo ηνπ 1981, θαη απφ ην ρέδην πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ηνπ A. Spinelli πνπ πηνζεηείηαη κε κεγάιε πιεηνςεθία ζηηο 14/02/1984 απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

Σέινο, ζηε βάζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Dooge, ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή 

πλεξγαζία ζα ζεζκνζεηεζεί ζην Άξζξν 30 ηεο Δ.Δ.Π.. Μέζσ απηήο ηα θξάηε κέιε 

ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ θνηλψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ 

άζθεζε κίαο εληαίαο πνιηηηθήο ζηάζεο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά γηα ηε δηεζλή δχλακή ηνπο. Απηή ε ζπλεξγαηηθή ζηάζε 

νδεγεί βαζκηαία ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο Κ.Δ.Π.Π.Α.. ( Κνπζθνπβέιεο Ζ.) 

Δθ ησλ εμειίμεσλ απηψλ θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεγάιε πξφνδνο ζην κέησπν ηεο πνιηηηθήο ελνπνίεζεο ηεο Δ.Δ.. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ζχγθιηζεο ζε θνηλέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ελφο ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ πνπ κάιηζηα εθπξνζσπνχλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, 

πξνυπνζέηεη κεγάιν ρξνληθφ πεξηζψξην θαη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο. Αιιά, ε 

πξνεγνχκελε γλψζε θαη εκπεηξία ηεο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο, καο θάλνπλ λα 

επειπηζηνχκε φηη ηα εκπφδηα ζα μεπεξαζηνχλ θαη ηα θξάηε κέζσ ηεο δηαθεξπγκέλεο 

δηάζεζήο ηνπο θαη ηελ επίδεημε ηεο αλαγθαίαο απνθαζηζηηθφηεηαο , ζα θάλνπλ βήκαηα 

κπξνζηά ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ελνπνίεζε (Μπήηξνο Κ.Γ., Καξαγηάλλεο Γ.Α., 2011, 

Β). 
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Παξφιν ινηπφλ, πνπ ην πνιηηηθφ ζθέινο ηεο νινθιήξσζεο απνηειεί απνθαζηζηηθφ 

παξάγνληα, ζπνπδαίνο είλαη θαη ν ξόινο ηεο νηθνλνκέαο. Με ζπλερψο απμαλφκελν 

ξπζκφ θαη έληαζε, ε Έλσζε κε επηηπρία νινθιήξσλε θαη εθάξκνδε ηηο ζρεδηαδφκελεο 

ζρεηηθέο πνιηηηθέο. Απφ ηελ ηεισλεηαθή έλσζε, ηελ θνηλή αγνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θαη λνκηζκαηηθή έλσζε, νη εζληθέο νηθνλνκίεο γίλνληαη ζπκκέηνρεο ζηελ εληαία 

επξσπατθή αγνξά. Αξρέο φπσο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη θεθαιαίνπ, ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ απνηεινχλ ηνπο 

ππιψλεο απηήο ηεο ελνπνηεηηθήο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ε λνκηζκαηηθή 

έλσζε µε θνηλφ λφκηζκα θαη θεληξηθή ηξάπεδα απνηέιεζαλ ηνλ πην πξφζθαην θξίθν, 

πνπ ζπλδέεη θαη εληζρχεη ην ελνπνηεηηθφ ζθέινο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

ε απηφλ ηνλ ηνκέα ην πείξακα ηεο νινθιήξσζεο θξίλεηαη ζαθψο πην επηηπρεκέλν 

θαη εθαξκφζηκν. Χζηφζν ν βαζκφο ηεο αζπκκεηξίαο κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

ελνπνίεζεο απνηειεί ζαθψο ηνλ θχξην παξάγνληα αλάδεημεο ηνπ «πνιηηηθνχ» θαη 

δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Δ.Δ., ην νπνίν εμειίζζεηαη ζε δήηεκα πνπ απαηηεί 

επηηαθηηθά επίιπζε.  Υαξαθηεξηζηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο αλσηέξσ δηαπίζησζεο 

απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζηελ άζθεζε καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα Ο.Ν.Δ., ν νπνίνο ρξήδεη λα ζπλνδεπηεί απφ εκβάζπλζε ηεο 

πνιηηηθήο ελνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη, ψζηε λα απνδεηρζεί επηηπρεκέλε θαη ηθαλή λα 

αληαπεμέξρεηαη ζηηο νπνηεζδήπνηε πξνθιήζεηο (Κνληηάδεο Ξ. Η., 2003). 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνπο θφιπνπο 

ηεο Έλσζεο θαζψο θαη ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ, ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ελνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο ιεγφκελεο «Πνιηηηθήο πλνρήο» ή αιιηψο «Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο» ηεο Έλσζεο. ηελ νπζία απνηειεί ην πνιηηηθφ πιαίζην αιιειεγγχεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη βαζηθή πηπρή ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ επίηεπμε ηεο ηζφξξνπεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο. 

Οη επξσπαίνη εγέηεο θαη αμησκαηνχρνη αληηιακβαλφκελνη ηελ αλάγθε εμάιεηςεο ησλ, 

κεγάισλ ζπρλά, δηαθνξψλ θαη αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ επξσπατθνχ 

ρψξνπ, κέζσ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ ζηνρεχνπλ, γεληθψο, ζηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε.  
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Δθαξκφδνπλ, ινηπφλ, έλα επξχ πιαίζην πξνγξακκάησλ, πνιηηηθψλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ εζηηαζκέλε αμηνπνίεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε, 

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

Όκσο απηά ε νξγαλσκΫλε δνκά ζηάξημεο ησλ πζηεξνύλησλ πεξηνρώλ, δελ 

απνηεινύζε πΪληνηε θεθηεκΫλν ηεο Έλσζεο. Παξφιν πνπ κε ηελ ίδξπζε ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Κ.), ηέζεθε σο ζηφρνο ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ κέζσ ηεο άξζεο ησλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ, θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε. Μάιινλ 

ην αληίζεην έγηλε θαζψο, παξάιιεια, γεγνλφηα φπσο ε ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ 1973 θαη 

νη δηαδηθαζίεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέηεηλαλ ηηο αληζνξξνπίεο. 

Ζ πξώηε δηαπέζησζε ηεο αλάγθεο κείσζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ 

κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο έξρεηαη ην 1957 κε ηε πλζήθε ηεο 

Ρψκεο, ρσξίο σζηφζν λα παξέρεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ, πέξαλ ησλ δαλείσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (Δ.Σ.Δπ) θαη ηελ 

αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε 

πιεηνδνζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 

Δλ ζπλερεέα, ην 1968 δεκηνπξγείηαη ε Γεληθή Γ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ην 1975 ηδξχεηαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α.). ΣειηθΪ, ην 1986 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζην άξζξν 140α ηεο 

Δ.Δ.Π., ν ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Αθνινπζεί ην 1988 ε κεηαξξχζκηζε ησλ Σακείσλ, ε ελζσκάησζή ηνπο ζε κηα επξχηεξε 

πνιηηηθή ζπλνρήο θαη ζπληνλίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα νη δηαξζξσηηθέο δξάζεηο 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο ησλ παξαθΪησ βαζηθώλ αξρώλ: 

 επηθέληξσζε ζηηο θησρφηεξεο θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, 

 πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκφο, 

 ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επελδχζεσλ, 

 ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ εηαίξσλ. 

 

 

 

 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/2/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=35&s=1&e=10
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Ζ πιάξεο, φκσο, ζεζκνζΫηεζε ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο» ιακβάλεη ρψξα κε 

ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1993. Σφηε, επηδηψθεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ν ζπληνληζκφο εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ρξεηάδνληαη κηα ψζεζε γηα λα επηηχρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία. Σέινο, εηζάγνληαη ηξεηο (3) θαηλνηνκίεο ( «Ζ ηζηνξία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο» ) : 

 ην Σακείν πλνρήο σο ρξεκαηνδνηηθφ κέζν,  

 ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ σο ζπληνληζηηθφ φξγαλν, 

 ε «αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο», σο βάζε ζπλέξγεηαο θαη 

αιιεινζπκπιήξσζεο κεηαμχ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Απφ ην 1994 έσο ην 1999, νη πφξνη ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο δηπιαζηάδνληαη, αληηπξνζσπεχνληαο πιένλ ην 1/3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δ.Δ., απνδεηθλχνληαο ζηελ πξάμε ηελ αλάγθε, ηελ αμία αιιά θαη ηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή σθέιεηα πνπ παξέρεη ζηελ Δ.Δ. ε αμηνπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο. 

ηελ επόκελε θΪζε ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο, κέζσ ηεο «ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζαβφλαο» ε νπνία θαη επέθεξε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θχζε ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο (Bachtler, J. and Gorzelak, G., 2007), απφ ην 2000 θαζνξίδνληαη σο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. ε αλάπηπμε, ε απαζρφιεζε θαη ε θαηλνηνκία, ελψ παξάιιεια 

κε ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, εηζάγεηαη θαη κηα ηξέηε 

δηΪζηαζε απηή ηεο «εδαθηθήο ζπλνρήο» πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε 

εδαθηθή αλάπηπμε. Καηά ηελ πξνεληαμηαθή πνξεία, αιιά θαη κεηά ηελ πξνζρψξεζε 

δέθα (10) λέσλ ρσξψλ ζηελ Δ.Δ. (2004) παξέρνληαη ζεκαληηθά θνλδχιηα ηφζν γηα ηε 

παξνρή ηερλνγλσζίαο φζν θαη γηα ηελ κείσζε ηεο ςαιίδαο κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη 

πξνο αλάπηπμε πεξηνρψλ (πξνυπνινγηζκφο: €213 δηζ. γηα ηα δεθαπέληε (15) 

πθηζηάκελα θξάηε κέιε θαη €22 δηζ. γηα ηα λέα θξάηε κέιε). 

Σέινο, ζηελ επφκελε πεξίνδν (2007-2013) ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο αλέξρεηαη ζηα €347 δηζ.. Δπηπιένλ, νη θαλφλεο θαη νη δνκέο απινπζηεχνληαη, 

δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ επηθνηλσλία ελψ θαζνξίδνληαη σο θύξηνη ηνκεέο 

επελδύζεσλ νη αθφινπζνη : 
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Τγεία 

 

Δλέξγεηα 

 

Μεηαθνξέο 

 

Πνιηηηζκφο 

 

Σνπξηζκφο 

 

Απαζρφιεζε 

 

Έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία 

 

Κνηλσληθή 

έληαμε 

 

Δθπαίδεπζε 

θαη 

θαηάξηηζε 

 

Πεξηβάιινλ 

θαη 

θιηκαηηθή 

αιιαγή 

 

Κνηλσλία 

ηεο 

πιεξνθνξίαο 

 

ηήξημε 

επηρεηξήζεσλ 

θαη 

εξγαδνκέλσλ 

 

       Πεγά : Μνχζεο Ν., ( 2011 ), Β. Ηδία επεμεξγαζία. 

8. Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ : ΒΑΗΚΔ ΣΟΥΔΤΔΗ 

ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

Παξφιε ηε δηάζεζε ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ηα θξάηε κέιε ρξεηάζηεθαλ 

πεξίπνπ είθνζη ρξφληα, ψζηε ην 1975 κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δ.Σ.Π.Α., λα εθαξκφδεηαη 

ππνηππσδψο ε έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ζπλερείο βειηηψζεηο, πξνζζήθεο θαη κεηαβνιέο κέζσ ησλ πλζεθψλ, λα απνηειεί 

ζήκεξα έλα απφ ηα πην ρξήζηκα εξγαιεία ηεο Δ.Δ. θαη ησλ νξγάλσλ ηεο αιιά θαη 

ππεξπνιχηηκν βνήζεκα γηα ηνπο εζληθνχο πνιηηηθνχο δξψληεο θαη ηελ άζθεζε ησλ 

εγρψξησλ πνιηηηθψλ. 

Δζηηάδνληαο ζηε ζεκαζέα ηεο Ϋλλνηαο ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο, παξαηεξνχκε φηη 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο λα κεησζεί ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πινχζησλ θαη 

θησρψλ, ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη πζηεξνχλησλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο, έρεη ηεζεί ζηνλ 

ππξήλα ηεο ράξαμεο θαη ηεο άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ. Φπζηθά, ε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή πξφνδνο θάζε ρψξαο εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν θαη ζχλζεην πιαίζην. 

Πξνθαλψο, νη απμεκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο πξνο ηηο θησρφηεξεο ρψξεο απνηεινχλ 

βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο, σζηφζν ε απαξαίηεηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο 

αζθνχκελεο εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο, ε εγρψξηα νηθνλνκηθή θαη 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νξζνινγηθή θαη ξεαιηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ 

θαη, ηέινο, ε ελαξκφληζε εγρψξησλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ, 

δηακνξθψλνπλ ην ζπλνιηθφ πξίκα εμέηαζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. 

Αλαθεξφκελνη ινηπφλ ζηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο Δπξσπατθάο πεξηθεξεηαθάο 

πνιηηηθάο κπνξνχκε λα ηνπο ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε σο εμήο : 
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 Δπίηεπμε ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ 

 Μείσζε αληζνηήησλ 

 Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

 Αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο 

 Οηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

 Δπίηεπμε πςειήο απαζρφιεζεο 

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηψλ 

 Αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ ρσξψλ πνπ πξνζρσξνχλ ζηελ 

Δ.Δ. 

Πξνθαλψο, νη ζηφρνη απηνί νπζηαζηηθά πξνθαζνξίδνληαη απφ ηηο αηηέεο πνπ 

πξνθΪιεζαλ δηαρξνληθΪ ηελ αλΪγθε ύπαξμεο ηΫηνησλ ξπζκηζηηθώλ πνιηηηθώλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Έλσζεο. πσο έρεη ηνληζηεί, δηαρξνληθά, ε έληαμε λέσλ κειψλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δ.Δ., νη δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο, ηα γεσγξαθηθά θαη 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο θάζε ρψξαο 

θαη ν παξαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ, επέβαιιαλ ηελ νινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο 

πλνρήο. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δ.Δ. ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη γηα 

ηελ άξζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαθνξψλ, θαζψο απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

καθξνρξφλην νξίδνληα επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ, αιιά θαη ηεο Έλσζεο σο δηεζλνχο δξψληνο.  Έηζη,  πέξαλ ησλ 

ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αιιεινβνήζεηα,  ππάξρνπλ, ζχκθσλα θαη 

κε ηελ Μεηνχια Ρ. (2005) θαη πνιινί νηθνλνκηθνί ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θησρφηεξσλ πεξηθεξεηψλ. 

Ζ Δπξψπε είλαη µία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο βηνκεραληθψλ αγαζψλ ζηνλ 

θφζκν κε βαζηθφ πξννξηζκφ ην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο. Δίλαη, επνκέλσο, πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ παξαγσγψλ λα απεπζχλνληαη ζε κία κεγάιε, πγηή θαη αλαπηπζζφκελε 

επξσπατθή αγνξά. ε επίπεδν κηζζνινγηθνχ θαη κε θφζηνπο νη κεγάιεο εζσηεξηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, δελ επλννχλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη νδεγνχλ ζηελ 

κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζε πεξηνρέο ρακεινχ θφζηνπο.  

Αθφκε, ε χπαξμε παξφκνησλ, ηνπιάρηζηνλ, ζπλζεθψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ επξψ θαη δηαζθαιίδεη έλα ζηηβαξφ, αλζεθηηθφ θαη 

αληαγσληζηηθφ νηθνδφκεκα. 
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ηα ζχγρξνλα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία θηλείηαη ε πνιηηηθά ζπλνράο, δηαθξίλνπκε 

ηξεηο ζεκαληηθΫο δηαζηΪζεηο ηεο, δχν πνπ πξνυπήξραλ εμαξρήο θαη κία ηξίηε ε νπνία 

πξνζηέζεθε αξγφηεξα («Ζ Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή»). 

Καηαξράο, ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά απνηεινχλ δχν έλλνηεο νη νπνίεο 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλαπηπμηαθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη απφ ηελ 

άιιε ζπκππθλψλνπλ απφιπηα ηε ινγηθή ηεο ζηήξημεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη 

ηεο πιήξνπο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αλάγθεο γηα εληαία δξάζε θαη ζπλεξγαηηθέο 

πνιηηηθέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

ηνρεχνπλ ζηελ ηζφξξνπε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε φιεο ηεο Δ.Δ., ελψ θάζε 

ηξία ρξφληα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη έθζεζε πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ νη πνιηηηθέο ηεο 

Δ.Δ.. Αλάινγα κε ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ, άιινηε επηθεληξψλεη ζηε  δηαδηθαζία 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζχγθιηζεο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ελψ κεηά ηε 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, σζηφζν, εηζάγεηαη θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή θαη 

εληζρπηηθή, πξνο ηηο άιιεο δχν, δηάζηαζε : ε εδαθηθά ζπλνρά (Παπαζηάκθνο Γ., 2008). 

ηφρνο ηεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ζην έπαθξν 

ηηο εγγελείο δπλαηφηεηεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο, έρνληαο πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο 

κε ζθνπφ ηελ πην ηζφξξνπε, βηψζηκε θαη πνιπθεληξηθή αλάπηπμε. ην επίθεληξν ηεο 

δηάζηαζεο απηήο βξίζθνληαη ζχγρξνλα δεηήκαηα φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε 

κεηαλάζηεπζε, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ρσξηθά θαη απαηηνχλ επξχηεξεο θαη δηαθξαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο, φπσο επίζεο, πξνυπνζέηνπλ θαη απμεκέλε εδαθηθή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο 

δηθηχσζεο, είηε ζε καθξνπεξηθέξεηεο, φπσο ε Βαιηηθή Θάιαζζα, είηε ζε δηαζπλνξηαθέο 

πεξηθέξεηεο ( Hahn J., 2010).  

Δπηθεληξψλνληαο, ηψξα, ζηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ σο 

κνλάδαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, έρεη ζεκαζία 

λα αλαιπζεί ε αλάγθε χπαξμεο ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, κε 

ζθνπφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο ηαμηλνκήζεηο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάδνζε 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Με ηνλ Καλνληζκφ 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

(26 Μαΐνπ 2003), ζεζπίδεηαη ε «θνηλή νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ» πνπ θαινχληαη «NUTS».  
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Σα επίπεδα N.U.T.S. είλαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή 

ελαξκνληζκέλσλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Έλσζε. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ απφ ην 1988 θαη παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ. 

