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Στρατηγική της Περιφέρειας και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 

1.1.1 Εισαγωγή 

Η δομή και η διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία 

χρόνια και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία. Η 

καθιέρωση της αιρετής Περιφέρειας, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην άσκηση της 

αποκεντρωμένης διοίκησης με αποτέλεσμα οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες διαρκώς να 

μεγεθύνονται. Στο νέο αυτό διοικητικό μοντέλο οι Περιφέρειες πρέπει πλέον να 

λειτουργούν σαν οργανωμένες δομές, παρεμβαίνοντας και αναδιαμορφώνοντας τις σχέσεις 

πολιτικής, οικονομίας, κοινωνίας, πολιτών, επικοινωνίας, πληροφόρησης και γνώσης, 

δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν συνεχή και δυναμική εξέλιξη. 

 

Αν και τα προβλήματα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι ποικίλα και σύνθετα, η 

δυναμική της και η στρατηγική της θέση, δημιουργούν σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες 

και δυνατότητες τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. 

Η αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί νέο θεσμό, με συγκεκριμένο πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα, έχοντας ευρεία αντίληψη των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων και των ευκαιριών που αναδεικνύονται μεσοπρόθεσμα στη Στερεά Ελλάδα, 

καθώς και την απαραίτητη ευελιξία, που μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην προώθηση 

ευρύτερων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η αποστολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφέρεται στο σκοπό 

λειτουργίας της και ουσιαστικά περιγράφει το λόγο ύπαρξής της ως φορέα και ως 

Οργανισμού. Από την επισκόπηση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας συνάγεται η 

αποστολή της και συνίσταται στο εξής: 

 

Αποστολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελεί ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός 

και η υλοποίηση πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 2 

 

1.1.2 Το όραμα και οι πολιτικές επιλογές της Περιφέρειας 

Η στρατηγική της Περιφέρειας αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο επιλογών και πολιτικών 

δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος  

της Περιφέρειας. Η διαμόρφωση της στρατηγικής της Περιφέρειας σημαίνει : 

 

1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 

αντιμετωπίσει η Περιφέρεια  και 

2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 

διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση και αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων 

τοπικής ανάπτυξης.  

 

Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι να διατυπωθεί το όραμα για την 

ανάπτυξη της περιοχής της Περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της  

ίδιας της Περιφέρειας ως οργανισμού και οι κατευθυντήριες αρχές για τη διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων. 

 

Σε ακολουθία με τις αναλύσεις της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκαν, αλλά και 

σύμφωνα με τις προεκλογικές και προγραμματικές δεσμεύσεις της Περιφερειακής Αρχής, 

το όραμα για τη Στερεά Ελλάδα είναι : 

 

Ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 

σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη, μέσω της λειτουργίας της ως ισχυρού 

αυτοδιοικητικού οργανισμού με ενισχυμένο ρόλο στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, 

μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και μέσω της 

προσφοράς ουσιαστικού και ποιοτικού έργου προς όφελος της κοινωνίας.  

 

 

Οι βασικές πολιτικές επιλογές, μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η υλοποίηση του οράματος 

της ΠΣΤΕ είναι : 

 

� Η εδραίωση και ισχυροποίηση του νέου θεσμού της αιρετής περιφέρειας και η 

οργάνωση και λειτουργία της , ως ενιαίου ΟΤΑ β΄βαθμού και ως σύγχρονου 

διοικητικού και αναπτυξιακού πόλου. 

� Η βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών, 

για την ποιοτικότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 
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συναλλασσόμενων (πολιτών, επενδυτών, εξυπηρετούμενων), με την αξιοποίηση 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της και με τη χρήση των εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Αναβάθμιση της σχέσης 

Περιφέρειας – πολίτη. 

� Η συνεργασία με κρατικούς φορείς και την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση για την 

αναβάθμιση των δημόσιων και κοινωνικών υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της ΠΣΤΕ. 

� Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες, δικτυώσεις και κοινές 

δράσεις με τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας 

για την άμβλυνση των κρίσιμων προβλημάτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής 

συγκυρίας, την συγκράτηση του παραγωγικού ιστού και τη διαμόρφωση νέων 

ευκαιριών στους τομείς της οικονομίας, με συγκεκριμένες προτεραιότητες σε κάθε 

περιφερειακή ενότητα. 

 

Σε ότι αφορά τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας, αυτοί είναι : 

� Η μελέτη, υλοποίηση και ολοκλήρωση των τεχνικών υποδομών, που θα 

δημιουργήσουν προϋποθέσεις ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της ΠΣΤΕ. 

� Η τόνωση της οικονομίας, μέσω καλλιέργειας ελκυστικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και με στήριξη επιχειρηματικών – επενδυτικών πρωτοβουλιών, που 

στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, με 

έμφαση στην αγροτική οικονομία και τον τουρισμό. Παράλληλα, η εξασφάλιση 

λειτουργικών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ΑΠΕ. 

� Η εξυγίανση, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

� Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την εξασφάλιση ποιοτικών και 

σύγχρονων τεχνικών και κοινωνικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και 

της κοινωνικής μέριμνας. 

� Η ενίσχυση προϋποθέσεων απασχόλησης & διατήρησης και δημιουργίας ποιοτικών 

και σταθερών θέσεων εργασίας. 

 

 

1.1.3 Στόχοι και αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, προσδιορίστηκαν τα κρίσιμα ζητήματα, δηλαδή τα 

σημαντικότερα προβλήματα προς αντιμετώπιση σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της. 

Για τα ζητήματα αυτά προσδιορίζονται οι στόχοι, στους οποίους πρέπει να εστιάσει η 

Περιφέρεια προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της και να υλοποιήσει το όραμά της. 

Οι στόχοι ομαδοποιημένοι σε μέτρα εντάσσονται σε Άξονες προτεραιότητας. 

