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ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΥΔ ΡΕΡ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 
 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΤΟΥ «ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ»  

ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΗΣ ΧΩΙΚΗΣ ΕΡΕΝΔΥΣΗΣ» (ΟΧΕ)  
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ 

ΣΤΗΝ  ΕΥΥΤΕΗ ΡΕΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΩΡΟΥ ΡΟΤΑΜΟΥ 
 

ςτο ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΡΟΤΥΡΟΥ ΧΩΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ  
ΤΟΥ ΡΕΡ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020  

 

 

Ο Ρεριφερειάρχησ Στερεάσ Ελλάδασ ζχοντασ υπόψη 

1. Τθν υπ’ αρικ. 207/2015  απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ 
Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα ςχετικισ 
διαβοφλευςθ με τουσ τοπικοφσ κοινωνικοφσ και επαγγελματικοφσ εταίρουσ και τθν 
επιςτθμονικι κοινότθτα, προχϊρθςε ςτθν εξειδίκευςθ δζςμθσ μζτρων με ςτόχο τθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ και  επίλυςθ του χρονίηοντοσ επί δεκαετίεσ 
προβλιματοσ τθσ ρφπανςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αςωποφ ποταμοφ, 

2. Το ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 2014-2020 και, ιδίωσ τθν Ενότθτα 4 που αφορά ςτο «Ρρότυπο 
Χωρικισ Ανάπτυξθσ», 

3. Το ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία (ΕΡΑΝΕΚ) 2014-2020, 

4. Το ΕΡ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020 και, 
ιδίωσ, τθ Στρατθγικι και τισ Δράςεισ που αφοροφν ςτον «Τομζα Ρεριβάλλοντοσ», 

5. Τισ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ προσ τα Κράτθ Μζλθ ςχετικά με τθν  
Ολοκλθρωμζνθ Αςτικι Ανάπτυξθ και Αειφορία (Άρκρο 7 του κανονιςμοφ ΕΤΡΑ) 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, EGESIF_15-0010-01/ 18-05-2015, 

6. Τθν Εγκφκλιο του Υπ. Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ / ΕΥΣΣΑ, ςχετικά 
με τον Σχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν 
Επενδφςεων ωσ «εργαλείων» Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, ΑΡ 81168/ ΕΥΣΣΑ 
1796 / 30-7-2015, 

4. Τον Οδθγό του Υπ. Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ / ΕΥΣΣΑ ςχετικά με 
τθ διαχείριςθ και εφαρμογι των Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων, 

7. Το Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ των Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Ανατολικισ Στερεάσ Ελλάδασ (Ειδικι Γραμματεία Υδάτων, 2013), 
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8. Το Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ τθσ 
Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ (ΡΡΧΣΑΑ , 2014) όπωσ οριςτικοποιικθκε μετά τθν 
Ρρόταςθ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, 

5. Το υπό ανακεϊρθςθ Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) τθσ 
Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ και τθν ΣΜΡΕ αυτοφ, 

6. Τθν αδιριτθ ανάγκθ ολοκλθρωμζνθσ, ςυςτθματικισ και ςτοχοκετθμζνθσ αντιμετϊπιςθσ 
των προβλθμάτων που ζχει δθμιουργιςει θ άναρχθ επί δεκαετίασ  άτυπθ βιομθχανικι 
ςυγκζντρωςθ (ΑΒΣ) ςτθν Λεκάνθ Απορροισ του Αςωποφ Ροταμοφ, εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ (Ρ.Ε. Βοιωτίασ), 

 

 

 
ΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

 

 

 τουσ ΔΘΜΟΥΣ τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ ςτα διοικθτικά όρια των οποίων οριοκετείται θ 
«Λεκάνθ Απορροισ» (ΛΑΡ) του Αςωποφ Ροταμοφ, 

 τουσ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΟΥΣ  

 τουσ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ και τα ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑ, των οποίων το 
αντικείμενο ςχετίηεται με περιβαλλοντικά ηθτιματα, ηθτιματα δθμόςιασ υγείασ κ.λπ., 

 ΦΟΕΙΣ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ,  

 ΑΝΕΞΑΤΘΤΕΣ ΑΧΕΣ 

 τισ Επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ και λειτουργοφν ι επικυμοφν να 
εγκαταςτακοφν και να λειτουργιςουν ςτθν υπό ςυηιτθςθ περιοχι παρζμβαςθσ 
(μεμονωμζνεσ ι δικτυϊςεισ και ςυνεργατικοφσ μθχανιςμοφσ αυτϊν), 

 Τραπεηικά Ιδρφματα, Επενδυτικά Ταμεία  και εν δυνάμει Επενδυτικά Σχιματα,   

 

 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΤΟΥ «ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ» 

ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΗΣ ΧΩΙΚΗΣ ΕΡΕΝΔΥΣΗΣ» (ΟΧΕ) 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΟΙΑΣ ΘΑ ΕΡΙΔΙΩΧΘΟΥΝ Η ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η  
ΑΣΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΥΥΤΕΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΟΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΡΟΥ ΡΟΤΑΜΟΥ  
(ΟΧΕ ΛΑΡ ΑΣΩΡΟΥ) 

 
 
 
1. Θ «Ολοκληρωμζνη Χωρική Επζνδυςη» (ΟΧΕ) αποτελεί χρθματοδοτικό και 
προγραμματικό εργαλείο υλοποίθςθσ ςυνεκτικϊν αναπτυξιακϊν ςχεδίων με ςυγκεκριμζνεσ 
δεςμεφςεισ και «ενεργοποίθςθ» ςυγκεκριμζνων «Επενδυτικϊν Ρροτεραιοτιτων» των 
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Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ 2014-2020, από τα οποία μια ΟΧΕ πρόκειται να 
αντλιςει χρθματοδοτικοφσ πόρουσ. 

Υπ’αυτι τθν ζννοια, θ ΟΧΕ αποτελεί το «εργαλείο» προϊκθςθσ και υλοποίθςθσ των ςτόχων 
και των ενεργειϊν που ζχει αποφαςίςει το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Στερεάσ Ελλάδασ για 
τθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ του πολυεπίπεδου προβλιματοσ ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ που ορίηεται από τθν ΛΑΡ Αςωποφ και το οποίο προςδιορίηεται ςε ευρφτερεσ 
διαςτάςεισ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ, παραγωγικισ αποδιάρκρωςθσ (τόςο ςτθν 
μεταποίθςθ όςο και ςτον αγροτικό τομζα),  μείωςθσ του επιπζδου ποιότθτασ ηωισ και 
δοκιμαςίασ των ςυνκθκϊν υγείασ των κατοίκων και, εντζλει, διαμόρφωςθσ 
ςυςςωρευόμενων αρνθτικϊν ςυνκθκϊν για τθν  μελλοντικι ανάταξθ και ανάπτυξθ τθσ 
περιοχισ. 

Εν κατακλζιδι, θ  ΟΧΕ αποτελεί τθ δυναμικι  παρζμβαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 
προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενεργοποίθςθσ και του ςυντονιςμοφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
φορζων, δράςεων, εργαλείων, μζςων και πόρων για τθν επίλυςθ του ευρφτερου 
προβλιματοσ  «Αςωπόσ» που χρονίηει και επιδεινϊνεται δεκαετίεσ.    

Θ ΟΧΕ  που κα εφαρμοςκεί ςτθν ευρφτερθ Λεκάνθ Απορροισ του Αςωποφ Ροταμοφ (ΟΧΕ 
ΛΑΡ Αςωποφ), προςδιορίηεται ςτα διοικθτικά όρια τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 
(Ρεριφερειακι Ενότθτα Βοιωτίασ) και, ειδικότερα ςτο Διμο Τανάγρασ και, δυνθτικά, ςε 
ςυγκεκριμζνεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου Θθβαίων (βλ. Ραράρτημα Ι: τεχνικό 
υποςτθρικτικό κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ). 

2. Συγκεκριμζνα, θ Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ, ςε ςυνζχεια τθσ δζςμθσ μζτρων που 
αποφάςιςε το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο (ςχετ. α), ζχει αναλάβει ιδθ πρωτοβουλίεσ για τθ 
δθμιουργία ενόσ βιϊςιμου οργανωτικοφ και χρθματοδοτικοφ πλαιςίου για τθν 
ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ των από ετϊν πολλαπλϊν διαςτάςεων προβλθμάτων που 
ζχουν παγιωκεί μακροπρόκεςμα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΛΑΡ Αςωποφ. 

Τα προβλιματα αυτά κωδικοποιοφνται ωσ εξισ:  

 Ρροβλιματα «Χωροταξικοφ» χαρακτιρα: θ εγκατάςταςθ των βιομθχανιϊν και των 
λοιπϊν παραγωγικϊν μονάδων που ςυνδζονται με τθ μεταποίθςθ, των logistics και των 
λοιπϊν δραςτθριοτιτων ζχει γίνει άναρχα ςε εκτάςεισ που άλλοτε ζχουν ςυμβατζσ 
χριςεισ γθσ και άλλοτε όχι (χωρίσ να αποκλείεται και θ περίπτωςθ αγροτεμαχίων 
υψθλισ παραγωγικότθτασ), χωρίσ οποιαδιποτε χωροταξικι και πολεοδομικι 
οργάνωςθ, χωρίσ ςτοιχειϊδεισ υποδομζσ. Τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά 
προβλιματα μειϊνουν τθν ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ και ζχουν οδθγιςει ςε 
δραματικι ςυρρίκνωςθ των επενδφςεων, με ςυςςωρευόμενεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν τοπικι οικονομία και κοινωνία και, γενικότερα, ςτθν 
ςταςιμότθτα του ςυνόλου ςχεδόν των δραςτθριοτιτων ςτθν περιοχι (αντι-παραγωγικό  
«ςπιράλ»). 