Σα 27 θξάηε κέιε ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θαηψηαηα φξηα πιεζπζκνχ σο θάησζη: 

Δπέπεδν ΔιΪρηζην όξην ΜΫγηζην όξην ΔλδεηθηηθΪ θξΪηε 

NUTS 1 3 εθ. 7 εθ. Γαλία, Ηξιαλδία,  

γεξκαληθά νκφζπνλδα θξάηε 

NUTS 2 800.000 3 εθ. Απηφλνκεο πεξηθέξεηεο ηεο Ηζπαλίαο, 

πεξηθέξεηεο ηεο Γαιιίαο 

NUTS 3 150.000 800.000 Maakunnat ηεο Φηλιαλδίαο,  

Län ηεο νπεδίαο 

Πεγά : Καλνληζκφο 1059/2003. Ηδία επεμεξγαζία 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε γεληθή επηζθφπεζε ηεο επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθή, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν βαζηθά φξγαλα ηεο ράξαμεο, ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο ηειηθήο 

άζθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., μεθηλψληαο απφ ηελ «Δπηηξνπά 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο», πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ ησλ 27. Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ 

βαζηθψλ θνηλνηηθψλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ 

παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ ζην Κνηλνβνχιην. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα: 

 ην Δ.Σ.Π.Α., ην Σακείν πλνρήο θαη ηα ινηπά κέζα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

ηεο Έλσζεο, 

 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ζπλνρή, 

 ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαξζξσηηθψλ κέζσλ ηεο Έλσζεο, 

 ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηθέξεηεο θαη ηα λεζηά, θαζψο θαη ηε δηαζπλνξηαθή θαη 

δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, 

 ηηο ζρέζεηο κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηηο νξγαλψζεηο δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, 

 ηελ αζηηθή δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 
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Δθηφο απφ ηελ εθπφλεζε εθζέζεσλ, ε Δπηηξνπή είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ζρέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε άιινπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, φπσο ε Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ελεξγφ δηάινγν κε ηηο θπξηφηεξεο 

νξγαλψζεηο θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ην έξγν ηεο είλαη επξέσο δηαζέζηκν θαη θαηαλνεηφ 

ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ αζθνχλ ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απφ ηελ άιιε, ε Δπηηξνπά ησλ Πεξηθεξεηώλ (ΔηΠ) απνηειεί ην φξγαλν κέζσ 

ηνπ νπνίνπ νη επξσπατθνί Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, ηερλνγλσζία θαη 

θαιέο πξαθηηθέο, αιιά θαη λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζην δηάινγν κε ηα 

επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. Ηδξχζεθε ην 1992 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κε ζθνπφ 

λα απνηειέζεη κία ζπκβνπιεπηηθή ζπλέιεπζε, κέζσ ηεο νπνίαο νη επξσπατθέο  

Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη ζα εθθξάδνπλ ηε γλψκε θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Μεηά θαη ηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο, ε ΔηΠ αξηζκεί 344 εζληθνχο 

αληηπξνζψπνπο («Ζ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ελ ζπληνκία») απφ ηηο 27 ρψξεο κέιε,  

νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ηε χλνδν ηεο Οινκέιεηαο. Απηή ζπλεδξηάδεη πέληε θνξέο αλά 

έηνο, κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα θαηαξηίζνπλ ζρεηηθά 

ςεθίζκαηα, εθζέζεηο ή γλσκνδνηήζεηο. Πέξαλ ηεο Οινκέιεηαο, ζεκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο ησλ επηηξνπψλ, αθνχ θαινχληαη λα δηαβνπιεπηνχλ πάλσ ζε φια ηα δεηήκαηα 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε, ελψ πξνεηνηκάδνπλ ηα 

ζρέδηα ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ ζπλαληήζεηο θαη 

εθδειψζεηο. Οη επηηξνπέο δηαρσξίδνληαη αλά ηνκέα σο εμήο : εδαθηθήο ζπλνρήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, εθπαίδεπζεο, λενιαίαο θαη έξεπλαο, 

πεξηβάιινληνο, θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ελέξγεηαο, ηζαγέλεηαο, δηαθπβέξλεζεο, 

ζεζκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, θπζηθψλ πφξσλ. 

 

9. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Μπνξεί λα πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθή θνηλνηηθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ρσξίο λα 

βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ; Πξνθαλψο κηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο άζθεζεο ζπλνιηθήο θαη ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηηο δηάζπαξηεο πεξηνρέο ελφο ρψξνπ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ειιεληθνχ, 

ραξαθηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ σο κε ιεηηνπξγηθή θαη απνζπαζκαηηθή, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Αλδξένπ Γ..  
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Κη απηφ γηαηί αθελφο νη ηνπηθνί θνξείο γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξννπηηθέο ησλ πεξηνρψλ ηνπο, αθεηέξνπ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ράξαμε θαη 

άζθεζε ηεο πνιηηηθή απηήο δηαζθαιίδεη ηε λνκηκνπνίεζή ηεο θαη επηθέξεη ηε κέγηζηε 

δπλαηή θηλεηνπνίεζε ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ παξαγφλησλ ηεο. 

Δηδηθά γηα ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνηρεία (εδαθηθή 

αζπλέρεηα, γεσκνξθνινγηθέο ηδηνκνξθίεο, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δηνηθεηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο αδπλακίεο), ε επίηεπμε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ θαη 

δξάζεσλ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, ζε ζπλάξηεζε πάληα, κε ηηο αληίζηνηρεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο  Δ.Δ., απνηειεί δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο. 

Πνηνη είλαη φκσο νη ιφγνη θαη νη δηθαηνινγεηηθνέ παξΪγνληεο γηα ηελ Ϊζθεζε 

εζληθώλ πεξηθεξεηαθώλ πνιηηηθώλ θαη ηδίσο γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε; Έλαο 

πξψηνο δηαρσξηζκφο, βαζηζκέλνο θαη ζηηο απφςεηο ησλ Α. Κφηηνπ θαη Β. Σζέιηνπ 

(2002), κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνπο εμήο ιφγνπο : 

 Γηνηθεηηθνί / ζεζκηθνί 

 Πνιηηηθνί,  

 Οηθνλνκηθνί 

 Κνηλσληθνί 

 Γηεζλνινγηθνί 

Αλαιχνληαο ζπλνπηηθά ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο θαηαιήγνπκε πσο 

ε αηηηνινγηθή βάζε ηεο άζθεζεο εζληθψλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ απνηειείηαη απφ 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο, αιιά θαη αιιεινζπκπιεξνχκελνπο παξάγνληεο, πνπ αξρηθά 

θηλεηνπνίεζαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ελ ζπλερεία δηεχξπλαλ 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο. 

ην δηνηθεηηθό / ζεζκηθό επέπεδν, ε αλαδηνξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ απφ ηα 

πξσηνβάζκηα επίπεδα απηνδηνίθεζεο έσο ηα αλψηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο, εθηφο απφ 

αίηην απνηειεί θαη ζπλερή ζηφρν θαη ηειηθφ πξντφλ. Δπηπιένλ, ε ελεξγνπνίεζε 

δηνηθεηηθψλ / δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη κνλάδσλ γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ ζπλάδεη ηφζν κε ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, φζν θαη κε ηελ 

ζπλερψο πην απνηειεζκαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο κε πξνθαλή νθέιε ηφζν γηα ηα ίδηα ηα 

ζηειέρε, φζν θαη γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ή σθεινχκελνπο απφ απηνχο πνιίηεο ή 

λνκηθά πξφζσπα. Σέινο, ν θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

απφ κέξνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπκβάιιεη ηφζν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δνκήο 

ηεο, φζν θαη ζηελ παξνρή εμειηγκέλσλ θαη νπζηαζηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 
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Ζ πνιηηηθά βΪζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο εζληθψλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ 

έγθεηηαη πξσηίζησο ζηελ πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μέζσ 

απηψλ, ν πνιίηεο, νη ζεζκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο, νη δνκέο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

γίλνληαη ζπκκέηνρνη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ. Ο 

πνιίηεο έξρεηαη ζε επαθή θαη αληηιακβάλεηαη, πιένλ, θαιχηεξα ηνλ ξφιν ηνπ σο 

«επξσπαίνπ πνιίηε», ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ε θνηλσλία ησλ ελεξγψλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νκάδσλ. 

Σν νηθνλνκηθό πεδέν ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηηο πεξηθέξεηεο απνηειεί ίζσο ην 

πην δηεπξπκέλν απφ δηθαηνινγεηηθήο άπνςεο αιιά θαη βάζεη ησλ κεηξήζηκσλ 

απνηειεζκάησλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη.  Κεληξηθά ζεκεία απηνχ ηνπ πεδίνπ είλαη 

ζηνρεχζεηο φπσο ε δηαζπνξά ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ε αλαδηαλνκή θαη θηλεηηθφηεηα ησλ πφξσλ, ε αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε κείσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ε αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Απφ ηελ άιιε, φιεο νη αζθνχκελεο πνιηηηθέο έρνπλ σο ηειηθφ ηνπο απνδέθηε θαη 

σθεινχκελν ηνλ θάζε πνιίηε θαη ηηο θνηλσλίεο σο ζχλνια. Σέηνηα, θνηλσληθΪ 

απνηειΫζκαηα απφ ηελ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο ππναπαζρφιεζεο, ε δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ηζηνχ, ε ηζνκεξήο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ επεκεξία 

θαη ηελ πξφνδν θαη, θπζηθά, ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαη βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε 

ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ κία εζληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαζίζηαηαη 

ηφζν ζεκαληηθή, δελ κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ νη δηεζλνινγηθνέ παξάγνληεο ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο εζληθήο εμαζθάιηζεο θαη ηζρπξνπνίεζεο κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. Ζ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζέζεο ηεο ρψξαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλεξγεηψλ ζε δεηήκαηα «ρακειήο» πνιηηηθήο πνπ ππνβνεζνχλ θαη εληζρχνπλ ηελ 

ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα «πςειήο πνιηηηθήο», είλαη θεληξηθνί δηακνξθσηηθνί 

παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ε δηαζθάιηζε ησλ εδαθηθψλ νξίσλ θαη ε γεληθφηεξε 

γεσζηξαηεγηθή ελδπλάκσζε, κέζσ δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ αζθάιεηαο, εηξήλεο θαη 
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δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, απμάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπζρέηηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζεκειηψζεθε θαη εμειίρζεθε θαη ε ειιεληθά εζληθά 

πεξηθεξεηαθά πνιηηηθά, πεξλψληαο απφ δηάθνξα ζηάδηα. Χο απαξρή ηεο θαζνξίδεηαη ε 

πεξίνδνο κεηά ηελ ιήμε ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, φηαλ θαη κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα 

ηελ ρξήζε, θπξίσο, ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ κε ζηφρν ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

Απφ ηελ πεξίνδν ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα ( Δ.Ο.Κ. θαη 

κεηέπεηηα Δ.Δ.), δηακνξθψλνληαη λέεο ζπλζήθεο θαη πινπνηνχληαη πιεξέζηεξα θαη πην 

ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα. 

πλνπηηθά, ε εμειηθηηθά πνξεέα ηεο εζληθάο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο ζηελ 

ΔιιΪδα αθνινπζεέ πΫληε (5) πεξηόδνπο (Παπαδαζθαιφπνπινο Γ.Α., Υξηζηνθάθεο 

.Μ., 2005). Χο αξρηθή πεξίνδνο νξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 έσο ηα 

κέζα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ κε νηθνλνκηθά, θνξνινγηθά θαη επελδπηηθά θίλεηξα. Χζηφζν, 

ε πξψηε ζαθήο έλδεημε άζθεζεο πνιηηηθψλ κε άμνλα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ απνηειεί ην «Πεληαεηέο Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο 

1960-1964» (Α Παπαδαζθαιφπνπινο Γ.Α., Υξηζηνθάθεο .Μ., 2005). 

Δλ ζπλερεία, απφ ην 1965 έσο θαη ιίγν κεηά ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο (1979), 

παξαηεξείηαη ε απφδνζε ρξεκαηνδνηηθψλ θηλήηξσλ ππέξ ησλ ππφ αλάπηπμε πεξηνρψλ 

κε παξάιιειε δηνηθεηηθή δξάζε φπσο ε θαζηέξσζε Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ (ΒΗ.ΠΔ.) 

θαη ε ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ (Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). Σα 

ηειεπηαία πέληε έηε, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη πξσηίζησο κε λνκνζεηηθά 

κέζα ελψ δελ ιείπνπλ θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα (θιαδηθέο εληζρχζεηο, ρσξηθά 

εηδηθά πξνγξάκκαηα). 

ηελ επφκελε πεξίνδν, πνπ δηαξθεί απφ ην 1980 έσο ην 1986, ελδπλακψλεηαη ε 

ζχλδεζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο κε ηελ επξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή. Κπξίαξρα 

ζηνηρεία ηεο είλαη ε αμηνπνίεζε πφξσλ πνπ αλακνριεχνληαη γηα πξψηε θνξά φπσο 

δάλεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη εληζρχζεηο απφ ην Δ.Σ.Π.Α.. 

Δπηπξφζζεηα θαηαξηίδνληαη ην «Πξφγξακκα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 1981-1985» 

θαη ην «Πεληαεηέο Πξφγξακκα 1983-1987». 
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Σα επφκελα είθνζη ρξφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ πην νινθιεξσκέλν θαη 

καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ. Πιένλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπληάζζνληαη είλαη πνιπεηή, 

δηαρσξίδνληαη αλά ηνκέα θαη αμηνπνηνχλ πνιιαπιά ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Αθφκε, ε 

πινπνίεζή ηνπο παξαθνινπζείηαη ζηελά, ελψ νη ζαθείο ζηνρνζεηήζεηο θαη ε  

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ πξνγξακκάησλ απνηεινχλ λέεο πξαθηηθέο. 

Σν 1986 μεθηλά ε εθαξκνγή ησλ Μ.Ο.Π., πνπ δηαξθεί έσο ην 1992 θαη ζηνρεχεη 

απφ ζηε κείσζε ηεο πζηέξεζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε δεηήκαηα ππνδνκψλ, 

δηαβίσζεο θαη ζηήξημεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αθνινπζνχλ ηα Κ.Π.., ηα 

νπνία θαη δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο ππνπεξηφδνπο (1ε: 1989-1993, 2ε: 1994-1999, 3ε: 

2000-2006). Δηδηθά γηα ην Β΄ Κ.Π.. ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα κεγάια έξγα, θπξίσο 

κεηαθνξψλ (ΠΑΘΔ, Αεξνδξφκην Αζελψλ «Δι. Βεληδέινο», Γέθπξα Ρίνπ–Αληηξξίνπ), 

ελψ θαηά ην Γ΄ Κ.Π.. πξνσζνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζην λεζησηηθφ ρψξν θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. ιεο νη ειιεληθέο πεξηθέξεηεο 

εληάζζνληαη ζην ηφρν 1, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη 

ηελ κέγηζηε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο, (4
ε
 πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο Δ..Π.Α. 2007-2013), 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. πνπ έγηλε πνηέ, αξηζκψληαο 

πιένλ 25 θξάηε κέιε. Με ηελ κεηαβνιή ηεο δεκνγξαθηθήο αιιά θαη νηθνλνκηθήο 

ζχζηαζεο ηεο Έλσζεο, παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά ε απέληαμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ απφ ηνλ ηφρν 1, άξα θαη κεησκέλε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, ζε εζσηεξηθφ επίπεδν ε κεηαξξχζκηζε «Καιιηθξάηεο», 

ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηηο 

ζπλζήθεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

πκπεξαζκαηηθΪ, ε ειιεληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή μεθηλψληαο κεηαπνιεκηθά κε 

ηε κνξθή λνκνζεηεκάησλ θαη κεκνλσκέλσλ δξάζεσλ κέζα ζηα εζληθά αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηζρπξνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη 

απνθηά ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, ν νπνίνο παγηψλεηαη ππφ ηελ επίδξαζε θαη ηεο 

Πνιηηηθήο πλνρήο ηεο ΔΔ. Δηδηθά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο πεξίπνπ, ε 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο δηακνξθψλεηαη θαη αζθείηαη απνθιεηζηηθά ζην 

πιαίζην πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θαη νη γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλνηηθήο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη εμαξηάηαη ζρεδφλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηηο 

εληζρχζεηο ηεο Δ.Δ.. 
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10. ΟΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Ζ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ δηαθεξχζζνληαη κέζσ απηήο απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο ζχλζεηνπ αιιά θαη ζαθψο 

ζπληνληζκέλνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ. Άιισζηε, νη θαηά 

θαηξνχο δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ ηα φξγαλα ηεο Δ.Δ., ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο μερσξηζηέο απαηηήζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο, πξνυπνζέηνπλ ηνλ 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ηεο ζπλδξνκήο ησλ δηαθφξσλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη, ελψ 

παξάιιεια απαηηεί κία δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ, ηνκεαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

θξάηνπο κέινπο. 

Απηφ, ινηπφλ, ην πιαίζην κέζσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εδαθηθή, 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο Δ.Δ. (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, Σακείν πλνρήο), ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αιηείαο, ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη άιισλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, 

φπσο ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ θαη ν Μεραληζκφο Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο.  

10.1.   ΓεληθΫο αξρΫο 

Πνηεο είλαη φκσο δηαρξνληθά νη αξρΫο ιεηηνπξγέαο ησλ Σακεέσλ; Καηά πεξηφδνπο 

νη αξρέο απηέο εμεηδηθεχνληαη, εληζρχνληαη ή αλαδνκνχληαη, αλάινγα ηηο δεδνκέλεο 

επηδηψμεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ απηά θαινχληαη λα θαιχςνπλ. Βάζεη 

ινηπφλ ηνπ αξρηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/1999 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

ηξνπνπνηεηηθψλ πξάμεσλ 1447/2001, 1105/2003 θαη 173/2005 έρνπκε ηηο εμήο αξρέο : 

 Πξνγξακκαηηζκφο ησλ εληζρχζεσλ 

Αθνξά ηελ θαηάξηηζε πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ (ζπλήζσο επηαεηψλ κε 

ελδηάκεζε αμηνιφγεζή ηνπο) θαη ηε ζηαδηαθή πινπνίεζή ηνπο κε ηειηθνχο 

απνδέθηεο ηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο ησλ έξγσλ. 

Αξρηθά, θαηαξηίδνληαη θαη ππνβάιινληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζηελ Δπηηξνπή ηα 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη αλαζπγθξφηεζεο βάζεη εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη αληζφηεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο, ε 

ελδεδεηγκέλε ζηξαηεγηθή θαη ε πξνηεηλφκελε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ ησλ Σακείσλ. 



- 45 - 
 

Αθνινπζεί, ε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ είηε κε ηε κνξθή Κνηλνηηθψλ 

Πιαηζίσλ ηήξημεο (Κ.Π..) θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Δ.Π.) είηε σο 

Δληαία Έγγξαθα Πξνγξακκαηηζκνχ (DOCUP/EEΠ) πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα 

ζηνηρεία ησλ Κ.Π.. θαη Δ.Π.. Σέινο, ε Δπηηξνπή δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηα θξάηε 

κέιε βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαηαλέκεη ελδεηθηηθά ηα Σακεία γηα θάζε 

παξέκβαζε θαη θάζε θξάηνο κέινο. 

 Δηαηξηθή ζρέζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εηαηξηθή 

ζρέζε επεθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο 

θαη ηνπηθέο αξρέο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο ινηπνχο 

αξκφδηνπο νξγαληζκνχο, εκπιέθνληαο ηνπο εηαίξνπο απηνχο ζε φια ηα ζηάδηα.  

 Πξνζζεηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο ελίζρπζεο ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο επηδνηήζεηο, 

πεξηγξάθνληαο ηνλ εληζρπηηθφ ξφιν ηεο. 

 Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ Σακείσλ.  

Δηζάγεη ηνλ ζεζκφ ηεο εζληθήο θξαηηθήο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Γ.Α.) 

επηθνξηηδφκελε κε ηελ πινπνίεζε, ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Αθφκε ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, πξαγκαηνπνηεί ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή 

εθζέζεηο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ αλά έηνο. Ζ αμηνιφγεζε πινπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα 

: εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηα θξάηε, ελδηάκεζα απφ ηελ Γ.Α. θαη ηελ Δπηηξνπή θαη εθ 

ησλ πζηέξσλ απφ θνηλνχ θαη απφ ηνπο ηξεηο αλσηέξσ θνξείο. ην ίδην πιαίζην 

εληάζζεηαη θαη ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.  

 Πιεξσκέο θαη δεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη.  