 

Με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το όραμα και τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Περιφέρειας, οι Άξονες Προτεραιότητας για την τριετία 2012 – 2014 είναι : 
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• Διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής (ΑΠ 1) 

• Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας και πολιτισμού 

(ΑΠ 2) 

• Προώθηση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της 

οικονομίας (ΑΠ 3) 

• Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της σχέσης 

Περιφέρειας - πολιτών (ΑΠ 4) 

 

Οι τρείς πρώτοι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 1,2 & 3)αφορούν θέματα τοπικής ανάπτυξης 

και ο τέταρτος (ΑΠ 4), αφορά την εσωτερική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Περιγραφή Αξόνων Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης 

και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

Η Στερεά Ελλάδα είναι μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιφέρεια, με αρκετά 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Η πίεση που έχει ασκηθεί στο περιβάλλον, εδώ και δεκαετίες, 

αποτέλεσμα κυρίως της άναρχης χωροθέτησης των δραστηριοτήτων, αλλά και των 

καθυστερήσεων σε δράσεις προστασίας, έχει δημιουργήσει καταστάσεις που εξίσου 

πιεστικά απαιτούν ριζικές λύσεις. Στο πλαίσιο χρειάζεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση 

δράσεων, που θα περιλαμβάνουν στο κέντρο τους  την εξυγίανση και προστασία του 

περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και κατ΄επέκταση τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται να δοθεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για το περιβάλλον, 

που επιβάλλεται να ξεκινήσει από την διαμόρφωση και εφαρμογή της χωροταξικής 

οργάνωσης και να συνδυαστεί με την συνολική τουριστική, αγροτική και βιομηχανική 

ανάπτυξη, αλλά και με την περιβαλλοντική / οικιστική αναβάθμιση του αστικού και 

υπαίθριου χώρου. 

 

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  διαδραματίζουν 

οι τεχνικές υποδομές που συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 

στη διαμόρφωση συνθηκών αναβάθμισης και εξισορρόπησης της πρόσβασης του 

πληθυσμού σε δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών. Οι στόχοι του άξονα περιλαμβάνουν 

το σύνολο των δράσεων για τη συντήρηση, τη βελτίωση της ασφάλειας και τον 

εκσυγχρονισμό του μεταφορικού και συγκοινωνιακού δικτύου. 

 

Αναλυτικότερα ο Άξονας 1 δομείται στα εξής  μέτρα και στόχους : 
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης 

και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

Μέτρα Στόχοι 

1.1. Βελτίωση και 

προστασία της ποιότητας 

του περιβάλλοντος 

- Διατήρηση και προστασία των ορεινών όγκων, των 

προστατευόμενων περιοχών και του φυσικού 

περιβάλλοντος 

- Εξυγίανση και αποκατάσταση των επιβαρυμένων 

περιοχών – Οργάνωση χώρων υποδοχής παραγωγικών 

δραστηριοτήτων 

- Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος 

- Ανάδειξη της εξοικονόμησης ενέργειας σε παράγοντα 

περιβαλλοντικής προστασίας 

 

1.2. Βιώσιμη διαχείριση 

υδάτινων πόρων 

- Παροχή πόσιμου και καθαρού νερού στους οικισμούς 

και τους κατοίκους της Περιφέρειας 

- Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων 

ύδρευσης 

- Προστασία υπόγειων και επιφανειακών νερών – 

εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων – περιορισμός 

της κατασπατάλησης υδάτινων πόρων 

 

1.3. Μέτρα και υποδομές 

χωροταξίας και 

περιβάλλοντος 

- Κάλυψη των αναγκών διαχείρισης λυμάτων 

- Εφαρμογή σύγχρονης και ολοκληρωμένης διαχείρισης 

απορριμμάτων 

- Προώθηση εκπόνησης και εφαρμογής χωροταξικού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού 

 

1.4. Επέκταση και 

βελτίωση μεταφορών και 

επικοινωνιών 

         - Δημιουργία δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών ως    

οριζόντιες δράσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της Στερεάς 

Ελλάδας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

την ενδυνάμωση της οικονομίας 

 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη των 

στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 : 
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Μέτρο 1.1. Βελτίωση και προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Διατήρηση και προστασία των 

ορεινών όγκων, των   

προστατευόμενων  περιοχών 

και φυσικού περιβάλλοντος 

 

- Αναβάθμιση της περιβαλλοντικής προστασίας με 

προτάσεις αυστηρότερων όρων – προώθηση 

περιβαλλοντικών ελέγχων 

- Συντονισμός με συναρμόδιους φορείς για τη 

δημιουργία και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 

σχεδίων διαχείρισης και προστασίας 

- Συντονισμός δράσεων ευαισθητοποίησης και 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος / 

συμβολή στην προώθηση περιβαλλοντικής 

κουλτούρας 

- Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης 

φαινομένων καταστροφών 

Εξυγίανση και αποκατάσταση 

των επιβαρυμένων περιοχών 

– Οργάνωση χώρων υποδοχής 

παραγωγικών 

δραστηριοτήτων 

 

- Συνεργασία με Υπουργεία για την περιβαλλοντική 

εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών 

συγκεντρώσεων (π.χ. Οινόφυτα – Σχηματάρι) 

- Προώθηση της χωροθέτησης και ανάπτυξης 

υποδοχέων δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, 

Επιχειρηματικών Πάρκων, ΠΟΑΥ, κ.λ.π.) 