 Ρροβλιματα «Αναπτυξιακοφ» χαρακτιρα:  θ ζλλειψθ ςυνκθκϊν και επιλογϊν 
δραςτθριοποίθςθσ ςε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον, ζχει μθδενίςει τθν εγκατάςταςθ 
και λειτουργία νζων επιχειριςεων, τθν ζλλειψθ ςχεδίων και επενδφςεων 
εκςυγχρονιςμοφ των υφιςτάμενων, με αποτζλεςμα τθν  ςυνεχιηόμενθ μείωςθ του 
όγκου και τθσ ποιότθτασ τθσ παραγωγισ, τθ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν μείωςθ τθσ 
εξωςτρζφειασ και τθν ζλλειψθ αναπτυξιακϊν επιλογϊν (αντι-αναπτυξιακό  «ςπιράλ»). 

 Ρροβλιματα «Ρεριβαλλοντικοφ» χαρακτιρα: θ ανοργάνωτθ και χωρίσ κανόνεσ 
ςυγκζντρωςθ παραγωγικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ζχουν επιφζρει 
κρίςιμθ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ, με ςυνεχιηόμενθ ςυςςϊρευςθ 
επικίνδυνων ρφπων.   
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 Υποβάκμιςθ του Ρρωτογενι Τομζα: θ παραδοςιακά γνωςτι ντόπια αγροτικι παραγωγι 
υψθλισ ποιότθτασ, λόγω εδάφουσ και ςυνκθκϊν τθσ μείηονοσ περιοχισ τθσ Βοιωτίασ 
ζχει  μειωκεί δραματικά, δεδομζνου ότι τα προϊόντα τθσ περιοχισ ςυνδζονται με φιμεσ 
για επικίνδυνεσ για τθν υγεία ουςίεσ.    

 Υποβάκμιςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ:  οι κάτοικοι τθσ περιοχισ πλιττονται από 
ελλειμματικζσ αςτικζσ και κοινωνικζσ υποδομζσ,  επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και 
επιτεινόμενθ  ανεργία. 

 

3. Στο πλαίςιο αυτό, επιλζγεται θ αξιοποίθςθ του «εργαλείου» τθσ Ολοκληρωμζνησ 
Χωρικήσ Επζνδυςησ» (ΟΧΕ) για τθ δρομολόγθςθ ςυνεκτικϊν και ιεραρχθμζνων 
παρεμβάςεων: 

 για τθ διάγνωςθ και εμπροςκοβαρι άμβλυνςθ των προβλθμάτων που ςυντθροφν 
και επιτείνουν τθν περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ΛΑΡ 
Αςωποφ (εφεξισ και «περιοχι παρζμβαςθσ» τθσ ΟΧΕ),  

 για τθ δθμιουργία των προχποκζςεων για τον ςυνεχι και ςυνεπι ςχεδιαςμό, τθν 
εφαρμογι και αξιολόγθςθ δράςεων ςυνολικισ εξυγίανςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
περιοχισ παρζμβαςθσ ςε μακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα. 

 για τθν ςυμπλιρωςθ, εξειδίκευςθ και εμπλουτιςμό τθσ δζςμθσ μζτρων που ζχει 
αποφαςίςει ιδθ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. 

Εν κατακλείδι, θ Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ, ζχοντασ εκπονιςει μια ολοκλθρωμζνθ 
πολιτικι για τθν βιϊςιμθ επίλυςθ του ςφνκετου προβλιματοσ τθσ ΛΑΡ Αςωποφ, 
αξιοποιϊντασ το ςτοιχείο τθσ ωριμότθτασ των ενεργειϊν που ιδθ ζχουν δρομολογθκεί,  
ζρχεται να καλφψει μζςω τθσ προτεινόμενθσ ΟΧΕ τεχνικά και χρθματοδοτικά ηθτιματα. 

Θ ΟΧΕ –από άποψθ επιλεξιμότθτασ- κα αντιμετωπίςει ηθτιματα υποδομϊν αςτικισ και 
κοινωνικισ αναηωογόνθςθσ, υποδομϊν βελτίωςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, μθχανιςμϊν  
βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν ποιότθτασ ηωισ, κακϊσ και παρεμβάςεων κινθτοποίθςθσ του 
ιδιωτικοφ τομζα (μόχλευςθ επενδυτικϊν πόρων, άμεςεσ ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ 
κ.λπ.). 

Οι «χρθματοδοτικοί» (δθμόςιοι) πόροι τθσ ΟΧΕ αξιοποιοφνται μζςω των διακζςιμων 
Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων (ΕΔΕΤ), όπωσ το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταμείο Συνοχισ, τα οποία προζρχονται από αντίςτοιχα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του 
ΕΣΡΑ 2014-2020.  

Συμπλθρωματικά προσ τθν ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ, κα αξιοποιθκοφν  πόροι των παραπάνω ΕΔΕΤ 
που ενδεικτικά αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, ςε υποδομζσ μεταφορϊν και 
ςτθν ςτοχευμζνθ υλοποίθςθ του ςχεδίου διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ των Ροταμϊν 
του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Ανατολικισ Στερεάσ Ελλάδασ, με ζμφαςθ ςτο ςχζδιο δράςθσ 
που αφορά ςτθν ΛΑΡ Αςωποφ. 

Στο πλαίςιο τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ κα επιδιωχκεί επίςθσ θ αξιοποίθςθ πρόςκετων 
«Χρθματοδοτικϊν Εργαλείων» (Financial Instruments) που προβλζπονται ςτα ΕΔΕΤ, αλλά 
και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο (EFSI, EIB κ.λπ.). 

Οι επιδιϊξεισ τθσ ΟΧΕ κα ςυμπλθρωκοφν από ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ που αφοροφν 
ςτον αγροτικό τομζα και κα χρθματοδοτθκοφν μζςω του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ). 

Σθμειϊνεται ότι θ αξιοποίθςθ πόρων του ΕΣΡΑ 2014-2020 ζχει ςαν ςυνζπεια τθν 
υποχρζωςθ τιρθςθσ ςυγκεκριμζνων κανόνων επιλεξιμότθτασ των Δράςεων, δεςμεφςεισ επί 
των δυνθτικϊν ενιςχφςεων προσ τισ Επιχειριςεισ, τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ των Δθμοςίων 
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Συμβάςεων και, προγραμματιςμοφ Δράςεων δυνάμενων να ωριμάςουν, να υλοποιθκοφν 
και να ζχουν λειτουργικό αποτζλεςμα το αργότερο μζχρι το 2023. 

 

4. Ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ ΟΧΕ, οι Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ) που διαμορφϊνουν το 
προτεινόμενο «Ρλαίςιο Στρατθγικισ» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ και τίκενται ςε διαβοφλευςθ 
αφοροφν: 

 ςτθν περιβαλλοντικι, αςτικι και κοινωνικι αναηωογόνθςθ και βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ ςτθν «Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ» τθσ ΛΑΡ Αςωποφ (ΣΣ.1), 

 ςτθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ και εξυγίανςθ τθσ «Άτυπθσ Βιομθχανικισ 
Συγκζντρωςθσ» και ςτθν επιχειρθματικι αναηωογόνθςθ του ςυνόλου τθσ 
«Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ (ΣΣ.2), 

 ςτθν ανάπτυξθ ςυνοδευτικϊν υποδομϊν και δικτφων υποςτιριξθσ τθσ 
περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ και τθσ εξυγίανςθσ και βελτίωςθσ τθσ 
ελκυςτικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ «Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ» τθσ ΛΑΡ 
Αςωποφ (ΣΣ.3), 

 ςτθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν και εργαλείων παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ 
εφαρμογισ των παρεμβάςεων περιβαλλοντικισ εξυγίανςθσ, τθσ αςτικισ και 
κοινωνικισ αναηωογόνθςθσ, τθσ διαφφλαξθσ τθσ υγείασ των κατοίκων και τθν 
προαγωγι τθσ δθμόςιασ υγείασ, κακϊσ και τθ «Διακυβζρνθςθ» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ 
Αςωποφ, ςε ςυνζργια με τθν «Επιτροπι Δθμόςιασ και Διαρκοφσ Διαβοφλευςθσ» 
που ςυγκροτείται ςτθν Ρεριφζρεια (ΣΣ.4). 

Το υπό ςυγκρότθςθ «Ρλαίςιο Στρατηγικήσ» εξειδικεφεται από ενδεικτικό μίγμα δράςεων , 
ανά Στρατθγικό Στόχο, επιλζξιμων  από τα ΕΔΕΤ. 

 

5. Θ παροφςα διαβοφλευςθ αφορά ςτθν πρϊτθ φάςθ των προβλεπόμενων δφο φάςεων 
ανοιχτϊν διαβουλεφςεων ςε ςχζςθ με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Στρατθγικισ τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ 
Αςωποφ και τθ ςυγκρότθςθ τθσ προβλεπόμενθσ «Εταιρικισ Σχζςθσ»  τθσ ΟΧΕ.  

Αφετθρία τθσ παροφςασ διαβοφλευςθσ για τθ διαμόρφωςθ του «Ρλαιςίου Στρατθγικισ» 
τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ είναι θ διαβοφλευςθ που ζχει προθγθκεί από τον Οκτϊβριο του 2015 
και κατζλθξε ςτθν 207/2015  απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ 
Στερεάσ Ελλάδασ (το ςχετικό υλικό βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ 
Ρεριφζρειασ: http://www.pste.gov.gr). 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί φαίνονται αναλυτικά τα «βιματα» που απαιτοφνται για τθν 
τελικι ενεργοποίθςθ τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ, θ οποία τοποκετείται τον Ιοφνιο του 2017. 

Τόςο θ «διοίκθςθ» τθσ διαβοφλευςθσ τθσ ΟΧΕ, όςο και ο προγραμματικόσ, χρθματοδοτικόσ 
και επιχειρθςιακόσ ςυντονιςμόσ των παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο των ΕΔΕΤ κα εφαρμόηεται 
μζςω τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (Δ.Α.) του ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ. 

Θ παροφςα διαβοφλευςθ ςτοχεφει ςτθν κινθτοποίθςθ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, των δυνθτικϊν κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν εταίρων, των 
επιςτθμονικϊν φορζων και του ιδιωτικοφ τομζα, με αντικείμενο τθ διατφπωςθ 
ςυγκεκριμζνων απόψεων, προτάςεων και τθν εξειδίκευςθ παρεμβάςεων επί των ποικίλων 
και πολυεπίπεδων προβλθμάτων που αναδεικνφονται ςτθν ευρφτερθ ΛΑΡ Αςωποφ, κακϊσ 
και τθν ςυμβολι τουσ ςτο προτεινόμενο πλαίςιο ςτρατθγικισ για τθ βιϊςιμθ και 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ ςτο πλαίςιο των «κανόνων» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ.  

