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Επιχειρησιακό Σχέδιο  

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

1. Συνοπτικά Στοιχεία 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής                                                                        

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών: 

ΓΡΕΒΕΝΑ 2020 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της πόλης των 

Γρεβενών με κύρια διεύρυνση στα νότια όρια της επί του Γρεβενίτη ποταμού 

και την περιοχή του δάσους Καστράκι. Περικλείεται από τις κύριες Οδούς: 

Αγίου Αχιλλείου, 13ης Οκτωβρίου, Κ. Παλαιολόγου, Μ. Αλεξάνδρου, Κ. 

Ταλιαδούρη (έως την έξοδο της πόλης προς Κοζάνη), Περιφερειακή Γρεβενών, 

περιοχή Δάσους Καστράκι. 

 

 

Αστική Αρχή που υποβάλλει το 

ΕΣΣΒΑΑ 

 
Δήμος Γρεβενών                                     

Στοιχεία του εκπροσώπου της 

Αστικής Αρχής 

Ονομ/μο: Δασταμάνης Γεώργιος 

Τίτλος/Θέση: Δήμαρχος   

Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1 ΤΚ: 51100 

Τηλέφωνο: 24623 50830 

Τηλεομοιοτυπία: 24620 87547 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dimosgrevenon@0641.syzefxis.gov.gr 

 

Εκτιμώμενη χρονική περίοδος 

υλοποίησης 

(έτος έναρξης – έτος λήξης) 

 

2017-2020 

(µε δυνατότητα επέκτασης έως το 2023) 
 

 

Σύνολο προτεινόμενου 

προϋπολογισμού για 

χρηματοδότηση από το ΕΠ ΠΔΜ 

2014-2020 (σε ΕΥΡΩ) 

  

ΕΥΡΩ 6.640.000 
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Επιτελική Σύνοψη του 

ΕΣΣΒΑΑ 

 

 

Τα Γρεβενά είναι μια μικρή πόλη που έχει υποστεί τις συνέπειες της διεθνούς 

και κυρίως της πρόσφατης ελληνικής οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα την 

ραγδαία επιδείνωση των αναπτυξιακών της δεικτών. Ιδιαίτερα ο κεντρικός 

πυρήνας της (επιλεχθείσα περιοχή παρέμβασης), αποτελεί παράδειγμα μιας 

περιοχής της πόλης που έχει ανάγκη από πολιτικές αστικής αναγέννησης, οι 

οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε πολυδιάστατες παρεμβάσεις.  

H πόλη αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να βρεθεί ενώπιον μιας δομικής αλλαγής, 

μικρής ή μεγάλης έκτασης, που θα οφείλεται σε οικονομικούς, κοινωνικούς, 

περιβαλλοντικούς ή καθαρά πολεοδομικούς λόγους. Αρκετές από αυτές είναι 

πιθανό να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με σχετική ταχύτητα, να 

επεκταθούν και να εδραιώσουν τη θέση τους. Αντίθετα, εκείνες που δεν 

καταφέρνουν να προσαρμοστούν εγκαίρως στις αλλαγές του μικρο- αλλά και 

μακρο- περιβάλλοντός τους, θα λειτουργήσουν ως προβληματικά κέντρα και 

σταδιακά θα παρακμάσουν στο πλαίσιο της αστικής ανταγωνιστικότητας που 

παρατηρείται στις μέρες μας. 

H πόλη των Γρεβενών βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα σημάδια  Αστικής 

Συρρίκνωσης: 

Ειδικότερα, η αστική συρρίκνωση επέρχεται στα Γρεβενά καθώς αποτελεί 

πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, η οποία αντιμετωπίζει συνεχή 

δημογραφική μείωση για περίοδο πολλών ετών, ενώ ταυτόχρονα 

συντελούνται οικονομικές αλλαγές και υπάρχουν συμπτώματα δομικής κρίσης 

(SCIRN, 2012).  

Για το λόγο αυτό, από την Δημοτική Αρχή και τα στελέχη του Δήμου γίνεται μια 

πολύ μεγάλη προσπάθεια ανάκαμψης της πόλης και ειδικότερα της 

επιλεχθείσας περιοχής παρέμβασης, καθώς σημαντικό τμήμα της αποτελεί 

μία περιοχή που είτε παραμένει στάσιμη, είτε υποβαθμίζεται σε σημεία της, 

χωρίς κάποια ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική. 

Κεντρικά χαρακτηριστικά που δηλώνουν το σημαντικό επίπεδο αυτής της 

στασιμότητας και υποβάθμισης είναι: 

• Δημογραφικές μεταβολές και χαρακτηριστικά (πληθυσμιακή 

αποδυνάμωση, γήρανση) 

• Μείωση οικονομικής δραστηριότητας 

• Περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις (έλλειψη ελεύθερων 

χώρων, χώρων πρασίνου, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, 

συγκέντρωση άδειων κτιρίων, κτιριακό απόθεμα χαμηλής ενεργειακής 

αποδοτικότητας κα) 

• Κοινωνικά προβλήματα (συγκέντρωση ευαίσθητων και ευάλωτων 

πληθυσμιακών ομάδων, έλλειψη κοινωνικών υποδομών κα)     

• Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ισχύουν συνδυαστικά και η περιοχή 

παρέμβασης θεωρείται απολύτως επιλέξιμη για την εφαρμογή του 

εργαλείου της ΒΑΑ στη Δυτική Μακεδονία.  

Το ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενά 2020 (μετά από μία κοπιώδη και σημαντική προσπάθεια 

των στελεχών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής για ποιοτική προετοιμασία 

– προεργασία) περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενότητες δράσεων στην λογική 

της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την Ποιότητα Ζωής στα Γρεβενά με 

αναπτυξιακή προοπτική, πιο φιλικές προς το Περιβάλλον, με λιγότερο 
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κυκλοφοριακό και περισσότερους διαμορφωμένους προς χρήση ελεύθερους 

χώρους, με ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, της Επιχειρηματικότητας και για 

πρώτη φορά στα ιστορικά μιας ολοκληρωμένης αξιοποίησης του Υδάτινου 

στοιχείου που προσφέρει ο Γρεβενίτης ποταμός. Ταυτόχρονα υπάρχει 

σημαντική προετοιμασία του χαρακτήρα της πόλης για το άμεσο μέλλον με 

δράσεις τόσο ενίσχυσης, όσο και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ειδικά για νέους, ΑΜΕΑ και ΕΚΟ. Ο 

Δήμος έχει συμπεριλάβει ώριμες και στοχευμένες εφαρμόσιμες δράσεις, 

έξυπνες και λειτουργικές επιλογές (μετά από την επεξεργασία των προτάσεων 

που κατατέθηκαν κατά την περίοδο διαβούλευσης). Κρίσιμο σημείο της 

σύνθεσης του Σχεδίου αποτελεί η προσεκτική εκτίμηση των απαιτούμενων 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που απαιτεί η διαχείριση & υλοποίηση 

του, η οποία περιλαμβάνεται και τεκμηριώνεται στο παρόν Σχέδιο και τα 

παραρτήματα που το συνοδεύουν.  

Επίσης υιοθετείται πλήρως ως κομβική στρατηγική προσέγγιση του Σχεδίου η 

έννοια της Αστικής Αναγέννησης, η οποία αποτελεί μια μετεξέλιξη των 

πολιτικών της αστικής ανάπλασης, ως μεμονωμένης δράσης αστικής 

ανάπτυξης. Παρά το θεωρητικά μικρό μέγεθος του Δήμου, υιοθετήθηκε αυτή 

η καινοτόμα προσέγγιση που ανήκει στο σύγχρονο πλαίσιο της 

ανασυγκρότησης των αστικών κέντρων ανά τον κόσμο, μελετήθηκαν από την 

ομάδα κατάρτισης μια σειρά από μεθοδολογικά υποδείγματα επίκαιρων 

πρακτικών αστικού σχεδιασμού, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε ως μια 

απολύτως ορθή νέα επιλογή πολιτικής αστικής ανάπτυξης που 

συμπεριλαμβάνει τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, 

πέρα από τον φυσικό – πολεοδομικό.  

Το Σχέδιο του ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου για την πόλη των Γρεβενών διαπνέεται από 

το εξής Όραμα Αστικής Αναγέννησης (σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο  &  ευθυγράμμιση με το υπό ανάθεση & 

εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου):  Γρεβενά 2020: Ισόρροπη αστική ανάπτυξη για 

τους κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρηματίες & ανάδειξη της πόλης σε 

αγρο-τουριστικό & γαστρονομικό προορισμό.  

Επιδιώκεται μια Βιώσιμη Ανάπτυξη σημαντικού τμήματος της πόλης, όπου 

είναι έντονη η αστική συρρίκνωση, με την άρση αδυναμιών και διαρθρωτικών 

προβλημάτων, αναζωογόνηση και αναβάθμιση μέσω ειδικών στοχευμένων 

παρεμβάσεων που υποστηρίζουν πολυεπίπεδα το Όραμα του Σχεδίου, 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συνδεόμενων επιχειρήσεων 

(υφιστάμενων – νέων), με ισόρροπες επενδύσεις τόσο στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο, όσο και σε παρεμβάσεις κοινωνικής συνοχής & συγκράτησης 

ειδικών ομάδων πληθυσμού, εργαζόμενων και επιχειρηματιών. Το ΕΣΣΒΑΑ, 

που από τη θεσμική σύλληψή του δίνει τη δυνατότητα πολυδιάστατων 

παρεμβάσεων, έχει σχετικά βραχυπρόθεσμη διάρκεια υλοποίησης, καθώς 

επιδιώκει την επίτευξη συνθηκών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μέσω του 

εκσυγχρονισμού του παραγωγικού ιστού και των υποδομών της περιοχής 

εφαρμογής και μελέτης ως προς την προετοιμασία της διαφύλαξης και 

αειφορίας των φυσικών πόρων, της ενθάρρυνσης της ενδογενούς ανάπτυξης 

προς την κατεύθυνση της «έξυπνης» και «πράσινης» εξειδίκευσης, της 

ενδυνάμωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και των διαδικασιών αστικής 

διακυβέρνησης, της κοινωνικής συνοχής, μέριμνας και επιμόρφωσης, της 
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αναβάθμισης της εικόνας της μέσω της συνετής διαχείρισης του τουριστικού 

και επιχειρηματικού της αποθέματος και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της 

περιοχής μελέτης, στο πλαίσιο της σημερινής αστικής ανταγωνιστικότητας.  