- Εντοπισμός και απομάκρυνση επικίνδυνων 

αποβλήτων – εξυγίανση εδαφών 

- Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την πλήρη εφαρμογή 

μέτρων εξυγίανσης στις επιβαρυμένες περιοχές 

(Ασωπός, Μεσσάπια) 

Παρακολούθηση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος 

 

 

- Συνεργασία με κεντρικές δομές για την πρόληψη 

της ρύπανσης και την κατασταλτική αντιμετώπισή 

της 

- Οργάνωση της συγκέντρωσης πληροφοριών για 

την ποιότητα του περιβάλλοντος – 

παρακολούθηση – τροφοδότηση – αξιολόγηση 

- Συμμετοχή στη λειτουργία του εθνικού δικτύου 

πληροφόρησης για το περιβάλλον 

Ανάδειξη της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε παράγοντα 

περιβαλλοντικής προστασίας 

- Διαμόρφωση συνεργασιών για την αξιοποίηση 

γεωθερμικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας 

- Εκπόνηση σχεδίου για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια – πρόγραμμα 

σταδιακής ή / και πιλοτικής εφαρμογής σε κτίρια 

της περιφέρειας 

Μέτρο 1.2. Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

- Παροχή πόσιμου και 

καθαρού νερού της οικισμούς 

και της κατοίκους της 

Περιφέρειας 

- Βελτίωση, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός των δικτύων 

ύδρευσης 

 

- Έργα αποκατάσταση της ύδρευσης σε περιοχές με 

μη επαρκή ή ποιοτικά υποβαθμισμένα αποθέματα 

νερού (δημιουργία τροφοδοτικών αγωγών, 

διυλιστηρίων, ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, 

εξωτερικά δίκτυα) 

- Έργα αναβάθμισης των συνθηκών ύδρευσης (νέα 

δίκτυα, αντικατάσταση παλαιών, βελτίωση 

ελέγχου ποιότητας, κ.λ.π.) 

Προστασία υπόγειων και 

επιφανειακών νερών – 

- Κατασκευή έργων συγκέντρωσης και διανομής 

νερού, αρδευτικών δικτύων, αντιπλημμυρικών, 
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εμπλουτισμός υπόγειων 

υδροφορέων – περιορισμός 

της κατασπατάλησης 

υδάτινων πόρων – εξυγίανση 

εδαφών 

 

εγγειοβελτιωτικών 

- Ολοκλήρωση μελετών λεκανών απορροής και 

διατήρησης υδάτινου δυναμικού 

- Ίδρυση και λειτουργία φορέα διαχείρισης 

υδάτινων πόρων 

- Εκπόνηση εδαφολογικών μελετών και εφαρμογή 

προγραμμάτων απονιτροποίησης  

- Οργάνωση σχεδίου παρακολούθησης αποφυγής 

φαινομένων ερημοποίησης και αντιμετώπισης του 

περιορισμού της γεωργικής γης 

Μέτρο 1.3. Μέτρα και υποδομές χωροταξίας και περιβάλλοντος 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Κάλυψη των αναγκών 

διαχείρισης λυμάτων 

 

- Δημιουργία / επέκταση / ολοκλήρωση 

αποχετευτικών δικτύων 

- Δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης λυμάτων 

και βελτίωση / αποκατάσταση της λειτουργίας των 

υπαρχουσών μονάδων 

- Προώθηση της ωρίμανσης έργων 

- Συνεργασία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 

από ειδικές κατηγορίες αποβλήτων (π.χ. 

ελαιοτριβεία) 

Εφαρμογή σύγχρονης και 

ολοκληρωμένης διαχείρισης 

απορριμμάτων 

 

- Ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων 

αποκατάστασης ΧΑΔΑ 

- Συντονισμός ενεργειών για την εφαρμογή 

σύγχρονων και εφικτών δράσεων διαχείρισης 

απορριμμάτων 

- Δημιουργία προγραμματισμένων έργων 

ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 

Προώθηση εκπόνησης και 

εφαρμογής χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού 

 

- Προώθηση και ολοκλήρωση προγραμματισμένων 

ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 

- Συμμετοχή της Περιφέρειας στην αναθεώρηση του 

Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού 

- Συντονισμός ενεργειών και προωθητικές 

πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της ανάγκης 

εκπόνησης πλήρους χωροταξικού σχεδιασμού και 

εφαρμογής του 

- Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την χωροταξική 

εγκατάσταση δραστηριοτήτων, με προτεραιότητα 

τις ΑΠΕ 

Μέτρο 1.4. . Επέκταση και βελτίωση μεταφορών και επικοινωνιών 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Δημιουργία δικτύων 

μεταφορών και επικοινωνιών 

ως οριζόντιες δράσεις για την 

ισόρροπη ανάπτυξη της 

Στερεάς Ελλάδας, τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων και την ενδυνάμωση 

της οικονομίας 

- Διεκδίκηση ολοκλήρωσης μελετών και έργων 

διεθνούς και πρωτεύοντος εθνικού δικτύου, 

καθώς και του σιδηροδρομικού δικτύου 

- Βελτίωση δευτερεύοντος εθνικού και 

περιφερειακού / επαρχιακού οδικού δικτύου 

- Βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

- Ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών 

υποδομών 

- Επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων – παροχή 

υπηρεσιών στην ενδοχώρα της Στερεάς Ελλάδας 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 8 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2 : Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, 

παιδείας  και πολιτισμού  

 

Είναι πραγματικότητα πως όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινωνικό, 

οικονομικό, δημογραφικό και πολιτισμικό επίπεδο, επηρεάζουν άμεσα τους τομείς της 

υγείας και πρόνοιας. Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων της, η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας έχει να εκπληρώσει και έναν κοινωνικό ρόλο και να ενισχύσει την κοινωνική 

ανάπτυξη και τη συνοχή στο εσωτερικό της και να εξασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της. 

 

Η Στερεά Ελλάδα και γενικότερα η χώρα μας, θα πρέπει να αναζητά νέες στρατηγικές στην 

υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα για να διασφαλιστεί η ισότιμη 

πρόσβαση των πολιτών απέναντι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.  

Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στα πλαίσια αυτού του Άξονα Προτεραιότητας αποσκοπούν 

στην βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών στην Περιφέρεια  για την εξισορρόπηση των 

αντιθέσεων, την ομογενοποίηση του κοινωνικού χώρου και τη διατήρηση της κοινωνικής 

ισορροπίας και συνοχής. 

 

Παράλληλα οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας, περιγράφουν τις κατευθύνσεις στα 

ζητήματα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και της ανάδειξης, προστασίας και 

αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Στερεάς Ελλάδας.  