Με ηε ζχλαςε χκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε Δπηηξνπή αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε 

λα θαηαβάιεη πηζηψζεηο αλά. Σν θξάηνο κέινο ζεζκνζεηεί κία Αξρή Πιεξσκψλ 

(Α.Π.) αλά πξφγξακκα σο ελδηάκεζνο θνξέα δηαρείξηζεο. Ζ Α.Π. ειέγρεη ηε 

δηαθίλεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε ζπκβαηφηεηα πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο ησλ 

δαπαλψλ ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ.Α.. Οη πηζηψζεηο ησλ 

πιεξσκψλ πξνο ηα θξάηε αθνξνχλ ηελ απφδνζε ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ ησλ 

δηθαηνχρσλ, θαηφπηλ πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Α.Π.. ελψ ζηελ πεξίπησζε κε ηππηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηα θξάηε ππνρξενχληαη ζηελ κεξηθή ή νιηθή αθχξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. 
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10.2.   Οη βαζηθνέ ζηόρνη ησλ Γηαξζξσηηθώλ Σακεέσλ  

Ζ δξάζε πνπ αλαιακβάλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε  βάζεη ηνπ Άξζξνπ 174 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ. (πξψελ Άξζξνπ 158 ηεο .Δ.Κ.) έρεη ζθνπφ λα 

εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο δηεπξπκέλεο Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα 

πξναγάγεη ηελ ελαξκνληζκέλε, ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο. ηνρεχεη ζηε 

κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εδαθηθψλ αληζνηήησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη 

ζηε δηεπξπκέλε Έλσζε, ηδίσο ζε ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε 

πζηεξεί, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε, ηα 

γεσγξαθηθά ή θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ, ε δξάζε πνπ 

αλαιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ Σακείσλ ελζσκαηψλεη, ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο ππέξ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο {Καλνληζκφο 1083/2006}. Οη δηαξζξσηηθέο δξάζεηο ησλ Σακείσλ, 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηφζν ηα εηδηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φζν 

θαη ηα εηδηθά εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ. 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, ην Δ.Σ.Π.Α., ην Δ.Κ.Σ., ην Σακείν πλνρήο, ε Δ.Σ.Δπ. θαη 

άιια επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ αθόινπζσλ 

δνκηθώλ ζηόρσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1083/2006 θαη ηελ έθδνζε ηεο Δ.Δ. κε 

ηίηιν «Οδεγφο : ε πνιηηηθή ζπλνρήο 2007-2013. Παξαηεξήζεηο θαη επίζεκα θείκελα»: 

α) Σν ζηφρν «ύγθιηζε», πνπ απνβιέπεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ κειψλ θαη πεξηθεξεηψλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ απαζρφιεζε κε ηελ αχμεζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζε θπζηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην, ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ο ζηφρνο 

απηφο απνηειεί ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ Σακείσλ. 
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β) Σν ζηφρν «Πεξηθεξεηαθά Αληαγσληζηηθόηεηα θαη απαζρόιεζε», πνπ 

απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ 

πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηελ απαζρφιεζε, πξνβιέπνληαο ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ εκπνξίνπ. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ 

είλαη: ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, ε θαηλνηνκία 

θαη ε πξναγσγή ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο 

θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο αγνξψλ εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο. Οη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ππφ ηνλ ζηφρν χγθιηζε δελ είλαη επηιέμηκεο ππφ 

απηφλ ηνλ ζηφρν. 

γ) Σν ζηφρν «Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα», πνπ απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ θνηλψλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ 

δηθηπαθψλ δξάζεσλ πνπ επλννχλ ηελ νινθιεξσκέλε εδαθηθή αλάπηπμε πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ., θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξίαο ζην ελδεηθλπφκελν εδαθηθφ επίπεδν. Μφλνλ 

ην Δ.Σ.Π.Α. ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αιιά ην Σακείν πλνρήο 

κπνξεί επίζεο λα ζπλεηζθέξεη, ππφ νξηζκέλνπο φξνπο, ζηα θξάηε κέιε πνπ είλαη 

επηιέμηκα γηα ηελ εληζρχζεηο ηνπ.  

10.3.   Σα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα 

Αο εμεηάζνπκε ηψξα πνηα είλαη ηα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα πινπνέεζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Πνιηηηθάο ηεο Δ.Δ., πσο απηά ιεηηνπξγνχλ θαη κέζσ πνηψλ ηξφπσλ 

ζπκβάιινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο πνιπεπίπεδεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Ξεθηλψληαο κε ην Δπξσπατθό Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο - Δ.Σ.Π.Α. 

(European Regional Development Fund – E.R.D.F.), δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηε 

δεκηνπξγία ην 1975, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πέληε κεηαξξπζκίζεηο ηνπ (Μνχζεο Ν., 

2011, Γ), γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν απφ 

πιεπξάο πφξσλ δηαξζξσηηθφ ηακείν ηεο Δ.Δ., απνδεηθλχεη ηφζν ηελ νπζηαζηηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, φζν θαη ηελ ζπλερή κεηαβνιή ησλ 

αλαγθψλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο.  
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Ζ παξέκβαζε ηνπ Δ.Σ.Π.Α. επηθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Πξφθεηηαη, ηδίσο, γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ αθνξνχλ:  

 άκεζεο εληζρχζεηο γηα επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επηρεηξήζεηο 

(εηδηθφηεξα ζε ΜΜΔ) πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ βηψζηκεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο, 

 επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζηνπο ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, 

 ρξεκαηνδνηηθά κέζα (ηακείσλ δαλεηνδφηεζεο θαη εγγπήζεσλ, επηρεηξεκαηηθά 

θεθάιαηα, ηακεία ηνπηθήο αλάπηπμεο, επηδνηήζεηο επηηνθίνπ, θιπ.) κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, 

 κέηξα ηερληθήο βνήζεηαο, γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πξνπαξαζθεπή, 

δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, πιεξνθφξεζε θαη έιεγρνο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Σακείσλ. 

Έλα αθφκε ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, είλαη ην Δπξσπατθό 

Κνηλσληθό Σακεέν – Δ.Κ.Σ. ( European Social Fund – E.S.F.). Σν 1951, κε ηε 

πλζήθε Δ.Κ.Α.Υ., δεκηνπξγείηαη ην Σακείν Δ.Κ.Α.Υ. γηα ηνλ Δπαγγεικαηηθφ 

Αλαπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ Δπαλεγθαηάζηαζε ησλ Δξγαδνκέλσλ, πνπ ππήξμε 

πξφδξνκνο ηνπ Δ.Κ.Σ., πνπ ηειηθά ηδξχεηαη ην 1957 κε ζθνπφ λα αλαδηακνξθψζεη ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο λέεο επθαηξίεο εξγαζίαο, πξνσζψληαο ηελ 

απαζρφιεζε θαη απμάλνληαο ηε γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Σν Δ.Κ.Σ. κεηαξξπζκίζηεθε ην 1971: ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απεπζχλζεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαη θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, ελψ απμήζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ. Σν 1972 θαηέζηεζαλ επηιέμηκνη νη αγξφηεο θαη νη απαζρνινχκελνη ζηε γεσξγία 

θαη ην 1975 νη βηνκεραληθνί εξγάηεο ηνπ ηκαηηζκνχ («Σν Δ.Κ.Σ.»). Έσο ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, πξνηεξαηφηεηα γηα ην Δ.Κ.Σ. απνηέιεζε ε αληηκεηψπηζή ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ θαη άιισλ νκάδσλ, φπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη νη ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη (απφ 50 εηψλ θαη άλσ).  
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ηα επφκελα ρξφληα, ε απμεκέλε δήηεζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

πξνζαλαηφιηζε ηηο δξάζεηο ηνπ Δ.Κ.Σ. πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν 1988 ην Δ.Κ.Σ. κεηαξξπζκίζηεθε θαη πάιη, ψζηε λα 

θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθφ, ελψ κία αθφκε κεηαξξχζκηζή ηνπ αθνξά ηελ κεηαβνιή 

ησλ δξάζεσλ ηνπ απφ κεκνλσκέλα ζε κηα πην ζχλζεηε πξνζπάζεηα βαζηζκέλε ζηε ζηελ 

αξρή φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κνηλφηεηαο πξνζηίζεηαη ζηηο εζληθέο δξάζεηο. 

Γηαρξνληθά, ινηπφλ, ην Δ.Κ.Σ., ζπγρξεκαηνδνηεί ελέξγεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, γηα ηελ ελίζρπζε πξνζιήςεσλ ζε 

ζέζεηο δηαξθνχο απαζρφιεζεο, ελέξγεηεο θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζην 

πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελέξγεηεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε αλέξγνπο. Απνηειεί νπζηαζηηθά ην θχξην ρξεκαηνδνηηθφ 

εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε Δ.Δ. επελδχεη ζηνλ άλζξσπν.  

Βαζηθνί ηνπ ζηφρνη είλαη : 

 ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, 

 ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, 

 ε θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

 ε ελίζρπζε ησλ ζεζκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο,  

 ε εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη 

δηα βίνπ κάζεζεο. 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη επηηπγράλνληαη κε παξεκβάζεηο («Σν Δ.Κ.Σ. ζηελ Διιάδα») 

φπσο :  

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη δηαξθήο έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ 

αηηνχλησλ εξγαζία θαη ησλ αλελεξγψλ αηφκσλ. 

 Κνηλσληθή έληαμε κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
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 Δλίζρπζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε. 

 Δλίζρπζε ζεζκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ. 

Σέινο, νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ νη δξάζεηο ηνπ Δ.Κ.Σ. είλαη νη εμήο : 

 αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ 

 βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ησλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη πξνο αλαδήηεζε εξγαζίαο ή είλαη πξνο έληαμε 

ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία  

 πξφιεςε ηεο αλεξγίαο θαη ηδίσο ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ηεο αλεξγίαο 

ησλ λέσλ 

 αχμεζε ησλ νξίσλ ελεξγνχο θαη παξαγσγηθήο δσήο θαη πξνψζεζε ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο  

 ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ αηφκσλ κε 

ζθνπφ ηε βηψζηκε έληαμή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε 

 θαηαπνιέκεζε ησλ πνηθίισλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο 

 ελίζρπζε θαη αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 ελζάξξπλζε θαη παξαθίλεζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζχλδεζεο ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα νη παξεκβάζεηο ηνπ Δ.Κ.Σ. αθνξνχλ έλα επξχηαην 

πεδίν δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σέηνηεο δξάζεηο, ελδεηθηηθά, είλαη 

πξνγξάκκαηα αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

δνκέο θχιαμεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ, πξνγξάκκαηα 

επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο αλέξγσλ, δξάζεηο ζηήξημεο επηρεηξεκαηηψλ, αλακφξθσζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, εκπινπηηζκφο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θιπ. 
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Σν Σακεέν πλνράο, ηδξχεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ  (ΔΚ) 1164/94 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαΐνπ 1994 θαη, ελ ζπλερεία, ηξνπνπνηείηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο 

1264/99 θαη 1265/99 ηνπ πκβνπιίνπ θαη 16/2003 ηεο Δπηηξνπήο («Σν Σακείν πλνρήο 

ζηελ Διιάδα»), ελψ νξίδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο δξάζεο ηνπ πξνο ηα ππφινηπα 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα. 

Σν Σακείν πλνρήο δχλαηαη λα εληζρχεη εληαία έξγα ή ζηάδηα θαη ζχλνια έξγσλ 

πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν ζηνλ ηνκέα αλαθνξάο ηνπο, ηε ζχληαμε 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ κειεηψλ έξγσλ θαη ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο, ρσξίο ηα 

πξνηεηλφκελα έξγα λα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηαπηφρξνλα απφ ην Δ.Σ.Π.Α., ην 

Δ.Κ.Σ., ην  Δ.Γ.Σ.Π.Δ. ή ην Υ.Μ.Π.Α.. 

Σν Σακείν πλνρήο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ, 

ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 αλάπηπμε δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ κε έκθαζε ζηα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Έλσζε. 

 πεξηβαιινληηθά έξγα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηηο κεηαθνξέο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηηο Α.Π.Δ., ην ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν θαη ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο. 

 πξνπαξαζθεπαζηηθέο κειέηεο θαη ηερληθά κέηξα ππνζηήξημεο ησλ επηιέμηκσλ 

έξγσλ. 

Γηα ηελ πεξίνδν, εηδηθφηεξα,  2007-2013, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο γηα ην 

Δ.Σ.Π.Α., ην Δ.Κ.Σ. θαη ην Σακείν πλνρήο πξνβιέπεηαη φηη ην Σακείν πλνρήο 

εληζρχεη δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε», κε δηθαηνχρνπο ιήςεο ηα θξάηε 

πνπ έρνπλ θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα (Α.Δ.Δ.) κηθξφηεξν απφ ην 90% 

ηνπ αληίζηνηρνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ηνπο πζηέξεζεο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. 

Ζ Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδύζεσλ – Δ.Σ.Δπ. (European Investment Bank- 

E.I.B.), απνηειεί νπζηαζηηθά ην παιαηφηεξν κέζν άζθεζεο πνιηηηθψλ ππέξ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, φπσο άιισζηε νξίδεηαη ε απνζηνιή ηεο κέζσ ηεο πλζήθεο 

ηεο Ρψκεο (Άξζξν 309 ΛΔΔ, πξψελ Άξζξν 267 .Δ.Κ.). Γηαρξνληθά, πνζά ζρεδφλ 

ίζα κε ην 75% ησλ δαλείσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε. Οη πφξνη πνπ δηαζέηεη ε Δ.Σ.Δπ. απνηεινχλ ρξήκαηα πνπ απηή δαλείδεηαη 

απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ρνξεγνχληαη ππφ κνξθή δαλείσλ κε 

επλντθνχο φξνπο ζε έξγα πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ.,  

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_el.htm
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φπσο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 309 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ., φπνπ 

δειψλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ δαλείσλ θαη ησλ εγγπήζεσλ ηεο απνβιέπνπλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ζηε 

κεηαηξνπή επηρεηξήζεσλ ή ζηε δεκηνπξγία λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ζρέδηα 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. 

Ζ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ έγθεηηαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

παξεκβάζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο 

Έλσζεο. Χζηφζν, ηα  ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ππφθεηληαη ζε απζηεξά θξηηήξηα φπσο ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ., ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή 

βησζηκφηεηά ηνπο , ε ηερληθή αξηηφηεηα θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ πξνζέιθπζε 

άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Δ.Σ.Δπ. («Ζ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ») είλαη : 

 Γάλεηα, ηα νπνία ρνξεγνχληαη ζε βηψζηκα πξνγξάκκαηα γηα δαπάλεο 

θεθαιαίσλ ή ζε δεκφζηα (π.ρ. Γήκνη) θαη ηδησηηθά (Δηαηξείεο ή κηθξέο 

επηρεηξήζεηο) έξγα. 

 Σερληθή βνήζεηα, ε νπνία παξέρεηαη απφ νκάδα εηδηθψλ νηθνλνκνιφγσλ, 

κεραληθψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ κε ζηφρν ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο Δ.Σ.Δπ. 

 Δγγπήζεηο, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζε επξχ θάζκα θνξέσλ, π.ρ. ηξάπεδεο, 

εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, νξγαληζκνχο εγγχεζεο, ηακεία 

ακνηβαίσλ εγγπήζεσλ, θνξείο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη άιινπο. 

 Δπηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, κέζσ ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην πην πξφζθαην ζρέδην δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δ.Σ.Δπ. αθελφο 

θαζνξίδεηαη ε κεζνπξφζεζκε πνιηηηθή ηεο αθεηέξνπ νξίδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο. Δηδηθά γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρνπκε 

ηηο αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο: 

 πλνρή θαη χγθιηζε, γηα ηελ νπνία ε Δ.Σ.Δπ. δξα ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία κέζσ δαλείσλ, σο δεχηεξεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηνπηθά ή πεξηθεξεηαθά ζρέδηα. 
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 ηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, βαζηθνί ηνκείο ηεο νπνίαο είλαη ε 

εθπαίδεπζε, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία. 

 Αλάπηπμε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ζηηο κεηαθνξέο, ηελ ελέξγεηα θαη ηηο 

επηθνηλσλίεο κε ζθνπφ ηελ απμεκέλε δηαζχλδεζε, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ηε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο βάζεη ησλ επξσπατθψλ αξρψλ, πξαθηηθψλ θαη 

πξνηχπσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη, θπξίσο, ζε ηνκείο φπσο ην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, νη βηψζηκεο κεηαθνξέο, ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε 

αληηκεηψπηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. 

 ηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ πηζηψζεσλ ρνξεγνχκελσλ 

απφ ηξάπεδεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Πξναγσγή αζθαινχο, αληαγσληζηηθήο θαη βηψζηκεο ελέξγεηαο, κέζσ 

πινπνηνχκελσλ δξάζεσλ γηα δεηήκαηα ελδηαθέξνληνο φπσο νη αλαλεψζηκεο 

κνξθέο ελέξγεηαο, ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ε δηαθνξνπνίεζε θαη 

αζθάιεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ αλεθνδηαζκνχ.  

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε λέσλ θηηξίσλ, πάγηνπ εμνπιηζκνχ αθφκε θαη ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο. 

Αθνινχζσο, ην Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο - 

Δ.Γ.Σ.Α.Α., ζπζηάζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1698/2005 

θαη πξφθεηηαη γηα έλα κέζν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 

κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζα βειηησζνχλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

δαζνθνκίαο, ην πεξηβάιινλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο ππαίζξνπ, ε πνηφηεηα ηεο δσήο αιιά 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν Δ.Γ.Σ.Α.Α. 

ρξεκαηνδνηεί επίζεο ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη δξάζεηο παξνρήο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο (έξγα ηχπνπ Leader). Πάληα, νη παξεκβάζεηο ηνπ Δ.Γ.Σ.Α.Α. ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη ηνπηθέο δξάζεηο. 

Γη απηφ ην ιφγν ην εθάζηνηε εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην αλαιπηηθφ θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ-ζηφρσλ. Δηδηθφηεξα, ην ππάξρνλ 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη θιηκαηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνηππψλεηαη φζν ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξα θαη πάληα ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 
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αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Αθφκε, ε ζαθήο ράξαμε ηεο αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθήο, 

νθείιεη λα εδξάδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ θνηλνηηθψλ 

νξγάλσλ θαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε 

ηα άιια κέζα ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο. 

Σν Σακείν, επνκέλσο, ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ηξηψλ ζηφρσλ πνπ ζπκβαδίδνπλ 

κε ηνπο ηξεηο άμνλεο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005, σο αθνινχζσο: 

 ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο. Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο απηνχ ηνπ άμνλα είλαη ε 

βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο  κέζσ ηεο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ, 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ πξνιεπηηθή δξάζε έλαληη θαηαζηξνθψλ θαη ε 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε παξαγσγήο θαη πξντφλησλ. 

 ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ, κέζσ ηεο δηαθχιαμεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ησλ πδάησλ θαη 

ηνπ εδάθνπο θαη, ηέινο, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δαζηθψλ πφξσλ γηα 

πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο. 

 ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ 

ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Σέηνηα κέηξα είλαη ε αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ 

ρσξηψλ, ε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, ε 

ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε αμηνπνίεζε θαη ε νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο.  

ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, αξρηθά γηα ηελ πεξίνδν  ηνπ Β΄ 

Κ.Π.., ε ππνζηήξημε ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ γηλφηαλ απφ ην Υξεκαηνδνηηθό 

ΜΫζν Πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Αιηεέαο – Υ.Μ.Π.Α.. Βαζηθνί ηνπ ζηφρνη απνηεινχζαλ 

ε εμηζνξξφπεζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο κε παξάιιειε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ, ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ε αλάπηπμε βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη, ηειηθά, ε  αλαπηπμηαθή 

αλαδσνγφλεζε ησλ εμαξηψκελσλ απφ ηελ αιηεία θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα πεξηνρψλ. 

Σελ πεξίνδν 2007-2013 ην Δπξσπατθό Σακεέν Αιηεέαο – Δ.Σ.Α. είλαη ην λέν 

κέζν πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αεηθφξα αιηεία, πνπ αληηθαηέζηεζε ην Υ.Μ.Π.Α.  
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θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ €3,8 δηο ( «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Αιηείαο» ). Οη θαζνξηζκέλνη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη : 

1. Μέηξα γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ αιηεπηηθνχ ζηφινπ πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηελ επηιεθηηθφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ. 

2. Τδαηνθαιιηέξγεηα, αιηεία εζσηεξηθψλ πδάησλ, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία 

πξντφλησλ, απνζθνπψληαο ζηελ άκβιπλζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αιηεπκάησλ θαη 

ζέκαηα πγηεηλήο, κε ηελ πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη ζηηο κηθξέο θαη ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

3. Μέηξα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο, πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

ρξεκαηνδφηεζεο εθφζνλ ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζηε βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα 

ηεο αιηείαο. 

4. Αεηθφξνο αλάπηπμε αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ. 

5. Σερληθή βνήζεηα γηα δξάζεηο πξνπαξαζθεπήο, παξαθνινχζεζεο, δηνηθεηηθήο θαη 

ηερληθήο ζηήξημεο, αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ. 

Έλα άιιν εμεηδηθεπκέλν κέζν ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ην Σακεέν 

Αιιειεγγύεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο – Σ.Α.Δ.Δ. (E.U.S.F.), κε έηνο ίδξπζεο ην 

2002, θαη ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη 

έληαζεο. Απφ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πάλσ απφ πελήληα 

απξφβιεπηα γεγνλφηα φπσο πιεκκχξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνί, θαηαηγίδεο θαη 

μεξαζίεο ζε 23 ρψξεο-ζηφρνπο, κεηαμχ απηψλ θαη ππφ έληαμε ή ππνςήθηα θξάηε κέιε, 

θαη κε πφξνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 3,2 δηο € («Σακείν Αιιειεγγχεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο»). 