Βασικά συνθετικά χαρακτηριστικά της λογικής της προεργασίας – 

προετοιμασίας και εν τέλει της εκπόνησης του Σχεδίου αποτέλεσαν: 

1. Συμμετοχική προσέγγιση με την εμπλοκή και διαβούλευση των 

πολιτών, επαγγελματιών & των ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή 

και σε όλη τη διαδικασία επιλογής των χαρακτηριστικών του ΕΣΣΒΑΑ 

και τη λήψη αποφάσεων, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση, στη 

δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων 

ζητημάτων σχεδιασμού και στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων 

και της ισόρροπης ανάπτυξης, 

2. Δέσμευση για αειφορία: εξισορροπώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, 

την ποιότητα του περιβάλλοντος και την αστική οικονομική ανάπτυξη, 

3. Ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρακτικών και των πολιτικών μεταξύ 

των διαφόρων τομέων – παρεμβάσεων αναπτυξιακής πολιτικής και 

μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης του ΕΣΣΒΑΑ, 

4. Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων δεικτών και στόχων, που 

προέρχονται από βραχυπρόθεσμους (κυρίως) στόχους, 

ευθυγραμμισμένων με το Όραμα για τη βιώσιμη και ποιοτική 

βελτίωση της καθημερινότητας και ενσωματωμένων σε μια συνολική 

στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, 

5. Επισκόπηση του κόστους υλοποίησης (ανθρώπινοι και οικονομικοί 

πόροι) του ΕΣΣΒΑΑ και των αναμενόμενων ωφελειών του, 

λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες και οφέλη σε 

όλους τους τομείς της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, μέθοδος η 

οποία περιλαμβάνει: α) την ανάλυση της κατάστασης και το βασικό 

σενάριο, β) τον καθορισμό του οράματος και των στόχων, γ) την 

επιλογή των πολιτικών, των ειδικών στόχων ανά άξονα & των 

παρεμβάσεων, δ) την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των πόρων 

σύμφωνα με το σύστημα διακυβέρνησης, ε) τις θεσμικές διαδικασίες 

παρακολούθησης και υλοποίησης. 

Η οπτική του Δήμου Γρεβενών για το νέο εργαλείο της ΒΑΑ στην ΠΠ 2014-

2020 και την εφαρμογή τους στη Δυτική Μακεδονία που καθόρισε τη 

σύνθεση του παρόντος και προσδιόρισε τη φιλοσοφία του στρατηγικού 

σχεδιασμού του ΕΣΣΒΑΑ «Γρεβενά 2020»: 

Πέραν των προβλέψεων του εγκεκριμένου ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας 

προσαρμοζόμενοι και στις θέσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αξιοποίηση 

αυτού του νέου εργαλείου της ΒΑΑ για το Δήμο έχει μεταξύ άλλων τα εξής 

κρίσιμα πλεονεκτήματα (πέραν των αναμενόμενων σημαντικότατων σχετικών 

ωφελειών για τους δημότες): 

• Επιτρέπει τη διεκδίκηση και εξασφάλιση πολλαπλών πηγών 

χρηματοδότησης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης εδαφικής 

παρέμβασης από τα διαθέσιμα Ευρ. Ταμεία. 

• Επιτρέπει την σχετικά ασφαλή επιλογή των κατάλληλων 

παρεμβάσεων με χρονική και εφαρμοστική αλληλουχία και 

διασύνδεση, χωρίς να τίθεται ζήτημα ανταγωνιστικής επιλογής για τις 
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εγκεκριμένες δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΣΣΒΑΑ (τμήμα της 

χρηματοδότησης που αφορά στο τρέχον ΠΕΠ της ΠΔΜ). Το βασικό 

κριτήριο, πέραν των προβλέψεων περί επιλεξιμότητας και ασφαλούς 

διαχείρισης, είναι η εξυπηρέτηση της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης, 

όπως αυτή θα συμφωνηθεί μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔ του ΠΕΠ της 

ΠΔΜ με την έγκριση του Σχεδίου. 

• Επιτρέπει την πολύ στενή παρακολούθηση και υποστήριξη στην 

ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων της χωρικής στρατηγικής της 

περιοχής παρέμβασης. 

• Επιτρέπει την ανάθεση ευθύνης στρατηγικού σχεδιασμού, επιλογής 

και αξιολόγησης δράσεων ή/και διαχείρισης στο Δήμο, με τρόπο 

τέτοιο που και εξασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση. 

• Επιτρέπει τέλος την ενίσχυση της πεποίθησης των εμπλεκόμενων 

στελεχών και υπαλλήλων τόσο στην εφαρμογή στρατηγικής,  όσο και 

στην υλοποίηση του Σχεδίου. 

Προβλέπονται οι εξής δυνητικές δράσεις στη λογική της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης: 

Α. Δράσεις υποδομών  

1. Δράση 1η - Κωδικός 2.1: Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση 

του πρώην Κτιρίου ΚΕΓΕ και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του.  

2. Δράση 2η - Κωδικός 3.1: Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και 

εξυπηρέτησης εκδηλώσεων υποστήριξης κοινωνικής συνοχής στο 

Γρεβενίτη.   

3. Δράση 3η - Κωδικός 3.2: Περιβαλλοντικά φιλικές και ήπιες 

παρεμβάσεις αστικής διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως 

σύνδεση με την περιοχή  Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι.  

4. Δράση 4η - Κωδικός 2.2: Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη.  

5. Δράση 5η - Κωδικός 1.1: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Δημοτικές Υποδομές Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις 

ενεργειακού χαρακτήρα στο  1ο & 2ο Γυμνάσιο - 1ο & 2ο Λύκειο. 

6. Δράση 6η - Κωδικός 2.3: Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας.   

7. Δράση 7η  - Κωδικός 1.2: Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο 

κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών.  

8. Δράση 8η - Κωδικός 1.3: Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό με εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών Λύσεων στην ευρύτερη 

περιοχή παρέμβασης.  

Β. Συνδεόμενες Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικού Χαρακτήρα   

Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόνωσης της 

απασχόλησης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 

φτώχειας στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης: 

9. Δράση 9η - Κωδικός 7.1: Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων 

ΜΜΕ και επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.  

10. Δράση 10η - Κωδικός 5.1: Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής 

παρέμβασης.   
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11. Δράση 11η - Κωδικός 4.1: Δημιουργία Χώρου δημιουργικής 

απασχόλησης & άθλησης ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ.   

12. Δράση 12η - Κωδικός 8.1: Καταρτίσεις - συμβουλευτική - ενίσχυση 

ειδικών ομάδων πληθυσμού για την εξυπηρέτηση των επί μέρους 

παρεμβάσεων  του ΕΣΣΒΑΑ. 

13. Δράση 13η - Κωδικός 6.1: Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών μέσω του 

Δημοτικού Portal.   

14. Δράση 14η - Κωδικός 2.4:  Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής 

παρέμβασης από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον.    

Τέλος:  

Το ΕΣΣΒΑΑ έχει εντοπίσει σε σχέση με τις προγραμματισμένες δράσεις και 

ταυτόχρονα έχει  προβλέψει να καλυφθούν όλες οι ανάγκες ατόμων με 

αναπηρία, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την υλοποίηση της 

στρατηγικής με κάθε δυνατό τρόπο. Αρκετές από τις δράσεις των αξόνων 8, 9 

και 10 έχουν στον σχεδιασμό τους ως προτεραιότητα την εφαρμογή τους με 

αξιοποίηση τους από ΑΜΕΑ και ΕΚΟ (πχ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

αυταπασχόλησης ΑΜΕΑ, καινοτομικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην 

εξυπηρέτηση των στόχων του ΕΣΣΒΑΑ κα). Οι ίσες ευκαιρίες, η μη διάκριση 

λόγω αναπηρίας και η διασφάλιση προσβασιμότητας είναι εξασφαλισμένες 

από την υλοποίηση όλων των προτεινόμενων δράσεων του Σχεδίου ΒΑΑ των 

Γρεβενών.   

 

 

Υπογραφή Εκπροσώπου 

Αστικής Αρχής 

& 

Σφραγίδα 
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2. Ενωσιακό και Εθνικό Πλαίσιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Ενωσιακό Πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020 

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 στοχεύει στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών που ενισχύουν 

τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα των πόλεων και να διασφαλιστούν 

συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). 

Τι περιλαμβάνεται στη νέα προσέγγιση;  

Ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης, με μια πιο ολιστική προσέγγιση: 

Ως βασική αρχή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα υποστηρίξει τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, 

κλιματικές, κοινωνικές και δημογραφικές προκλήσεις των αστικών περιοχών (Άρθρο 7, του κανονισμού 

ΕΤΠΑ). Η σημασία αυτής της αρχής είναι διττή: Σημαίνει ότι οι πόροι επικεντρώνονται με τρόπο ενοποιημένο 

για να στοχεύουν περιοχές που αντιμετωπίζουν επιμέρους αστικές προκλήσεις. Ταυτόχρονα, τα αναπτυξιακά 

έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ σε αστικές περιοχές ενσωματώνονται στους ευρύτερους στόχους 

των προγραμμάτων. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ), σε συνέργεια με το ΕΤΠΑ, για την υποστήριξη μέτρων που αφορούν στην απασχόληση, την εκπαίδευση, 

την κοινωνική ένταξη και τη θεσμική επάρκεια, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο των 

ολοκληρωμένων στρατηγικών. 

Μεγαλύτερη έμφαση στην αστική ανάπτυξη σε προγραμματικό επίπεδο: 

Οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να περιγράφουν τις ρυθμίσεις 

που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη χρήση των ταμείων του ΕΔΕΤ για τη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών 

περιοχών στο ευρύτερο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή επίσης αναμένει την επίτευξη στενής 

σύνδεσης αυτής της προσέγγισης της αστικής ανάπτυξης με την ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

αντιμετωπίζει τις επιμέρους ανάγκες των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάζονται πιο έντονα από τη 

φτώχεια, ή ομάδων-στόχων με υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή αποκλεισμού – όπως περιγράφεται στη 

Σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα. 

Εθνικό Πλαίσιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 2014-2020 

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) ως ένα από τα κύρια «εργαλεία» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

καλείται να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων των αστικών περιοχών και ειδικότερα:  

• Στην ολοκληρωμένη και στοχευμένη αναπτυξιακή παρέμβαση στα αστικά κέντρα με στόχο την 

αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως κινητήριες δυνάμεις στην 

ευρύτερη περιοχή επιρροής τους.  

• Στην αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης των αστικών περιοχών, ιδίως των 

περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, των υποβαθμισμένων εμπορικών 

κέντρων των μεγάλων πόλεων (ιδίως στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και των 

εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών  

• Στην άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, με την αναζωογόνηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και την ανασυγκρότηση των 

κοινωνικών υποδομών.  
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• Στην προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, με αιχμή 

την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.  

• Στην αντιστροφή της αστικής διάχυσης μέσω της προώθησης της αρχής της «συμπαγούς πόλης» και 

παράλληλα η ένταξη του κεντρικού πυρήνα, της περιαστικής ζώνης, των περιμετρικών περιοχών και 

της άμεσα επηρεαζόμενης υπαίθρου σε ενιαίες τοπικές στρατηγικές ανάκαμψης, αναβάθμισης και 

ανάπτυξης.  

• Στην ανάκτηση του δημόσιου χώρου και η ανάπτυξη δομών κοινωνικής οικονομίας και στέγασης με 

την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.  

Ως Θεματικοί Στόχοι που αφορούν στην εφαρμογή της "Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης", ορίζονται κατ’ αρχάς 

κατά σειρά προτεραιότητας για την τελική επιλογή των προτεινόμενων στρατηγικών από τις Διαχειριστικές 

Αρχές, οι ακόλουθοι: ΘΣ3, ΘΣ9, ΘΣ8, ΘΣ7, ΘΣ6 και ΘΣ2. Ωστόσο, είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να 

επεκτείνεται σε μεγαλύτερο αριθμό Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, που καλύπτουν 

εκείνους τους τύπους δράσεων που η εκάστοτε στρατηγική τεκμηριωμένα θα υποδεικνύει ως αναγκαίους 

και κατάλληλους.  