Ειδικά, το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας αποτελεί μια δυναμική βάση 

δυνατοτήτων να διαμορφωθεί μια «πολιτιστική ταυτότητα», που θα μπορεί να δώσει 

ώθηση σε σχετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες με πολύπλευρες θετικές επιπτώσεις 

στην κοινωνία των πολιτών (διαμόρφωση κουλτούρας, ανάδειξη πολιτιστικού τουρισμού, 

συμμετοχή της κοινωνίας – ανάπτυξη εθελοντισμού, κ.λ.π.) 

 

Τα Μέτρα και οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι : 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, 

παιδείας και πολιτισμού 

 

Μέτρα Στόχοι 

2.1. Ενίσχυση των 

δράσεων και του ρόλου 

της ΠΣΤΕ στους τομείς 

υγείας – κοινωνικής 

μέριμνας και προστασίας 

της δημόσιας υγείας 

- Ενίσχυση των παρεμβάσεων της ΠΣΤΕ σε δράσεις 

υγείας πρόνοιας, στην κατεύθυνση της μείωσης των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

- Ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στο δίκτυο 

φορέων κοινωνικής στήριξης, στην ΠΣΤΕ, με έμφαση 

στην εκπόνηση σχεδιασμού στον τομέα υγείας – 

κοινωνικής μέριμνας 
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- Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της ΠΣΤΕ για την προστασία 

της δημόσιας υγείας 

 

2.2. Ανάδειξη των 

πολιτιστικών πόρων – 

ενίσχυση της πολιτιστικής 

δημιουργίας 

- Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Στερεάς 

Ελλάδας και προβολή της πολιτιστικής της 

φυσιογνωμίας. 

- Διαμόρφωση στρατηγικού προσανατολισμού  για 

ολοκληρωμένες πολιτιστικές δράσεις σε τοπικό και 

υπερ-τοπικό επίπεδο / ανάπτυξη συνεργασιών 

 

2.3. Βελτίωση των 

υποδομών και της 

ποιότητας της 

εκπαίδευσης 

- Ολοκλήρωση υποδομών εκπαίδευσης όλων των 

βαθμίδων – αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

        -     Διατήρηση – διεύρυνση των τριτοβάθμιων  

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – αναβάθμιση της σχέσης ΑΕΙ-ΤΕΙ/ 

κοινωνίας - εργασίας 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη των 

στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 2 : 

 

Μέτρο 2.1. Ενίσχυση των δράσεων και του ρόλου της ΠΣΤΕ στους τομείς υγείας – 

κοινωνικής μέριμνας και προστασίας της δημόσιας υγείας 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ενίσχυση των παρεμβάσεων 

της ΠΣΤΕ σε δράσεις υγείας 

πρόνοιας, στην κατεύθυνση 

της μείωσης των 

ενδοπεριφερειακών 

ανισοτήτων 

 

- Ολοκλήρωση και κατασκευή υποδομών υγείας και 

πρόνοιας & αναβάθμισης υλικοτεχνικής υποδομής 

– Πρόγραμμα έργων κάλυψης αναγκών 

- Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου παροχής 

υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας, για 

την εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων στόχων (π.χ. 

προληπτική ιατρική σε απομακρυσμένες περιοχές, 

ηλικιακές ομάδες, κ.λ.π.) 

- Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων 

υπηρεσιών και φορέων στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον, με δημόσιους, δημοτικούς 

και κοινωνικούς φορείς. 

- Οργάνωση μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για 

την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών 

για τη δημόσια υγεία 

 

 

Ενίσχυση του ρόλου της 

Περιφέρειας στο δίκτυο 

φορέων κοινωνικής στήριξης, 

στην ΠΣΤΕ, με έμφαση στην 

- Καταγραφή των ελλειμμάτων σε υποδομές και 

υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας ανά ΠΕ 

και ιεράρχιση αναγκών παρέμβασης 

- Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης 
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εκπόνηση σχεδιασμού στον 

τομέα υγείας – κοινωνικής 

μέριμνας 

 

σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 

- Εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας 

 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της 

ΠΣΤΕ για την προστασία της 

δημόσιας υγείας 

 

- Προώθηση της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών , 

με προτεραιότητα τα σχολεία 

- Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών – προτύπων για 

βασικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

απειλούν την υγεία 

- Βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας εφαρμογής 

της ισχύουσας νομοθεσίας 

- Οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση φορέων 

προστασίας της δημόσιας υγείας και 

περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται στην 

ΠΣΤΕ. 

 

Μέτρο 2.2. Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων – ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ανάδειξη του πολιτιστικού 

αποθέματος της Στερεάς 

Ελλάδας και προβολή της 

πολιτιστικής της 

φυσιογνωμίας. 

 

- Διάσωση – προστασία και ανάδειξη ιστορικών – 

πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων κάθε ΠΕ / 

δημιουργία «πολιτιστικών διαδρομών» σε 

συνεργασία με αντίστοιχους δημόσιους φορείς 

- Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συνεργασιών και 

δράσεων με δομές, συλλογικότητες και φορείς 

πολιτισμού (περιφερειακούς και 

διαπεριφερειακούς) – π.χ. συνδιοργάνωση 

φεστιβάλ, εκθέσεων, γεγονότων) 

- Δημιουργία οδηγού (έντυπου – ηλεκτρονικού) με 

όλα τα σημεία ιστορικού – αρχαιολογικού – 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ΠΣΤΕ 

- Καθιέρωση διοργάνωσης της ετήσιου «μεγάλου» 

πολιτιστικού γεγονότος , εθνικής και διεθνούς 

εμβέλειας 

 

Διαμόρφωση στρατηγικού 

προσανατολισμού  για 

ολοκληρωμένες πολιτιστικές 

δράσεις σε τοπικό και υπερ-

τοπικό επίπεδο / ανάπτυξη 

συνεργασιών 

 

- Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τον συντονισμό 

πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με 

στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωσή της και 

την επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

- Προώθηση του πολιτισμού και αθλητισμού ως 

γέφυρες κοινωνικής συνοχής. Ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλτούρας 