Μζςω τθσ παροφςασ διαβοφλευςθσ, οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ιεραρχοφνται και 
ςτοχοκετοφνται αφενόσ ςτο πλαίςιο ενόσ ενιαίου προγραμματικοφ ςτρατθγικοφ και 

http://www.pste.gov.gr/
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επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και, αφετζρου, ςτο πλαίςιο ενόσ οργανωτικοφ και 
χρθματοδοτικοφ πλαιςίου. 

Από τθν παροφςα διαβοφλευςθ και τθν επεξεργαςία κζςεων, απόψεων, προτάςεων και, 
λαμβάνοντασ υπόψθ το ιςχφον κανονιςτικό και χρθματοδοτικό πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-
2020, κα προκφψει το τελικό ςχζδιο τθσ Στρατθγικισ τθσ ΟΧΕ, το οποίο κα τεκεί επίςθσ ςε 
ευρφτερθ διαβοφλευςθ. 

Ρρακτικά, κατά τθ δεφτερθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα (5ο 
βιμα), το «Ολοκληρωμζνο Στρατηγικό Σχζδιο Ραρεμβάςεων» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 
(ΟΣΣΡ ΛΑΡ ΑΣΩΡΟΥ).  

Στο ΟΣΣΡ κα περιλαμβάνεται επίςθσ θ διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνου οργανωτικοφ και 
λειτουργικοφ πλαιςίου  ςυγκρότθςθσ «Εταιρικήσ Σχζςησ» μζςω τθσ οποίασ κα 
διαςφαλίηεται θ επικοινωνία, διάχυςθ και διατφπωςθ απόψεων, προτάςεων και κζςεων ςε 
ζνα ευρφ αλλά κωδικοποιθμζνο «μθτρϊο» Κοινωνικϊν Εταίρων (Stakeholders) (4οσ 
Στρατθγικόσ Στόχοσ). 

Θ Εταιρικι Σχζςθ κα προβλζπει «Μηχανιςμό Διακυβζρνηςησ» με τθν ςυμμετοχι των 
Φορζων-Εταίρων και ςτιριξθ από επιςτθμονικζσ (κεματικζσ) ομάδεσ, μόνιμο forum 
διαβοφλευςθσ φορζων, πολιτϊν κ.λπ. 

Θ δεφτερθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ προγραμματίηεται να ολοκλθρωκεί ςτα μζςα 
Φεβρουαρίου 2017, ενϊ θ ςυγκρότθςθ τθσ Εταιρικισ Σχζςθσ αναμζνεται να 
πραγματοποιθκεί τον Ιοφνιο του 2017, παράλλθλα με τθν «ενεργοποίθςθ» των δράςεων 
τθσ ΟΧΕ (9ο βιμα) . 

 

6. Τα κείμενα των Ρροτάςεων των Ενδιαφερομζνων και των εν δυνάμει Κοινωνικϊν 
Εταίρων κα υποβάλλονται μζςω  «Τυποποιθμζνου Δελτίου Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ» που 
βρίςκεται ςτο Ραράρτημα ΙΙ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ και κα διατίκεται θλεκτρονικά ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ: http://www.pste.gov.gr). 

Κατά τθν υποβολι του Εντφπου, μποροφν να παρατίκενται Τεχνικά Ραραρτιματα και να 
χρθςιμοποιοφνται θλεκτρονικζσ παραπομπζσ (URL).  

Οι Ρροτάςεισ των Φορζων ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μποροφν να περιλαμβάνουν: 

 ςχόλια επί του «Ρλαιςίου Στρατθγικισ» και πρόταςθ ςυμπλιρωςθσ / 
αναδιαμόρφωςθσ των προτεινόμενων «Στρατθγικϊν Στόχων» ι/και, 

 πρόταςθ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ / Δράςεων, ςυνδεδεμζνθσ με ζναν ςυγκεκριμζνο 
«Στρατθγικό Στόχο». 

Οι Ρροτάςεισ ςυγκεκριμζνων Δράςεων των Φορζων δεν ςυνδζονται κατ’ανάγκθ ςε αυτι τθ 
φάςθ με τθν κοςτολόγθςι τουσ, αλλά είναι δυνατόν να προβλζπουν τουσ αναγκαίουσ 
ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ ςτόχουσ των αποτελεςμάτων των προτεινόμενων παρεμβάςεων. 
Μζςω αυτϊν μπορεί να προςδιορίηεται αντικειμενικά ζνα κατ’αρχιν προτεινόμενο κόςτοσ 
τθσ Δράςθσ. 

Φορείσ που ζχουν ιδθ προχωριςει ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια –ςτο πλαίςιο των 
ςχετικϊν αποφάςεων του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ- 
κα υποβάλλουν ςχετικζσ προτάςεισ, ϊςτε οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ να 
εναρμονιςκοφν τόςο με τισ κατευκφνςεισ του ΕΣΡΑ 2014-2020 όςο και των Επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων από τα οποία ςτοχεφεται θ χρθματοδότθςι τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ διάρκεια υλοποίθςθσ των προτεινόμενων Δράςεων, εφόςον 
υπερβαίνει χρονικά το ζτοσ 2023, κα πρζπει να διακρίνεται ςε αυτοτελείσ λειτουργικά 
φάςεισ (λ.χ. μζχρι το ζτοσ 2023 και μετά από αυτό). 

http://www.pste.gov.gr/
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Λόγω ςφνδεςησ τησ παροφςασ Ρρόςκληςησ με το ΕΣΡΑ 2014-2020 και, με το 
ςυγκεκριμζνο «εργαλείο» τησ ΟΧΕ, οι προτεινόμενεσ προτάςεισ και πρωτοβουλίεσ των 
Φορζων θα λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω, ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν 
ςυνεργαςιϊν που ζχουν ήδη αναληφθεί (βλ. ςχετική ενότητα ςτο κείμενο υποςτήριξησ 
τησ διαβοφλευςησ που ακολουθεί – Ραράρτημα Ι).  

Οι προτάςεισ μποροφν να  υποβάλλονται μζχρι τθν 28η Νοεμβρίου 2016 με τουσ εξθσ 

τρόπουσ:  

α) εγγράφωσ ςτο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξίασ (Φίλωνοσ 36-

39, ΤΚ 32131 Λιβαδειά, τθλ. 22613 50306), 

β) ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ 

tagalegasi@pste.gov.gr ,  

γ) ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ειδικι πλατφόρμα διαβοφλευςθσ που βρίςκεται ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ (http://www.pste.gov.gr) 
 
 

Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 

 

mailto:tagalegasi@pste.gov.gr
http://www.pste.gov.gr/


 8 

Διεργαςίεσ και Βήματα Διαβοφλευςησ Συγκρότηςησ και Ενεργοποίηςησ  
τησ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

Βήματα

9ο

Ενζργειεσ Ενδεικτικό 
Χρονοδιάγραμμα

1η Φάςη Διαβοφλευςησ
• Ρλαίςιο Στρατθγικισ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ
• Ενεργοποίθςθ/Χαρτογράφθςθ Κοινωνικϊν 
Επαγγελματικϊν Εταίρων, Επιςτθμονικϊν Φορζων, 
Δυνθτικϊν Επενδυτϊν κλπ.

• Επεξεργαςία Ρροτάςεων
• Αποςαφινιςθ περιεχομζνου “Στρατθγικισ” ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ
•Επιμζρουσ Συναντιςεισ Εργαςίασ

• Δθμοςιοποίθςθ Στρατθγικισ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ
• Αρχιτεκτονικι, Δράςεισ, Χρθματοδοτικό Σχιμα 
•Ρρόταςθ Εταιρικισ Σχζςθσ ΟΧΕ και Ρλαίςιο Διακυβζρνθςθσ
•Ενδιάμεςοσ Φορζασ (Ε.Φ.) ΟΧΕ: Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ

2η Φάςη Διαβοφλευςησ
Οριςτικοποίθςθ Στρατθγικισ και 

Αρχιτεκτονικισ

Αιτιματα Δζςμευςθσ Ρόρων:
• από Υπ. Οικονομίασ/ΕΡΑνΕΚ
• από το Υπ. Ρεριβάλλοντοσ/ΥΜΕΡΕΑΑ 
(Τομζασ Ρεριβάλλοντοσ) 

Αποτελζςματα Διαβοφλευςθσ -
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο: ΟΣΣΡ

ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ

Τεχνικζσ Συναντιςεισ με Δ.Α. ΡΕΡ
Στερεάσ Ελλάδασ, ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ, ΕΥΔ

ΥΜΕΡΕΑΑ κλπ.

Ρρόςκλθςθ Δ.Α. ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ προσ Ε.Φ. 
για τθν υποβολι Στρατθγικισ –Αρχιτεκτονικισ-
Χρθματοδοτικοφ Σχιματοσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ

Ζγκριςθ Στρατθγικισ, Χρθματοδοτικό 
Σχζδιο, Εταιρικι Σχζςθ κλπ. 