Όπως περιγράφεται στο ΕΣΠΑ, για την επιλογή των περιοχών εφαρμογής, προκρίνονται οι παρακάτω 

κατηγορίες περιοχών:  

• Περιοχές εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου ή περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές 

παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή σε Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής 

Παρέμβασης, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία.  

• Ορίζονται με βάση τα όρια Δημοτικής Ενότητας ή όρια Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ρυθμιστικού 

Σχεδίου και ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους.  

• Αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις: οικονομικές / περιβαλλοντικές / κλιματικής αλλαγής /  

δημογραφικές / λειτουργικής οργάνωσης της πόλης.  

• Περιλαμβάνουν ζώνες αποβιομηχάνισης, περιοχές που περισσότερο δοκιμάζονται από την 

οικονομική κρίση με τα συνακόλουθα φαινόμενα αστικής φτώχειας και υψηλών ποσοστών ανεργίας 

και κοινωνικού αποκλεισμού, ή περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και αυθαίρετης δόμησης.  

Στις περιοχές αυτές προτείνεται η προσέγγιση της «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» να εφαρμοστεί μέσω του 

εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). Για περιοχές μικρότερης κλίμακας 

(υποβαθμισμένες κεντρικές περιοχές, ζώνες αλλαγών χρήσεων και αστικής διάχυσης, ζώνες άναρχης αστικής 

δόμησης, θύλακες φτώχειας και συγκέντρωσης ομάδων που εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο διακρίσεων και 

αποκλεισμού, ζώνες με ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και ανάγκη 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κλπ.) η "Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη" δύναται να εφαρμοστεί και στο 

πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ).  

Η "Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη" χρηματοδοτείται μέσω των ΠΕΠ με τη συμπλήρωση πόρων που θα 

διαθέσουν στις Περιφέρειες, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά- τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Ολοκληρωμένες Στρατηγικές 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  

Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα γίνει στο πλαίσιο 

ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στη 
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συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, την 

τεχνική ετοιμότητα και την ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα.  

Είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ, με την κατάλληλη συμμετοχή αρχών 

του τομεακών προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτήσουν και θα τηρείται χρηματοδοτικός πίνακας 

διακριτός κατά ΕΔΕΤ. 

Οι τοπικές αρχές υποβάλλουν τις προτεινόμενες στρατηγικές ΒΑΑ και είναι αρμόδιες για την επιλογή των 

επιμέρους δράσεων/έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από τον Κανονισμό. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε στρατηγικές που προωθούν ολοκληρωμένο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της πόλης 

και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με την αρχή της «συμπαγούς πόλης» και προωθούν την 

ολοκληρωμένη ένταξη της σε ενιαίο σχεδιασμό (μικτών) χρήσεων γης και μετακινήσεων, την ενεργοποίηση 

του οικιστικού δυναμικού για παραγωγικές δραστηριότητες ή κατοικία και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη 

μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου, τη στοχευμένη καταπολέμηση των συνεπειών 

της κλιματικής αλλαγής και τις κοινωνικές λειτουργίες και εξυπηρετήσεις. Η αύξηση του αστικού πρασίνου 

και των ανοιχτών χώρων συγκέντρωσης, η διάσωση του οικιστικού αποθέματος και η αξιοποίηση της 

αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό αποτελούν επιπλέον ενδεικτικές δράσεις. 

Η ανάπτυξη πράσινων υποδομών (green infrastructure) με την ένταξη περιβαλλοντικών στοιχείων στο αστικό 

περιβάλλον, καθώς και η προώθηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνιστούν επιπρόσθετες 

σημαντικές επιλογές οικονομικής αστικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της λειτουργίας μικρών-μεσαίων 

επιχειρήσεων οικολογικής καινοτομίας. 

Σε κάθε Περιφέρεια, το πλήθος των στρατηγικών ΒΑΑ ορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα του αστικού 

πληθυσμού και τη συμμετοχή των αστικών δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ της και στη συνολική απασχόληση.  

Στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, η οποία θα εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο μέσω ΟΧΕ και εφόσον κριθεί σκόπιμο 

μέσω ΤΑΠΤοΚ, αναμένεται να αποδοθούν ενδεικτικά 6 % των πόρων των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Από τους πόρους 

αυτούς, τουλάχιστον - και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς - το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ 

θα επενδυθεί στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης. Ως γενική κατεύθυνση 

προκρίνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του ΕΚΤ ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγμένες 

και στις μεταβατικές Περιφέρειες. Ενδεικτικά αναμένεται 8% των πόρων του ΕΚΤ να αποτελέσει τμήμα 

ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. 
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3. Παρουσίαση Περιοχής Παρέμβασης - Καταγραφή Υφιστάμενης 

Κατάστασης 

3.1. Οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης (χαρακτηριστικά περιοχής: όρια, έκταση, 

πληθυσμός πόλης κλπ.) 

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της πόλης των Γρεβενών με κύρια διεύρυνση στα 

νότια όρια της επί του Γρεβενίτη ποταμού και την περιοχή του δάσους Καστράκι. Περικλείεται από τις κύριες 

οδούς: Αγίου Αχιλλείου, 13ης Οκτωβρίου, Κ. Παλαιολόγου, Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Ταλιαδούρη (έως την έξοδο της 

πόλης προς Κοζάνη), Περιφερειακή Γρεβενών, περιοχή Δάσους Καστράκι. (Χάρτες 1 και 2 παραρτήματος) 

Εποπτικός Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης  

 

Η πόλη των Γρεβενών καταλαμβάνει έκταση 2,92 Km2, ενώ η περιοχή παρέμβασης καταλαμβάνει έκταση 

0,59 Km2. Περιλαμβάνονται στην περιοχή αυτή: 

• Κτίρια διοίκησης του Δήμου (Δημαρχείο Γρεβενών, ΔΕΥΑΓ) 

• Άλλα κτίρια δημόσιας διοίκησης (ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΔΕΗ)  

• Εκπαιδευτήρια Α’ και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικούς 

σταθμούς, Γυμνάσια - Λύκεια) και ιδιωτικά φροντιστήρια (Ξένων γλωσσών και Α’ Βάθμιας και Β΄ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης) 

• Σταθμοί μεταφορών (σταθμοί ΤΑΧΙ) 

• Καταστήματα αναψυχής (εστίασης, καφέ, μπαρ, κα.)  

• Το μεγαλύτερο μέρος καταστημάτων εμπορικής δραστηριότητας και υπηρεσιών της πόλης (οδοί 

Ζιάκα, Ταλιαδούρη, περιοχή κεντρικής πλατείας – Δημαρχείου κλπ.) 

• Εμπορικό Επιμελητήριο & γραφεία διαφόρων Συλλόγων  
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• Κατοικίες 

• Βουλκανιζατέρ, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. συναφείς δράσεις στην παραποτάμια περιοχή 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης είναι 13.374 κάτοικοι. Στην περιοχή 

παρέμβασης αντιστοιχεί το ~54% των κατοίκων δηλαδή περίπου 7.200 μόνιμοι κάτοικοι (με βάση εκτίμηση 

των στελεχών του Δήμου και μετά από επισκόπηση συγκεντρωτικών στοιχειών του Τέλους Ακίνητης 

Περιουσίας Δήμου Γρεβενών, της στοιχείων καταναλωτών ύδρευσης της ΔΕΥΑΓ, της μελέτης της ΠΕΣΚΕ ΠΔΜ, 

έλεγχο της πυκνότητας και των χαρακτηριστικών δόμησης με χρήση διαδικτυακών εργαλείων κ.α.). Με 

δεδομένη τη συγκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών και της εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή 

παρέμβασης μπορούμε να συμπεράνουμε ευλόγως για την περιοχή ότι αποτελεί σε καθημερινή βάση πεδίο 

σημαντικής κινητικότητας της πόλης.   

3.2. Κατηγορία Περιοχής Παρέμβασης 

Πίνακας 3.1 – Κατηγορία Περιοχής Παρέμβασης 

α/α Κατηγορία Περιοχής Παρέμβασης Επιλογή 

1 
Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στα οποία έχει 

συμβάλλει η οικονομική κρίση. 
� 

2 Περιοχές αυξημένης ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων, αστικής φτώχειας. � 

3 
Περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αλλαγών χρήσεων γης, 

αστικής διάχυσης 
� 

4 Περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

5 
Περιοχές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έλλειψης ή υποβάθμισης πρασίνου και ελεύθερων 

χώρων για τους πολίτες (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς). 
� 

6 

Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις βασικών υποδομών καθώς και υποδομών/υπηρεσιών 

που διευκολύνουν την κινητικότητα και την ένταξη στις λειτουργίες της περιοχής των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. 

� 

7 

Περιοχές αποβιομηχάνισης, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών ζωνών στο κέντρο 

ή τις παρυφές των πόλεων, εξαφάνισης παραγωγικών τομέων και δραστηριοτήτων ή που 

φιλοξενούν φθίνουσες οικονομικές δραστηριότητες. 

 

8 

Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών καθώς και δομών/υπηρεσιών, 

περιοχές συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και φαινομένων κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

� 

9 Περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα.  

10 

Περιοχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα οργανικής σύνδεσης, προσβασιμότητας και 

εξυπηρέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του τοπικού πληθυσμού, του 

περιαστικού ή ευρύτερου αγροτικού χώρου. 

� 

11 
Αστικές περιοχές που συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής 

ανάπτυξης RFSC και URBACT. 
 

3.3. Αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις πέντε προκλήσεις 

που αναφέρονται στο Άρθρο 7 του Καν. 1301/2013, με στατιστικά στοιχεία και 

τεκμηριωμένες αναφορές 

Γενικά περιγραφικά και ποσοτικά στοιχεία  

Τα Γρεβενά είναι Πρωτεύων Περιφερειακός Πόλος έδρα Περιφερειακής Ενότητας και ανήκει στο 2ο 

πολυπολικό σύμπλεγμα που διαμορφώνεται από τα αστικά κέντρα Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Σιάτιστα και 



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών / ΓΡΕΒΕΝΑ 2020 

   Σελ. 14/96 
   

     

Γρεβενά. Τα Γρεβενά μαζί με το Άργος Ορεστικό, τη Σιάτιστα και την Καστοριά αποτελούν ένα δίκτυο 

οικισμών (πολύπολο), το οποίο σχετίζεται με τους κλάδους της γουνοποιίας (ειδικότερα η Καστοριά, το Άργος 

Ορεστικό και η Σιάτιστα) και του τουρισμού. 

Τα Γρεβενά λειτουργούν ως διοικητικό κέντρο και κέντρο υπηρεσιών και εμπορίου με περιοχή επιρροής την 

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Επίσης, διαθέτουν υποδομές στήριξης των τουριστικών περιοχών της 

Βασιλίτσας και των ορεινών περιοχών του Νομού Γρεβενών. 

Τα Γρεβενά ως το μοναδικό αστικό κέντρο της ΠΕ Γρεβενών επιθυμούν να ισχυροποιήσουν το ρόλο τους ως 

διοικητικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο υποστήριξης των αγροτικών περιοχών, καθώς και των 

τουριστικών περιοχών της Βασιλίτσας και του συνόλου του ορεινού όγκου της Αναπτυξιακής Ενότητας Δήμου 

Γρεβενών, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις τόσο για τον τοπικό πληθυσμό (διοικητική και 

κοινωνική υποδομή) όσο και για τους επισκέπτες (τουριστική υποδομή) και προωθώντας την προβολή και 

απορρόφηση τοπικών αγροτικών προϊόντων.  