πληθυσμών και περιοχών – συνδιοργάνωση 

πολυπολιτισμικών γεγονότων σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

- Ενθάρρυνση συλλογικών, τοπικών και κοινωνικών 

φορέων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

πολιτισμού και αθλητισμού – ενθάρρυνση της 

ερασιτεχνικής δημιουργίας 

 

Μέτρο 2.3. Βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 11 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ολοκλήρωση υποδομών 

εκπαίδευσης όλων των 

βαθμίδων – αναβάθμιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

- Ολοκλήρωση σχολικών κτιρίων – υποδομών 

τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – βελτίωση 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

- Προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση 

 

Διατήρηση – διεύρυνση των 

τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων – αναβάθμιση της 

σχέσης ΑΕΙ-ΤΕΙ/ κοινωνίας - 

εργασίας 

- Πρωτοβουλίες της ΠΣΤΕ για τη διατήρηση και 

διεύρυνση του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας 

- Ανάπτυξη ερευνών και μελετών για τη διασύνδεση 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον κοινωνικό 

ιστό, την απασχόληση, την αγορά εργασίας και τις 

ευκαιρίες οικονομικές και κοινωνικής ανάπτυξης 

της ΠΣΤΕ 

- Προώθηση ενίσχυσης της ποιότητας στην 

εκπαίδευση (αναβάθμιση των ΤΕΕ με δυνατότητες 

πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, ενίσχυση 

ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, μέσω 

προγραμμάτων διδακτορικής , μεταδιδακτορικής, 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας) 

         

 

Άξονας Προτεραιότητας 3 : Προώθηση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας της οικονομίας 

 

Η Στερεά Ελλάδα αποτελεί ως προς το αναπτυξιακό της πρότυπο και την απασχόληση μια 

ιδιαίτερη Περιφέρεια της χώρας. Η ιδιαιτερότητα αυτή προκύπτει από την στενή της σχέση 

με την Αθήνα – Αττική και την εγκατάσταση σε αυτή σημαντικών μεταποιητικών μονάδων, 

από το γεωγραφικό της ανάγλυφο και την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων ειδικά σε 

παράκτιες και ορεινές της περιοχές, , από τον περιορισμό της κατοίκησης στα ορεινά, από 

τη δυναμική των αγροτικών της περιοχών, οι οποίες όμως είναι ακόμα προσανατολισμένες 

σε παραδοσιακά παραγωγικά σχήματα. Η κατάσταση στη Στερεά Ελλάδα είχε επί σειρά 

ετών, διαμορφώσει την εικόνα μιας εισοδηματικά εύρωστης Περιφέρειας η οποία, όμως, 

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σε ότι αφορά την ανεργία και την απασχόληση. 

 

Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στα πλαίσια αυτού του Άξονα Προτεραιότητας αποσκοπούν 

στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς τομείς, κλάδους και υπηρεσίες 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας οι οποίοι ενσωματώνουν τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις – 

προκλήσεις της νέας εποχής 

Παράλληλα στόχοι της οικονομικής ανάπτυξης είναι η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου διαβίωσης για όλο τον πληθυσμό μιας περιοχής και η δημιουργία συνθηκών 

απασχόλησης για όλο το εργατικό δυναμικό. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει 

σημαντικό απόθεμα πόρων και ενδογενών χαρακτηριστικών που μπορούν να 

λειτουργήσουν καταλυτικά για την επίτευξη της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 12 

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου, εντάσσονται δράσεις 

ενίσχυσης/προώθησης για το σύνολο των αναπτυξιακών μεταβλητών και παραγόντων 

τόνωσης της οικονομίας της. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Μέτρα και οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 : 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας της οικονομίας 

 

Μέτρα Στόχοι 

3.1. Βιώσιμη ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας 

- Βελτίωση του ανταγωνισμού του επιχειρηματικού και 

επενδυτικού κλίματος στην ΠΣΤΕ και στήριξη των ΜΜΕ 

- Βελτίωση της στρατηγικής / ανταγωνιστικής θέσης και 

της ελκυστικότητας της ΠΣΤΕ ως τόπου άσκησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – προσέλκυση νέων 

επενδύσεων 

- Βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση του 

επιχειρηματικού πλούτου των ορεινών όγκων της 

Στερεάς Ελλάδας 

 

3.2. Διατήρηση – στήριξη 

– αναβάθμιση του 

πρωτογενούς τομέα 

- Αναβάθμιση και διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του πρωτογενή 

τομέα 

- Στήριξη και αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης – 

Διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων, με 

εξειδίκευση ανά περιοχή 

- Λειτουργικός και περιβαλλοντικός εξορθολογισμός 

των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας και 

αλιείας – βελτίωση της εξωστρέφειας των τομέων 

 

3.3. Προώθηση της 

τουριστικής ανάπτυξης 

- Ενίσχυση της στρατηγικής, οργανωτικής και 

διοικητικής ικανότητας της ΠΣΤΕ για τη συμμετοχική 

κινητοποίηση εμπλεκόμενων με τουριστικές 

δραστηριότητες  φορέων για την αύξηση της 

επισκεψιμότητας στη Στερεά Ελλάδα 

- Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 

τουριστικού προορισμού εθνικής και διεθνούς 

εμβέλειας 

- Ολοκληρωμένη τουριστική προβολή της Περιφέρειας – 
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Ενίσχυση της διεισδυτικότητας της Στερεάς Ελλάδας 

ως τουριστικού προορισμού – αξιοποίηση οικονομιών 

κλίμακας από επι μέρους δράσεις προβολής και 

προώθησης του τουριστικού προϊόντος. 

 

3.4. Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας 

       -      Αποτελεσματική σύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού 

με την περιφερειακή αγορά εργασίας της Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη των 

στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 3 : 

 

Μέτρο 3.1. : Βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

- Βελτίωση του 

ανταγωνισμού του 

επιχειρηματικού και 

επενδυτικού κλίματος 

στην ΠΣΤΕ και στήριξη 

των ΜΜΕ 

 

- Ανάληψη πρωτοβουλιών για «κρίσιμα σημεία» 

απλούστευσης διαδικασιών και διατύπωση 

συγκεκριμένων προτάσεων της της συναρμόδιους 

φορείς για απλοποίηση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και εξορθολογισμό της λειτουργίας 

της αγοράς. 