Οργάνωςθ Ε.Φ. Εκχϊρθςθ 
Ρόρων των Τομεακϊν 

Ρρογραμμάτων

Ρρόςκλθςθ για υποβολι Αναλυτικοφ 
Σχεδίου Δράςθσ ςε Επίπεδο Ζργων (με 
χρθματοδότθςθ ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ) 

Οκτϊβριοσ 
2016

Νοζμβριοσ
2016

Ιανουάριοσ
2017

Μάρτιοσ
2017

Απρίλιοσ
2017

Μζςα 
Δεκεμβρίου

2016

Φεβρουάριοσ
2017

Μάιοσ 
2017

Ζγκριςθ Σχεδίου Δράςθσ –
Ενεργοποίθςθ  Δράςεων ΟΧΕ ΛΑΡ

Αςωποφ και Εταιρικισ Σχζςθσ

Ιοφνιοσ
2017
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ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΥΔ ΡΕΡ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΤΟΥ «ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ»  

ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΗΣ ΧΩΙΚΗΣ ΕΡΕΝΔΥΣΗΣ» (ΟΧΕ)  
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ 

ΣΤΗΝ  ΕΥΥΤΕΗ ΡΕΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΩΡΟΥ ΡΟΤΑΜΟΥ 
 

ςτο ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΡΟΤΥΡΟΥ ΧΩΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ  
ΤΟΥ ΡΕΡ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020  

 
 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 
ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

 

 

Λαμία, Οκτϊβριοσ 2016 



 10 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Το «Εργαλείο» τθσ «Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ» ......................................... 11 

2. Θ «Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ ......................................................... 12 

3. Σχεδιαςμόσ, Ρρωτοβουλίεσ και Ενζργειεσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ για τθ 

Συνολικι και Βιϊςιμθ Επίλυςθ του Ρροβλιματοσ ςτθν ευρφτερθ ΛΑΡ Αςωποφ.................. 15 

4. Το Ρλαίςιο Στρατθγικισ τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ – Ρροτεινόμενοι Στρατθγικοί Στόχοι .. 16 

 

 

 



 11 

 

 

1. Το «Εργαλείο» τησ «Ολοκληρωμζνησ Χωρικήσ Επζνδυςησ»  

 

Θ «Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ» (Ο.Χ.Ε.) ςφμφωνα με το άρκρο 3 (Οριςμοί) του Ν. 
4314/2014 (ΦΕΚ 265/23-12-2014) αποτελεί εργαλείο εφαρμογισ των ολοκλθρωμζνων 
προςεγγίςεων για τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ ι για άλλεσ Χωρικζσ Στρατθγικζσ, όπωσ 
περιγράφονται ςτο ΕΣΡΑ 2014-2020 και προβλζπονται ςτα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 
τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

Ππωσ προκφπτει από τουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 1301/2013 (Κανονιςμόσ ΕΤΡΑ)1  και 1303/2013 
(Γενικόσ Κανονιςμόσ2), όταν μια ςτρατθγικι αςτικισ ανάπτυξθσ ι άλλεσ χωρικζσ 
ςτρατθγικζσ απαιτοφν μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ που ςυνεπάγεται επενδφςεισ από το 
ΕΚΤ, το ΕΤΡΑ ι το Ταμείο Συνοχισ ςτο πλαίςιο περιςςότερων του ενόσ αξόνων 
προτεραιότθτασ ενόσ ι περιςςότερων επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων, θ οικεία ενζργεια 
μπορεί να υλοποιείται ωσ ολοκλθρωμζνθ χωρικι επζνδυςθ («ΟΧΕ»). Θ ενζργεια που 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο ΟΧΕ μπορεί να ςυμπλθρϊνεται με χρθματοδοτικι 
υποςτιριξθ από το ΕΓΤΑΑ ι το ΕΤΘΑ.  

Πταν μια ΟΧΕ υποςτθρίηεται από το ΕΚΤ, το ΕΤΡΑ ι το Ταμείο Συνοχισ, το ςχετικό 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα ι τα ςχετικά επιχειρθςιακά προγράμματα περιγράφουν τθν 
προςζγγιςθ απζναντι ςτθ χριςθ του μζςου ΟΧΕ και τθν ενδεικτικι κατανομι των 
πιςτϊςεων από κάκε άξονα προτεραιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ κανόνεσ για κάκε 
Ταμείο. 

Τα ηθτιματα τθσ αξιοποίθςθσ του «εργαλείου» των ΟΧΕ ςτθν Ελλάδα εξειδικεφονται 
αφενόσ με τθν Εγκφκλιο με ΑΡ 81168/ΕΥΣΣΑ1796/30-07-2015 του Υπ. Οικονομίασ 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ για τον «Σχεδιαςμό, υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των 
Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων ωσ εργαλείων Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ 
των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020» και ςχετικό 
«Οδθγό Διαχείριςθσ». 

Το περιεχόμενο του προτφπου χωρικισ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 
περιλαμβάνεται ςτο οικείο κεφάλαιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ 
Στερεάσ Ελλάδασ 2014-2020 (ΡΕΡ ΡΕΣΤΕ). 

Με βάςθ τα παραπάνω, θ ΟΧΕ αποτελεί χρθματοδοτικό εργαλείο με ςυγκεκριμζνεσ 
δεςμεφςεισ και «ενεργοποίθςθ» ςυγκεκριμζνων «Επενδυτικϊν Ρροτεραιοτιτων» των 
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων από τα οποία πρόκειται να αντλιςει πόρουσ. 

Το εργαλείο τθσ ΟΧΕ εφαρμόηεται ςε μία περιοχι παρζμβαςθσ με ςυγκεκριμζνα χωρικά 
όρια, τα οποία προςδιορίηονται με βάςθ κοινζσ «ςτρατθγικζσ προκλιςεισ», ενϊ 
οριοκετοφνται από πρόςκετα πλθκυςμιακά, δθμογραφικά, κοινωνικά κ.λπ. κριτιρια. 

Θ ΟΧΕ αποτελεί ζνα ςυνεκτικό ςφνολο δράςεων που αντιμετωπίηουν τισ προκλιςεισ / 
ανάγκεσ που αναδεικνφονται, ςυνεργοφν και παράγουν κοινά αποτελζςματα και 

                                                           
1 ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και για τθ κζςπιςθ ειδικϊν διατάξεων ςχετικά με 
τον ςτόχο «Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» 
2
 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ 
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επιπτϊςεισ που προδιαγράφονται, αποτιμϊνται και ςυνδζονται με τθν λογικι παρζμβαςθσ 
και τουσ δείκτεσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων από τα οποία ςτοχεφεται θ άντλθςθ 
χρθματοδοτικϊν πόρων. 

Το εργαλείο τθσ ΟΧΕ αναδεικνφει τισ Εταιρικζσ Σχζςεισ ενϊ προβλζπει ςυνεκτικζσ και 
ςαφείσ ρυκμίςεισ διακυβζρνθςθσ, με τθν ςυμμετοχι του «τοπικοφ κοινωνικοφ κεφαλαίου». 

 

2. Η «Ρεριοχή Ραρζμβαςησ» τησ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ  

 

Θ περιοχι παρζμβαςθσ τθσ ΟΧΕ είναι εςτιαςμζνθ ςτον Αςωπό ποταμό και τθ γειτνιάηουςα 
βιομθχανικι περιοχι, θ οποία οριοκετείται κυρίωσ ςτθ ηϊνθ Τανάγρασ - Οινοφφτων – 
Σχθματαρίου και αποτελεί υποςφνολο τθσ ευρφτερθσ ΛΑΡ Αςωποφ.  

Για λόγουσ ςυνεννόθςθσ, αλλά και αφετθρίασ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εξειδίκευςθσ των 
παρεμβάςεων με ςυγκεκριμζνθ χωρικι ταυτότθτα, θ «περιοχι παρζμβαςθσ» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ 
Αςωποφ κα περιλαμβάνει κατ’αρχιν τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Οινοφφτων, Σχθματαρίου, 
Τανάγρασ και Δερβενοχωρίων, ιτοι το ςφνολο του πλθκυςμοφ του Διμου Τανάγρασ, κακϊσ 
και 5 τοπικζσ ενότθτεσ του Διμου Θθβαίων (9,8% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του Διμου 
Θθβαίων, βλ. Ρίνακα 1). 

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ ΛΑΡ Αςωποφ εκτείνεται και ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ, 
καλφπτοντασ μζροσ τεςςάρων Διμων (Μαρκοποφλου-Ωρωποφ, Μάνδρασ-Ειδυλλίασ, 
Αχαρνϊν και Φυλισ, επθρεάηοντασ το 22% περίπου του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τουσ. 

Θ Λεκάνθ Απορροισ (ΛΑΡ) του Αςωποφ Ροταμοφ (GR25) ζχει ζκταςθ (με βάςθ διοικθτικά 
όρια) 1.362 km2 και οριοκετείται ςτθν Ρεριφζρεια Στ. Ελλάδασ κατά 79,57% και ςτθν 
Ρεριφζρεια Αττικισ κατά 20,43%3. Θ άμεςθ λεκάνθ απορροισ του Αςωποφ ποταμοφ 
ανζρχεται ςτα 720 km2 (ΚΥΑ 106253/ΦΕΚ 1843/24‐11‐2010), ανικει δε ςτον κατάλογο των 
ευπρόςβλθτων ςτθ νιτρορφπανςθ περιοχϊν. 

Στο Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ των Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ 
Ανατολικισ Στερεάσ Ελλάδασ, θ «Οικολογικι – Χθμικι – Συνολικι» κατάςταςθ 
επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων ςτον Αςωπό χαρακτθρίηεται από κακι ζωσ μζτρια, 
ενϊ θ «Ροςοτικι – Ροιοτικι (Χθμικι)» κατάςταςθ των υπογείων υδατικϊν ςυςτθμάτων 
χαρακτθρίηεται ποςοτικά ωσ καλι και ποιοτικά ωσ κακι. 

Στθν περιοχι του ΥΔ Ανατολικισ Στερεάσ Ελλάδασ ζχουν εντοπιςτεί 400 μονάδεσ και 
επιπλζον 378 ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Αςωποφ ποταμοφ (κατά τθν καταγραφι, θ 
αναφορά γίνεται ςε τμιμα τθσ ΛΑΡ Αςωποφ και μικρό τμιμα τθσ ΛΑΡ Βοιωτικοφ Κθφιςοφ). 
Από τισ μονάδεσ αυτζσ, οι 168 μονάδεσ ανικουν ςτθν κατθγορία IPPC (Integrated Pollution 
Prevention Control – Ολοκλθρωμζνθ Ρρόλθψθ και Ζλεγχοσ τθσ φπανςθσ ςτθ Βιομθχανία). 