Στη διοικητική υποδομή, τα Γρεβενά συγκεντρώνουν υπηρεσίες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης επιπέδου 

Περιφερειακής Ενότητας και αποτελούν έδρα Πρωτοδικείου με περιοχή επιρροής το σύνολο της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Στα προηγούμενα χρόνια επιχειρήθηκε η δημιουργία Εφορείας 

Αρχαιοτήτων (17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) με έδρα τα Γρεβενά. Το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε 

ουσιαστικά καθώς σήμερα έχει παραχωρηθεί μεν χώρος στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ωστόσο δεν 

υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη της δομής.    

Από την άποψη της κοινωνικής υποδομής, αποτελούν έδρα Σχολής-Τμήματος ΤΕΙ που συνιστά λειτουργία 

διαπεριφερειακής εμβέλειας. Επίσης σημαντική κοινωνική υποδομή με περιοχή επιρροής το σύνολο της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών αναγνωρίζονται το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών καθώς και μία μείζων 

μονάδα κοινωνικής πρόνοιας στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων. 

Το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει όπως ήταν αναμενόμενο και την πόλη των Γρεβενών,  

ο αντίκτυπος της δε, έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανής και στις κοινωνικές δομές, ενώ ήδη χαράζει το χωρικό του 

αποτύπωμα (συνεχές κλείσιμο επιχειρήσεων, κενές κατοικίες - κενά κτιριακά κελύφη) που στο σύνολο τους 

ενισχύουν το δίκτυο των αστικών κενών και δρουν ανασταλτικά στην κάθε μορφής ανάπτυξη και πρόοδο του 

τόπου.  

Συνολικά, οι αλλαγές στον αστικό χώρο των Γρεβενών αναδεικνύουν το χαρακτήρα και τη δυναμική των 

δραστηριοτήτων, κυρίως των παραγωγικών, καθώς και τα σημαντικά οικονομικά και χωρικά δίκτυα που τον 

διαμορφώνουν. Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν οι σημειακοί μετασχηματισμοί της παραγωγικής βάσης, η 

συρρίκνωση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα δεν καταγράφεται ανάπτυξη σύγχρονων 

μορφών οικονομίας με άξονα την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε κάποιο κλάδο, ούτε αξιόλογες 

αλλαγές στο μέγεθος και το πλήθος των παραγωγικών μονάδων.   

3.3.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Στην πόλη των Γρεβενών κατοικούν μόνιμα 13.374 κάτοικοι εκ των οποίων οι 6.808 είναι άνδρες και οι 6.566 

γυναίκες. Παρατηρείται αύξηση των μόνιμων κατοίκων σε σχέση με το 2001 σε ποσοστό 11,11%, οπότε και 

η αντίστοιχη μέτρηση έδινε 12.037 κατοίκους. Η πόλη των Γρεβενών αποτελεί το δημογραφικό πόλο έλξης 

του νομού καθώς συγκεντρώνει το 42,11% του μόνιμου πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας. Η πόλη 

εκτείνεται σε μία έκταση 2,92 τ.χλμ και η πληθυσμιακή πυκνότητα υπολογίζεται σε 235,29 κάτοικοι ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο. (Πίνακας 1 παραρτήματος)  

Από τη μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων για την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού (Πίνακας 2 

παραρτήματος) παρατηρούμε τα εξής: 
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Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές συγκριτικά με την απογραφή του 2001 παρατηρούνται στις ηλικιακές 

ομάδες μεγαλύτερες των 45 ετών τόσο στους άρρενες όσο και στις θήλεις, με εξαίρεση τις ηλικίες 15 – 24 

όπου στον ανδρικό πληθυσμό παρατηρείται σημαντική αύξηση +24,61%. Σε αντίθεση με τον ανδρικό 

πληθυσμό οι γυναίκες ηλικίας 15 – 34 ετών παρουσιάζουν αρνητικές μεταβολές.    

Το ποσοστό γήρανσης, το οποίο εκφράζει τον αριθμό των κατοίκων ηλικίας άνω των 65 ετών ανά 100 άτομα 

ηλικίας 0 – 14 ετών είναι 94,68% και θεωρείται αναμενόμενο καθώς παρατηρείται μετακίνηση ατόμων 

νεότερης ηλικίας από τα χωριά του νομού στην πόλη των Γρεβενών. Αυτό γίνεται φανερό και από τη σύγκριση 

του δείκτη με τον αντίστοιχο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ο οποίος ανέρχεται στο 188,93%. Πάραυτα 

ο δείκτης αυτός συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο της απογραφής του 2001 παρουσιάζεται σαφώς 

υψηλότερος κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, γεγονός που οφείλεται τόσο στη βελτίωση του 

προσδόκιμου επιβίωσης όσο και στη μηδενική σχεδόν αύξηση του αριθμού των ατόμων ηλικίας 0 – 14 ετών, 

όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα.      

Ο Δείκτης Εξάρτησης, ο οποίος μας δίνει την εξάρτηση του μη ενεργού οικονομικά πληθυσμού από τον 

οικονομικά ενεργό πληθυσμό και εκφράζεται με τον αριθμό των ατόμων ηλικίας 0 - 14 ετών και  65+ ανά 100 

άτομα ηλικίας 15 – 64 ετών, ανέρχεται σε 49,51%. Και στο δείκτη αυτό παρατηρείται μία μικρή αύξηση σε 

σύγκριση με την απογραφή του 2001 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 48,67%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι 

στην παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας ο δείκτης αυτός δεν είναι ιδιαίτερα ενδεικτικός καθώς η 

υψηλή ανεργία και η οικονομική εξάρτηση πολλών νοικοκυριών από τη σύνταξη των οικείων επηρεάζει 

ουσιαστικά την ερμηνεία του δείκτη και των αποτελεσμάτων του.    

Ο Δείκτης Αντικατάστασης, ο οποίος εκφράζει την εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που συμμετέχουν στην 

παραγωγική διαδικασία και υπολογίζεται ως ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15 - 24 ετών ανά 100 άτομα 

ηλικίας 55 - 64 ετών ανέρχεται σε 131,82%, σημαντικά μικρότερος του 141,79% του αντίστοιχου δείκτη της 

απογραφής του 2001.      

Σύμφωνα με στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου το ποσοστό των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων 

ανέρχεται σε 5,8%.  

Εκτός από τη βαρύνουσα πληθυσμιακή σημασία της πόλης των Γρεβενών χαρακτηριστική τόσο σε επίπεδο 

Δήμου, όσο και σε επίπεδο Π.Ε., είναι η έλλειψη άλλων οικισμών με πληθυσμιακό μέγεθος ικανό να επιτρέπει 

τη δημιουργία και τη συντήρηση των απαραίτητων γενικών συνθηκών κοινωνικής υποδομής, με έμφαση 

στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας. Η πόλη των Γρεβενών αποτελεί το παραγωγικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό κέντρου όχι μόνου του Δήμου αλλά όλης της Π.Ε. και επομένως παίζει ρόλο 

κέντρου περιφερειακού, αλλά και τοπικού επιπέδου. Στην πόλη παρατηρείται υπερσυγκέντρωση πληθυσμού 

και δραστηριοτήτων σε αντίθεση με το υπόλοιπο της Π.Ε. που χαρακτηρίζεται  από διασπορά πληθυσμού και 

δραστηριοτήτων.  

Τα στοιχεία από την Απογραφή κτιρίων του 2011 από την ΕΛΣΤΑΤ (Πίνακας 3 παραρτήματος), είναι ενδεικτικά 

της παλαιότητας των κτιρίων στην πόλη των Γρεβενών. Συγκεκριμένα το 55,02% των κτιρίων είναι 

κατασκευασμένα προ του 1980, δηλαδή πρόκειται για κτίρια με σημαντικό ενεργειακό αποτύπωμα καθώς 

κατασκευάστηκαν πριν την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ). Παρατηρούμε δε μία 

ανισομερή κατανομή χαμηλών και ψηλών κτιρίων, καθώς τα χαμηλά κτίρια (ισόγεια ή ενός ορόφου πάνω 

από το ισόγειο) υπερτερούν των ψηλότερων κτιρίων.  

Στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών, σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2011, το 35% των κανονικών 

κατοικιών είναι κενές, ποσοστό αρκετά υψηλό. Η πλειονότητα των κατοικούμενων κατοικιών έχει κεντρική 

αυτόνομη θέρμανση, ενώ 40 κατοικίες δεν έχουν καθόλου θέρμανση. (Πίνακας 4 παραρτήματος)   
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Εκπαίδευση 

Το επίπεδο εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών παρουσιάζει χαρακτηριστικά τόσο σε θετική 

κατεύθυνση όσο και σε αρνητική, συγκρινόμενα με το σύνολο της ΠΔΜ. Συγκεκριμένα παρατηρούνται 

αυξημένα ποσοστά σε σύγκριση με την ΠΔΜ στους πτυχιούχους ανώτερων ή ανώτατων σχολών 

(Πολυτεχνικών, ΑΤΕΙ ή ισότιμων σχολών), στους πτυχιούχους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους 

κατόχους απολυτηρίου Λυκείου. Ταυτόχρονα παρατηρούμε αρνητικά στοιχεία στα ποσοστά που αφορούν 

στον αναλφαβητισμό και στην εγκατάλειψη του δημοτικού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 3% του 

πληθυσμού δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση (2,11% για την ΠΔΜ), ενώ σε επίπεδο Δήμου Γρεβενών το 

ποσοστό αυτό ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στο 3,56%. Το ποσοστό των κατοίκων οι οποίοι εγκατέλειψαν 

το δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ανέρχεται στο 7,66% σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ 

σε επίπεδο Δήμου φτάνει το 10,77%, ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό συγκρινόμενο με το αντίστοιχο της ΠΔΜ 

6,39%. (Πίνακας 5 παραρτήματος)    

Ιδιαίτερα θετικά ωστόσο για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας 

για τη σχολική διαρροή τα οποία τοποθετούν το νομό Γρεβενών σε μία από τις καλύτερες θέσεις σε 

πανελλαδικό επίπεδο για το σχολικό έτος 2014/2015. Συγκεκριμένα μόνο 5 άτομα σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας δεν συνέχισαν τη φοίτηση στην Α’ Λυκείου σε σύνολο 255 μαθητών δηλαδή ποσοστό μόλις 1,96% 

ενώ στο σύνολο της χώρας το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 3,84%. (Πίνακας 6 παραρτήματος)  

Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας η ομαδοποίηση υποπεριοχών της ΠΔΜ με ομοιογενή συμπεριφορά εισοδηματικών ανισοτήτων 

τοποθετεί τα Γρεβενά σε δυσμενή «προβληματική» θέση, υποδηλώνοντας μεγάλες εισοδηματικές 

ανισότητες. 