Σν Σ.Α.Δ.Δ. ζπκπιεξψλεη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε κε αζθαιίζηκσλ δεκηψλ, γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 
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 Άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ζηνπο ηνκείο 

ηεο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ, πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

 Παξνρή πξνζσξηλήο ζηέγαζεο θαη ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Άκεζε δηαζθάιηζε ησλ ππνδνκψλ πξφιεςεο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Καζαξηζκφο πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ απφ θαηαζηξνθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θπζηθψλ δσλψλ. 

Σέινο, ζην καθξνζθειή θαηάινγν ησλ Σακείσλ θαη ησλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο πνιηηηθήο ππέξ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ην 2007 ηΫζζεξα (4) 

λΫα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ κΫζα («Σα Σακεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο»), 

ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ε πνιηηηθή ζπλνρήο απνδνηηθφηεξε θαη 

πην βηψζηκε. Γχν εμ απηψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ηερληθψλ ππνζηεξηθηψλ κέζσλ 

(JASPERS & JASMINE), ελψ ηα άιια δχν (JEREMIE, JESSICA) αθνξνχλ ηελ 

πξνψζεζε κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο. Σν JASPERS παξέρεη ηερληθή βνήζεηα 

ζηα δψδεθα πην πξφζθαηα εληαγκέλα θξάηε ζηελ Δ.Δ. ζρεηηθά κε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

θχθινπ έξγσλ ππνδνκήο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ €50 εθ.. Απφ ηελ άιιε ην JASMINE 

επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα κε ηξαπεδηθψλ παξφρσλ κηθξνπηζηψζεσλ θαη λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηελ ζέζε ζηελ ζρεηηθή αγνξά κέζσ ηεο πιήξνπο δνκηθήο θαη 

νξγαλσηηθήο ηνπο αμηνιφγεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο. Σα άιια δχν κέζα αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε 

επελδπηηθψλ ζπλεξγηψλ κέζσ εηδηθψλ ηακείσλ θαη εηζθνξψλ θεθαιαίσλ, 

δαλεηνδνηήζεσλ ή εγγπήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. Αθελφο, ην JEREMIE επαλεπελδχεη ηηο απνδφζεηο ησλ 

επελδχζεσλ γηα ηε ζχζηαζε θαη επέθηαζε επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πεδίσλ 

ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλαπξνζαξκνγήο ζε επηρεηξήζεηο. 

Αθεηέξνπ ην JESSICA αθνξά επαλεπελδχζεηο ζε ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο γηα 

ππνδνκέο, ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, παλεπηζηεκηαθά θηήξηα θαη 

βηνκεραληθέο ηνπνζεζίεο πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο. 
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Γ΄ ΜΔΡΟ : ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΛΗΜΑΚΑ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ  

 

11.   ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ  

11.1.   Σα ΥσξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ  

Ο Γήκνο Λακηέσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο επηά Ο.Σ.Α., πνπ ππάγνληαη δηνηθεηηθά 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Π.Δ.) Φζηψηηδαο, ελψ παξάιιεια ε πφιε ηεο Λακίαο 

απνηειεί ηελ Ϋδξα ηεο ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο θαη πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ 

Φζηώηηδαο. Ο Γήκνο Λακηέσλ απαξηίδεηαη ζήκεξα απφ ζαξάληα ηέζζεξα 

Γηακεξίζκαηα θαη πέληε δεκνηηθέο ελφηεηεο, κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 74.720 θαηνίθνπο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ ηνπ 2011 θαη 

Έθηαζε 947.006 ζηξ.. 

Ο Γήκνο Λακηέσλ αλαπηχζζεηαη ζην θέληξν ηεο Λεθάλεο ηνπ πεξρεηνχ Πνηακνχ, 

ελψ ε γεσγξαθηθά ηνπ ζΫζε εέλαη εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθά δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη 

ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, ζην «πέξαζκα» ηνπ Μαιηαθνχ Κφιπνπ, 

απνηειψληαο έηζη νδηθφ θαη κεηαθνξηθφ θέληξν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Σν νδηθφ δίθηπν 

έρεη θνξκφ ηνλ δηεζλή νδηθφ άμνλα Πάηξα - Αζήλα - Θεζζαινλίθε - Δχδσλνη (ΠΑΘΔ) 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηελ εζληθή νδφ Λακίαο - Άκθηζζαο - Ναππάθηνπ - Πνξζκείν 

Αληηξξίνπ – Πάηξαο, ελψ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηνπ 

βαζηθνχ άμνλα Πεηξαηψο - Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο – Δηδνκέλεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

ηνπηθή γξακκή «Ληαλνθιάδη – Λακία – ηπιίδα». 

Δπηπιένλ, ε ζρεηηθΪ κηθξά θαη ηζνζθειηζκΫλε απόζηαζε από ηελ Αζάλα θαη ηε 

Θεζζαινλέθε, απνηειεί αλαπηπμηαθφ θίλεηξν θαη  έρεη ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ 

χπαξμε ππνδνκψλ, φπσο ε Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο (Π.Δ.Λ.), κε θχξην ελδηαθέξνλ 

ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηε γεσξγηθή ηερλνινγία, ε ΒΗ.ΠΔ. Λακίαο, ην εξγνζηάζην 

εκθηάισζεο λεξνχ «ΗΟΛΖ» θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο CHIPITA.  
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Υηιηνκεηξηθά απέρεη απφ ηηο κεγάιεο γεηηνληθέο πφιεηο θαη ηα δχν κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο Διιάδαο σο εμήο : 

ΓηνηθεηηθΫο Έδξεο Απόζηαζε (ρικ) Υξόλνο (ώξεο) 

Αζήλα 214 2 ψξεο θαη 32 ιεπηά 

Άκθηζζα 72,4 1,33 

Θεζζαινλίθε 295 3,15 

Καξπελήζη 79 1,35 

Ληβαδεηά 94,8 1,38 

Υαιθίδα 165 2,11 

Λάξηζα 145 1,30 

Βφινο 118 1,30 

Καξδίηζα 89,8 1,42 

          Πεγά : www.apostaseis.gr 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Λακίαο έρεη 

έθηαζε 413.000 ζηξέκκαηα, θπξίσο πεδηλψλ εθηάζεσλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ,  ε 

Γεκνηηθή ελφηεηα Τπάηεο έρεη έθηαζε 263 ηεηξ. ρικ  θαη θαιχπηεη ην 28% ηνπ Γήκνπ 

Λακίαο, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γνξγνπνηάκνπ 157.330 ζηξέκκαηα θαη είλαη πεδηλφο θαη 

εκηνξεηλφο ρψξνο, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ θαιχπηεη  πεξίπνπ 78.400 

ζηξέκκαηα, θαηαιακβάλεη ην 8% ηνπ Γήκνπ Λακίαο θαη, ηέινο, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Παχιηαλεο κε έθηαζε 3.850 εθηάξηα. 

11.2.   Σα ΓεκνγξαθηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ηνπ Γήκνπ απνηεινχλ έλα δείθηε 

ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ, κέζσ ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ  ηεο νπνίαο απεηθνλίδεηαη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο. Χζηφζν, ε βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο πνπ 

απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Δ..Τ.Δ. – ΔΛΣΑΣ), 

βαζίδνληαη ζηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2001 ελψ γηα ην 2011 ην κφλν αλαθνηλσζέλ 

ζηνηρείν είλαη ν πξνζσξηλφο κφληκνο πιεζπζκφο, δειαδή  ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ δήζεη ζπλερψο ζηνλ ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

δψδεθα (12) κελψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο Απνγξαθήο ή έθζαζαλ ζηνλ 

ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο, κε ηελ πξφζεζε λα παξακείλνπλ εθεί γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν 

(Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 763/2008). 

http://www.apostaseis.gr/
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ρεηηθά κε ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκηαθνχ δείθηε απφ ην 1971 έσο ην 

2011 παξαηεξνχκε πσο ε ηάζε είλαη ζπλερψο απμεηηθή ζε απφιπηνπο αξηζκνχο εθηφο 

απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία φπνπ ππάξρεη κείσζε θαηά 939 άηνκα.  

Πέλαθαο 3 : Πιεζπζκηαθά κεγέζε ηνπ Γήκνπ Λακίαο 1971-2011 

ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 1971-2011 

  1971 1981 1991 2001 2011 

ΛΑΜΗΑ 59.480 64.588 69.861 74.939 74.720 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

155.574 161.995 163.395 169.542 158.220 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

504.407 537.984 548.170 558.144 546.870 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 8.768.641 9.740.417 10.223.392 10.934.097 10.787.690 

Πεγά : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λακηέσλ, (2012) Σ 
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11.3.   Σα ΠαξαγσγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ  

O θπξίαξρνο ραξαθηήξαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, είλαη ν 

αζηηθόο, κε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, θπξέσο, ζην δεπηεξνγελά θαη ηξηηνγελά 

ηνκΫα παξαγσγήο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πφιε ηεο Λακίαο, ελψ ζηα ππφινηπα ζεκεία 

ηνπ επηθξαηεί ν πξσηνγελάο ηνκΫαο θαη ε γεσξγηθά θπζηνγλσκέα. 

ηνλ ηξηηνγελή Σνκέα απαζρνινχηαλ ην 2001 ην 71,7% ηνπ ελεξγνχ νηθνλνκηθνχ 

πιεζπζκνχ, κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ην εκπφξην, ηηο επηζθεπέο νρεκάησλ, ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, κία ζεηξά παξαγφλησλ εμεγεί ηελ 

αζηηθνπνίεζε πνπ έρεη ζπληειεζζεί θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο πξνο 

ηελ ηξηηνγελή δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη ηα ζπλεδξηαθά θέληξα 

θαη νη μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο, ε πιεζψξα θαη ε πνηφηεηα ησλ Μνπζείσλ, ε θνκβηθή 

ζπγθνηλσληαθή ζέζε ηεο Λακίαο, ε χπαξμε δνκψλ φπσο ην Σ.Δ.Η., ην Παλεπηζηήκην θαη 

ην Δθεηείν, ε πινχζηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη ηακαηηθέο πεγέο Τπάηεο, 

Θεξκνππιψλ θαη Φσξνλεξίσλ. 

ην δεπηεξνγελή Σνκέα, δξαζηεξηνπνηείην ην 19,7% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη 

θπξίσο ζηηο εγθαηεζηεκέλεο ζηε ΒΗ.ΠΔ. Λακίαο κεγάιεο κνλάδεο φπσο νη : CHIPITA, 

AURORA, AGROINVEST, AGROPACK. 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα απαζρνιείην ην 9% ησλ απαζρνινπκέλσλ, θπξίσο ζηελ 

θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ, ζηηεξψλ, ξπδηνχ θαη ηε δσηθή παξαγσγή θαη δεπηεξεπφλησο ζε 

ακπέιηα θαη θαιιηέξγεηεο δέληξσλ (π.ρ. ειηέο), ελψ ζεκαληηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ζηα 

φξηα ηνπ Γήκνπ νξγαλψζεσλ φπσο ε Έλσζε Γεσξγηθψλ πλ/ζκψλ Λακίαο, ε Έλσζε 

Διαηνπξγηθψλ πλ/ζκψλ, ε Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ πιιφγσλ «ΓΖΜΖΣΡΑ», ε 

Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Φζηψηηδαο θαη ν πλεηαηξηζκφο Αγειαδνηξφθσλ. 

11.4.   Σα ΠνιηηηζηηθΪ θαη ΣνπξηζηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ  

Υξήζηκε αλαθνξά φζνλ αθνξά ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπ Γήκνπ θαη ην 

πθηζηάκελν πξνο αμηνπνίεζε πξντφλ, πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί ζεκαληηθφ εξγαιείν, 

απνηειεί ην πινύζην πνιηηηζηηθό θαη ηνπξηζηηθό απόζεκα ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεηαη πιήζνο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ 

αλάδεημε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ.  
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Σέηνηα είλαη :  

 Οη Θεξκνπχιεο, φπνπ ην 480 π.ρ. ν παξηηάηεο Βαζηιηάο Λεσλίδαο κε ηνπο 

300 ζηξαηηψηεο, καδί κε 700 Θεζπηείο θαη 80 Μπθελαίνπο απέθξνπζε ηνλ 

Πέξζε Βαζηιηά Ξέξμε. 

  Ζ Αξραία Αλζήιε, θνληά ζηελ πεξηνρή ησλ Θεξκνππιψλ, φπνπ εδξαδφηαλ ε 

«Ππιαία Ακθηθηηνλία», ε πξψηεο κνξθήο έλσζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

θχισλ πνπ είραλ θνηλέο ππνρξεψζεηο, δηθαηψκαηα, λφκνπο θαη ζηφρνπο. 

 Ζ πεξηνρή πιεζίνλ ηεο Σ.Κ. Ρνδσληάο, φπνπ δφζεθε κάρε κεηαμχ ησλ 

Βπδαληηλψλ κε ζηξαηεγφ ην Νηθεθφξν Οπξαλφ θαη ηνπο Βνχιγαξνπο.  

 Ζ Ηζηνξηθή γέθπξα Γνξγνπνηάκνπ, ηελ νπνία αλαηίλαμαλ νη αληηζηαζηαθέο 

νξγαλψζεηο Δ.Α.Μ θαη Δ.Γ.Δ. καδί κε Άγγινπο, πξνθαιψληαο κεγάιε 

θαζπζηέξεζε ζηε δηέιεπζε ησλ Γεξκαλψλ. 

 Ζ Αιακάλα θαη ην Μλεκείν ηνπ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ, ζηνλ ηφπν πνπ δφζεθε 

κάρε θαηά ηνπ Οκέξ Βξπψλε, ζηηο 22 Απξηιίνπ 1822.  

Δπηπιένλ, ρξήδεη αλαθνξάο ε πινχζηα κνπζεηαθή ππνδνκή, ζχκθσλα κε ηελ 

Δπηηξνπή Μνπζείσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ηα αθφινπζα κνπζεία : 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λακίαο. 

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν Φζηψηηδαο. 

 Μνπζείν ηδεξνδξφκσλ Κσζηαιεμίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη κέζα ζε έλα παιηφ 

βαγφλη ηξέλνπ. 

 Καηλνηνκηθφ Κέληξν Ηζηνξηθήο Δλεκέξσζεο Θεξκνππιψλ, ην νπνίν είλαη 

έλα κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν κνπζείν, φπνπ δελ εθηίζεληαη θαζφινπ αξραία 

επξήκαηα, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα 

(δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, πνιπκέζα, ηξηζδηάζηαηεο πξνβνιέο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο). Δπίζεο ε θαηαζθεπή έρεη ζπκβνιηθή κνξθή, αθνχ ην 

θηίξην έρεη κνξθή αηρκήο δφξαηνο, ζηξακκέλεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απφ 

φπνπ ήξζαλ νη Πέξζεο. 

 Βπδαληηλφ Μνπζείν. 

 Τδξνθίλεην «βηνηερληθφ πάξθν» Παχιηαλεο. 
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12.  Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Γηα λα θαηαζηεί επαξθήο θαη εχθνια θαηαλνήζηκε ε ρξήζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ην Γήκν Λακίαο, νθείινπκε λα εμεηάζνπκε θαη λα νξηνζεηήζνπκε ηελ 

πεξηθεξεηαθή ηεο δηάζηαζε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο έληαμήο θαη ηνλ πξνθαλή θαζνξηζκφ 

ηεο απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θιήζεθε ν Γήκνο λα ηελ δηαρεηξηζηεί, πνπ δελ είλαη 

άιιν απφ ηηο δνκΫο ηεο ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο θαη ηεο Δλδηάκεζεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Δ.Γ.Α.). 

Ξεθηλψληαο κε ηελ γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απηή απνηειεί κηα απφ ηηο δεθαηξείο Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο 

ηεο Διιάδαο θαη πεξηιακβάλεη πέληε πξψελ Ννκνχο (Βνησηία, Δχβνηα, Δπξπηαλία, 

Φζηψηηδα θαη Φσθίδα) θαη ελελήληα πέληε Ο.Σ.Α.. Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

βξίζθεηαη ζηε θεληξηθή-αλαηνιηθή ζέζε ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, έρεη έθηαζε 15.549 

ηεηξ. ρηι. θαη θαηαιακβάλεη ην 11,78% ηεο έθηαζεο ηεο επηθξάηεηαο, φληαο ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε ζε έθηαζε κεηά ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

                  Δηθόλα 2 : Οη Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

 

                   Πεγά: magrathea.eetaa.gr/website/eetaa_maps/indexmap.html 
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ην επφκελν ζηάδην αλαιχνπκε ηελ Ϊζθεζε ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο ζε 

πεξηθεξεηαθό επέπεδν θαη πσο απηή εληάζζνληαλ, αλά πεξηφδνπο, ζην  ζπλνιηθφ 

εζληθφ θαη επξσπατθφ πιαίζην. Αξρηθά, είλαη ζαθέο φηη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε 

νπζηαζηηθή άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ. εθαξκφδεηαη πξαθηηθά θπξίσο θαηά 

ην Γ΄ Κ.Π.. θαη ην Δ..Π.Α.. Χζηφζν, δελ κπνξνχλ παξαιεθζνχλ νη πξνγελέζηεξεο 

πεξίνδνη, νη νπνίεο φκσο ζα θαηαγξαθνχλ ζπλνπηηθά. 

 12.1.  Σα ΜεζνγεηαθΪ ΟινθιεξσκΫλα ΠξνγξΪκκαηα  (Μ.Ο.Π.)  

Ζ  αξρηθή  πεξίνδνο  εθαξκνγήο  ησλ  Μ.Ο.Π.  ήηαλ  ε  πεξίνδνο  1986-1989, 

αιιά επεθηάζεθε κέρξη ην 1993. ηελ Διιάδα θαηαξηίζζεθαλ 7 Μεζνγεηαθά 

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα : 6 πεξηθεξεηαθά, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηα έμη 

δηακεξίζκαηα πνπ ήηαλ ηφηε ρσξηζκέλε ε Διιάδα (Βφξεηα Διιάδα, Γπηηθή Διιάδα, 

Κεληξηθή Διιάδα, Νήζνη Αηγαίνπ, Κξήηε θαη Αηηηθή) θαη έλα ζεκαηηθφ, ην Μ.Ο.Π. 

Πιεξνθνξηθήο. ε ζπλδπαζκφ κε ην Ά Κ.Π.. πνπ πεξηιακβάλεηε ζηελ πεξίνδν έσο ην 

1993, ηα δχν απηά πξψηα επξσπατθά εξγαιεία εηζξνήο πφξσλ ζπλεηέιεζαλ, θπξίσο 

ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο ζε ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο (δξφκνη, ιηκάληα), νη 

πδαηηθνί πφξνη (χδξεπζε, άξδεπζε, απνρέηεπζε), νη ππνδνκέο (λνζνθνκεία, ζρνιεία) 

θαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο (αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ) (Μαδνθνπάθε Ο.Δ., 2012). 

12.2.  Σν Α΄ Κνηλνηηθό Πιαέζην ηάξημεο (Κ.Π..) 1989-1994 

Σν ειιεληθφ Α’ Κ.Π.. πεξηειάκβαλε 12 ηνκεαθά θαη 13 πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα. Σα θπξηφηεξα ηκήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο Μαξαβέγηα Ν., Σζηληζηδέιε Μ., (2004) 

ήηαλ:  

Άμνλαο 1. Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηε βαζηθή νηθνλνκηθή 

ππνδνκή(Μεηαθνξέο, Σειεπηθνηλσλίεο, Δλέξγεηα, Έξεπλα/Σερλνινγία, Πεξηβάιινλ) 

Άμνλαο 2. Αλάπηπμε πξσηνγελνχο ηνκέα θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

Άμνλαο 3. Μέζνδνη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Άμνλαο 4. Αλάγθε ηζφξξνπεο θαη νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Άμνλαο 5. Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Άμνλαο 6. Αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ δπλακηθνχ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ, κε ζηφρν ηελ 

κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 
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Δθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ πεξηειάκβαλε ην Κ.Π.., ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζε λέεο δξάζεηο ηεο, φπσο ηηο «Κνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο» θαη «λεσηεξηθέο 

δξάζεηο» γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ήηαλ 

ην Interreg, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ θαη ην Leader, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. 