Από τισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν εκπομπι ςθμαντικϊν ρφπων (ΡΔ 51/2007 
Ραράρτθμα VIII, X) θ πλειοψθφία (36,4%), των βιομθχανιϊν εντάςςεται ςτον κλάδο 
τροφίμων και ποτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των ελαιοτριβείων), ενϊ ςθμαντικόσ αρικμόσ 
εντοπίηεται ςτον κλάδο παραγωγισ χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων (11,1%). Στον κλάδο τθσ 
παραγωγισ βαςικϊν μετάλλων εντοπίςτθκαν 44 μονάδεσ (5,7%) και 9 μονάδεσ (1,2%) ςτον 
κλάδο παραγωγισ άλλων μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν προϊόντων 

                                                           
3
 Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ των Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Ανατολικισ Στερεάσ 

Ελλάδασ, Ειδικι Γραμματεία Υδάτων, 2013. 
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Ειδικά για τθν λεκάνθ απορροισ του Αςωποφ ποταμοφ, ζχουν κεςπιςτεί «Ροιοτικά 
Ρεριβαλλοντικά Ρρότυπα και Οριακζσ Τιμζσ Εκπομπισ» των υγρϊν βιομθχανικϊν 
αποβλιτων με τθν ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ 749/Β/31‐05‐2010). 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία ςχετικϊν μελετϊν που ζχουν εκπονθκεί, από τισ 378 
καταγεγραμμζνεσ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ που ανικουν ςτο Διμο Τανάγρασ, 
οι 130 παράγουν υγρά βιομθχανικά απόβλθτα. Από τισ 130 μονάδεσ, 24 ζχουν ωσ αποδζκτθ 
τον Αςωπό, 23 διακζτουν ςε αδειοδοτθμζνο φορζα, 19 οδθγοφν τα απόβλθτα τουσ ςτον 
βιολογικό του Διμου Σχθματαρίου, 15 διακζτουν τα απόβλθτά τουσ επιφανειακά, 47 
κάνουν ανακφκλωςθ και 2 κάνουν προςωρινι ςυλλογι. Μόλισ 64 δθλϊνουν ποςότθτεσ 
παραγόμενθσ λάςπθσ. Από τθν ανάλυςθ των διακζςιμων ςτοιχείων προκφπτει ότι θ 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςε ό,τι αφορά τισ απορρίψεισ των βιομθχανιϊν δεν είναι ςφμφωνθ 
με τα προβλεπόμενα πρότυπα και όρια. 

Συμπεραςματικά, θ ζντονθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα ςτισ κατάντθ κυρίωσ υπολεκάνεσ 
του Αςωποφ ποταμοφ, κακϊσ και θ παρουςία κτθνοτροφικϊν μονάδων και ΧΑΔΑ ςτισ 
ανάντθ υπολεκάνεσ αποτελοφν κυρίαρχεσ αιτίεσ δυνθτικισ υποβάκμιςθσ των ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των υδατικϊν ςυςτθμάτων ςτθ Λεκάνθ Απορροισ Αςωποφ. 

 
Ρίνακασ 1: «Οριοθζτηςη» τησ Ρεριοχήσ Ραρζμβαςησ τησ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 

Ρ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΑΣ 19.432 

1. ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΒΕΝΟΧΩΙΩΝ 1.869 

Τοπικι Κοινότθτα Δάφνθσ 101 

Τοπικι Κοινότθτα Ρφλθσ 745 

Τοπικι Κοινότθτα Σκοφρτων 784 

Τοπικι Κοινότθτα Στεφάνθσ 239 

2. ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6.563 

Δθμοτικι Κοινότθτα Οινοφφτων 4.903 

Τοπικι Κοινότθτα Αγίου Θωμά 1.292 

Τοπικι Κοινότθτα Κλειδίου 368 

3. ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΣΧΘΜΑΤΑΙΟΥ 7.173 

Δθμοτικι Κοινότθτα Σχθματαρίου 7.173 

4. ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΑΝΑΓΑΣ 3.827 

Τοπικι Κοινότθτα Άρματοσ 1.093 

Τοπικι Κοινότθτα Αςωπίασ 865 

Τοπικι Κοινότθτα Καλλικζασ 752 

Τοπικι Κοινότθτα Τανάγρασ 1.117 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 1 ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΧΕ 19.432 

ΔΘΜΟΣ ΘΘΒΑΙΩΝ (ςφνολο) 36.477 

Τοπικι Κοινότθτα Νεοχωρακίου 515 

Τοπικι Κοινότθτα Λεφκτρων 1.091 

Τοπικι Κοινότθτα Λουτουφίου 337 

Τοπικι Κοινότθτα Μελιςςοχωρίου 670 

Τοπικι Κοινότθτα Ρλαταιϊν 947 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 2 ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΧΕ 3.560 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ  
ΡΕΙΟΧΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ ΟΧΕ ΛΑΡ ΑΣΩΡΟΥ 

22.992 

ΕΛΣΤΑΤ, Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ, ανακ. 2014 
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Χάρτησ 1: Διοικητικά Πρια Δήμων και «Ρεριοχή Ραρζμβαςησ» τησ «ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ» 

 

Επεξεργαςία Ομάδασ Συγκρότθςθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 
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3.  Σχεδιαςμόσ, Ρρωτοβουλίεσ και Ενζργειεσ τησ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ για 

τη Συνολική και Βιϊςιμη Επίλυςη του Ρροβλήματοσ ςτην ευρφτερη ΛΑΡ Αςωποφ 

 

Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο  τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ με τθν 207/2015 απόφαςι 
του ενζκρινε ςυγκεκριμζνθ δζςμθ μζτρων  για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ και  
επίλυςθ του χρονίηοντοσ επί δεκαετίεσ προβλιματοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αςωποφ 
ποταμοφ. Τα μζτρα αυτά προςδιορίηουν ευρφτερα το προτεινόμενο πλαίςιο ςτρατθγικισ 
τθσ ΟΧΕ. 

Θ ωσ άνω  απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (Ρ.Σ.) αποδζχκθκε για πρϊτθ φορά 
ολοκλθρωμζνθ, ειςιγθςθ-πρόταςθ του  Ρεριφερειάρχθ, διαμορφϊκθκε δε μετά από 
πολφμθνθ διαβοφλευςθ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των εμπλεκόμενων Φορζων. 

Με «ναυαρχίδα» τθν πολεοδομικι και χωροταξικι οργάνωςθ τθσ άτυπθσ βιομθχανικισ 
ςυγκζντρωςθσ και των εγγφσ ςε αυτι περιοχϊν, τα κφρια μζτρα που αποφαςίςτθκαν, 
μεταξφ των άλλων, είναι : 

 Σφςταςθ Ειδικοφ Κλιμακίου  Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) και δι αυτοφ 
ςυςτθματικοί ζλεγχοι,  

 Διενζργεια  Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν διερεφνθςθ – καταγραφι τθσ ρφπανςθσ 
και τθν αντιμετϊπιςι τθσ, 

 Διενζργεια Διαγωνιςμοφ  για τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία πιλοτικοφ 
ςυςτιματοσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ρφπανςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 

 Δθμιουργία  Βιομθχανικοφ και Ρεριβαλλοντικοφ Μθτρϊου των Επιχειριςεων τθσ 
περιοχισ. 

 Διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ οριοκζτθςθσ τθσ κοίτθσ του 
Αςωποφ ποταμοφ. 

 Εκπόνθςθ Μελζτθσ Οριοκζτθςθσ τθσ Άτυπθσ Βιομθχανικισ Συγκζντρωςθσ (ΑΒΣ) τθσ 
περιοχισ, ωσ  το πρϊτο βιμα τθσ πρωτοβουλίασ για τθν δθμιουργία του 
Επιχειρθματικοφ Ράρκου Εξυγίανςθσ και Ανάπτυξθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ΑΒΣ.  

 Δθμιουργία ςε ςυνεργαςία με τθν Ιατρικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και το 
Διμο Τανάγρασ  Ραρατθρθτιριου  Υγείασ ςτα Οινόφυτα,  

 Σφςταςθ μόνιμθσ Επιτροπισ Δθμόςιασ και Διαρκοφσ Διαβοφλευςθσ για τον Αςωπό.  

Ζκτοτε  ο  Ρεριφερειάρχθσ και οι Yπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ, που ζχουν τθν ςχετικι 
ευκφνθ, ζχουν προβεί με ταχφτατο ρυκμό ςτισ παρακάτω ζναντι κάκε μζτρου 
αναφερόμενεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των επί μζρουσ ςθμείων τθσ απόφαςθσ του 
Ρ.Σ: 

 Συςτάκθκε τον Ιανουάριο του 2016 το Ειδικό Κλιμάκιο Ελζγχου Ροιότθτασ 
Ρεριβάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ), που άρχιςε ιδθ εκτεταμζνουσ ελζγχουσ ςτθν περιοχι, ςε 
ςχζςθ και με τισ αποφάςεισ του ΣτΕ. Με βάςθ τα ευριματα των ελζγχων επιβάλλονται 
και κα επιβλθκοφν τα νόμιμα ςτο επίπεδο αρμοδιοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ.    

 Εξαςφαλίςκθκε θ απαιτοφμενθ  πίςτωςθ και καταρτίςκθκε ιδθ θ διακιρυξθ του 
Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθ διερεφνθςθ – καταγραφι τθσ ρφπανςθσ και τθν 
αντιμετϊπιςι τθσ, θ οποία αναμζνεται να εγκρικεί ςτο αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα από 
τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ και να δρομολογθκεί θ διενζργεια του 
Διαγωνιςμοφ.  
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 Διενεργικθκε ιδθ ο Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία 
πιλοτικοφ ςυςτιματοσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ρφπανςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ ΛΑΡ 
Αςωποφ και αναμζνεται θ ςχετικι κατακφρωςθ.   

 Δθμιουργικθκε, ςτελεχϊκθκε και λειτουργεί  από 1/4/2016 ςτα Οινόφυτα ςε 
ςυνεργαςία με το Διμο Τανάγρασ το «Ραρατθρθτιριο  Ρεριβάλλοντοσ», υπεγράφθ  δε 
ςτισ 16-3-2016 Ρρογραμματικι Σφμβαςθ με το ΕΚΕΦΕ ΔΘΜΟΚΙΤΟΣ για τθν Τεχνικι 
Υποςτιριξθ (δειγματολθψίεσ – αναλφςεισ κ.λ.π.) των ελζγχων ςτα πλαίςια του 
«Ραρατθρθτθρίου Ρεριβάλλοντοσ». 