Σε σύνολο 3.795 επιδοματούχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ο Δήμος Γρεβενών έχει 287, από τους 

οποίους οι 84 είναι επιδοματούχοι βαριάς αναπηρίας, οι 44 απροστάτευτων παιδιών, οι 43 βαριάς νοητικής 

καθυστέρησης και 52 τυφλότητας. Οι επιδοματούχοι του Δήμου Γρεβενών αποτελούν το 7,56% του συνόλου 

των επιδοματούχων της ΠΔΜ. (Πίνακας 7 παραρτήματος) 

Η αποτίμηση των συνθηκών Σχετικής Φτώχειας δίνει αυξημένα ποσοστά (9,40%)στο Δήμο Γρεβενών σε σχέση 

με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (8,50%) ως προς τον πληθυσμό, αλλά μειωμένα συγκρινόμενα με την 

ΠΔΜ (15,70%). Εκ των ωφελούμενων 99 άτομα είναι ΑΜΕΑ και 97 μέλη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

ενώ οι άστεγοι είναι 5. Και οι τρείς κατηγορίες ωφελούμενων (ΑΜΕΑ, μέλη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

και άστεγοι) φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση στο δήμο Γρεβενών συγκριτικά με την 

Περιφερειακή Ενότητα. (Πίνακας 8 και Διάγραμμα συσχέτισης επιδόσεων φτώχειας και ακραίας φτώχειας 

παραρτήματος)     

Από την αποτίμηση συνθηκών ακραίας φτώχειας προκύπτει ότι το σύνολο των ωφελούμενων μέσω του ΤΕΒΑ 

είναι 1.875 άτομα στο δήμο Γρεβενών, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα είναι 2.240 μέλη νοικοκυριών. 

(Πίνακας 9 και Χάρτης 5 παραρτήματος)   

Στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών το Μέσο Φορολογητέο Εισόδημα παρουσιάζει μικρή αρνητική μεταβολή στα 

έτη 2009 - 2012 κατά 0,6% ενώ βρίσκεται αρκετά κάτω από τον εθνικό μέσο όρο (85,40% για το 2012). 

Συγκρινόμενο δε με το Όριο Φτώχειας (11.986 ευρώ), είναι ελαφρώς ψηλότερο (1,20). Συγκρινόμενη η 

Δημοτική Ενότητα Γρεβενών με την ΠΔΜ παρουσιάζει αρνητικές επιδόσεις τόσο στο Μέσο Φορολογητέο 

Εισόδημα του 2012, όσο και συγκρινόμενο με το Όριο της Φτώχειας, και αρνητικές επιδόσεις ως προς τη 

μεταβολή 2009 – 2012 (-0,6% για τα Γρεβενά και -0,40% για την περιφέρεια). (Πίνακας 10 παραρτήματος) 
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Υποδομές υγείας, πρόνοιας, παιδείας και αθλητισμού  

Η περιοχή παρέμβασης όπως ήδη προαναφέρθηκε περιλαμβάνει σημαντικό μέρος της πόλης των Γρεβενών 

και κατά συνέπεια σ’ αυτή περικλείονται βασικές υποδομές. Ωστόσο η βασική υποδομή υγείας, το Γενικό 

Νοσοκομείο Γρεβενών βρίσκεται εκτός της περιοχής παρέμβασης. Στο Νοσοκομείο λειτουργούν 13 τμήματα 

Παθολογικό Τμήμα με 29 κλίνες: 

• Παιδιατρικό Τμήμα με  5 κλίνες, 

• Καρδιολογικό Τμήμα με 11 κλίνες. 

• Πνευμονολογικό Τμήμα με 4 κλίνες 

• Στεφανιαία Μονάδα με 4 κλίνες, 

• Χειρουργικό Τμήμα με 18 κλίνες, 

• Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα με 8 κλίνες, 

• Ορθοπεδικό Τμήμα με 10 κλίνες, 

• Ουρολογικό Τμήμα, με 4 κλίνες, 

• Οφθαλμολογικό Τμήμα, με 2 κλίνες, 

• ΩΡΛ Τμήμα, με 2 κλίνες, 

• Οδοντιατρικό Τμήμα, με 2 κλίνες, 

• Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, με 7 κλίνες 

Επίσης λειτουργούν δύο εργαστήρια το Ακτινολογικό και το Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό. 

Κατά το έτος 2014 στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου εξυπηρετήθηκαν 25.426 άτομα, ενώ 

νοσηλεύτηκαν 5.739 ασθενείς με μέσο χρόνο νοσηλείας 2,66 ημέρες. Το προσωπικό του Νοσοκομείου είναι 

225 άτομα εκ των οποίων 41 γιατροί, 129 νοσηλευτικό προσωπικό και 45 άτομα διοικητικό και λοιπό 

προσωπικό. (Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Γρεβενών 2015 – 2019):  

Οι κύριες υποδομές της περιοχής παρέμβασης είναι: 

Διοικητικές Υπηρεσίες 

Δημαρχείο 

ΔΕΥΑΓ – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών 

Διοικητήριο (Διοικητικές Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) 

ΔΟΥ – Εφορία 

ΙΚΑ 

ΔΕΗ 

Επιμελητήρια Εμπορικό Επιμελητήριο 

Υποδομές Εκπαίδευσης 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Νηπιαγωγεία: 1ο, 4ο, 9ο, Ειδικό Νηπιαγωγείο 

Δημοτικά: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, Ειδικό Δημοτικό 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Γυμνάσια: 1ο , 2ο  

Λύκεια: 1ο, 2ο, Εσπερινό, 1ο ΕΠΑΛ, Ε.Κ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 

Υποδομές Πρόνοιας 

Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Γρεβενών 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ 

Μαθητική Εστία 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί  

1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, 2ος 

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Γρεβενών 

ΚΑΠΗ – Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Γρεβενών 

Άλλες Υποδομές 

Πνευματικό κέντρο, Ταξί, Σύλλογοι Ελευθέρων Επαγγελματιών, Ιδιωτικά διαγνωστικά 

κέντρα, Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ιδιωτικός παιδικός σταθμός, γυμναστήρια, 

παιδικές χαρές κλπ. 
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Ειδικές δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας  

Κύριος φορέας για τις δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας είναι το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών. 

Βασικές αρμοδιότητές του είναι:  

• Θέματα επιδοτήσεων ΑΜΕΑ 

• Άσκηση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία εκτελείται από τους 2 κοινωνικούς λειτουργούς της υπηρεσίας 

και περιλαμβάνει την κοινωνική εργασία ευπαθών ομάδων, θέματα υιοθεσίας και δικαστικών 

συμπαραστάσεων, θέματα ορφανών και απροστάτευτων παιδιών, κακοποίηση, εγκατάλειψη και 

παραμέληση ανηλίκων και ηλικιωμένων, εκτέλεση εισαγγελικών εντολών, Εφαρμογή προγράμματος 

Α’ Κοινωνικών βοηθειών (πυρκαγιές, θεομηνίες, ένδεια κλπ.), θέματα ανασφάλιστων πολιτών, 

Κοινωνικό Παντοπωλείο (λειτουργεί από το 2011 και εξυπηρετεί 190 οικογένειες), Ιματιοθήκη 

(εξυπηρετεί 15 οικογένειες), Δίκτυο εθελοντών (5 – 6 ατόμων) για την εξυπηρέτηση 

αναξιοπαθούντων ατόμων, Συσσίτιο σε συνεργασία με τη Μητρόπολη για 25 άτομα ημερησίως. 

Άλλες δράσεις και δομές πρόνοιας είναι:  

• Μονάδα Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, η οποία εξυπηρετεί ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα κατ’ 

οίκον με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την αποφυγή 

καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ. Το Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. εξυπηρετεί 19 παιδιά με 

ειδικές ανάγκες με στόχο την κοινωνική ένταξη των παιδιών, τη στήριξη της οικογένειάς τους, τη 

βελτίωση της ποιότητα ζωής καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν, θεραπεία, Ψυχολογική 

εκτίμηση, συμβουλευτική γονέων, αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου, κίνησης, αυτοεξυπηρέτησης, 

απασχόληση. 

• ΚΑΠΗ, τα οποία φροντίζουν για θέματα που αφορούν στους ηλικιωμένους ώστε να αποτελούν 

ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.   

• Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, με στόχο την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια 

διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών των εργαζόμενων γονέων, καθώς και 

η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η 

προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό 

περιβάλλον. 

• Μαθητική Εστία, η οποία φιλοξενεί και σιτίζει μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικογενειών 

με χαμηλά εισοδήματα. Διαθέτει είκοσι (20) δίκλινα δωμάτια, χώρο μαγειρείου, χώρο σαλονιού για 

ξεκούραση και μελέτη και δύο γραφεία. Η Μαθητική Εστία έχει δυνατότητα φιλοξενίας 40 ατόμων. 

Μία νέα δομή η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί στο επόμενο διάστημα είναι το Κέντρο Κοινότητας. Η 

λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, περιλαμβάνει 3 κεντρικούς άξονες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική 

ένταξη των ωφελούμενων 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μία δομή η οποία θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, 

μέσα από την παροχή υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού 

και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Επιπρόσθετα, το Κέντρο 
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Κοινότητας θα μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος συγκέντρωσης των πολιτών για ομαδικές δραστηριότητες 

και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει θα περιλαμβάνουν 

πληροφόρηση, συμβουλευτική, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, επίσης θα συμβάλει στην 

ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και 

στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι: 

• Να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά 

πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού, 

• Να υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών 

(Πηγή: https://www.mou.gr/elibrary/Guide_KentraKoinothtas2016.pdf)  

Εγκληματικότητα - Παραβατικότητα 

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία για το 2015, Πίνακας 11 παραρτήματος) 

και σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών, το σύνολο των αδικημάτων που έχουν καταγραφεί είναι 

244 εκ των οποίων τα 157 είναι αδικήματα του Ποινικού Κώδικα και τα 87 αποτελούν παραβάσεις των 

Ειδικών Ποινικών Νόμων. Συγκρινόμενα τα στοιχεία για την εγκληματικότητα στα Γρεβενά με την ΠΔΜ 

παρατηρούμε ότι κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα κατά αναλογία πληθυσμού (ο συνολικός πληθυσμός 

της Π.Ε. Γρεβενών αποτελεί το 13,34% του συνολικού πληθυσμού της ΠΔΜ σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΠΕΣΚΕ για το 2014). Συγκεκριμένα το σύνολο των αδικημάτων της Π.Ε. αποτελούν το 14,12% των αντίστοιχων 

της ΠΔΜ. Τα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα είναι το 13,39% ενώ οι Παραβάσεις Ειδικών Ποινικών Νόμων 

αποτελούν το 15,67% των αντίστοιχων για την ΠΔΜ. Από τα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα αξίζει να 

σημειώσουμε τις 30 παραβιάσεις των περιορισμών διαμονής, ενώ το αντίστοιχο νούμερο σε επίπεδο Δυτικής 

Μακεδονίας ανέρχεται μόλις σε 47, το οποίο αιτιολογείται από την ύπαρξη σωφρονιστικού καταστήματος 

στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ανέρχονται σε 50 (κλοπές, διαρρήξεις 

κλπ.). Στα εγκλήματα των Ειδικών Ποινικών Νόμων αυξημένα είναι τα αδικήματα που αφορούν στα όπλα και 

ιδιαίτερα στα ναρκωτικά. Σε κάθε περίπτωση η περιοχή των Γρεβενών δεν δείχνει να διαφοροποιείται 

ουσιαστικά ως προς την εγκληματικότητα σε σύγκριση με την περιφέρεια εκτός των παραβιάσεων διαμονής.   