12.3.   Σν Β΄ Κνηλνηηθό Πιαέζην ηάξημεο (Κ.Π..) 1994-1999 

Σν Β’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (δεχηεξν παθέην  Delors), ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ηα έξγα ππνδνκήο, ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο κε θπξηφηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα 

αζηηθά θέληξα. 

Χζηφζν, ε ρψξα πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ έληαμε ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο ζε 

νιφθιεξε ηελ ρψξα. («Διιάδα πγρξεκαηνδνηνχκελα Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα», 

Α). Καηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Β΄ Κ.Π.., ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηδίνπ ηνπ Β΄ Κ.Π.., 

δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο, ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006. 

Οη βαζηθνέ Άμνλεο πεξηγξάθνληαη σο εμήο :  

Άμνλαο 1. Μείσζε ηνπ βαζκνχ πεξηθεξεηαθφηεηαο θαη πξνψζεζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη αθνξνχζε ηηο κεηαθνξέο, ηηο 

επηθνηλσλίεο, ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, ηελ ελέξγεηα (θπζηθφ αέξην, 

εμνηθνλφκεζε, Α.Π.Δ). 

Άμνλαο 2. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κε έκθαζε ζηελ αζηηθή αλάπηπμε, 

ην  πεξηβάιινλ θαη ηελ πξφλνηα θαη πγεία. 

Άμνλαο 3. Αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηζηνχ κέζσ 

αλαβάζκηζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ, θαη ηέινο ηνπ 

πξσηνγελνχο Σνκέα (γεσξγία θαη αιηεία). 
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Άμνλαο 4. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξνψζεζε ηεο εξγαζίαο, 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη  ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Άμνλαο 5. Μείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. 

ην ρσξηθό επέπεδν ηεο ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο, ζχκθσλα κε ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-

2013 (Α), θαηά ηελ πεξίνδν απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο ζηνπο άμνλεο 

«Δπέλδπζε ζηελ Κνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηελ Καηλνηνκία» θαη «Δμσζηξέθεηα θαη 

ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο» ζπλνιηθνχ θφζηνπο 110 εθ. E.C.U. 

(20,8% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο). Αθφκα 110 εθ E.C.U. εθηηκάηαη φηη δφζεθαλ 

γηα επελδχζεηο ηνπ Ν. 2234/90 µέζσ ηνπ Δ.Π. Βηνκεραλία, ελψ φζνλ αθνξά ηνλ άμνλα 

«Δλίζρπζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη Καηάξηηζε» εθηειέζηεθαλ έξγα χςνπο 13 εθ. E.C.U. 

θαη ζρεδφλ 11 εθ. E.C.U. απνξξνθήζεθαλ απφ πξσηνβνπιίεο φπσο ην Youthstart θαη ην 

Horizon. 

12.4.   Σν Γ΄ Κνηλνηηθό Πιαέζην ηάξημεο (Κ.Π..) 2000-2006 

Σν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000-2006 (Γ΄ Κ.Π..) απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο. Σν θείκελν ηνπ Κ.Π..  ππνγξάθεθε ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2000  (Δ2000 3405/28-11-2000) θαη αλαζεσξήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 

(Δ2004 2412/3-12-04), ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 (Δ2005 4788 ηειηθφ /12-12-05) θαη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2006 (Δ2006 6419 ηειηθφ 7-12-06). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Κ.Π.. 2000-2006 θαηαξηίζηεθαλ 

θαη πινπνηήζεθαλ 25 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 αθνξνχλ ηηο 

εζληθέο ηνκεαθέο πνιηηηθέο  θαη νξίδνληαη σο Σνκεαθά (Σ.Δ.Π.) πεξηιακβάλνληαο ηνπο 

αθόινπζνπο ηνκεέο : 

Οδηθνί Άμνλεο - Ληκέλεο - Αζηηθή Αλάπηπμε Αιηεία 

ηδεξφδξνκνη - Αεξνιηκέλεο - Αζηηθέο πγθνηλσλίεο Πεξηβάιινλ 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε - Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ Πνιηηηζκφο 

Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Τγεία – Πξφλνηα 

Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Αληαγσληζηηθφηεηα 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 
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Σα ππφινηπα δεθαηξία είλαη Πεξηθεξεηαθά (Π.Δ.Π.), έλα γηα θάζε κία απφ ηηο 

δεθαηξείο  δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο θαη άιιν έλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα κε 

ηίηιν «Σερληθή βνήζεηα». 

χκθσλα πάληνηε κε ηα δεδνκέλα πνπ παξέρεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 (Β), ζην Π.Δ.Π. ηεξεΪο 

εληνπίδνληαη 6 Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ππνδνκψλ θαη επηρεηξήζεσλ µε 

πξνυπνινγηζκφ €49,6 εθ.. ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αθνξνχλ θαη ηα 

Μέηξα ηνπ Π.Δ.Π. πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ, ηε βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνηφηεηαο 

(Π/Τ: €24 εθ.). Παξάιιεια, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ο.Π.. ππνινγίδεηαη φηη νη 

δεζκεπκέλνη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη πξνο ηελ Π.η.Δ. απφ ηνκεαθά Δ.Π. (θπξίσο ην 

ΔΠΑΝ) αλέξρνληαη ζε €300 εθ.. 

Σν Π.Δ.Π. ηεξεάο Διιάδαο εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 10 

Απξηιίνπ 2001 κε ηελ Δ (2001) 808 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη αλαζεσξήζεθε κε ηηο 

απνθάζεηο C (2004) 5665, Δ (2005) 5918 θαη, ηέινο ηελ C (2006) 6421. Σν ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο Διιάδαο 2000 – 2006 αλέξρεηαη ζε €864.688 εθ. κε 

Γεκφζηα Γαπάλε €684.897 εθ. θαη Ηδησηηθή πκκεηνρή €179.791 εθ.. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ αλέξρεηαη ζε €529.284 εθ.. 

  Πέλαθαο 4 : Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο Διιάδαο 2000-2006 

πλνιηθφ Κφζηνο : 864.688.424 € 

Γεκφζηα Γαπάλε : 684.897.006 € 

Κνηλνηηθή πκκεηνρή : 529.284.605 € 

Δζληθή πκκεηνρή : 155.612.401 € 

Ηδησηηθή πκκεηνρή : 179.791.418 € 

 Πεγά : «Διιάδα πγρξεκαηνδνηνχκελα Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα» 

http://www.hellaskps.gr (Β) 

Ζ πεξηθεξεηαθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή κέζσ ηνπ Π.Δ.Π. έζεζε εμ αξρήο ζην 

επίθεληξφ ηνπ ηνπο αθφινπζνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο: 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε δηαζχλδεζή ηεο κε ηε 

ηνπηθή νηθνλνκία θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο νηθνλνκίαο. 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

http://www.hellaskps.gr/
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 Ζ κείσζε ησλ έληνλσλ θαηλνκέλσλ δπτζκνχ κε έκθαζε ζηηο νξεηλέο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 Ζ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ - ηζηνξηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

Οη αλσηέξσ ζηφρνη εμεηδηθεχηεθαλ κε ηε δηΪξζξσζε Ϋμη Αμόλσλ 

Πξνηεξαηόηεηαο θαη ζαξΪληα Ϋλα κΫηξα, ζχκθσλα κε ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Γ). Ο 1
νο

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο αθνξά ηελ 

κείσζε ησλ έληνλσλ θαηλνκέλσλ δπτζκνχ κε έκθαζε ζηηο νξεηλέο – αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξα Μέηξα θαη ρξεκαηνδνηείηαη κε €187.116 εθ. 

(27,32% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Π.Δ.Π.). Γεχηεξνο άμνλαο 2
νο

 Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ/ηζηνξηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε θνλδχιηα 

χςνπο €127.061 εθ. (18,55 % ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Π.Δ.Π.) θαη εμεηδίθεπζε ζε 

ηέζζεξα Μέηξα. Αθνινπζνχλ ν 3
νο 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο βαζηθέο θαη 

θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

(ελλέα Μέηξα θαη €230.662 εθ. ρξεκαηνδφηεζε ήηνη 33,68 % ηεο δεκφζηαο δαπάλεο 

ηνπ Π.Δ.Π.) θαη ν 4
νο

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ελίζρπζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, χςνπο €86,36 εθ. (12,61% 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Π.Δ.Π.) γηα ηα επηά Μέηξα ηνπ. Οη δχν ηειεπηαίνη Άμνλεο 

αθνξνχλ αθελφο ν 5
νο

 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε πφξνπο σ46.9 εθ. (πνζνζηφ 6,85%) 

γηα ηα ηξία Μέηξα θαη ν 6
νο

 ηεο Σερληθήο βνήζεηαο κε ηέζζεξα Μέηξα θαη θνλδχιη 

€6.794 εθ. (πνζνζηφ 1%). 

Έηζη, ζπλνπηηθά αλΪ βαζηθνύο ηνκεέο ελδηαθΫξνληνο γηα ηε ηεξεά Διιάδα 

δηακνξθψζεθε ε εμήο εηθφλα : 

 Δλίζρπζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο : 

αλαβάζκηζε ηνπ /∆ δηθηχνπ, ελίζρπζε θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ κέζσ ηνπ Δ.Π. «ηδεξφδξνκνη, Αεξνδξφκηα θαη Αζηηθέο 

ζπγθνηλσλίεο» κε πξνυπνινγηζκφ  €960εθ.. 

 Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα δσήο : 7 Μέηξα γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο, 

€5 εθ. γηα ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη πεξηβαιινληηθήο 

θχζεο έξγα φπσο γηα ηα αζηηθά απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα, ηε δηαρείξηζε 

ησλ πδάησλ θαη ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. 
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 Δλίζρπζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο: 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο  άλσ ησλ €100 εθ. θαη επηπιένλ €9 εθ. 

γηα ππνδνκέο ΚηΠ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Άξζε θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ, κε δεζκεπκέλνπο πφξνπο χςνπο €16 εθ. απφ 

ην Π.Δ.Π. θαη €19 εθ. απφ ηα Δ.Π. «Απαζρφιεζε» θαη «Τγεία/ Πξφλνηα». 

 Βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, κέζσ δεθαπέληε Μέηξσλ ηνπ Π.Δ.Π. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, 

αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ θαζψο θαη κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Πέλαθαο 5 : πλνιηθή δαπάλε ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο φισλ ησλ Δ.Π. ηνπ Γ΄ Κ.Π.. 

2000-2006 

 

Πεγά : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 

(Γ) 
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12.5.   Σν Δ..Π.Α. 2007-2013 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη 14 Δ.Π., ήηνη 5 Π.Δ.Π. (Μαθεδνλία/Θξάθε, Γπηηθή 

Διιάδα/Πεινπφλλεζνο/Ηφληα Νεζηά, Κξήηε θαη Νήζνη Αηγαίνπ, Θεζζαιία/ηεξεά 

Διιάδα/Ήπεηξνο, Αηηηθή) πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α. θαη 8 ζεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα (Πεξηβάιινλ/Αεηθφξνο αλάπηπμε, Δλίζρπζε Πξνζπειαζηκφηεηαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηα & επηρεηξεκαηηθφηεηα, Φεθηαθή ζχγθιηζε, Σερληθή ππνζηήξημε 

εθαξκνγήο, Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηά Βίνπ Μάζεζε, 

Μεηαξξχζκηζε δεκφζηαο δηνίθεζεο) πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α., ην 

Σακείν πλνρήο θαη ην Δ.Κ.Σ.. Έλα επηπιένλ Δ.Π. αθνξά ηελ απφθαζε ηεο Διιάδαο λα 

δηαηεξήζεη έλα πνζφ γηα ηνλ ζηφρν «χγθιηζε» ζε έλα εζληθφ απνζεκαηηθφ 

απξνβιέπησλ. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην εληάρζεθαλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ νη βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο Διιάδαο: 

 Δπίηεπμε πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ςεθηαθήο ζχγθιηζεο θαη εμσζηξέθεηαο. 

 Αληηζηξνθή ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπτζκνχ θαη νκνγελνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ρψξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εμαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ηεο αλάπηπμεο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 Λεηηνπξγηθή ζχλδεζε µε ηηο φκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη κείσζε ηεο εμάξηεζεο. 

Βαζηζκέλν ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην 

Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηε ηεξεά Διιάδα δνκήζεθε πάλσ ζε 

ηέζζεξηο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ ηφζν ηηο απαηηήζεηο 

αλαδηακφξθσζεο ησλ ζπλζεθψλ, φζν θαη ηα αλακελφκελα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα. 

Αξρηθά, ν Άμνλαο 2 «Τπνδνκέο & ππεξεζίεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 

έρεη ζηφρεπζε ηελ έληαμε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ επξσπατθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ρψξν θαη 

ην αλαπηπζζφκελν ζχζηεκα κεηαθνξψλ, ηε δηακφξθσζε ελφο ηεξαξρεκέλνπ 

αιιεινζπκπιεξνχκελνπ αζηηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 

   Πέλαθαο 6 : Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα Άμνλα 2 ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο 2007-2013 

Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο πξνζπειαζηκφηεηαο 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 

ΥΡΖΜ.(ΔΣΠΑ) 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΡΖΜ. 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΓΥΡΖΜ. 

ΆΛΛΖ  

ΥΡΖΜ. 

ΤΝ. ΓΖΜ. 

ΓΑΠΑΝΖ 

61.600.700 40.625.300 102.226.000 60,26% 69.500.000 171.726.000 

   Πεγά: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 (Γ) 
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Γεχηεξνο Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ν 5, κε ηίηιν «Αεηθφξνο αλάπηπμε & 

πνηφηεηα δσήο ηεξεάο Διιάδαο», κε θνξκφ ηε δηαζθάιηζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζηελ Πεξηθέξεηα, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, ηελ επεκεξία θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

  Πέλαθαο 7 : Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα Άμνλα 5 ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο 2007-2013 

Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο ηεξεάο Διιάδαο 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 

ΥΡΖΜ.(ΔΣΠΑ) 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΡΖΜ. 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΓΥΡΖΜ. 

ΆΛΛΖ 

ΥΡΖΜ. 

ΤΝ.ΓΖΜ. 

ΓΑΠΑΝΖ 

138.141.600 74.220.400 212.362.000 65,05% 98.000.000 310.362.000 

   Πεγά: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 (Δ) 

Ο Άμνλαο 8 αλαθέξεηαη ζηελ «Φεθηαθή ζχγθιηζε & επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο 

Διιάδαο» θαη επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ, θαη ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη δεκφηεο.  

   Πέλαθαο 8 : Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα Άμνλα 8 ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο 2007-2013 

Φεθηαθή ζχγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 

ΥΡΖΜ.(ΔΣΠΑ) 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΡΖΜ. 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΓΥΡΖΜ. 

ΆΛΛΖ 

ΥΡΖΜ. 

ΤΝ.ΓΖΜ. 

ΓΑΠΑΝΖ 

163.201.360 36.898.440 200.099.800 81,56% 41.500.000 241.599.800 

   Πεγά: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 (Σ) 

Αθνινπζεί ν Άμνλαο 11 ηηηινθνξνχκελνο «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο 

ηεξεάο Διιάδαο», κε κέξηκλα γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φια ηα ζηάδηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην ζρεδηαζκφ έσο ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε κεηά ηελ πινπνίεζή 

ηνπ.  

   Πέλαθαο 9 : Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα Άμνλα 11 ηνπ Π.Δ.Π. ηεξεάο 2007-2013 

Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηεξεάο Διιάδαο 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 

ΥΡΖΜ.(ΔΣΠΑ) 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΡΖΜ. 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΓΥΡΖΜ. 

ΆΛΛΖ 

ΥΡΖΜ. 

ΤΝ.ΓΖΜ. 

ΓΑΠΑΝΖ 

4.056.340 6.255.860 10.312.200 39,34% 0 10.312.200 

    Πεγά: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 (Ε) 

Ζ ηειεπηαία θαηαγξαθή ζε απηφ ην θεθάιαην αθνξά ηελ θαηαλνκή θαη ηελ πνξεία 

ησλ έξγσλ γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ΔΠΑ, ζε έλα επίπεδν ρακειφηεξα απφ ηελ Πεξηθέξεηα, 

απηφ ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο, έδξα ηνπ νπνίνπ είλαη ε Λακία. 
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Πέλαθαο 10 : Βαζηθνί άμνλεο γηα ηε ηεξεά Διιάδα, Ζκεξνκελία αλαθνξάο: 15/9/2012 

 ΤΓΥΡ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  

%  

ΔΝΣΑΓΜΔΝΧΝ 

/ΓΖΜ.ΓΑΠ. 

(=Β/Α) 

 

% 

ΝΟΜ. 

ΓΔΜ/ 

ΔΝΣΑΓ

ΜΔΝΧΝ 

(=Γ/Β) 

 

%  

ΝΟΜ 

ΓΔΜ / 

ΓΖΜ. 

ΓΑΠ. 

(=Γ/Α) 

ΑΞΟΝΑ Π/Τ 

(A) 

 

ζε (€) 

ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ 

ΈΡΓΑ  

(B) 

 

ζε (€) 

ΝΟΜΗΚΔ  

ΓΔΜΔΤΔΗ  

(Γ) 

 

ζε (€) 

02_Τπνδνκέο θαη 

ππεξεζίεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο 

102.226.000 173.853.836 128.559.599 170,1% 73,9% 125,8% 

05_ Αεηθφξνο 

αλάπηπμε θαη πνηφηεηα 

δσήο 

212.362.000 333.864.232 206.033.656 157,2% 61,7% 97,0% 

08_ Φεθηαθή ζχγθιηζε 

θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

200.099.800 319.133.940 309.605.489 159,5% 97,0% 154,7% 

11_ Σερληθή 

ππνζηήξημε εθαξκνγήο 
10.312.200 11.569.266 9.880.154 112,2% 85,4% 95,8% 

Πεγά: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 (Ζ) 

13.  Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

Οη επξσπατθέο πεξηθεξεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, πνπ παξέρνληαη κέζα ζηα πιαίζηα 

ηφζν ησλ Π.Δ.Π., φζν θαη ησλ Σ.Δ.Π., απνηέιεζαλ δηαρξνληθά έλα ζπνπδαίν εξγαιείν 

ζηα ρέξηα ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ηνπ Γήκνπ Λακίαο. Φαίλεηαη φηη απφ λσξίο είραλ 

αληηιεθζεί ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηνπο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο δεκφηεο, 

αιιά θαη ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε πνπ δχλαηαη λα έρνπλ ζε ηνπηθφ 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν, ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ, φζν θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ / αλαπηπμηαθφ 

ηνκέα άζθεζεο πνιηηηθήο. 

13.1.  Έξγα θαη δξΪζεηο ηνπ Γάκνπ ΛακηΫσλ ηεο πξνγξακκαηηθάο πεξηόδνπ 2000 – 

2006  (Γ΄ Κ.Π..) 

Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο δξάζεηο θαη ηα πινπνηνχκελα έξγα απφ πιεπξάο ηνπ 

Γήκνπ Λακηέσλ εληΪζζνληαη θαη αθνινπζνύλ ηόζν ηηο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ησλ 

εθάζηνηε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, φζν θαη ην γεληθφ εζληθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο 

ησλ πφξσλ απφ ηνλ επξσπατθφ πξνυπνινγηζκφ. Βέβαηα, πάληνηε πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη εθκεηαιιεχνληαη ηα ηνπηθά πιενλεθηήκαηα. 
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Δπηπιένλ, ε άκβιπλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ αίηηα θαζπζηέξεζεο ή 

κεησκέλεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ, επηρεηξείηαη κέζσ εηδηθψλ δξάζεσλ 

εληφο ησλ πξνο εθαξκνγή πνιηηηθψλ. Γεληθά, ε ηνπηθή πνιηηηθή αληαπνθξίζεθε ζην 

ξφιν ηεο κέζα ζε απηή ηελ αλαπηπμηαθή δηεξγαζία θαη πξνέβε ζε δξάζεηο δεκηνπξγίαο 

νινθιεξσκέλσλ νηθηζκψλ θαη πφιεσλ, αχμεζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

δηαζθάιηζε ην πεξηβάιινλ, αληηκεηψπηζε δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο, 

βειηίσζε ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Αξρηθά, θαηαγξάθεηαη ε πξνγξακκαηηθά πεξένδνο 2000-2006 πνπ αθνξά ην 3
ν
 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απηή ν Γήκνο Λακηέσλ 

ζπκκεηέρεη ζε 47 δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα κε ζπλνιηθφ πνζφ αμηνπνηνχκελσλ πφξσλ 

ηα €12.958.239,43.  Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, παξαηεξνχκαη φηη  

πέξαλ ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ, ε δεκνηηθή αξρή αμηνπνίεζε 

θαη άιια ζεζκηθά φξγαλα γηα ηελ πξφζβαζή ηεο ζηελ ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Αθελφο ε θνηλσληθή ηεο δνκή κε ηελ νλνκαζία  Γ.Δ.ΚΟΗ.Π. Λακίαο 

ζπλεηζέθεξε πφξνπο αμίαο €486.417,95 γηα ηελ πινπνίεζε ηεζζάξσλ έξγσλ θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Αθεηέξνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ «Δχμεηλε Πφιε», έλα Γίθηπν Σνπηθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πεξηβαιινληηθή, ηνπξηζηηθή θαη 

αγξνηηθή αλάπηπμε, επέθεξε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε δχν δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ  

€187.187,00 («Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Δχμεηλε Πφιε») κε πεξηερφκελν ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά 

θαη βηνινγηθά πξντφληα θαη ηελ πινπνίεζε ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο «Γηθηχσζε» πνπ 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία «δεζκψλ» κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή νκάδσλ, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε νθέινπο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Σέινο, κέζσ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πφιεο, γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξνο ηα 

καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο.  
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Πέλαθαο 11 : Έξγα απφ ην Γήκν Λακηέσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ΄Κ.Π.. (2000-2006) 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΦΟΡΔΑ Π/Τ 

ζε (€) 

ΠΔΠ 

1 «ΜΟΝΑΓΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ»   

ΣΟ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

273.144,00 Μέηξν 5.2 

2 ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΟΤ ΑΜΠΛΗΑΝΗΣΖ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

456.863,21 Π.Δ.Π. 3.1 

3 ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

179.281,85 Π.Δ.Π. 3.6 

4 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΑΟΤ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

314.936,00 Π.Δ.Π. 2.4 

5 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟ  

ΒΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΟΛΖ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

186.000,00 Π.Δ.Π. 2.4 

6 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΛΑΣΖ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

226.997,51 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ  

7 ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟΤ ΔΚΚΛΖΗΧΝ  

& ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΓΟΤ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

167.842,37 Π.Δ.Π. 3.6 

8 ΒΔΛΣΗΧΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

371.218,87 Π.Δ.Π. 3.4 

9 «ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» – ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΛΑΜΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

154.252,51 Π.Δ.Π. 5.2 

10 «ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» – ΓΤΣΗΚΖ ΛΑΜΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

154.252,51 Π.Δ.Π. 5.2 

11 «ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» – ΝΟΣΗΑ ΛΑΜΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

154.252,51 Π.Δ.Π. 5.2  

12 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ MINI BUS ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

292.040,28 Π.Δ.Π. 3.6 

13 ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ / ΦΤΣΔΤΔΗ ΑΝΣΗΘΟΡΤΒΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΆ ΜΖΚΟ ΟΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

293.465,90 Π.Δ.Π. 3.6 

14 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΟΓΟΤ ΖΑΨΑ & ΒΤΡΧΝΟ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

180.887,30 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ  

15 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΟΓΧΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΥΔΓΗΟΤ  

ΠΟΛΖ ΚΑΛΤΒΗΧΝ - ΝΔΑΠΟΛΖ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

97.458,64 Π.Δ.Π. 3.1 

16 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΕΟΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ ΣΑΛΣΑΚΖ 

ΔΧ ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

431.173,23 Π.Δ.Π. 3.6 

17 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟ  

ΚΣΗΡΗΟ ΠΡΧΖΝ ΒΑΡΟΤ ΣΟ Γ.Γ. ΡΟΓΗΣΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

108.853,98 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

18 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΣΑΛΣΑΚΖ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

1.411.835,48 Π.Δ.Π. 3.6 
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19 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ  

Δ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΣΑΛΣΑΚΖ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

319.770,87 Π.Δ.Π. 3.6 

20 ΓΗΑΝΟΗΞΖ/ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ  

ΠΟΛΖ ΣΟ ΝΟΣΗΟ ΣΜΖΜΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

99.705,97 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

21 ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ - ΒΔΛΣΗΧΖ  

ΥΑΡΑΞΖ ΟΓΟΤ ΣΤΜΦΡΖΣΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

210.981,56 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

22 ΔΚΤΥΡΟΝΗΜΟ ΛΑΨΚΖ ΑΓΟΡΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

97.331,88 Π.Δ.Π. 3.6 

23 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΨΑ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

451.011,28 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

24 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΔΡΓΧΝ/ΑΣΟΜΧΝ ΔΤΠΑΘΧΝ  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΟΜΑΓΧΝ Δ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΔΝΣΡΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

680.800,00 Π.Δ.Π. 3.7 

25 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ  

ΣΠΑ «ΦΘΗΧΣΗΚΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

90.720,00 Π.Δ.Π. 5.3 

26 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΑ  

ΑΝΧ ΚΑΛΤΒΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

550.377,27 Π.Δ.Π. 3.3 

27 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ  

ΣΑ ΓΑΛΑΝΔΨΚΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

484.312,75 Π.Δ.Π. 3.3 

28 ΚΑΣΑΚΔΤΖ/ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ  

ΟΓΟΠΟΗΨΑ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

109.078,76 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

29 ΜΔΛΔΣΔ ΧΡΗΜΑΝΖ ΥΤΣΑ 9Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

650.575,27 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

30 ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

394.936,55 Π.Δ.Π. 3.5 

31 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΓΗΑΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ  ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΜΔΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

48.000,00 Κ.Π. EQUAL  

ΜΔΣΡΟ 1.1 

32 ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΡΟΕΑΚΖ ΑΓΓΔΛΖ / ΑΗΝΗΑΝΧΝ / 

ΚΟΛΟΚΟΚΣΡΧΝΖ / Κ. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

357.821,52 Π.Δ.Π. 3.6 

33 ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΦΤΥΖ π. ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ 

ΣΑΛΣΑΚΖ) 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

89.983,00 Π.Δ.Π. 3.6 

34 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ INFOKIOSK ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ ΣΟΠΗΚΔ ΕΧΝΔ ΜΗΚΡΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

44.863,00 Π.Δ.Π. 3.6 
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35 ΦΘΗΧΣΗΚΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ / 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΣΟΜΧΝ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

ΟΜΑΓΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

73.800,00 Π.Δ.Π. 5.3 

36 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΧΝ  

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΟΤ 1νπ  ΣΔΔ ΛΑΜΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

_11ε 

ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

57.761,73 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

37 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ  

ΣΟΤ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΛΑΜΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

_36ε 

ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

57.761,73 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

38 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΡΗΧΝ (3) ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ  

ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΟΤ 3νπ ΔΝΗΑΗΟΤ  

ΛΤΚΔΗΟΤ ΛΑΜΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

_3ε ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

173.285,19 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

39 ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ ΛΑΜΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

750.000,00 ΣΟΜΔΑΚΟ 

ΤΠΟΤΡ. 

ΓΔΧΡΓΗΑ 

40 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

1.000.000,00 ΣΟΜΔΑΚΟ 

ΤΠΟΤΡ. 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

41 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ  

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

37.000,00 ΠΔΠ 3.6 

42 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ «Κ.Ζ.Φ.Ζ.» 

 ΣΟ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

Γ.Δ.ΚΟΗ.Π. 196.534,00 Π.Δ.Π. 5.2 

43 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

/ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ / ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ ΣΟΠΗΚΖ ΕΧΝΖ ΜΗΚΡΖ ΚΛΗΜΑΚΑ  

ΣΟ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

Γ.Δ.ΚΟΗ.Π. 90.000,00 Π.Δ.Π. 3.7 

44 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ / 

ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΣΠΑ  

«ΦΘΗΧΣΗΚΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» 

Γ.Δ.ΚΟΗ.Π. 60.000,00 Π.Δ.Π. 5.3 

45 ΗΓΡΤΖ / ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΗΑΣΡΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΓΗΑ ΣΗΓΓΑΝΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

Γ.Δ.ΚΟΗ.Π. 139.883,95 Π.Δ.Π. 5.3 
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46 ΓΡΑΖ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ - ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΠΗΚΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

"ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Δ ΣΟΠΗΚΖ ΕΧΝΖ ΜΗΚΡΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ" 

ΔΤΞΔΗΝΖ 

ΠΟΛΖ-

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

27.187,00 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

47 ΓΡΑΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ ΣΟΠΗΚΔ 

ΕΧΝΔ ΜΗΚΡΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΔΤΞΔΗΝΖ 

ΠΟΛΖ-

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

160.000,00 Π.Δ.Π. 

ΣΔΡΔΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΧΝ : 47 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΧΝ : 12.958.239,43 € 

Πεγά: www.anaptyxi.gov.gr , Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Β), 

Ηδία Δπεμεξγαζία 

ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ δχν εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ, νη νπνίεο 

αθελφο αθνξνχλ έλα κεγάιν κέξνο επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ, 

αθεηέξνπ επηδηψθνπλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ζε ηνκείο κεγάινπ 

ελδηαθέξνληνο,  αιιά θαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο  γηα ηελ ζπλνιηθή πξφνδν ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ. 

13.2.   Έξγα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

Αξρηθά, ε πεξέπησζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Λακέαο, ρξήδεη πξνζνρήο θαζψο ηφζν ν φγθνο 

ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ αμηνπνηεί, φζν θαη ε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλεηζθνξά ηεο 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, απνηεινχλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο 

ράξαμεο θαη άζθεζεο πνιηηηθήο. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Λ., πξαγκαηνπνηεί 14 έξγα, δειαδή ην 15 

% ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ πνπ εμεηάδνληαη, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

€33.712.678,42, δειαδή πάλσ απφ ην κηζφ (54%) ησλ ζπλνιηθψλ ρξεκάησλ πνπ 

δηαηέζεθαλ απφ ηα Κνηλνηηθά Σακεία. Αλαιχνληαο, ηψξα, ην πεξηερφκελν ησλ έξγσλ, 

δηαπηζηψλνπκε ηελ εθαξκνγή κίαο ζπλνιηθήο, ζπλεθηηθήο θαη πνιπρσξηθήο πνιηηηθήο. 

Σν κεγαιχηεξν ζε φγθν ρξεκάησλ αιιά θαη αμίαο έξγν κε ηνλ ηίηιν «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΝΔΟΤ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΛΑΜΗΑ ΑΠΟ ΠΖΓΔ 

ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ», εμαζθαιίδεη νπζηαζηηθά ηελ καθξνρξφληα θαη αηαιάληεπηε 

πδξνδφηεζε ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, γεγνλφο πνιχηηκν, εηδηθά γηα κία 

πεξίνδν πνπ νη πδάηηλνη πφξνη  ζηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα, φπσο ε πφιε ηεο 

Λακίαο θαη νη γχξσ πεξηνρέο, απνηεινχλ είδνο ελ αλεπάξθεηα. Αθφκε, κεγάιεο 

ζεκαζίαο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, φζν θαη 

ησλ πξψελ θαπνδηζηξηαθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ, φζνλ αθνξά ηα δίθηπα 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
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απνρέηεπζεο θαη χδξεπζεο. Άμηα αλαθνξάο είλαη θαη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ δηθηχσλ κέζσ 

εθαξκνγψλ ηειερεηξηζκνχ θαη ηειεειέγρνπ.  

    Πέλαθαο 12 : Έξγα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. γηα ηηο πεξηφδνπο 2000 - 2006 θαη 2007 - 2013 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΦΟΡΔΑ Π/Τ ζε (€) 

1 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΟΤ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 

ΛΑΜΗΑ ΑΠΟ ΠΖΓΔ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 11.961.750,00 

2 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ 

ΤΠΑΣΖ, ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ, ΦΡΑΝΣΕΖ 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 9.569.400,00 

3 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΟΤ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΖ ΓΔΤΑΛ 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 3.094.000,00 

4 ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΑ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 1.751.249,00 

5 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΟΥΟΥΧΡΗΟΤ - 

ΚΟΜΜΑΣΟ & ΑΓΧΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 1.514.832,00 

6 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΛΑΜΗΑ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 1.336.087,00 

7 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ ΔΡΓΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΛΑΜΗΑ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 929.706,00 

8 ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΛΑΜΗΑ (Α΄ΣΑΓΗΟ) 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 801.960,00 

9 ΔΠΔΚΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΛΔΓΥΟΤ - ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΗ ΓΖΜ. ΔΝ. 

ΤΠΑΣΖ, ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ, ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 795.810,00 

10 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΡΟΓΗΣΑ, ΣΑΤΡΟΤ, 

Μ.ΒΡΤΖ, ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΑΝΘΖΛΖ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 306.204,42 

11 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΦΡΑΝΣΕΖ, 

ΚΟΜΜΑΣΟ, ΛΤΓΑΡΗΑ, ΘΔΡΜΟΠΤΛΧΝ, ΚΧΣΑΛΔΞΗ, ΓΗΒΡΖ, 

ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 326.313,70 

12 ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΝΘΖΛΖ, ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 1.194.228,07 

13 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ / ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ/ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

ΣΖ ΓΔΤΑΛ 

Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 16.468,23 

14 
ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ π. ΓΖΜΟΤ ΤΠΑΣΖ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 114.670,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΧΝ : 14 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΧΝ : 33.712.678,42 € 

    Πεγά : www.anaptyxi.gov.gr (Β), ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ.Δ.Τ.Α. Λακίαο, Ηδία Δπεμεξγαζία 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
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13.3.   Έξγα από ηελ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

Ο επφκελνο θεληξηθφο άμνλαο ησλ αλαπηπμηαθψλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ πινπνίεζε ν Γήκνο Λακίαο αθνξά ην Δ.Π. "Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο" θαη 

γεληθφηεξεο δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε έξγα Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

(«Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Φεθηαθή χγθιηζε»). Δηδηθφηεξα, ε εθαξκνγή ηνπ Δ.Π. 

βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) 

σο ξαγδαία εμειηζζφκελνπ πεδίνπ ηεο δσήο ζηελ ζχγρξνλε επνρή, φπνπ ρξεζηκεχνπλ 

σο νπζηαζηηθά εξγαιεία ηεο δηαθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη γηα 

ηελ παξνρή βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γίλεηαη 

κέζσ ηνπ Δ.Σ.Π.Α. θαη ηνπ Δ.Κ.Σ. (76,74%) θαη δεκνζίσλ δαπαλψλ (23,26 %). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην νπνίν 

ππάγεηαη θαη ν Γήκνο Λακίαο, ε βαζηθή ζηνρνζέηεζε γηα ηα επηιεγκέλα έξγα ήηαλ ζε 

ζπλέπεηα κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Δ.Π. "ΚηΠ", ηε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ ζε 

επξεία θιίκαθα εληφο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο (Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα, ηειεπηθνηλσλίεο, εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ειεθηξνληθφ εκπφξην, έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία, πνιηηηζκφο). 

Δηδηθφηεξα πιένλ, ν Γήκνο ηεο Λακίαο, απνδεηθλχεη πσο ελζηεξλίζηεθε ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία πνπ απνδίδεη ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ ζε 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, απφ ηνπο παιαηνχο 1.034 Ο.Σ.Α. ηεο Διιάδαο, ε Λακία είλαη ν 

7
νο

 Γήκνο Παλειιαδηθά ζε απνξξνθήζεηο Κνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ςεθηαθνχ 

ραξαθηήξα. («Πεπξαγκέλα Γήκνπ Λακηέσλ»). ε ζηαηηζηηθφ επίπεδν ηα έξγα απηήο ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο αθνξνχλ πεξίπνπ ην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ εμεηαδφκελσλ 

έξγσλ, ην 4% ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ θαη αλ αζξνίζνπκε ινηπέο, κε 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζε απηή ηελ ελφηεηα, δξάζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή θηάλνπκε ζην 6 % ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ, δειαδή 

€3.829.445. 

Χζηφζν θαζίζηαηαη μεθάζαξε ε πξφζεζε ηνπ Γήκνπ Λακίαο, λα εηζάγεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα δεκνηψλ, δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο 

ππεξεζίεο αιιά θαη ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθή νηθνλνκία, λέεο δπλαηφηεηεο θαη κέζα, 

θαηλνηνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη θπζηθά απνηειεζκαηηθφηεξα κνληέια.  
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Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλεηζθέξνπλ έξγα φπσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο δεκνηηθήο εμππεξέηεζεο, ηα θέληξα πξφζβαζεο δηαδηθηχνπ θαη νη 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πνπ πιένλ παξέρνληαη.  

     Πέλαθαο 13 : Έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα κέζσ ηεο ΚηΠ 

Α/Α ΣΗΣΛΟ 
ΦΟΡΔΑ 

ΥΡΖΜΑΣ. 

Π/Ω 

ζε (€) 
Π.Δ.Π. 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΝΣΑΞΖ 

1 ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ 

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΔΣΠΑ 80.000,00  ΚηΠ 2.2  151.568/ΚηΠ67

6-Β3/5-3-2004 

2 ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΠΣΗΚΧΝ 

ΗΝΧΝ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΔΣΠΑ 1.563.296  ΚηΠ 2.2  152.549/KηΠ63

01/Β10-8-2005 

3 ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ  

ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΔΣΠΑ 215.000  ΚηΠ 2.2  153.382/KηΠ26

09/Β/19-12-

2005 

4 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛ. 

ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΔΣΠΑ 33.340,90  ΠΔΠ 4.7   6941/23-9-2004 

5 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛ. 

ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΖΛΔΚΔΝΣΡΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΔΣΠΑ 50.099  ΠΔΠ 4.7   3775/4-4-2006 

6 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ/ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ 

ΔΣΠΑ 79.503,90  ΠΔΠ 4.7   2197/28-2-2006 

7 «ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ» 

ΔΣΠΑ 15.000  ΚηΠ 5.3. 152.719/ΚηΠ47

00-Β 

8 «ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ 

ΤΣΖΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ» 

ΔΣΠΑ 499.800  2.4 151381/ΚηΠ 

11544-Β 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΧΝ : 8 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΧΝ : 2.536.039,80 € 

     Πεγά : Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη ρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ (Α) 
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13.4.   Έξγα ηνπ Γάκνπ ΛακηΫσλ ηεο πεξηόδνπ 2007-2013 

Σειεπηαία ρξνληθά, έξρεηαη ε πεξένδνο ηνπ Δ..Π.Α. κε δηάξθεηα απφ ην 2007 έσο 

ην 2013. Βαζηθνί άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

ηεο Πεξηθέξεηαο (Γ), ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ηεξεάο, αιιά θαη Γήκνπ Λακίαο είλαη νη 

αθφινπζνη : 

 Ο Άμνλαο 2 «Τπνδνκέο & ππεξεζίεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεξεάο Διιάδαο», κε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηθηχνπ, ηηο 

ελεξγεηαθέο ππνδνκέο θαη, θπξίσο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηεο πεξηνρήο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α. κε €61.600.700, ην ειιεληθφ 

δεκφζην κε €40.625.300 θαη άιιεο ρξεκαηνδνηήζεηο κε €69.500.000. 

 Ο Άμνλαο 5 «Αεηθφξνο αλάπηπμε & πνηφηεηα δσήο ηεξεάο Διιάδαο», γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ηελ αλάδεημε ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ΣΠΔ θαη αθφκε ηε δηαζθάιηζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο. Οη δξάζεηο πινπνηνχληαη κε πφξνπο χςνπο €138.141.600 απφ ην 

Δ.Σ.Π.Α., €74.220.400 απφ ηελ εζληθή ζπκκεηνρή θαη €98.000.000 απφ άιιεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο.  