 Ρροωκείται το Βιομθχανικό και Ρεριβαλλοντικό Μθτρϊο των Επιχειριςεων τθσ 
περιοχισ 

 Εξαςφαλίςκθκε θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ και διενεργικθκε ο  διαγωνιςμόσ για τθν 
ανάκεςθ τθσ μελζτθσ οριοκζτθςθσ τθσ κοίτθσ του Αςωποφ ποταμοφ (βρίςκεται ςτο 
ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ).  

  Ζχει δρομολογθκεί   ιδθ θ  κατάρτιςθ φακζλου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκ. 56 
παρ. 1 του Ν.3982/11 με ςκοπό τθν οριοκζτθςθ  των Άτυπων Βιομθχανικϊν 
Συγκεντρϊςεων ςτθν περιοχι Οινοφφτων – Σχθματαρίου Βοιωτίασ, ωσ πρϊτο ςτάδιο 
ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ Επιχειρθματικοφ Ράρκου Εξυγίανςθσ" 

 Υπεγράφθ από τον κ. Ρεριφερειάρχθ τθν 16-3-2016  Ρρογραμματικι Σφμβαςθ με τθν 
Ιατρικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και άρχιςε να λειτουργεί από 1-4-2016  το 
Ραρατθρθτιριο  Υγείασ ςτα Οινόφυτα, ςε ςυνεργαςία με το Διμο Τανάγρασ.  

 Μζχρι τα τζλθ Οκτωβρίου κα υπογραφεί θ απόφαςθ του κου Ρεριφερειάρχθ για τθν 
ςφςταςθ τθσ μόνιμθσ Επιτροπισ Δθμοςίασ και Διαρκοφσ Διαβοφλευςθσ (ΕΔΔΔ) για τον 
Αςωπό. Θ Επιτροπι αυτι κα  ςυνδυαςκεί με τθν Εταιρικι Σχζςθ για τθ «διακυβζρνθςθ» 
τθσ ΟΧΕ που κα προκφψει από τθν παροφςα ανοιχτι διαβοφλευςθ. 

 

4. Το Ρλαίςιο Στρατηγικήσ τησ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ – Ρροτεινόμενοι Στρατηγικοί 

Στόχοι 

 

Μεκοδολογικά, θ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ αναδεικνφει και αξιοποιεί τισ «λειτουργικζσ ςχζςεισ» 
που δθμιουργοφνται μεταξφ των επιχειρθματικϊν / παραγωγικϊν ςυγκεντρϊςεων και του 
τοπικοφ αςτικοφ και κοινωνικοφ ςυςτιματοσ.  

Στισ επόμενεσ φάςεισ προετοιμαςίασ τθσ ΟΧΕ οι «ςχζςεισ» αυτζσ κα αναδειχκοφν, κα 
κωδικοποιθκοφν και κα αντιμετωπιςκοφν ωσ ςυνιςτϊςεσ διαμόρφωςθσ τθσ «λογικισ 
παρζμβαςθσ» (intervention logic). 

Οι παρεμβάςεισ τθσ ΟΧΕ ςτοχεφςουν ςτθ βελτίωςθ αυτϊν των «ςχζςεων», ςτθν τόνωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ, ςτθν «απενοχοποίθςθ»  τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ, ςτθν προςζλκυςθ νζων κζςεων απαςχόλθςθσ, αλλά και ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, τόςο μζςω τθσ προςταςίασ και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ του 
περιβάλλοντοσ, όςο και μζςω τθσ αςτικισ και κοινωνικισ αναηωογόνθςθσ και τθσ 
διαφφλαξθσ τθσ υγείασ των πολιτϊν και των εργαηομζνων ςτθν «περιοχι εφαρμογισ» (βλ. 
ενδεικτικι αποτφπωςθ των τοπικϊν παραγωγικϊν ςχζςεων ςτον Χάρτθ 2). 

Θ «περιοχι εφαρμογισ» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ ΑΣΩΡΟΥ «παρακολουκεί» χωρικά τθν Λεκάνθ 
Απορροισ εντόσ τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ενςωμάτωςθ του τοπικοφ δικτφου 
αςτικϊν και παραγωγικϊν ςυγκεντρϊςεων.   
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Θ ςτρατθγικι τθσ ΟΧΕ με χωρικι εφαρμογι τθν Λεκάνθ Απορροισ (ΛΑΡ) του Αςωποφ, 
αξιοποιεί  μίγμα δράςεων δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που αφοροφν ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, πρόλθψθσ κινδφνων, φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν, 
δθμιουργίασ - οργάνωςθσ και εξυγίανςθσ επιχειρθματικϊν υποδομϊν και ενίςχυςθσ τθσ 
απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ των αςτικϊν κζντρων, κακϊσ και διαςφάλιςθσ 
τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

Αξιοποιεί επίςθσ δράςεισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ενδεικτικά ςε ηθτιματα βιομθχανικισ 
ςυμβίωςθσ, περιβαλλοντικισ προςταςίασ και διαχείριςθσ, ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 
κ.λπ.  

Ρροβλζπονται επίςθσ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 
προςαρμοςτικότθτασ των Επιχειριςεων. 

Οι δράςεισ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνουν δθμόςια και ιδιωτικι χρθματοδότθςθ και 
αποςκοποφν ςτθ ςυνολικι βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ςτθ 
βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και ςτθν προςζλκυςθ εγκατάςταςθσ νζων 
επιχειριςεων. Θ αναλογία τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ είναι κατά 100% επιλζξιμθ ςτο 
ΕΣΡΑ με βάςθ τον ιςχφοντα χάρτθ περιφερειακϊν ενιςχφςεων. 

Στθν ςτρατθγικι τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ του Αςωποφ προβλζπεται επίςθσ θ κινθτοποίθςθ 
επενδυτικϊν πόρων για τθ δθμιουργία ςφνκετθσ επζνδυςθσ με τθ μορφι 
«Επιχειρηματικοφ Ράρκου Εξυγίανςησ και Ανάπτυξησ», μζςω του οποίου κα διαςφαλιςκεί 
θ χωροταξικι και πολεοδομικι οργάνωςθ των περιοχϊν / κυλάκων των Άτυπων 
Βιομθχανικϊν Συγκεντρϊςεων ςτθν «περιοχι παρζμβαςθσ» τθσ ΟΧΕ, με πρόβλεψθ πικανισ 
επζκταςισ τουσ ςε όμορεσ εκτάςεισ, για τθν εξαςφάλιςθ μιασ οικονομικά βιϊςιμθσ και 
αειφορικισ διαδικαςίασ ςυνολικισ εξυγίανςθσ και ανάπτυξθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου 
Οινοφφτων – Σχθματαρίου, που κα αποτελζςει ιςχυρό οργανωμζνο πόλο ανάπτυξθσ τθσ 
τοπικισ και ευρφτερα τθσ Εκνικισ Οικονομίασ. Το Επιχειρθματικό Ράρκο Εξυγίανςθσ και 
Ανάπτυξθσ ςτθν υπό ςυηιτθςθ «περιοχι παρζμβαςθσ» κα δθμιουργθκεί κατ’ εφαρμογι 
του Ν.3982/2011. 

Οι επενδυτικοί πόροι, ανάλογα με τθ μορφι τουσ και τισ ςυμμετζχουςεσ Επιχειριςεισ 
μπορεί να κινθτοποιιςουν δθμόςια χρθματοδότθςθ με δφο τρόπουσ: από τθ μία πλευρά, 
πόρουσ ωσ άμεςθ ενίςχυςθ δθμιουργίασ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου και, από τθν άλλθ, 
πόρουσ για ςυνοδευτικά ζργα αναγκαίων δθμόςιων υποδομϊν εκτόσ του (υπό ίδρυςθ) 
Επιχειρθματικοφ Ράρκου.  

Θ αναλογία τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ με τθ μορφι άμεςθσ ενίςχυςθσ ςτο ςφνολο τθσ 
ιδιωτικισ επζνδυςθσ που κα προκφψει είναι επιλζξιμθ ςτο ΕΣΡΑ με βάςθ τον ιςχφοντα 
χάρτθ περιφερειακϊν ενιςχφςεων ςε ςυνδυαςμό με τθν ςχετικι πρόβλεψθ ςχετικϊν πόρων 
ςτο ΕΡΑΝΕΚ που αφοροφν ςτθν Στερεά Ελλάδα. Θα διερευνθκεί επίςθσ θ αξιοποίθςθ 
πόρων μζςω των «Χρθματοδοτικϊν Εργαλείων» (Financial Instruments) που προβλζπονται 
ςτα ΕΔΕΤ, αλλά και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο (EFSI, EIB κ.λπ.). 

Στο πλαίςιο τθσ ΟΧΕ και ειδικότερα για τισ επιχειριςεισ υψθλισ όχλθςθσ τθσ περιοχισ, κα 
εξεταςκοφν εναλλακτικά ςενάρια δθμιουργίασ μονάδασ διαχείριςθσ αποβλιτων με 
δθμόςια χρθματοδότθςθ και δθμιουργίασ ιδιωτικοφ ΧΥΤΕΑ, κακόςον ςτο ΕΣΔΑ προβλζπεται 
ότι ςτθν Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ, οι απαιτιςεισ διάκεςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο 
για το 2020, εκτιμϊνται για τα μθ επικίνδυνα και επικίνδυνα Β.Α ςε 2.350,5 και ςε 18,5 
χιλιάδεσ τόνοι αντίςτοιχα. Με βάςθ τθν ςχετικι εξειδίκευςθ του ΡΕΣΔΑ κα προςδιοριςκοφν 
ςενάρια χωροκζτθςθσ και ηθτιματα αδειοδοτιςεων και πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Τα 
παραπάνω κα βαςιςκοφν  ςτθν απόδοςθ τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ για τθ δθμιουργία 
υποδομϊν διαχείριςθσ των Ε.Α. ςτουσ παραγωγοφσ των αποβλιτων ςφμφωνα με τθ βαςικι 
αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει».  
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Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ χριςθ από τουσ παραγωγοφσ και φορείσ διαχείριςθσ Ε.Α. 
των κεςμοκετθμζνων ςτθν Ε.Ε. κωδικϊν, τόςο για τα απόβλθτα (εξαψιφιοι κωδικοί 
Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων – ΕΚΑ), όςο και για τισ εργαςίεσ διάκεςθσ (κωδικοί D) 
και αξιοποίθςθσ (κωδικοί R). 