Πολιτιστικό περιβάλλον 

Η πόλη των Γρεβενών είναι χτισμένη σε υψόμετρο 534 μέτρων και εκτείνεται στις ανατολικές παρυφές της 

Βόρειας Πίνδου. Από την πόλη των Γρεβενών διέρχεται ο Γρεβενίτης ποταμός ο οποίος είναι παραπόταμος 

του Αλιάκμονα. Η προσφορά της περιοχής στον πολιτισμό και τους αγώνες της περιφέρειας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική.  

Η χρονολογία ίδρυσης της πόλης είναι άγνωστη έως σήμερα, ωστόσο η ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα 

πέριξ της κοίτης του ποταμού, είχε ήδη κατοικηθεί κατά τη Νεολιθική εποχή. Ευρήματα της περιοχής έδειξαν 

ότι στην περιοχή των Γρεβενών εγκαταστάθηκαν κατά το 12ο αιώνα π.Χ. εκπρόσωποι ηπειρωτικών φυλών 

των Ελιμιωτών. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν επικοινωνία με άλλα ελληνικά φύλλα ενώ είναι σαφείς οι 

επιρροές του μυκηναϊκού πολιτισμού.  

Κατά την όψιμη περίοδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (4ος αιώνας μ.Χ.) η διοικητική προσάρτηση της 

περιοχής των Γρεβενών στη Θεσσαλία οδήγησε σε στενή επικοινωνία με τη γείτονα περιοχή η οποία εντάθηκε 

με τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων. Ο εκχριστιανισμός αυτών ήταν το πρώτο βήμα για τη διάδοση της 

θρησκείας και στις πιο ορεινές περιοχές.  

Σλάβικα φύλα, μεταξύ άλλων, πραγματοποίησαν πολλές επιδρομές στην περιοχή και η επιρροή τους είναι 

εμφανής στα σλάβικα τοπωνύμια τα οποία διατηρήθηκαν ως και τον 20ο αιώνα.  
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Οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Γρεβενά γύρω στα 1385, προκαλώντας πολλές καταστροφές λόγω της αντίστασης 

των κατοίκων. Οι ορεσίβιοι Βλάχοι αντιστάθηκαν σθεναρά ως το 1840 περίπου οπότε και με αντάλλαγμα 

κάποια προνόμια υποτάχθηκαν. Πάραυτα τα ορεινά παρέμειναν υπό την εξουσία κλεφτών της περιοχής. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας τα Γρεβενά αποτέλεσαν σημαντικό εμπορικό και συγκοινωνιακό κόμβο.  

Κατά το 18ο αιώνα έγιναν πολλές επιδρομές από Αλβανούς ληστές, με την τοποθέτηση όμως του Αλή Πασά 

(1788) στο πασαλίκι της Ηπείρου οι επιδρομές σταμάτησαν.  

Η συμμετοχή Γρεβενιωτών στην Ελληνική Επανάσταση μαρτυρείται σε πολλές πηγές, με ιδιαίτερες αναφορές 

στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και ο θάνατος πολλών από αυτούς κατά την έξοδο. Με την επικράτηση των 

Νεότουρκων η κατάσταση επιδεινώθηκε με δολοφονίες και αγριότητες σε βάρος των κατοίκων. Η 

απελευθέρωση από τους Τούρκους πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1912.  

Κατά τη Γερμανική κατοχή η περιοχή των Γρεβενών δοκιμάστηκε λόγω της επιθυμίας των Ιταλών να ιδρύσουν 

το «Πριγκιπάτο της Πίνδου», οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ όμως αντιστάθηκαν. Πολλά δεινά υπέστη η περιοχή και 

κατά τον εμφύλιο πόλεμο καθώς το ορεινό ανάγλυφο εξυπηρετούσε την οργάνωση και διεξαγωγή των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

Στη μακραίωνη ιστορία της η πόλη των Γρεβενών γνώρισε πολλές καταστροφές με τελευταία αυτή του 

καταστροφικού σεισμού του 1995, οπότε και καταστράφηκαν και τα τελευταία παραδοσιακά κτίρια που 

είχαν διασωθεί. Έκτοτε τα Γρεβενά ακολουθούν αναπτυξιακή πορεία με την ολοκλήρωση σημαντικών 

υποδομών, τον στρατηγικό επαναπροσδιορισμό τους με έμφαση στις ορεινές περιοχές ιδιαίτερης φυσικής 

ομορφιάς (πυκνά δάση και αλπικά τοπία) και με ποικίλες δράσεις έντασης πολιτισμού. Σήμερα τα Γρεβενά 

αποτελούν έναν από τους σημαντικούς προορισμούς χειμερινού αλλά και εναλλακτικού τουρισμού.  

Το μοναδικό διατηρημένο μνημείο της πόλης των Γρεβενών είναι το ρολόι που βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης στην πλατεία Ελευθερίας. Σύμφωνα με ερευνητές αποτελεί δείγμα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής 

των Βαλκανίων και ένα από τα πέντε του είδους που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την 

έκδοση «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» του 1880, ο πύργος του ωρολογίου, όπως αποκαλείται 

χτίσθηκε το 1776 από τους προγόνους του Νουρή Αγά, και καταστράφηκε το 1821 από τον αυτοκρατορικό 

στρατό που πολεμούσε τον Βελή Αγά, σύμμαχο του Αλή Πασά. 

Τη σημερινή του μορφή το ρολόι την πήρε το 1906. Πρόκειται για πύργο ύψους 15 μέτρων με πεντάγωνη 

κάτοψη. Αποτελείται από τη βάση, τον κορμό και τη στέγη. Η βάση είναι λιθόκτιστη και χωρίζεται σε 3 ζώνες 

πλινθόκτιστες ενώ ο κορμός είναι πλινθόκτιστος και καταλήγει σε βεράντα με σιδερένιο κιγκλίδωμα. Από τη 

βεράντα ξεκινάει πυργίσκος με 5 θόλους εντός του οποίου βρίσκεται η καμπάνα και καταλήγει σε κωνική 

στέγη επενδυμένη με λαμαρίνα. Στην κορυφή της στέγης υπάρχει ένα μικρό αεροπλανάκι – ανεμοδείκτης. 

Έγινε αναπαλαίωση του πύργου για την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών του στοιχείων και συντήρηση εκ νέου 

το 2010, οπότε και αφαιρέθηκαν τα επιχρίσματα, ενισχύθηκε η θεμελίωση, τοποθετήθηκε φωτισμός και το 

χαρακτηριστικό αεροπλανάκι.  

(Πηγή:http://greveniotis.gr/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-

%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1/item/501-o-pyrgos-tou-

orologiou-tis-polis-ton-grevenon-to-roloi) 

Το Νοέμβριο 2007 τα Γρεβενά ανακηρύχθηκαν επίσημα «Πόλη των Μανιταριών». Σήμερα εκτός από κομμάτι 

της πλούσιας χλωρίδας της περιοχής, τα μανιτάρια διεκδικούν σημαντικό κομμάτι της παράδοσης και του 

πολιτισμού των Γρεβενών. 

Οι Απόκριες στα Γρεβενά ξεκίνησαν ως «Ανακατωσάρια» ή «Ανακατωσιά». Χαρακτηριστική στιγμή είναι ο 

«γάμος» που πραγματοποιείται από μαθητές Λυκείων την Παρασκευή πριν τη μεγάλη Αποκριά. Ένα Λύκειο 

δίνει το γαμπρό, ένα τη νύφη και ένα τον κουμπάρο. Τα σχολεία με τη συνοδεία ορχήστρας διασχίζουν τους 

δρόμους της πόλης και καταλήγουν στην κεντρική πλατεία όπου ο κόσμος διασκεδάζει με τραγούδια και 

μεζέδες μανιταριών.                



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών / ΓΡΕΒΕΝΑ 2020 

   Σελ. 21/96 
   

     

Στην πόλη των Γρεβενών και στην περιοχή παρέμβασης δεν διασώζονται παραδοσιακά επαγγέλματα. Οι 

σύλλογοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πόλη των Γρεβενών είναι: 

• Σύλλογος Γυναικών Ελευθερίου "Οι Άγιοι Ταξιάρχες" 

• Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών "Πίνδος" 

• Πολιτιστικός Σύλλογος Δεσπότη 

• Πολιτιστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών "Ο Αυγερινός" 

• Σύλλογος Καλοχιτών " Σκαμνιά" 

• Πολιτιστικός Σύλλογος Δοξαρά 

• Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρολιβαδιωτών "Η Πυροστιά" 

• Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιατών Γρεβενών 

3.3.2. Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 

Επίσημα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών είναι 

διαθέσιμα για το 2011 οπότε έγινε και η Απογραφή. Κατά συνέπεια θα πρέπει να συνεκτιμηθούν παράγοντες 

όπως η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση με όλες τις συνέπειες που έχει επιφέρει σε όλους τους τομείς της 

διαβίωσης των Ελλήνων και άρα των κατοίκων των Γρεβενών, καθώς και η φυσική εξέλιξη και διαφοροποίηση 

των συνθηκών έκτοτε.  

Από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και την Απογραφή του 2011 το 62,48% του συνολικού 

πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών είναι οικονομικά μη ενεργοί. Σχεδόν 1 στους 5 οικονομικά 

ενεργούς κατοίκους της Δ.Ε. Γρεβενών είναι άνεργος, ενώ 1 στους 5 είναι συνταξιούχος. Από το σύνολο των 

ανέργων ο 1 στους 3 προέρχεται από τον τριτογενή τομέα, ενώ αντίστοιχη είναι η αναλογία για τους ανέργους 

που ζητούν εργασία για πρώτη φορά. (Πίνακες 12, 13, 14 και 15 παραρτήματος)      

Στο σύνολο των απασχολούμενων ο τριτογενής τομέας διεκδικεί το πολύ υψηλό 71,27%, αφήνοντας πολύ 

μακριά τόσο τον δευτερογενή τομέα (17,83% των απασχολούμενων), όσο και τον πρωτογενή (10,89% των 

απασχολούμενων). (Πίνακας 16 παραρτήματος) 

Ο 1 στους 4 εργαζόμενους απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών και ως πωλητές, ενώ το 18,25% είναι 

επαγγελματίες. Ως προς την απασχόληση κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας τα ποσοστά 

είναι αρκετά μοιρασμένα με μικρή υπεροχή στη δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση, καθώς και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (16,06% και 14,64% αντίστοιχα). (Πίνακες 17 και 18 

παραρτήματος)  

Στα Γρεβενά συναντούμε σε αρκετά υψηλά ποσοστά εργαζόμενων οι οποίοι έχουν απολυτήριο Δημοτικού 

(16,81%), το οποίο ωστόσο ισχύει και για το σύνολο της περιφέρειας. Σε μία δεύτερη ανάγνωση των 

στοιχείων παρατηρούμε την βαρύτητα των ποσοστών των εργαζόμενων με ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση, 

όπου αναφέρουμε ενδεικτικά ότι 1 στους 4 εργαζόμενους διαθέτει πτυχίο ανωτάτων σχολών. (Πίνακας 19 

παραρτήματος)   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΕΣΚΕ (Πίνακας 20 παραρτήματος) παρατηρούμε ότι το 85,11% των ελευθέρων 

επαγγελματιών της Π.Ε. βρίσκονται στα Γρεβενά, ενώ με αντίστοιχα πολύ υψηλά ποσοστά ακολουθούν 

σχεδόν όλες οι επαγγελματικές ομάδες (μισθωτοί, εισοδηματίες, έμποροι, κλπ.) πλην των ομάδων του 

πρωτογενούς τομέα και των συνταξιούχων οι οποίοι προτιμούν ως μόνιμη κατοικία τις υπόλοιπες περιοχές 

της Περιφερειακής Ενότητας.    