 Ο Άμνλαο 8 «Φεθηαθή ζχγθιηζε & επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο», 

ζρεηηδφκελνο κε ηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία  γηα ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο 

θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα θνλδχιηα πξνέξρνληαη θαη πάιη απφ 

ην Δ.Σ.Π.Α. (€163.201.360), ην ειιεληθφ δεκφζην (€36.898.440) θαη άιιεο 

πεγέο (€41.500.000). 

 Ο Άμνλαο 11 «Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηεξεάο Διιάδαο», σο 

ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο πξνο ηνπο θνξείο πνπ πινπνηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη 

ηα έξγα, κε θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη πιεξνθφξεζεο πξνο απηνχο 

θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηελ ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο. Ζ εζληθή δεκφζηα ζπκκεηνρή θπκαίλεηαη ζηα 

€6.255.860 θαη ε θνηλνηηθή ζηα €4.056.340. 
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Βαζηδφκελνο ζε απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ν Γήκνο Λακηέσλ, ζρεδίαζε θαη έσο 

ζήκεξα πινπνηεί έλα ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα επελδχζεσλ, ην νπνίν επηκεξίδεη 

αλαινγηθά ηα θνλδχιηα πξνο πνιιά επίπεδα δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ. 

Έηζη, απφ ην ζχλνιν ησλ 23 Ϋσο ζάκεξα πινπνηνύκελσλ έξγσλ 6 αθνξνχλ ππνδνκέο,  

ηέζζεξα ζρεηίδνληαη κε ην πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ πξντφλ, 3 πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή κέξηκλα, 3 αλαβαζκίδνπλ ηηο κεηαθνξέο, 2 ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, 2 εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 3 

αθνξνχλ ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ. 

Ξερσξέδνληαο Ϋλα Ϋξγν από θΪζε πξναλαθεξόκελν ηνκΫα πνιηηηθάο, κπνξνχκε 

λα ζπκπεξάλνπκε ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο δηάζηαζε. 

Σν Καηλνηνκηθφ Κέληξν Ηζηνξηθήο Δλεκέξσζεο Θεξκνππιψλ, απνηειεί ζαθψο ην πην 

αμηφινγν έξγν θαζψο αθελφο πξφθεηηαη γηα κία ππεξζχγρξνλε κνπζεηαθή δνκή, 

αθεηέξνπ αμηνπνηεί θαη αλαδεηθλχεη έλαλ ηζηνξηθφ ηφπν θαη ηα γεγνλφηα ηεο Μάρεο ησλ 

Θεξκνππιψλ, δεκηνπξγψληαο ηδαληθέο ζπλζήθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη αλάπηπμεο, 

κε νθέιε γηα ην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηζηνχ, φρη κφλν ηνπ Γήκνπ 

αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Αθφκε, ε ιεηηνπξγία Ξελψλα Φηινμελίαο παξέρεη 

πξνλνηαθή ζηήξημε ζε δεκφηεο ηνπ Γήκνπ, ελψ έξγα φπσο ε απνθαηάζηαζε ηνπ 

Υ.Α.Γ.Α. Γνξγνπνηάκνπ (πεξηβαιινληηθή κέξηκλα), ε πξνκήζεηα mini bus 

(κεηαθνξέο), ε ρξήζε Σ.Π.Δ. θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ηερλνινγίεο), ηα 

Κ.Γ.Α.Π. θαη νη αλαπιάζεηο ρψξσλ, ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 

ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

     Πέλαθαο 14 : Έξγα Δ..Π.Α. έσο 25/12/2012 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΦΟΡΔΑ Π/Τ ζε (€) 

1 ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΛΟΦΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΚΑΗ ΓΑΒΡΗΖΛ ΣΖ 

ΛΑΜΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

325.000,00 

2 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΘΔΑΣΡΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

400.000,00 

3 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Α.Γ.Α. π. ΓΖΜΟΤ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

393.835,00 

4 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ (2) MINI BUS ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

350.000,00 

5 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

294.109,00 

6 ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΠΔ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

236.160,00 
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7 ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

217.504,00 

8 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ (ΑΛΤΣΡΧΣΧΝ ΠΑΣΡΗΓΧΝ & 

ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ) ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΑΔΧΝ MINI BUS 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

144.050,00 

9 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΓΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ ΣΖ ΛΑΜΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

138.607,00 

10 ΜΔΣΑΣΔΓΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΑΗΓΗΧΝ (ΚΓΑΠ) Δ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΠΡΧΖΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΛΑΜΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

79.327,00 

11 ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΧΝ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

50.000,00 

12 ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΟΤΝΟΤΠΖ ΣΖ ΛΑΜΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

42.340,00 

13 ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΘΔΡΜΟΠΤΛΧΝ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

2.050.000,00 

14 ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

625.202,00 

15 ΠΛΖΡΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ / ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ / ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛ. ΓΗΑ ΣΟ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ΝΟΜΟΤ 

ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

478.499,00 

16 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ (ΣΠΔ/ΔΦΑΡΜΟΓΔ) & ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΛΑΜΗΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

94.680,00 

17 ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΔΗΥΧΝ ΚΑΣΡΟΤ ΛΑΜΗΑ / ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Ν.Α. 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΑΣΡΟΤ ΚΑΗ ΝΟΣΗΑ ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

1.328.400,00 

18 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΑ 

ΚΣΗΡΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

300.000,00 

19 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΠΡΧΖΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

400.000,00 

20 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΞΔΝΧΝΑ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

700.000,00 

21 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΠΟΛΤΚΑΝΑΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ / 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

255.500,00 

22 ΘΔΡΜΟΠΤΛΔΗΑ 2011 ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

30.000,00 

23 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΤΠΑΣΖ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΜΗΔΧΝ 

975.000,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΧΝ : 23 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΧΝ : 9.908.213,00 

     Πεγά : www.anaptyxi.gov.gr (Γ), Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη ρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ (Β) 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
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14.   ΔΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ _ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΚΟΝΓΤΛΗΑ 

Χ   ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Οινθιεξψλνληαο ην ηέηαξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα πξνβνχκε ζε κία 

αμηνιόγεζε ησλ δξΪζεσλ ηνπ Γάκνπ Λακέαο πνπ θαηαγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Απηή ζα βαζηζηεί θπξίσο ζηελ ex ante αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ αλακελφηαλ λα έρεη γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, άξα θαη γηα ηνλ 

εμεηαδφκελν θνξέα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο φζν θαη ζηα 

πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα πνπ είραλ γηα ηελ ιακηαθή θνηλσλία ηα έξγα πνπ 

πινπνίεζε ν Γήκνο Λακίαο. 

Αξρηθά, ζα απνηππψζνπκε κέζσ πεξηνξηζκέλσλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ κηα πην 

πνηνηηθά πξνζΫγγηζε γηα ηα δηαηεζΫληα θνλδύιηα. Θα εμεηαζηνχλ δείθηεο φπσο ηα 

πνζνζηά ησλ πφξσλ αλά ηνκέα πνιηηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, ηα πνζά ηα νπνία 

αμηνπνηήζεθαλ απφ θάζε μερσξηζηφ θνξέα θαη, ηέινο, ην πιήζνο ησλ έξγσλ θαη ην 

πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ. Μέζσ ησλ αλσηέξσ ζα 

επηδησρζεί λα νξηνζεηήζνπκε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζρεηηθά κε ηηο 

θαιππηφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, λα εηδσζεί ε απνηειεζκαηηθή ή κε ρξήζε 

πθηζηάκελσλ δνκψλ πέξαλ ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ δήκνπ θαη λα 

απνηππσζεί ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ησλ πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ νη 

νπνίεο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή. 

Σν πιάζνο ησλ Ϋξγσλ ηα νπνία εμεηάζηεθαλ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Γ΄ Κ.Π.. έσο 

ην ηξέρνλ έηνο είλαη ελελήληα δχν. Δμ απηψλ, ν ζπληξηπηηθφο φγθνο αθνξά ηελ ίδηα ηελ 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γήκνπ ζε πνζνζηφ 78% θαη απφιπην αξηζκφ εβδνκήληα 

δχν δξάζεσλ θαη έξγσλ. Μφλν θαη κφλν απφ απηφ ην γεγνλφο πξνθχπηεη κηα ζπλήζεο 

δηνηθεηηθή / νξγαλσηηθή κνλνκέξεηα γηα ηνπο Ο.Σ.Α.. Έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

Γήκνη παξαδνζηαθά θαηαξηίδνπλ θαη πινπνηνχλ δξάζεηο, κέζνπ ηεο βαζηθήο 

νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο. Απφ ηελ άιιε θαηαδεηθλχεη ηελ θεληξνπνηεκέλε δηαρείξηζε 

πνπ επηθξαηεί κέζσ ππεξεζηψλ φπσο ην Γξαθείν ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, νη 

αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο θαη θαηά νη πεξίπησζε Οκάδεο Έξγσλ. 
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Απφ ηελ άιιε, ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ αμηνπνηνχληαη ζηε Λακία είλαη ηα εμήο 

: 

 Ζ Γ.Δ.ΚΟΗ.Π. κε ηέζζεξα έξγα (5% επί ηνπ ζπλφινπ απηψλ), κε θχξην ηνκέα 

ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηελ αζηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Λ., κε δεθαηέζζεξα έξγα, δειαδή ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ, 

πνπ αθνξνχλ ηελ χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε, ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή κέξηκλα. 

 Σν Γίθηπν Απηνδηνηθήζεσλ «Δχμεηλε Πφιε» κε ην 2% ησλ έξγσλ (δχν έξγα), 

ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ν Γήκνο Λακηέσλ, κε έξγα πνιηηηζηηθήο, ηνπξηζηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Πέξαλ, ινηπφλ, ηεο «παξαδνζηαθήο νδνχ», ε Λακία, πέηπρε λα ελζσκαηψζεη θαη λα 

θαηαζηήζεη ζπκκέηνρεο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο δνκέο, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε, 

πνιπηνκεαθή θαη πην ζπλεθηηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο. 

     ΓηΪγξακκα 2 : Πιήζνο έξγσλ αλά θνξέα πινπνίεζεο ζην Γήκν Λακίαο 

 

Σν επφκελν αλαιπηηθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηα πνζΪ πνπ δηαρεηξέζηεθε θαζεέο 

εθ ησλ αλσηΫξσ θνξΫσλ πινπνέεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν Γήκνπ. 

ην ζχλνιν ησλ πεξίπνπ €60 εθ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ ιήθζεθε ππφςε, ε εηθφλα 

δηαθέξεη απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε. Πάλσ απφ ηνλ κηζφ πξνυπνινγηζκφ 

πινπνίεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. (€33.712.678,42), αλ θαη κεηέρεη κφλν ζην 15% ησλ έξγσλ, 

απνδεηθηηθφ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηφζν ν ηνκέαο παξέκβαζήο ηεο θαη ε θχζε ησλ έξγσλ 

ηεο, φζν θαη ε έθηαζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ, επηβάιινπλ έξγα πςειήο 

ζσξεπηηθήο αμίαο θαη ηελ ζπγθέληξσζε κεγάινπ φγθνπ πφξσλ ζε απηά. 

72 (78%)
4 (5%)

2 (2%)

14 (15%)

ΠΛΗΘΟ ΕΡΓΩΝ / ΦΟΡΕΑ

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
ΛΑΜΙΑ

ΔΙΚΣΤΟ ΕΤΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΔΕΤΑΛ
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Δπηπιένλ, ν Γήκνο Λακηέσλ ζπκβάιιεη κε πεξίπνπ €25 εθ., δειαδή ζρεδφλ ην 

40%, κε έξγα ζαθψο πην πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ, αιιά θαη κεγαιχηεξν θαηακεξηζκφ ζε 

κηθξέο, ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο πνιιψλ επηπέδσλ. Αθφκε, κέζσ ηεο Γ.Δ.ΚΟΗ.Π. 

(€486.417,95) θαη ηνπ Γηθηχνπ «Δχμεηλε Πφιε» (€187.187) εηζξένπλ πνζά πάλσ απφ 

κηζφ € (½) εθ., πνπ αθνξνχλ πεξηνξηζκέλν πεδίν παξέκβαζεο θαη κηθξά έξγα. 

     ΓηΪγξακκα 3 :  πλνιηθά πνζά αλά θνξέα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ θαηακεξηζκό ζε πεδέα πνιηηηθνύ ελδηαθΫξνληνο θαη 

πξνηεξαηνηήησλ παξαηεξείηαη ε δηαζπνξά ζε ηξεηο (3) θχξηεο θαηεγνξίεο : 

 Έλαο ηνκέαο πνπ αθνξά  πνζά  > ηνπ 50 % επί ηνπ ζπλφινπ 

 Σνκείο κεζαίνπ πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ (6-10 %) 

 Σνκείο κηθξνχ πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ (3 %) 

ην πξψην επίπεδν εληάζζνληαη ηα έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηα νπνία θαη 

αθνξνχλ ην 54% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη πνζφ (€33.712.678,42). 

Πεξηζζφηεξεο ησλ δέθα παξεκβάζεσλ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ππνδνκέο θαη 

πεξηιακβάλνπλ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο θαη αμίαο έξγα ηφζν ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο, φζν 

θαη ζηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα θαη ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο. Κξίλνληαη σο ζπλεθηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ αλαβαζκίζεηο θαη λέεο ππνδνκέο, νη νπνίεο θαηαθέξλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. 
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ην δεχηεξν επίπεδν, ππάγνληαη πέληε ηνκείο πνιηηηθήο. Σν πνιηηηζηηθφ θαη 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ε αλάδεημή ηνπ θαηαιακβάλνπλ ην 10% (€6.286.074) ηφζν γηα 

έξγα κηθξήο θιίκαθαο, φζν θαη γηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα φπσο ην Καηλνηνκηθφ 

Κέληξν Ηζηνξηθήο Δλεκέξσζεο Θεξκνππιψλ θαη ην Υεηκεξηλφ Θέαηξν Λακίαο. Απφ 

πεξίπνπ 7 % ησλ πφξσλ δηνρεηεχνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο 

(4.656.408 €), ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (4.488.884 €), ηηο ππνδνκέο (4.201.219 €) θαη 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο (3.829.445 €). Σα ζρεηηθά έξγα θαη δξάζεηο πνηθίινπλ ηφζν ζε 

απφιπην αξηζκφ φζν θαη ζε χςνο ρξεκαηνδφηεζεο αλά έξγν.  

Σέινο, ζην ηξίην επίπεδν εληάζζνληαη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο 

πνπ ιακβάλνπλ απφ πεξίπνπ 3% ησλ πφξσλ : νη κεηαθνξέο (2.050.685 €), ε εθπαίδεπζε 

(1.847.457 €) θαη ην πεξηβάιινλ (1.855.380 €). 

       ΓηΪγξακκα 4 :  Πνζά θαη πνζνζηά πφξσλ αλά ηνκέα πνιηηηθήο 

 

Μία αθφκε δηάζηαζε ησλ έξγσλ πνπ πινπνίεζε ν Γήκνο Λακηέσλ αθνξά ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «ΚαιΫο ΠξαθηηθΫο» (http://www.hellaskps.gr/bestpractices/ ), σο 

πξνο ηα απνηειέζκαηα, ηηο επηπηψζεηο, ηνλ θαηλνηνκηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηελ 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. 

Δπηιέρζεθαλ δχν εμ απηψλ γηα λα ηεθκεξησζεί ε νξζή ρξεκαηνδνηηθή δηαρείξηζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηελ πινπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην Γήκν. 

54%
(33.712.678 €)

10%
(6.286.074 €)

7%
(4.656.408 €)

7%
(4.488.884 €)

7%
(4.201.219 €)

6%
(3.829.445 €)

3%
(2.050.685 €)

3%
(1.847.457 €)

3%
(1.855.380 €)

ΠΟΟΣΑ ΠΟΡΩΝ / ΣΟΜΕΑ %

ΤΔΡΕΤΗ/ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ

ΠΟΛΙΣΙΜΟ/ΣΟΤΡΙΜΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΤΠΟΔΟΜΕ

ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ

ΜΕΣΑΦΟΡΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

http://www.hellaskps.gr/bestpractices/
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Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά έξγα είλαη : 

 «Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ αλέξγνπο 

κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, θαη παιηλλνζηνχληεο», ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζεο 

ζε ζπλζήθεο πνπ απαηηνχλ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ θνηλσληθή θαη 

εξγαζηαθή ηνπο ελζσκάησζε, ηελ δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ αλέξγσλ ζηα 

δηάθνξα θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. 

 «Ζ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ππνινγηζηηθνχ θαη δηθηπαθνχ 

εμνπιηζκνχ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ πνπ παξέρεη ζηνπο 

πνιίηεο πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο Γηαδηθηχνπ», πνπ αχμεζε ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο  ηνπ, 

ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επίηεπμε θαη  άιισλ ζηφρσλ φπσο: ε επξπδσληθή 

πξφζβαζε, ε παξνρή δσξεάλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζε κεγάια πνζνζηά 

επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ, ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ 

Σ.Π.Δ., ε θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη θνξέσλ, ε ελίζρπζε ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη, ηέινο, ε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε αθνχ νη πθηζηάκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο εληζρχνληαη θαη 

πξνθχπηνπλ αλάγθεο λένπ πξνζσπηθνχ.        

Μέζα ινηπφλ απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δηαπηζηψλνπκε πσο ε αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο ηεο πεξηθεξεηαθήο παξέκβαζεο απφ ηνλ Γήκν Λακίαο, πέξαλ ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ  φςεσλ πνπ έρεη, θξίλεηαη γεληθά επηηπρεκέλε θαη ηζφξξνπε. Σα 

επξσπατθά θνλδχιηα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην Γήκν θαη 

παξαθηλνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ππνπξνγξακκάησλ ελψ παξάιιεια 

πεηπραίλνπλ ηελ επηδησθφκελε αλαδηαλνκή πφξσλ θαη θηλεηηθφηεηα  ηνπ ρξήκαηνο θαη 

ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε δνκψλ θαη ππνδνκψλ. 

Δπηηπγράλνληαη θχξηνη ζηφρνη πνπ απνηεινχλ βάζεηο αλάπηπμεο, φπσο ε 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ, ε αλαβάζκηζε ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ κε 

πςειή πξνζηηζέκελε αμία, ε ελζσκάησζε απνδνηηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ 

εμειίμεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ε αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ν 

ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ πνπ έρνπλ αλαπηπμηαθή ζπλεηζθνξά,  
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ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζπλεξγηψλ. 

Δπηπξφζζεηα θαίλεηαη πσο κέζα απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

παξεκβάζεσλ θαιχπηνληαη βαζηθέο αλάγθεο ζε επίπεδν Γήκνπ Λακίαο φπσο νη 

αθφινπζεο : 

 βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πφιεο αθνχ ελζσκαηψλεηαη ε 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αμηνπνηείηαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη νη θπζηθνί πφξνη θαη δεκηνπξγνχληαη πεξηβαιινληηθέο 

ππνδνκέο, 

 πξνσζείηαη ε θαηλνηνκία θαη ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο κε ηελ ςεθηαθή 

ζχγθιηζε θαη δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο Σ.Π.Δ., 

 βειηηψλεηαη ε αγνξά εξγαζίαο αθνχ δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε, γεληθά αιιά θαη γηα εηδηθέο νκάδεο. 

 

Δ΄ ΜΔΡΟ: Αληέ επηιόγνπ 

15. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

πσο θαηαγξάθεθε θαη αλαιχζεθε κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο, ε 

Πνιηηηθά πλνράο ελζσκαηώλεη θαη επηδηώθεη λα θαηαζηάζεη πξαγκαηηθόηεηα Ϋλα 

επξύ αλαπηπμηαθό όξακα, ην νπνίν δελ αθνξά κφλν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

πεξηθεξεηψλ πνπ πζηεξνχλ αιιά θαη ηελ ζηήξημε επξένο ηκήκαηνο ησλ εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη, θπζηθά, ηελ πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη 

εδαθηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο. Απηφ άιισζηε, θαλεξψλνπλ αθελφο ηα δηάθνξα 

εμεηδηθεπκέλα Σακεία θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ε πνηθηιία ησλ ηνκέσλ 

παξέκβαζεο πνπ ηελ αθνξνχλ, αθεηέξνπ νη δηαθεξπγκέλνη ζηφρνη ηεο Πνιηηηθήο πνπ 

αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ηελ ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

αληζνηήησλ, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ 

φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε απαζρφιεζε θαη ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηηο θάζε πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ ρσξψλ. 