- Προώθηση αναβάθμισης υπηρεσιακών 

λειτουργιών για την απλοποίηση διαδικασιών 

ίδρυσης – αδειοδότησης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων / Άρση επικαλυπτόμενων 

αρμοδιοτήτων 

- Διασφάλιση, σταδιακά, της δυνατότητας παροχής 

εξ΄αποστάσεως διαδραστικών υπηρεσιών σε 

επενδυτές και επιχειρηματίες. 

- Δημιουργία ηλεκτρονικού «Οδηγού», με μορφή 

διαρκούς ενημέρωσης κωδικοποιημένου θεσμικού 

πλαισίου ανά υπηρεσία και βαθμό διοίκησης. 

- Αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών (Jianxi Κίνας) 

για την διεύρυνση της επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας 

- Συνεργασίες με φορείς επιχειρηματικότητας για 

την ανάπτυξη και αξιοποίηση «εργαλείων» 

προβολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Βελτίωση της στρατηγικής / 

ανταγωνιστικής θέσης και της 

ελκυστικότητας της ΠΣΤΕ ως 

τόπου άσκησης 

επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων – 

προσέλκυση νέων 

επενδύσεων 

 

- Διαμόρφωση σχεδίου συστηματικών 

πρωτοβουλιών για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας – ευκαιρίας στην ΠΣΤΕ, σε 

συνδυασμό με την αξιοποίηση της καινοτομίας και 

των τεχνολογικών εξελίξεων 

- Ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών για την 

προβολή της Στερεάς Ελλάδας ως επενδυτικού και 

επιχειρηματικού πόλου, με την αξιοποίηση της 

γεωγραφικής της θέσης και των ειδικών 

πλεονεκτημάτων της  
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- Πρωτοβουλίες για θεσμικές αναπροσαρμογές 

Βιώσιμη διαχείριση και 

αξιοποίηση του 

επιχειρηματικού πλούτου των 

ορεινών όγκων της Στερεάς 

Ελλάδας 

 

- Εξορθολογισμός της αδειοδότησης και διαχείρισης 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων και ΑΠΕ 

- Ταυτοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων – 

συγκεκριμενοποίηση χωροθέτησης 

- Αξιοποίηση φυσικών πόρων, μεγάλο μέρος των 

οποίων συγκεντρώνεται της ορεινούς όγκους της 

Στερεάς Ελλάδας, με σχεδιασμό ανάπτυξης 

ειδικών υποδομών και ανάπλασης ανενεργών 

χώρων δραστηριοτήτων 

Μέτρο 3.2. : Διατήρηση – στήριξη – αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

- Αναβάθμιση και διεύρυνση 

τις ανταγωνιστικότητας του 

επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος του πρωτογενή 

τομέα 

- Στήριξη και αναδιάρθρωση 

τις παραγωγικής βάσης – 

Διαφοροποίηση των 

παραγόμενων προϊόντων, με 

εξειδίκευση ανά περιοχή 

- Λειτουργικός και 

περιβαλλοντικός 

εξορθολογισμός των 

δραστηριοτήτων γεωργίας, 

κτηνοτροφίας και αλιείας – 

βελτίωση τις εξωστρέφειας 

των τομέων 

- * 

- Ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας, 

ενεργειακών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών 

φυτών 

- - Προώθηση συμβολαιακής γεωργίας 

- Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών μονάδων 

- Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων 

- Υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών 

επεξεργασίας υπολειμμάτων 

- Οργάνωση τις παραγωγής προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας με θέσπιση και εφαρμογή 

κοινών κανόνων παραγωγής και από κοινού 

διάθεση των προϊόντων στην αγορά. 

- Σύζευξη των παραγωγικών και μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων / περαιτέρω ανάπτυξη ήπιας 

μορφής μεταποιητικής δραστηριότητας των 

προϊόντων στον πρωτογενή τομέα 

- Σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον 

τουρισμό (αγροτουρισμός, ποιότητα διατροφής, 

κ.λ.π.) / Δημιουργία σε περιφερειακό επίπεδο 

Κέντρου Στήριξης Αγροτουριστικής 

δραστηριότητας 

- Συστηματική προβολή των ελληνικών αγροτικών 

προϊόντων – Καλάθι αγροτικών προϊόντων τις 

Στερεάς Ελλάδας 

- Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και 

συμβουλευτικής υποστήριξης παραγωγών 

- Εκσυγχρονισμός σφαγείων, με εφαρμογή 

συστημάτων ποιότητας 

- Προώθηση τις υδατοκαλλιέργειας σε 

παραδοσιακά αλιευτικές περιοχές, 

εκσυγχρονισμός μέσων και μεθόδων αλιείας, 

προστασία ιχθυοπαοθεμάτων 

- Προώθηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών τις 

Περιφέρειας για δημιουργία δομών και 

υπηρεσιών (Αγροδιατροφική Σύμπραξη, 

Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων, Ενιαίου 

φορέα Αγροτικής έρευνας – Πιστοποίησης & 

κατάρτισης, Σύμφωνο ποιότητας ΠΣΤΕ, καθιέρωση 
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περιφερειακής ταυτότητας ΠΣΤΕ) 

- Σύνδεση επιστημονικών ιδρυμάτων, οργανισμών 

και δημόσιων υπηρεσιών με τις ανάγκες 

παραγωγής 

- Πρωτοβουλίες για θεσμικές ρυθμίσεις 

Μέτρο 3.3. : Προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Ενίσχυση της στρατηγικής, 

οργανωτικής και διοικητικής 

ικανότητας της ΠΣΤΕ για τη 

συμμετοχική κινητοποίηση 

εμπλεκόμενων με τουριστικές 

δραστηριότητες  φορέων για 

την αύξηση της 

επισκεψιμότητας στη Στερεά 

Ελλάδα 

- Διαμόρφωση συγκροτημένου σχεδίου τουριστικής 

ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας 

- Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για την ανάδειξη 

της τουριστικής ταυτότητας της Στερεάς Ελλάδας. 