Στο πλαίςιο τθσ «ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ» δθμιουργείται επίςθσ «Εταιρική Σχζςη» και 
«Μηχανιςμόσ Διακυβζρνηςησ», οι οποίοι κα επιφορτιςκοφν αντίςτοιχα ςτθ 
«διακυβζρνθςθ» τθσ ΟΧΕ και ςε  δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ  των 
επιχειρθματιϊν τθσ περιοχισ (ιδιαίτερα για τθν ανάλθψθ κοινϊν πρωτοβουλιϊν και 
δράςεων για τθν εξυγίανςθ τθσ άτυπθσ βιομθχανικισ ςυγκζντρωςθσ), τθ λειτουργία  
«παρατθρθτθρίου» περιβάλλοντοσ, τθν ανάπτυξθ Επιχειρθματικϊν Ράρκων, τθν προϊκθςθ 
τθσ «αριςτείασ» για τισ παραγωγικζσ μονάδεσ που χρθςιμοποιοφν τόςο ςφγχρονεσ και 
καινοτόμεσ λφςεισ βιϊςιμθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ των πόρων, όςο και άλλεσ 
προθγμζνεσ τεχνολογικά λφςεισ.  Ο τρόποσ ςυγκρότθςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ 
«Εταιρικήσ Σχζςησ» και του «Μηχανιςμοφ Διακυβζρνηςησ» αποτελοφν ςτοιχεία των 
φάςεων τθσ διαβοφλευςθσ, ςυνδζονται δε με τθ ςυγκρότθςθ «Επιτροπισ Δθμοςίασ και 
Διαρκοφσ Διαβοφλευςθσ» (ΕΔΔΔ) από τθν Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ. 

Σε αυτι τθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ, προτείνονται «αντιπροςωπευτικοί» του προβλιματοσ 
και των αναγκαίων λφςεων / παρεμβάςεων «Στρατηγικοί Στόχοι» οι οποίοι διαμορφϊνουν 
το «Στρατηγικό Ρλαίςιο» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ. Οι προτεινόμενοι Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ) 
περιγράφονται ςτον Ρίνακα 2 που ακολουκεί. 

Στθν επόμενθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ, το Στρατθγικό Ρλαίςιο κα αποςαφθνιςκεί ςε 
«Στρατθγικι», οι Στρατθγικοί Στόχοι κα οριςτικοποιθκοφν, κα πραγματοποιθκεί 
μεκοδολογικι ςφνδεςθ με «προβλιματα» και «ανάγκεσ» και κα διαμορφωκεί  θ 
«αρχιτεκτονικι» τθσ ΟΧΕ, δθλαδι θ διάρκρωςι τθσ ςε Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ, Ειδικοφσ 
Στόχουσ και Δράςεισ (βλ. Ρρόκλθςθ βιματα 2 ζωσ και 5). Ταυτόχρονα, κα οριςτικοποιθκεί ο 
«χρθματοδοτικόσ χάρτθσ» τθσ ΟΧΕ, ενϊ κα αναδειχκοφν ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ και 
πόροι εκτόσ ΟΧΕ. 

 

Ρίνακασ 1: Ρροτεινόμενοι «Στρατηγικοί Στόχοι» τησ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 

ΣΣ.1 
Ρεριβαλλοντικι, Αςτικι και Κοινωνικι Αναηωογόνθςθ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ςτθν 

«Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ» τθσ ΛΑΡ Αςωποφ 

ΣΣ.2 
Ρεριβαλλοντικι Αποκατάςταςθ και Εξυγίανςθ τθσ «Άτυπθσ Βιομθχανικισ Συγκζντρωςθσ» και 

Επιχειρθματικι Αναηωογόνθςθ τθσ «Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ» τθσ ΛΑΡ Αςωποφ 

ΣΣ.3 
Συνοδευτικζσ Υποδομζσ και Δίκτυα Υποςτιριξθσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Αποκατάςταςθσ, 
Εξυγίανςθσ και βελτίωςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ «Ρεριοχισ 

Ραρζμβαςθσ» τθσ ΛΑΡ Αςωποφ 

ΣΣ.4 
Μθχανιςμοί και Εργαλεία Ραρακολοφκθςθσ και Υποςτιριξθσ τθσ Εφαρμογισ των Ραρεμβάςεων 

Ρεριβαλλοντικισ Εξυγίανςθσ, Αςτικισ και Κοινωνικισ Αναηωογόνθςθσ και Διακυβζρνθςθσ τθσ 
ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 

 

Στουσ Στρατθγικοφσ Στόχουσ εντάςςονται δυνθτικζσ παρεμβάςεισ με το ακόλουκο 
περιεχόμενο: 

1. ΣΣ.1. Ρεριβαλλοντικι, Αςτικι και Κοινωνικι Αναηωογόνθςθ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ 
Ηωισ ςτθν «Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ» τθσ ΛΑΡ Αςωποφ. Ρεριλαμβάνονται ενδεικτικζσ 
Δράςεισ ωσ εξισ: 

 ιεραρχθμζνθ αςτικι και πολιτιςτικι αναηωογόνθςθ των αςτικϊν ςυγκεντρϊςεων, 
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 δθμιουργία δικτφου μικρο-υποδομϊν προςζλκυςθσ και βελτίωςθσ τθσ 
επιςκεψιμότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, 

 δθμιουργία δικτφου κοινωνικϊν Υποδομϊν και Κοινωνικϊν Δομϊν Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ και Ρροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτθν επιχειρθματικότθτα, 

 βελτίωςθ αςτικϊν υποδομϊν και εφαρμογζσ «ζξυπνθσ πόλθσ» που ςυμβάλλουν 
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και των εργαηομζνων ςτθν περιοχι, 

 κ.λπ. 

2. ΣΣ.2. Ρεριβαλλοντικι Αποκατάςταςθ και Εξυγίανςθ τθσ «Άτυπθσ Βιομθχανικισ 
Συγκζντρωςθσ» και Επιχειρθματικι Αναηωογόνθςθ τθσ «Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ» τθσ 
ΛΑΡ Αςωποφ. Ρεριλαμβάνονται ενδεικτικζσ Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και τθν πράςινθ οικονομία και τθν 
αξιοποίθςθ  «ςυνεργατικϊν μθχανιςμϊν» των επιχειριςεων τθσ περιοχισ (κάκετα 
ι/και κεματικά clusters) κακϊσ και πρωτοβουλίεσ προςζλκυςθσ επενδυτικϊν 
κεφαλαίων για τθ δθμιουργία «Επιχειρθματικοφ Ράρκου Εξυγίανςθσ και Ανάπτυξθσ».  
Ειδικότερα περιλαμβάνονται , ενδεικτικζσ Δράςεισ ωσ εξισ: 

 δράςεισ βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ και παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ των 
υφιςτάμενων επιχειριςεων,  

 πιλοτικζσ δράςεισ αξιοποίθςθσ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ 
εξειδίκευςθσ, ενδεικτικά ςε ηθτιματα βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ, περιβαλλοντικισ 
προςταςίασ και διαχείριςθσ, ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κ.λπ.,  

 δράςεισ μετεγκατάςταςθσ των παραγωγικϊν μονάδων και προςζλκυςθ 
εγκατάςταςθσ νζων,  

 υποςτιριξθ τθσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ των Επιχειριςεων και των 
Εργαηομζνων ςε αυτζσ,   

 ενίςχυςθ τθσ νεανικισ και νεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ, 

 δθμιουργία «κζντρου υποςτιριξθσ επιχειριςεων» (ωσ παράρτθμα του 
ςχεδιαηόμενου ΚΥΕ ςτθ Θιβα), υφιςτάμενων, νζων και νεοφυϊν, με ςτόχο τθ 
δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ και τθ διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ 
δυναμικοφ τθσ περιοχισ προσ καινοφανείσ και περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ / 
εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ, 

 προςζλκυςθ και κινθτοποίθςθ επενδυτικϊν πόρων για δθμιουργία ςφνκετθσ 
επζνδυςθσ με τθ μορφι «Επιχειρθματικοφ Ράρκου Εξυγίανςθσ και Ανάπτυξθσ», 

 κ.λπ. 

3. ΣΣ.3. Συνοδευτικζσ Υποδομζσ και Δίκτυα Υποςτιριξθσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ 
Αποκατάςταςθσ, Εξυγίανςθσ και βελτίωςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ «Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ» τθσ ΛΑΡ Αςωποφ. Ρεριλαμβάνονται ενδεικτικζσ Δράςεισ 
ωσ εξισ: 

 ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ οδικισ αςφάλειασ και των 
κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν ςτο τοπικό δίκτυο (βελτίωςθ των υφιςτάμενων 
προςβάςεων, δθμιουργία κόμβων, περιφερειακόσ εξωτερικόσ δακτφλιοσ του 
οικιςμοφ των Οινοφφτων, νζεσ τοπικζσ χαράξεισ και διαςυνδζςεισ,  βελτίωςθ τθσ 
ΡΕΟ ςτο τμιματα τθσ που αφορά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ κ.λπ.),  

 ςυνοδευτικζσ δράςεισ προετοιμαςίασ τθσ βιϊςιμθσ λειτουργίασ του 
Επιχειρθματικοφ Ράρκου Εξυγίανςθσ και Ανάπτυξθσ (προςβάςεισ, δίκτυα ΟΚΩ, 
πυροςβεςτικόσ ςτακμόσ κ.λπ.), 
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 ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςε ζργα υποδομισ και διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, 
αποχζτευςθσ ομβρίων υδάτων και ακακάρτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
υποδομϊν ΜΚΑ ςτθν ευρφτερθ περιοχι παρζμβαςθσ. 

 αναγκαίεσ διευκετιςεισ (ζργα διευκζτθςθσ) τθσ κοίτθσ του Αςωποφ (αποτφπωςθ 
τθσ φυςικισ κοίτθσ του αφενόσ ωσ υδρογεωλογικοφ ςτοιχείου και αφετζρου ωσ 
οικοςυςτιματοσ) 

 εφαρμογι τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ προςχωματικϊν υδροφορζων με αξιοποίθςθ 
τθσ χειμερινισ απορροισ του Άνω ρου του ποταμοφ Αςωποφ, 

 κ.λπ. 