Χζηφζν ε καθξά δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ζρεηίδεηαη κε δχν 

βαζηθέο έλλνηεο, απηέο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο, νη νπνίεο θαη 

κεηνπζηψλνπλ ηελ επηζπκία ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ αλεπηπγκέλε δηαζχλδεζή ηνπο 

κέζσ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε θνηλψλ νξακάησλ, αμηψλ θαη 

ζπκθεξφλησλ.  
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Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, δηαπηζηψζεθε πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, 

ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ ζαθείο ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ εθαξκνγή εζληθήο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηε ζπλνιηθφηεξε επξσπατθή 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. Σέηνηνη ιφγνη είλαη ηφζν δηνηθεηηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί 

φζν θαη θαζαξά νηθνλνκηθνί θαη δηεζλνινγηθνί. Βέβαηα, ε πνξεία ηεο Δζληθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο πεξηέρεη δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο θαη πεξηφδνπο κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, μεθηλψληαο απφ ην 1950 φηαλ θαη ζηφρεπε ζηελ 

βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ κε νηθνλνκηθά, θνξνινγηθά θαη 

επελδπηηθά θίλεηξα θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ηειεπηαία, ηέηαξηε πξνγξακκαηηθή, 

πεξίνδν φπνπ ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο είλαη κεησκέλε ελψ νη  ζπλζήθεο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά κέζσ ηεο 

κεηαξξχζκηζεο «Καιιηθξάηεο», πνπ αθνξά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε Μειέηε ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ, θαηαδεηθλχεη πσο 

ζεκαληηθά πςεινχ κεγέζνπο πνζά εηζήιζαλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα, 

πάλσ απφ 110 δηο επξψ, απνηέιεζαλ ηηο ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηα ηειεπηαία 

εηθνζηπέληε ρξφληα. Αλαπόθεπθηα ζπλΫβαιιαλ ζεηηθΪ ηφζν ζηελ αλαβάζκηζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φζν θαη ζηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πνιηηψλ. Απφ ηελ άιιε, δηαρξνληθΫο 

αδπλακέεο δελ επέηξεςαλ ηελ  κέγηζηε απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ απηψλ. 

Δμεηδηθεχνληαο ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο, αθνινύζεζε ηελ εμΫιημε ζε εζληθό 

επέπεδν. Πεξηειάκβαλε αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο δηαθνξεηηθέο θχξηεο ζηνρεχζεηο θαη 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ά Κ.Π.. ζπλεηέιεζε θπξίσο ζηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο. Αθνινχζσο, ζην Β’ Κ.Π.. επηθεληξψζεθε ζηα έξγα 

ππνδνκήο, ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ζηα αζηηθά θέληξα. 

ην Γ’ Κ.Π.. ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο, ν 

αλαπηπμηαθφο ξφινο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ελψ, ηέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δ..Π.Α. βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο 
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ήηαλ ε ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη εμσζηξέθεηα, ε εμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 

νη αλζξψπηλνη πφξνη. 

Καηά ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ ηειηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, 

επηπέδνπ πνπ αθνξά ησλ Γήκν Λακηέσλ, δηαπηζηψζακε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ 

επξσπατθψλ πφξσλ κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειεί Ϋλα ζπνπδαέν εξγαιεέν ζηα ρέξηα 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.  Ζ ζεκαζία θαη ε αμία ηνπο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο 

άκεζα σθεινχκελνπο, δειαδή ηνπο δεκφηεο, είλαη ζπνπδαία θαη έγθεηηαη ζηα 

πνιιαπιαζηαζηηθΪ νθΫιε πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγάζνπλ ηφζν ζε ηνπηθφ 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σέηνηα νθέιε ήηαλ ε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ νηθηζκψλ θαη πφιεσλ, ε αχμεζε ηνπ επίπεδνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ε δηαζθάιηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο, ε 

δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα δεκνηψλ, 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο ππεξεζίεο. 

Απηή άιισζηε ε επηδησθφκελε πιήξεο θαη ζπλεθηηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή 

θαηαγξάθεηαη θαη ζηα πνηθίια επίπεδα δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Γήκν Λακίαο θαη αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ηηο ππνδνκέο, ην 

πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ηελ πεξηβαιινληηθή κέξηκλα, ηηο κεηαθνξέο, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ. Έηζη, ηα επξσπατθά 

θνλδχιηα απνηέιεζαλ βαζηθή ρξεκαηνδνηηθή πεγή γηα ην Γήκν θαη παξαθίλεζαλ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ππνπξνγξακκάησλ ελψ παξάιιεια αλαδηέλεηκαλ 

πφξνπο, δεκηνχξγεζαλ θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήκαηνο θαη αλέπηπμαλ δνκέο θαη ππνδνκέο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην κειινληηθφ πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πξέπεη γηα 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνηειέζεη βαζηθή θαη ελδπλακσκέλε ζην κέγηζην αξρή, 

ν ζηελφηεξνο ζπζρεηηζκφο εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ κε απμεκέλε ηελ 

αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη λέεο απμεκέλεο απαηηήζεηο, 

ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα αιιά θαη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νπνίαο ε πνιηηηθή ζπλνρήο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ ( 

Marzinotto Β., 2011), αλέδεημαλ έληνλα θαη εκθαηηθά ηελ αλάγθε ηα επξσπατθά θξάηε 

λα εθαξκφζνπλ ζπληνληζκέλεο πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 

πξναγσγή ηεο ζπλνρήο ζηα ηξία επίπεδά ηεο ( νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ), ηελ 

πεξηβαιινληηθή κέξηκλα, ηελ έμππλε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ηελ ζηήξημε ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ππφθεηληαη ζε βίαηε νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε. 
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ελόηεηα 

ΒαζηθΪ ηνηρεέα 

1 Γ.Κ.* Ρνδίηζαο Λακίαο Αλαηνιηθφ πξνάζηην ζε πςφκεηξν 30κ. θαη 2.632 θαηνίθνπο 

2 Γ.Κ. ηαπξνχ Λακίαο Γπηηθφο νηθηζκφο κε πιεζπζκφ 2.090 θαηνίθνπο θαη απέρεη απφ ηε 

πφιε ηεο Λακίαο 4 ρικ 

3 Σ.Κ.* Αγ. 

Παξαζθεπήο 

Λακίαο Βξίζθεηαη 4 ρικ αλαηνιηθά ηεο Λακίαο 

4 Σ.Κ.. Αιεπφζπηησλ Γνξγνπνηάκνπ Με 35 κέηξα πςφκεηξν, απέρεη 8 ρικ απφ ηε Λακία θαη έρεη 472 

θαηνίθνπο 

5 Σ.Κ. Ακαιψηαο Τπάηεο Βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο Οίηεο 

6 Σ.Κ. Ακνπξίνπ Λεηαλνθιαδίνπ Απέρεη 10 ρικ απφ ηε Λακία θαη έρεη πςφκεηξν 40κ. 

7 Σ.Κ. Αλζήιεο Λακίαο Μεγάινο πεδηλφο νηθηζκφο ζηελ άκεζε γεηηνλία ησλ θφκβσλ ησλ 

νδηθψλ αμφλσλ ΠΑΘΔ θαη Δ65 θαη ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο. Έρεη θαη’ εμνρήλ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αγξνηφ-

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

8 Σ.Κ. Αξγπξνρσξίνπ Τπάηεο Αλάκεζα ζηα Λνπηξά Τπάηεο θαη ηελ Τπάηε ζπλαληάεη έλα 

παλέκνξθν πιαηαλφδαζνο 

9 Σ.Κ. Βαξδαηψλ Γνξγνπνηάκνπ Βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηεο Οίηεο. Πάλσ απφ ην ρσξηφ 

βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγηάο ηεο Πξνπζζηψηηζαο θαη ε 

ηδεξνδξνκηθή Γξακκή Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο 

10 Σ.Κ. Βαζηιηθψλ Τπάηεο Υαξαθηεξηζηηθφ θακπνρψξη, ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκία ζηεξίδεηαη 

ζηε γεσξγία θαη ζηε θηελνηξνθία 

11 Σ.Κ. Γνξγνπνηάκνπ Γνξγνπνηάκνπ ηνπο πξφπνδεο ηεο Οίηεο θαη ζε χςνο 35 κ, απέρεη 8 ρηιηφκεηξα 

απφ ηε Λακία θαη έρεη 472 θαηνίθνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Απφ ην 

Γνξγνπνηάκνπ πδξεχεηαη ε πφιε ηεο Λακίαο, εθεί δεη έλα ζπάλην 

είδνο ςαξηνχ ν Διιελνππγφζηενο θαη πάλσ απφ ην ρσξηφ θαη κέζα 

ζηελ ζθηά παλχςεισλ αησλφβησλ δέλδξσλ βξίζθεηαη ε Η. Μ. 

Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο, 
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12 Σ.Κ. Γακάζηαο Γνξγνπνηάκνπ ηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Καιιηδξφκνπ, έρεη αλαβιχδνληεο 

ζεξκέο πεγέο (33 Cν ) κε Ηακαηηθά Λνπηξά θαη πάλσ απ' ην ρσξηφ 

βξίζθεηαη ην Μνλαζηήξη ηεο Γακάζηαο 

13 Σ.Κ. Γάθλεο Τπάηεο Υηηζκέλε ζηηο πιαγηέο ησλ Βαξδνπζίσλ απνηειεί αγαπεκέλν 

πξννξηζκφ γηα θπλεγνχο 

14 Σ.Κ. Γέιθηλνπ Γνξγνπνηάκνπ ε χςνο 550 κ, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 22 ρηι. απφ ηε Λακία θαη 

έρεη έθηαζε 18.500 ζηξ. 

15 Σ.Κ. Γίβξεο Λακίαο Βφξεηνο νξεηλφο νηθηζκφο ηνπ Γήκνπ εθείζελ ηνπ νδηθνχ άμνλα 

Λακία – Γνκνθφο 

16 Σ.Κ. Γπν Βνπλψλ Γνξγνπνηάκνπ Βξίζθεηαη ζε χςνο 450 κ. ζε έλα νξνπέδην ηεο Οίηεο. Δθεί 

ππάξρνπλ εξείπηα απφ ηα Μαθξά Σείρε, πνπ έθηηζε ν Ηνπζηηληαλφο 

γχξσ ζην 600 κ.Υ. 

17 Σ.Κ. Διεπζεξνρσξίνπ Γνξγνπνηάκνπ ε πςφκεηξν 850 κέηξσλ, είλαη γλσζηφ γηα ηε ιίκλε ηνπ θαη ηηο 

ΔθθιεζηαζηηθΫο θαηαζθελώζεηο 

18 Σ.Κ. Εειεπηνχ Λεηαλνθιαδίνπ Απέρεη 17ρικ απφ ηε Λακία θαη μερσξίδνπλ ην μεξαληήξην 

αξαβνζίηνπ θαη ην εθηξνθείν ζεξακάησλ εθηάζεσο 17 

ζηξεκκάησλ 

19 Σ.Κ. Ζξάθιεηαο Γνξγνπνηάκνπ Πεδηλφ αγξνηηθφ ρσξηφ θάησ απφ ην θαξάγγη ηνπ Αζσπνχ. Σν 

ρσξηφ ρηίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξία απφ ηνπο παξηηάηεο πξνο 

ηηκή ηνπ Ζξαθιή. 

20 Σ.Κ. Θεξκνππιψλ Λακίαο Πεδηλφο νηθηζκφο κε ηδηαίηεξα ζνβαξή πνιηηηζηηθή αλαθνξά 

(Αιακάλα – Μλεκείν Λεσλίδα θιπ.), θαη κε ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο (Τδξνζεξαπεπηήξην θαη Ξελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα 

Θεξκνππιψλ) 

21 Σ.Κ. Καιακαθίνπ Λακίαο Βφξεηνο νξεηλφο νηθηζκφο έλζελ ηνπ νδηθνχ άμνλα Λακίαο – 

Γνκνθνχ 

22 Σ.Κ. Καπλνρσξίνπ Τπάηεο ε πςφκεηξν 650κ θαη έρεη πιεζπζκφ 80 θαηνίθνπο 

23 Σ.Κ. Καξπάο 

 

 

Τπάηεο Μηθξφο νηθηζκφο, φπνπ νη θάηνηθνί ηνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ 

γεσξγία 

24 Σ.Κ. Καζηαληάο Τπάηεο Έλα απφ ηα νξεηλφηεξα ρσξηά απνηειεί ηελ είζνδν πξνο ηνλ 

Δζληθφ Γξπκφ ηεο Οίηεο 

25 Σ.Κ. Κφκκαηνο Λακίαο Υσξνζεηείηαη ζηελ πεδηλή βφξεηα φρζε ηνπ πεξρεηνχ Πνηακνχ. 

Έρεη πιεζπζκφ 710 θαηνίθνπο θαη βξίζθεηαη 5 ρικ λφηηα ηεο πφιεο 

ηεο Λακίαο 

26 Σ.Κ. Κνκπνηάδσλ Τπάηεο Δθεί έγηλε ε ζπλάληεζε ησλ Γηάθνπ, Παλνπξγηά θαη Γπνβνπληψηε, 

γηα ην πψο ζα αληηκεησπίζνπλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Οκέξ Βξπψλε 

θαη ηνπ Κηνζέ Μερκέη 

27 Σ.Κ. Κνπκαξηηζίνπ Γνξγνπνηάκνπ Μέζα ζην ειαηφδαζνο  ηεο Οίηεο θαη ρηηζκέλν ζε πςφκεηξν 850 

κέηξσλ 

28 Σ.Κ. Κσζηαιεμίνπ Λακίαο Βξίζθεηαη ζηελ βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο Οίηεο θαη θαηνηθείηαη 

απφ 753 θαηνίθνπο 

29 Σ.Κ. Λαδηθνχ Τπάηεο Σππηθφ πεδηλφ ρσξηφ 

30 Σ.Κ. Ληαλνθιαδίνπ Λεηαλνθιαδίνπ Έρεη πιεζπζκφ 1.335 θαηνίθσλ, έθηαζε 12.800 η.ρ. θαη θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα  ηελ γεσξγηθή παξαγσγή 

31 Σ.Κ. Λνπηξψλ 

Τπάηεο 

Τπάηεο Λνπηξφπνιε φπνπ νη γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο αζρνιίεο 

εμαθνινπζνχλ λα αθκάδνπλ. Με πινχζηα ππνδνκή ζε μελνδνρεία, 

παλζηφλ θαη εζηηαηφξηα. 

32 Σ.Κ. Λπγαξηάο Λακίαο Αλαπηχζζεηαη ζηα βφξεηα ηεο πεδηλήο πεξηνρήο ζηελ άκεζε 

πεξίκεηξν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Λακίαο, κε 

ζπγθξνηεκέλν ηνπηθφ θέληξν θαη ππνδνκέο. 

33 Σ.Κ. Λπρλνχ Τπάηεο Έλα απφ ηα γξαθηθφηεξα νξεηλά ρσξηά ηεο Τπάηεο, απνηειεί έλα 

φκνξθν παξαζεξηζηηθφ ζέξεηξν 

34 Σ.Κ. Μ. Βξχζεο Λακίαο Δίλαη πξνάζηην 3 ρικ απφ ηε πφιε Λακίαο θαη έρεη πιεζπζκφ 890 

θαηνίθνπο. 

35 Σ.Κ. Μεμηαηψλ Τπάηεο Δθεί βξίζθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πιαηαλφδαζνο, έλα απφ ηα 

νκνξθφηεξα θαη πινπζηφηεξα ζε βιάζηεζε ζε φιε ηελ Διιάδα, κε 

πεξίπνπ 1000 ζηξέκκαηα δάζνπο κε 17 είδε δέληξσλ 

36 Σ.Κ. Μεζνρσξίνπ Τπάηεο θαξθαισκέλν ζηνλ θάκπν ηνπ πεξρεηνχ πνηακνχ 

37 Σ.Κ. Μνζρνθαξπάο Λεηαλνθιαδίνπ Σν ρσξηφ δηαζέηεη έλαλ δξαζηήξην εθπνιηηηζηηθφ θαη εμσξατζηηθφ 

ζχιινγν, έρεη πνιιέο θαη φκνξθεο εθθιεζίεο  

38 Σ.Κ. Μνζρνρσξίνπ Γνξγνπνηάκνπ Σν κεγαιχηεξν ρσξηφ ηεο Γ.Δ. Γνξγνπνηάκνπ, βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο εχθνξεο θνηιάδαο ηνπ πεξρεηνχ Πνηακνχ, αιιά θαη 

ζηηο πιαγηέο ηεο Οίηεο. ην Μνζρνρψξη ζε ππεξζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο, εκθηαιψλεηαη θαη ην Φπζηθφ Μεηαιιηθφ Νεξφ 

ΗΟΛΖ. 
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39 Σ.Κ. Νένπ Κξηθέινπ Γνξγνπνηάκνπ Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα πεδηλνχ αγξνηηθνχ δηακεξίζκαηνο. Δθεί 

βξίζθεηαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαζψο θαη ην 

Κέληξν Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ «ΓΖΜΖΣΡΑ». 

40 Σ.Κ. Νενρσξίνπ Τπάηεο Δίλαη ην πιένλ νξεηλφ ρσξηφ ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο θαη ελδείθλπηαη 

γηα νξεηβάηεο, πνδειάηεο, πεδνπφξνπο θαη καληηαξφθηινπο. 

41 Σ.Κ. Οίηεο Γνξγνπνηάκνπ Κηηζκέλν ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νκψλπκνπ φξνπο, κε 

πςφκεηξν 700 κέηξσλ, απέρεη 38 ρικ απφ ηε Λακία 

42 Σ.Κ. Παχιηαλεο Παχιηαλεο Βξίζθεηαη αθξηβψο ζηα ζχλνξα κε ην Ννκφ Φσθίδαο θαη πιεζίνλ 

ζηα Ππξά ηνπ Ζξαθιένπο, ηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Οίηεο, ην 

θαξάγγη ηνπ Αζψπνπ θαη ην θάζηξν ηνπ Κνπβέιινπ 

43 Σ.Κ. Πεξηζηεξίνπ Τπάηεο Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα νξεηλνχ ρσξηνχ, πνπ ε νηθνλνκία ηνπ 

βαζίδεηαη ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηε γεσξγηθή παξαγσγή 

44 Σ.Κ. Πχξγνπ Τπάηεο Έλα απφ ηα πιένλ νξεηλά ρσξηά ηεο Τπάηεο, είλαη ρηηζκέλν ζηελ 

πιαγηά ηεο Οίηεο θαη απνηειεί θαηεμνρήλ ζεξηλφ ζέξεηξν 

45 Σ.Κ. Ρνδσληάο Τπάηεο Δίλαη απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη είλαη 

ρηηζκέλε θνληά ζηνλ πεξρεηφ Πνηακφ 

46 Σ.Κ. θακλνχ Γνξγνπνηάκνπ ε πςφκεηξν 700 κ, δηαζρίδεηαη απφ ηελ Παιαηά Δζληθή Οδφ 

Λακίαο – Αζελψλ 

47 Σ.Κ. ηχξθαθαο Λεηαλνθιαδίνπ Απέρεη απφ ηε Λακία 17ρικ.. Ζ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ 

θαπλνχ θαη ηνπ βάκβαθνο ζπλέβαιε πνιχ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

48 Σ.Κ. πθάο Τπάηεο Πεδηλφ ρσξηφ κε ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηε γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία 

49 Σ.Κ. Τπάηεο Τπάηεο Ζκηνξεηλφο νηθηζκφο, 23 ρικ. Ν.Γ. ηεο πφιεο ηεο Λακίαο. Έρεη 

πιεζπζκφ 849 θαηνίθνπο 

50 Σ.Κ. Φξαληδή Λακίαο Υσξνζεηείηαη  λφηηα ηνπ πεξρεηνχ Πνηακνχ ζηηο ππψξεηεο ηνπ 

Δζληθνχ Γξπκνχ ηεο Οίηεο. Έρεη πιεζπζκφ 643 θαηνίθνπο 

* Γ.Κ.= Γεκνηηθή Κνηλφηεηα  

* Σ.Κ. =Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Πεγά :  www.lamia.gr , Ηδία επεμεξγαζία 

 

http://www.lamia.gr/