3.3.3. Οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής παρέμβασης  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕ Γρεβενών στην πόλη των Γρεβενών δραστηριοποιούνται 1.134 επιχειρήσεις 

από τις οποίες το 53,08% είναι υπηρεσίες, το 32,98% εμπορικές, το 12,96% μεταποίησης και το 0,97% 
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τουριστικές. Πρέπει να σημειωθεί ότι στοιχεία για την περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχουν, ωστόσο θα πρέπει 

να δεχτούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εμπορικών, τουριστικών και των επιχειρήσεων υπηρεσιών 

περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης. Όσο αφορά στις μεταποιητικές επιχειρήσεις θεωρούμε ότι 

αρκετές από αυτές περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης. Η οικονομική ασφυξία της περιοχής 

αποτυπώνεται στα στοιχεία του Επιμελητηρίου για τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων από το 

2012 έως σήμερα. Σύμφωνα με αυτά το υψηλότερο αρνητικό ισοζύγιο παρατηρείται το 2015 οπότε και οι 

επιχειρήσεις που διαγράφηκαν από το Επιμελητήριο ήταν 110 περισσότερες από αυτές που έκαναν έναρξη. 

Επίσης τα έτη 2013 και 2014 παρατηρούνται αρνητικά ισοζύγια (-38 και -26 αντίστοιχα). Πρέπει ωστόσο να 

σημειωθεί το θετικό ισοζύγιο, αν και μικρό, των ετών 2016 και 2017 (στοιχεία μέχρι 11/5/2017) το οποίο 

είναι +13 επιχειρήσεις για το 2016 και +3 για το 2017. Σε σύνολο από το 2013 έως και 11/5/2017 στην πόλη 

των Γρεβενών οι επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών ήταν 197, οι επιχειρήσεις που διαγράφηκαν από 

το μητρώο του Επιμελητηρίου ήταν 355, δηλαδή 158 περισσότερες. (Πίνακες 21 και 22 παραρτήματος)  

Οι προοπτικές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην περιοχή παρέμβασης (πέραν της γενικότερης 

οικονομικής κατάστασης που αφορά στη χώρα και στην περιοχή ειδικότερα) συνδέονται τοπικά άμεσα με τις 

ευρύτερες αναπτυξιακές συνθήκες για την επιδιωκόμενη αναζωογόνηση μέσω του ΕΣΣΒΑΑ. Με δεδομένο ότι 

αναφερόμαστε σε κύριο βαθμό στον τριτογενή τομέα που εμφανίζει έντονα σημάδια βαθιάς ύφεσης 

(υπηρεσίες και εμπόριο) και κατά περίπτωση σε ΜΜΕ χαμηλής όχλησης, πέραν των στενών οικονομικών 

περιθωρίων για επενδύσεις από τους ιδιώτες και τον υπό εξαιρετικές συνθήκες δανεισμό, θα αξιοποιηθούν 

πόροι και δράσεις, είτε του ΠΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, είτε του ΕΠΑΝ ΙΙ – Επανεκκίνηση που ενθαρρύνουν την 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ενισχύουν την καινοτομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα, τονώνουν 

τη ρευστότητα στην αγορά και κάνουν  πιο  φιλικό το επιχειρηματικό περιβάλλον. 

(Πηγή: http://www.epimelitiriogrevenon.gr/) 

3.3.4. Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής παρέμβασης  

Στην πόλη των Γρεβενών, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 

τη Βιομηχανία, είναι σκόπιμη και επιθυμητή η προώθηση Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 με 

έμφαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και στην καθετοποίηση προϊόντων εκμετάλλευσης ορυκτών 

πόρων. 

Όπως έντονα προτείνεται στη Μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής 

Μακεδονίας (από όπου αντλήθηκαν και οι προηγούμενες αναφορές) απαιτούνται ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις που αφενός θα αναδεικνύουν τον αναπτυξιακό ρόλο των Γρεβενών και αφετέρου θα 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή τους στην περιοχή.  

Ειδικότερη έμφαση δίνεται στην προβολή της σχέσης της πόλης με το υδάτινο στοιχείο (Γρεβενίτης Ποταμός). 

Επιπλέον, για την ανάδειξη του ρόλου της πόλης επιδιώκεται η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της 

εικόνας της μέσω δράσεων ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού. 

Ο τρόπος ανάπτυξης του αστικού κέντρου της πόλης που περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν της περιοχής 

παρέμβασης, χαρακτηρίστηκε από αποσπασματικές Πολεοδομικές Ρυθμίσεις και περιοχές άναρχης 

επέκτασης που έχουν δημιουργήσει «προβληματικούς αστικούς Θύλακες». Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των 

θυλάκων είναι η συσσώρευση προβλημάτων στις τεχνικές υποδομές, καθώς και η υποβάθμιση του αστικού 

και φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα έντονα στην περιοχή παρέμβασης.  

3.3.5. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης 

Φυσικό Περιβάλλον - Κλίμα  

Η πόλη των Γρεβενών είναι χτισμένη σε υψόμετρο 534 μέτρων στο κέντρο σχεδόν του νομού, στη θέση της 

αρχαίας Ελιμιώτιδος ή Ελιμείας σε μία κατάφυτη περιοχή και στις όχθες του παραπόταμου του Αλιάκμονα 
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Γρεβενίτη. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πεδινό και ημιορεινό με γεωργοκτηνοτροφικό προσανατολισμό. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από το μικρό κλήρο, τη μη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, το μικρό ποσοστό των 

αρδευόμενων εκτάσεων και την έλλειψη υποδομών. Τα στοιχεία αυτά συνδράμουν την προβληματικότητα 

της περιοχής και υποδαυλίζουν την ανάπτυξη, τη δημογραφία, την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, 

περιορίζοντάς τα σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην πόλη των Γρεβενών. 

Πάραυτα η πόλη των Γρεβενών υπήρξε πάντα ένα στρατηγικής και εμπορικής σημασίας σταυροδρόμι, καθώς 

ήταν τοποθετημένη στον κύριο οδικό άξονα της Πίνδου και στη βασική οδική σύνδεση της Μακεδονίας με 

την Ήπειρο. Εξάλλου από τα Ρωμαϊκά ακόμη χρόνια την περιοχή τη διέσχιζαν πολλά παρακλάδια της Εγνατίας 

οδού. Οι οδικές συνδέσεις ανά τους αιώνες ακολουθούσαν το έντονο ανάγλυφο της περιοχής καθώς και το 

πολυκλαδικό υδρογραφικό δίκτυο. 

Ο Γρεβενίτης ποταμός είναι ένας παραπόταμος του Αλιάκμονα. Η ετυμολογία των λέξεων Γρεβενά και 

Γρεβενίτης προέρχεται είτε από τη λατινική λέξη “gravis” που σημαίνει δυσχερής, ανώμαλος, είτε από τη 

σλαβική “greben” που σημαίνει τραχύς και απότομος τόπος. Ο βασικός ρους του ποταμού ξεκινάει από τα 

δυτικά της πόλης και διασχίζει το νότιο τμήμα της με κατεύθυνση προς ανατολικά όπου και συναντάται με 

τον Δοξανίτη, το μεγάλο παραπόταμο του Γρεβενίτη. Μετά την ένωσή τους ο Γρεβενίτης συνεχίζει προς 

ανατολικά για 9 ακόμη χιλιόμετρα, οπότε και εκβάλλει στον Αλιάκμονα. Νότια της κοίτης του Γρεβενίτη 

εκτείνεται η περιοχή Καστράκι. 

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής αλλά και της πόλης των Γρεβενών είναι ηπειρωτικό με συχνούς παγετούς 

και χιονοπτώσεις. Παρατηρούνται σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις μεταξύ χειμώνα και 

καλοκαιριού. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 12,93ο C με μέση μέγιστη τον μήνα Ιούλιο και μέση ελάχιστη 

τον Ιανουάριο. Η μέση μηνιαία ξηρασία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα το καλοκαίρι και η υγρασία 

παρουσιάζει μέγιστο την περίοδο από το Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο. Πρόκειται δηλαδή για μία περιοχή 

στην οποία εναλλάσσεται μία θερμή – ξηρή περίοδος με μία ψυχρή – υγρή. Τα σημαντικά ύψη βροχής που 

παρατηρούνται δεν είναι ισομερώς κατανεμημένα χρονικά. Από μελέτες της περιοχής (Πηγή: 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14926#page/138/mode/2up) προκύπτει ότι οι πιο βροχεροί μήνες 

είναι ο Νοέμβριος (99,01mm) και ο Δεκέμβριος (98,41mm), ενώ ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παρουσιάζουν 

ελάχιστες τιμές βροχόπτωσης 29,92mm και 27,51mm αντίστοιχα). Οι βροχοπτώσεις στην ΠΕ Γρεβενών γενικά 

είναι εντονότερες προς τις περιοχές στην βόρεια Πίνδο (1800mm), λιγότερες στην λοιπή ορεινή ζώνη και στις 

χαμηλότερες περιοχές της ΠΕ (όπου περιλαμβάνεται η περιοχή παρέμβασης) και κυμαίνονται από 600-

800mm. Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής ευνοούν τα χειμαρρικά φαινόμενα, ενώ οι ισχυρές 

βροχοπτώσεις αυξάνουν τόσο τις υδατοπαροχές όσο και τα μεταφερόμενα φερτά υλικά και προϊόντα 

διάβρωσης. Στον αστικό ιστό το γεωλογικό υπόβαθρο χαρακτηρίζεται από ιζηματογενή πετρώματα και λίγες 

αποθέσεις.  

Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή λόγω του μικρού αστικού μεγέθους και των χαρακτηριστικών της 

ευρύτερης περιοχής όπου είναι δομημένη η πόλη των Γρεβενών, δεν χαρακτηρίζονται από άξια αναφοράς 

φαινόμενα ως προς τα μεγέθη θερμοκρασίας, βροχόπτωσης, πλημμυρών και ως προς τα φαινόμενα αστικής 

θερμικής νησίδας. 

Η βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή έχει υποβαθμιστεί σημαντικά και παρουσιάζει μικρή ποικιλότητα με 

χλωρίδα αντίστοιχη του υπομεσογειακού βιοκλίματος, όπως οι φυλλοβόλες δρύες. Κατά μήκος του ποταμού 

φύονται υδροχαρή φυτά (πλάτανος, ιτιά, σκλήθρο και λεύκη, φράξοι, βάτοι, αγριοκαλαμιές και 

αγριοτριανταφυλλιές). Η ανάπτυξη της βλάστησης στις όχθες του Γρεβενίτη είναι σχεδόν αδύνατη σε πολλά 

κεντρικά σημεία της πόλης λόγω της κάλυψης της κοίτης και των πρανών με οπλισμένο σκυρόδεμα, με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συνθηκών οπτικής, θερμικής άνεσης και οικολογικής εξισορρόπησης, ενώ 

η απουσία βλάστησης ουσιαστικά ενισχύει την ένταση διαβρωτικών και των χειμαρρικών φαινομένων. 