4. ΣΣ.4. Μθχανιςμοί και Εργαλεία Ραρακολοφκθςθσ και Υποςτιριξθσ τθσ Εφαρμογισ των 
Ραρεμβάςεων Ρεριβαλλοντικισ Εξυγίανςθσ, Αςτικισ και Κοινωνικισ Αναηωογόνθςθσ 
και Διακυβζρνθςθσ τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ. Ρεριλαμβάνονται οριηόντιου χαρακτιρα» 
δράςεων που αφοροφν ςε παρατθρθτιρια, μετριςεισ, ςυςτιματα, εργαλεία, e-forum 
και επιςτθμονικοφσ μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ τθσ όλθσ προςπάκειασ, ωσ εξισ: 

 Ραρατθρθτιριο Ρεριβάλλοντοσ (υποςτιριξθ τθσ ολοκλιρωςθσ των ελζγχων,  
αποκάλυψθ των εςτιϊν ρφπανςθσ και των υπαίτιων ρυπαντϊν και λιψθ / 
παρακολοφκθςθ μζτρων εξυγίανςθσ και εξάλειψθσ των εςτιϊν ρφπανςθσ), 

 Ραρατθρθτιριο Υγείασ (Κζντρο Ρροαγωγισ Υγείασ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ με 
ζδρα το Διμο Τανάγρασ), 

 άμεςθ εγκατάςταςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ δραςτικοφ περιοριςμοφ τθσ ρφπανςθσ του 
Αςωποφ ποταμοφ από βαρζα μζταλλα και εξαςκενζσ χρϊμιο ςτα διαπιςτωμζνα 
ςθμεία ζκλυςθσ των ρφπων αυτϊν ςτον Αςωπό,  

 ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα διερευνθτικισ παρακολοφκθςθσ των ςθμειακϊν 
απορρίψεων ςτθ ΛΑΡ Αςωποφ, 

 ςχζδιο διαχείριςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων περιοχισ ΛΑΡ Αςωποφ άμεςθσ 
εφαρμογισ 

 άμεςα μζτρα προςταςίασ των υδάτων από τθ ρφπανςθ με ουςίεσ προτεραιότθτασ ι 
άλλουσ ειδικοφσ ρφπουσ και τθν εν γζνει υποβάκμιςθ των υδάτων και 
οικοςυςτθμάτων,  

 τεχνικι και επιςτθμονικι Υποςτιριξθ του Ειδικοφ Κλιμακίου Ελζγχου Ροιότθτασ 
Ρεριβάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, 

 τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ δράςεων και μελετϊν για τθν αδειοδότθςθ 
και ανάπτυξθ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου Εξυγίανςθσ, 

 ςυγκρότθςθ, οργάνωςθ και λειτουργία τθσ «Εταιρικισ Σχζςθσ» και του 
«Μθχανιςμοφ Διακυβζρνθςθσ» τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ, δθμιουργία μόνιμου e-forum 
για το ηιτθμα του Αςωποφ, διερεφνθςθ ςυνεργιϊν και διαςφάλιςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ με τθν «Επιτροπι Δθμοςίασ και Διαρκοφσ Διαβοφλευςθσ» 
(ΕΔΔΔ) τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, 

 κ.λπ. 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ κα προζλκει: 

 από πόρουσ του ΡΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 2014-2020, 

 από πόρουσ του «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία (ΕΡΑΝΕΚ) 
2014-2020, 
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 από πόρουσ του ΕΡ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
2014-2020 (κυρίωσ μζςω του «Τομζα Ρεριβάλλοντοσ», αλλά και ςτοχευμζνα μζςω 
του «Τομζα Μεταφορϊν», π.χ. για τισ πικανζσ διευκετιςεισ τθσ ςιδθροδρομικισ 
γραμμισ). 

Συμπλθρωματικζσ χρθματοδοτιςεισ κα δρομολογθκοφν μζςω εργαλείων μόχλευςθσ, τθσ 
ΕΤΕπ, του EFSI  και ςτοχευμζνων χρθματοδοτικϊν εργαλείων (F.Is.) τθσ Ρ.Ρ. 2014-2020. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ αντίςτοιχων προβλθμάτων που χωροκετοφνται ςτθν Ρεριφζρεια 
Αττικισ κα επιδιωχκεί θ ςυςτθματικι ςυνεργαςία των δφο Ρεριφερειϊν και του ΥΡΕΚΑ. 



 1 

 
 
Χάρτησ 2: Μεθοδολογικό Ρλαίςιο Στρατηγικήσ και Συςχζτιςη με την «Ρεριοχή Ραρζμβαςησ» τησ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 

 

 
Υπόμνημα:  

 Ενδεικτικζσ Ρεριοχζσ Υψθλισ Συγκζντρωςθσ Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων 

 Ενδεικτικζσ Ρεριοχζσ Μεςαίασ Συγκζντρωςθσ Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων 

 Ενδεικτικζσ Ρεριοχζσ Αςτικισ και Κοινωνικισ Αναηωογόνθςθσ   
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ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΥΔ ΡΕΡ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΤΟΥ «ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ»  

ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΗΣ ΧΩΙΚΗΣ ΕΡΕΝΔΥΣΗΣ» (ΟΧΕ)  
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ 

ΣΤΗΝ  ΕΥΥΤΕΗ ΡΕΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΩΡΟΥ ΡΟΤΑΜΟΥ 
 
 

ςτο ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΡΟΤΥΡΟΥ ΧΩΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ  
ΤΟΥ ΡΕΡ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020  

 
 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Λαμία, Οκτϊβριοσ 2016 
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ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΣΗΣ 
ςτο πλαίςιο τησ 1ησ Φάςησ τησ Διαβοφλευςησ για την Συγκρότηςη τησ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ 

1 Φορζασ Ρρόταςθσ. 

  
 

2 Στοιχεία Επικοινωνίασ  Φορζα. 
  

 
Περιλαμβάνονται ςτοιχεία επικοινωνίασ των αρμοδίων ςτελεχών  του Φορζα 

3 Ρρόταςθ Αναδιαμόρφωςθσ ι Συμπλιρωςθσ των Ρροτεινόμενων Στρατθγικϊν Στόχων 
(ΣΣ) τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ ΑΣΩΡΟΥ. 

  
 
Τεκμηρίωςη πρόταςησ αναδιατφπωςησ ή διευκρίνηςησ περιεχομζνου ΣΣ ή πρόταςησ νζου ΣΣ  

4 Ενδεικτικόσ Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ. 
  

5 Συμβολι τθσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ ςτουσ (ενδεικτικοφσ) Στρατθγικοφσ Στόχουσ τθσ 
ΟΧΕ ΛΑΡ ΑΣΩΡΟΥ. 

 ΣΣ-1   Ρεριβαλλοντικι, Αςτικι και Κοινωνικι Αναηωογόνθςθ - Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ            
 ΣΣ-2   Ρεριβαλλοντικι Αποκατάςταςθ & Εξυγίανςθ τθσ «Άτυπθσ Βιομθχανικισ Συγκζντρωςθσ» 

-Επιχειρθματικι Αναηωογόνθςθ                                                                                                      
 

 
 ΣΣ-3   Συνοδευτικζσ Υποδομζσ και Δίκτυα                                                                                                
 ΣΣ-4   Μθχανιςμοί και Εργαλεία Ραρακολοφκθςθσ και Υποςτιριξθσ  τθσ ΟΧΕ ΛΑΡ Αςωποφ               
 ΣΣ (νζοσ)  
  

Σθμείωςθ: Συμπλθρϊςτε με “Χ” ζνα ι περιςςότερα από τα παραπάνω πεδία. 

 

 

6 Ρεριεχόμενο τθσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ. 
  

 
 

7 Τρόποσ Οργάνωςθσ και Υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ. 
  

8 Ρροτεινόμενοσ Δικαιοφχοσ (ςτο πλαίςιο των απαιτιςεων του ΕΣΡΑ 2014-2020). 
Ρροτεινόμενοσ «Φορζασ Διαχείριςθσ» Δράςεων Ιδιωτικϊν Επενδφςεων ι/και Άμεςων 
Ενιςχφςεων. 

  
Για «προτεινόμενθ παρζμβαςθ» που απαιτεί αμιγϊσ Δθμόςια Χρθματοδότθςθ και εκτελείται από 
Ανακζτουςα Αρχι που εμπίπτει ςτον Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων: όταν ο «Φορζασ 
Ρρόταςθσ» δεν διακζτει Διαχειριςτικι Επάρκεια, μπορεί να «υποδείξει» άλλον Φορζα που καλφπτει τισ 
ςχετικζσ «απαιτιςεισ» του ΕΣΡΑ 2014-2020 
 
Για «προτεινόμενθ παρζμβαςθ» που προκαλεί μόχλευςθ ιδιωτικϊν πόρων ι/και ςυνδζεται με άμεςεσ 
ενιςχφςεισ (προσ επιχειριςεισ, υφιςτάμενεσ ι νζεσ ι ςυνεργαςίεσ αυτϊν), περιγράφονται οι 
προβλεπόμενεσ κεςμικζσ και κανονιςτικζσ προβλζψεισ και προτείνεται / υποδεικνφεται ο αντίςτοιχοσ 
«Φορζασ Διαχείριςθσ», Δικαιοφχοσ των Ενιςχφςεων κ.λπ. 
 
 
 
 
 

 



 3 

9 Ρικανζσ Αναγκαίεσ  Θεςμικζσ, Κανονιςτικζσ ι/και Διοικθτικζσ υκμίςεισ, 
Ρρωτοβουλίεσ κλπ. 

  

10 Ενζργειεσ Ρροετοιμαςίασ/Ωρίμανςθσ τθσ Δράςθσ - Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα. 
  

 

Σθμείωςθ: Για θτν υποβολι προτάςεων περιςςότερων Δράςεων χρθςιμοποιείται κάκε φορά το 
παρόν από τθν Ενότθτα 4 και μετά. 