- Διαμόρφωση συνεκτικού τουριστικού προϊόντος 

σε θεματική βάση 

- Ενθάρρυνση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα / 

κινητοποίηση για παρεμβάσεις ολοκληρωμένου 

και ποιοτικού σχεδιασμού 

Βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης και της ελκυστικότητας 

της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, ως τουριστικού 

προορισμού εθνικής και 

διεθνούς εμβέλειας 

- Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του 

περιφερειακού τουριστικού προϊόντος, με 

αξιοποίηση του συνδυασμού πολιτιστικών / 

φυσικών πόρων 

- Διάχυση των τουριστικών ροών της χωρικές 

ενότητες και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας 

- Ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών και δικτύων 

με άξονες κατά προτεραιότητα βασικούς 

τουριστικούς προορισμούς και στη συνέχεια με 

εναλλακτικούς θύλακες αναψυχής 

- Υποστήριξη του τουρισμού με την διοργάνωση 

σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων και με 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων 

- Ανασυγκρότηση και ανάδειξη των ιστορικών, 

πολιτιστικών και φυσικών τόπων ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος και προώθηση «νέων τουριστικών 

προορισμών» 

Ολοκληρωμένη τουριστική 

προβολή της Περιφέρειας – 

Ενίσχυση της 

διεισδυτικότητας της Στερεάς 

Ελλάδας ως τουριστικού 

προορισμού – αξιοποίηση 

οικονομιών κλίμακας από επι 

μέρους δράσεις προβολής και 

προώθησης του τουριστικού 

προϊόντος. 

- Διάγνωση σύγχρονων αναγκών προβολής και 

προώθησης του τουριστικού προϊόντος – 

Εκπόνηση πλαισίου δράσης 

- Προσέγγιση της προβολής ως σύνολο φυσικού και 

πολιτιστικού αποθέματος 

- Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας στον εθνικό και 

διεθνή χώρο.  

- Οργάνωση και συστηματική παρακολούθηση της 

προβολής σε σχέση με τα παραγόμενα 

αποτελέσματα 

 

Μέτρο 3.4. : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Αποτελεσματική σύνδεση του 

ανθρώπινου δυναμικού με την 

περιφερειακή αγορά εργασίας 

της Στερεάς Ελλάδας. 

- Ανάπτυξη της δικτύωσης εργοδοτών – 

εργαζομένων μέσω φορέων, δομών και 

υπηρεσιών 

- Αναβάθμιση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης 

- Σύσταση και άμεση ενεργοποίηση της 

Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΠΕΕΚ) ως αρμόδιου καθοδηγητικού 

οργάνου 

- Αξιοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ / ΕΚΤ – προτάσεις 

για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους 

 

 

* Αξιοποίηση προτάσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας  4 : Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και της σχέσης Περιφέρειας - πολιτών 

 

 

Ως εσωτερική ανάπτυξη ή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας μιας Περιφέρειας, ορίζεται 

η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της 

λειτουργίας του, θεωρούμενου τόσο ως οργανισμού παροχής δημόσιων υπηρεσιών, αλλά 

και ως πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσμού. 

 

Η επιδίωξη λοιπόν της ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εσωτερικό επίπεδο 

διατυπώνεται ως εξής: « σχεδιάζουμε τη δημιουργία μιας Περιφέρειας, η οποία, έχοντας 

ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες 

διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική 

υποδομή, να μπορεί με ίδιες δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να 

παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες ανάπτυξης 

και να είναι ικανή στο να εκπληρώνει την αποστολή της, με συμμετοχή, διαφάνεια και με το 

επίπεδο  ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των πολιτών» . 

 

Η αποτελεσματική και αποδοτική Περιφέρεια, εξασφαλίζει : 

 

• Την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

• Την ποιότητα των παραγόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και την 

ανταπόκρισή τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των 

οργανώσεών τους . 
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• Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

• Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηματο-οικονομικών πόρων. 

 

Η Περιφέρεια που τηρεί τις αρχές της «χρηστής» διακυβέρνησης, εκτός από τη 

παραδοσιακή αξία της νομιμότητας και τις διοικητικές αξίες της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας, τηρεί επί πλέον και τις ακόλουθες αρχές κοινωνικού και πολιτικού 

χαρακτήρα, που αφορούν στη δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας της ως δημόσιου 

οργανισμού : 

 

• Τη διαφάνεια της λειτουργίας της. 

• Την ενεργό συμμετοχή και τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις 

της. 

• Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία για τις πράξεις της.  

• Τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση. 

• Την ισοτιμία στις σχέσεις Περιφέρειας-πολίτη. 

 

Η εσωτερική ανάπτυξη της Περιφέρειας εξασφαλίζεται μέσα από τη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών της σε δραστηριότητες, διαδικασίες λειτουργίας, οργάνωση, συνεργασίες, 

ανθρώπινους και υλικούς πόρους, και οικονομικά, καθώς και μέσα από λειτουργίες 

αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών.   

Οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης μας δείχνουν το «τι αναπροσαρμογές πρέπει να γίνουν 

εσωτερικά, προκειμένου η Περιφέρεια να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης». Με 

τον καθορισμό των Μέτρων και των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης, συμπληρώνεται ο 

πίνακας, που ακολουθεί : 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και της σχέσης Περιφέρειας - πολιτών 

 

Μέτρα Στόχοι 

4.1. Αμφίδρομη 

επικοινωνία Περιφέρειας 

– πολιτών / Αναβάθμιση 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

- Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών 

φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων – 

Ενίσχυση της διαφάνειας 

- Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση των 

πολιτών – Λειτουργία και διαρκής αναβάθμιση του 

ιστότοπου της Περιφέρειας 

- Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών – 
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Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

4.2. Διαδικασίες 

διοίκησης, οργάνωσης 

και βέλτιστης λειτουργίας 

της ΠΣΤΕ 

- Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των 

οργάνων διοίκησης 

- Αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων – Εφαρμογή 

νέου θεσμικού πλαισίου Ν.3850/2010. 

- Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγηση της δράσης της 

Περιφέρειας 

- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

- Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της 

υλικοτεχνικής υποδομής 

- Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής – αναβάθμιση 

της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών – ανάπτυξη 

συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς 

- Βελτίωση των οικονομικών – διαχειριστικών 

λειτουργιών. 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη των 

στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 4 : 

 

Μέτρο 4.1. Αμφίδρομη επικοινωνία Περιφέρειας – πολιτών / Αναβάθμιση παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Τόνωση της συμμετοχής 

πολιτών και συλλογικών 

φορέων στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων – 

Ενίσχυση της διαφάνειας 

 

- Λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής 

Διαβούλευσης 

- Καθιέρωση της διαβούλευσης - Κατάρτιση 

κανονισμού διαβούλευσης 

- Καθιέρωση της δημόσιας λογοδοσίας (απολογισμός 

πεπραγμένων) και ενημέρωσης πεπραγμένων με 

διευρυμένη συμμετοχή πολιτών και φορέων 

 

Συστηματική ενημέρωση και 

πληροφόρηση των πολιτών – 

Λειτουργία και διαρκής 

αναβάθμιση του ιστότοπου 

της Περιφέρειας 

- Κατάρτιση χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

των πολιτών 

- Έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση οδηγού του 

πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΠΣΤΕ σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  

- Κατάρτιση κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών 

- Λειτουργία ιστότοπου της ΠΣΤΕ και ανάδειξή του σε 

«οδικό χάρτη» ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των 

συναλλασόμενων. 

 

Βελτίωση της διοικητικής - Κατάρτιση σχεδίου  προώθησης και εφαρμογής της 
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εξυπηρέτησης των πολιτών – 

Εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

Μέτρο 4.2. Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της ΠΣΤΕ 

Στόχοι Ενδεικτικές δράσεις 

Βελτίωση της λειτουργίας των 

υπηρεσιών και των οργάνων 

διοίκησης 

 

- Ανασχεδιασμός της οργανωτικής δομής της ΠΣΤΕ, 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διοικητικών 

μονάδων, εκπόνηση νέου ΟΕΥ και εφαρμογή του 

- Σχεδιασμός Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας με 

απλοποίηση – βελτίωση των διαδικασιών για βασικές 

λειτουργίες της ΠΣΤΕ (π.χ. οικονομική διαχείριση, 

διαχείριση έργων, διαχείριση κίνησης οχημάτων και 

μηχανημάτων, κ.λ.π.) 

 

Αναδιοργάνωση των Νομικών 

Προσώπων – Εφαρμογή νέου 

θεσμικού πλαισίου 

Ν.3850/2010. 

 

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου αναδιοργάνωσης 

των Νομικών Προσώπων (καταργήσεις, συγχωνεύσεις, 

κ.λ.π.) 

 

Εισαγωγή σύγχρονων 

διαδικασιών 

προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και 

αξιολόγηση της δράσης της 

Περιφέρειας 

 

- Κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης της 

ΠΣΤΕ και των αντίστοιχων απολογισμών δράσης 

- Σχεδιασμός, τυποποίηση και εφαρμογή διαδικασιών 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της δράσης της ΠΣΤΕ 

- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση 

προγραμμάτων ενημέρωσης / κατάρτισης των αιρετών 

και των προϊσταμένων, στα νέα συστήματα διοίκησης 

της ΠΣΤΕ 

 

Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

- Σχεδιασμός των θέσεων εργασίας ανά ΠΕ / 

Περιγραφή των καθηκόντων και προσόντων για κάθε 

θέση εργασίας 

- Προγραμματισμός αναγκών ανθρώπινου δυναμικού 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή εσωτερικού συστήματος 

πληροφόρησης του προσωπικού για θέματα που το 

αφορούν 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διάγνωσης 

και αναγκών βελτίωσης των προσόντων του 

προσωπικού της ΠΣΤΕ με βάση τις θέσεις εργασίας 

- Ενθάρρυνση της συμμετοχής του προσωπικού σε 

προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης, 

πληροφόρησης. 

 

Βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και της 

υλικοτεχνικής υποδομής 

 

- Ανανέωση, εκσυγχρονισμός και συντήρηση 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των 

δικτυακών υποδομών  

- Εφαρμογή προγράμματος αντιμετώπισης των 

κτιριακών αναγκών της ΠΣΤΕ στην κατεύθυνση της 

ενιαίας εγκατάστασης των υπηρεσιών και Ν.Π. 
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Αξιοποίηση τεχνολογιών 

πληροφορικής – αναβάθμιση 

της επικοινωνίας μεταξύ των 

υπηρεσιών – ανάπτυξη 

συνεργασιών και δικτυώσεων 

με άλλους φορείς 

 

- Αναβάθμιση και επέκταση των εφαρμογών του 

ΟΠΣΝΑ στην ΠΣΤΕ (ψηφιοποίηση δεδομένων, 

δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων, εξασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας των εφαρμογών) 

- Λειτουργία δομών τεκμηρίωσης (συλλογή στοιχείων, 

επεξεργασία δεδομένων) – διαμόρφωση διαρκούς 

συνεργασίας και αλληλοτροφοδότησης σε, εσωτερικό, 

περιφερειακό, δια – περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο 

 

Βελτίωση των οικονομικών – 

διαχειριστικών λειτουργιών. 

 

- Βελτίωση των εσόδων / περιορισμός των εξόδων 

- Ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων με αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και των δράσεων των Νομικών 

Προσώπων 

- Εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 

- Εκπόνηση σχεδιασμού αξιοποίησης, 

επαναξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ΠΣΤΕ. 

 

 

 

 