(Πηγή:http://www.naturagraeca.com/ws/214,278,273,1,1,%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%

BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82) 
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Πολλά είδη ορνιθοπανίδας συγκεντρώνονται στις όχθες του Γρεβενίτη όπως νερόκοτες, σταχτοσουσουράδες 

και νεροκότσυφες. Επίσης στην περιοχή εμφανίζονται γερακίνες, χειμωνόκιρκοι, φιδαετοί, σφηκιάρηδες, 

ξεφτέρια, βραχοκιρκίνεζα, μπούφοι, χουχουριστές και κουκουβάγιες. Στα ερπετά της περιοχής 

περιλαμβάνονται γραικοβάτραχοι, βαλκανοβάτραχοι, φρύνοι, πρασινόφρυνοι, κονάκια, πρασινόσαυρες, 

σαύρες της Ρούμελης, τοιχογουστέρες, νερόφιδα, σαΐτες, λαφιάτες, δεντρογαλιές και κοινές οχιές. Συχνά στο 

ποτάμι κάνει την εμφάνισή της η βίδρα. Παρά τη ρύπανση του ποταμού η ιχθυοπανίδα καταφέρνει να 

αντιστέκεται. Στον Γρεβενίτη ζούνε ευρωπαϊκά τσιρωνάκια, μακεδονικοί ποταμοκέφαλοι, μαυροτσιρώνια, 

ποταμοσαλιάρες, χέλια, τσιρώνια, θεσσαλόσιρκα, πέστροφες, κ.ά.    

(Πηγές:http://greveniotis.gr/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-

%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1/item/354-i-poli-kai-ta-xoria-

tou-nomoy-grevenon και http://ikee.lib.auth.gr/record/128639/files/GRI-2012-8150.pdf) 

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά δημόσιου χώρου 

Σχεδόν το σύνολο της περιοχής παρέμβασης είναι εντός της αστικής περιοχής και μόνο ένα πολύ μικρό μέρος 

της (οδός Αγ. Αχιλλείου και η νότια προέκτασή της) είναι περιαστική περιοχή (δόμηση εκτός σχεδίου) και 

δασική περιοχή (περιοχή Καστράκι). Συνεπώς η περιοχή παρέμβασης έχει κατά κύριο λόγο αστικό χαρακτήρα, 

δηλαδή πυκνή δόμηση με κάποιους ανοιχτούς χώρους – πλατείες και μικρές διάσπαρτες αδόμητες εκτάσεις 

– οικόπεδα. Αυτή η περιοχή πυκνότερης δόμησης καλύπτει μία ζώνη με προσανατολισμό νοτιοδυτικό – 

βορειοανατολικό, περιλαμβάνει το κέντρο της πόλης και εκτείνεται προς βορειοανατολικά. Νότια της ζώνης 

αυτή ο χαρακτήρας της περιοχής αλλάζει. Επίκεντρο είναι ο Γρεβενίτης ποταμός ενώ παρατηρούνται και 

αρκετές αδόμητες εκτάσεις. (Χάρτης 4 παραρτήματος) Συγκεκριμένα παρατηρούμε τρεις μεγάλες διακριτές 

περιοχές οι οποίες είναι αδόμητες: 

• Η περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Νίκης – Μεγ. Αλεξάνδρου – Ταλιαδούρη, στο βορειοανατολικό 

άκρο της περιοχής παρέμβασης και η οποία περιβάλλεται από σχολεία, και κτίρια διοικητικού 

χαρακτήρα (Περιφερειακή Ενότητα, ΚΕΓΕ). Στην περιοχή αυτή υπάρχουν δύο μεγάλες εκτάσεις 

δημόσιου χαρακτήρα, η μία εκ των οποίων, η πιο μεγάλη, είναι δημοτικό πάρκο. 

• Η περιοχή που βρίσκεται μεταξύ της οδού Ειρήνης και του Γρεβενίτη στο νότιο τμήμα της περιοχής 

παρέμβασης. Πρόκειται για μία μεγάλη έκταση μέρος της οποίας ανήκει στο δημόσιο και σήμερα 

χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ.  

• Η περιοχή που βρίσκεται πέριξ της συμβολής των οδών Αγ. Αχιλλείου και 13ης Οκτωβρίου έως το 

Καστράκι. Πρόκειται για μία περιοχή η οποία έχει αστικά αλλά και περιαστικά και δασικά  

χαρακτηριστικά. Στην περιοχή υπάρχουν σχολεία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γηροκομείο και 

εκκλησία, ενώ στα όρια της περιοχής παρέμβασης βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. 

Εδώ παρατηρούμε αδόμητες εκτάσεις εκατέρωθεν της οδού Αγ. Αχιλλείου, μέχρι την είσοδο στο 

Άλσος Καστράκι. Το άκρο της περιοχής παρέμβασης τοποθετείται στο ανοιχτό θέατρο του Άλσους.  

Στο κέντρο της πόλης και σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία (πλατεία Ελευθερίας), στη συμβολή 

των οδών Θωμά Λαδά και 13ης Οκτωβρίου υπάρχει ελεύθερο πάρκινγκ του δήμου αρκετών θέσεων, το οποίο 

εξυπηρετεί τους κατοίκους αλλά και όσους κινούνται ή εργάζονται στο κέντρο.   

Οι πεζοδρομημένες οδοί της περιοχής παρέμβασης είναι ελάχιστες και περιορίζονται πέριξ της πλατείας 

Ελευθερίας. Εκτός της κεντρικής πλατείας Ελευθερίας, στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν οι πλατείες 

Αιμιλιανού και 25ης Μαρτίου. Μία μικρότερη πλατεία υπάρχει επίσης στην οδό Ιπποκράτους, μεταξύ των 

οδών Ταλιαδούρη και Φιλελλήνων. Εντός της περιοχής παρέμβασης υπάρχει μία παιδική χαρά στη συμβολή 

των οδών Φιλελλήνων και Ειρήνης, μία ακόμη παιδική χαρά υπάρχει στο δημοτικό πάρκο, ενώ στο Καστράκι 

η παιδική χαρά είναι εγκαταλελειμμένη. Στην περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχουν καθορισμένοι 

ποδηλατόδρομοι. Επίσης στην περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου με εξαίρεση το δημοτικό 

πάρκο και το τμήμα του Άλσους Καστρακίου το οποίο περιλαμβάνεται σ’ αυτή.  
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Τμήματα του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία είναι η οδός Ταλιαδούρη, 

η οποία είναι η κύρια οδός εισόδου στην πόλη και τη διατρέχει στο μεγαλύτερο μέρος της από ανατολικά 

προς δυτικά, οι οδοί Μακεδονομάχων και Ζιάκα οι οποίες εξυπηρετούν το κέντρο της πόλης, καθώς και οι 

κάθετες σε αυτές οδοί. Σε ελάχιστα σημεία υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες. Δεν υπάρχει δυνατότητα 

μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης λόγω του μικρού της μεγέθους. 

Σχετικά σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα ειδικά τους χειμερινούς μήνες των τελευταίων ετών, είναι η 

αέρια ρύπανση από τη  λειτουργία τζακιών. Η αιθαλομίχλη που δημιουργείται όταν οι συνθήκες υγρασίας 

και κατεύθυνσης ανέμων ευνοούν το φαινόμενο, δρα απαγορευτικά στην έκθεση των ομάδων υψηλού 

κινδύνου (παιδιά, βρέφη, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα κ.λπ.). Λοιποί ρύποι (της 

ηχορύπανσης συμπεριλαμβανομένης) στην περιοχή παρέμβασης δεν εντοπίζονται ως σημαντικά 

προβλήματα, πλην μικρής κλίμακας και διασποράς σκουπιδιών, η οποία παρατηρείται περιστασιακά κυρίως 

στην αδόμητη περιοχή παραπλεύρως του Γρεβενίτη. 

Τα τμήματα οδικού δικτύου όπου εντοπίζονται ανάγκες συμπλήρωσης ή αναβάθμισης των υποδομών 

ύδρευσης και αποχέτευσης είναι κυρίως αυτά που βρίσκονται δίπλα ή κοντά σε αδόμητες παραποτάμιες 

περιοχές. 

Η κατανάλωση ενέργειας από το Δήμο στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους αφορά αποκλειστικά σε 

οδικό φωτισμό.  

Ύδρευση - Αποχέτευση  

Το δίκτυο ύδρευσης στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνες και 

πολυαιθυλένιο (PVC).Τα δίκτυα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια (περίπου 100χλμ.) είναι 

κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο. Στην Δημοτική Ενότητα Γρεβενών υπάρχουν 9.550 υδρόμετρα και το 

μήκος του δικτύου ανέρχεται στα 250χλμ. (Πηγή: ΔΕΥΑΓ). Μέση ετήσια παροχή 120m3 ανά υδρόμετρο και το 

συνολικό μήκος του δικτύου είναι 530χλμ. Οι υδρευτικές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης καλύπτονται 

από πηγές και γεωτρήσεις. Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΔΕΥΑΓ συνάπτει σύμβαση με ιδιωτική 

εταιρία που διενεργεί μικροβιολογικούς και φυσικοχημικούς ελέγχους ανά έτος.  

Η περιοχή παρέμβασης εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Συγκεκριμένα η 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων εξυπηρετεί το σύνολο της πόλης επομένως και την περιοχή 

παρέμβασης και είναι ιδιαίτερα υψηλής δυναμικότητας. Σύμφωνα με την Δ.Ε.Υ.Α.Γ το συνολικό δίκτυο 

αποχέτευσης του Δήμου είναι περίπου 245χλμ., ενώ παράλληλα λειτουργούν ή προβλέπεται να 

λειτουργήσουν δώδεκα εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Η τελική εκροή απαλλαγμένη πλέον από 

οργανικό και μικροβιακό φορτίο, εμπλουτισμένη σε διαλυμένο οξυγόνο, απορρίπτεται μέσω αγωγού σε 

παρακείμενα ρέματα και ποτάμια. Ειδικότερα για την πόλη των Γρεβενών η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει ισοδύναμο πληθυσμό 30.000 κατοίκων με ημερήσια 

κατανάλωση 200L ανά κάτοικο. Το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας είναι χωριστικό, δηλαδή 

δέχεται μόνο τα αστικά λύματα και όχι τα όμβρια. Στόχος της συνολικής διεργασίας είναι ο διαχωρισμός των 

υγρών από τα στερεά απόβλητα καθώς και η απολύμανση και η σταθεροποίησή τους. 

Διαχείριση απορριμμάτων 

Η περιοχή παρέμβασης εξυπηρετείται από συμβατικά απορριμματοφόρα, 1 όχημα ανακύκλωσης, οχήματα 

για το πλύσιμο των κάδων και οχήματα «σάρωθρα». Η περιοχή διαθέτει συμβατικούς κάδους διαφόρων 

μεγεθών, κάδους ανακύκλωσης, κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού και στατήρες συλλογής χαρτιού. Ο Δήμος 

Γρεβενών όπως και οι υπόλοιποι δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας είναι μέτοχος της ΔΙΑΔΥΜΑ η οποία 

σχεδιάζει, υλοποιεί και λειτουργεί το ΟΣΔΑ της ΠΔΜ, σύμφωνα με το οποίο γίνεται μηχανική αποκομιδή, 

μεταφόρτωση, ανάκτηση και ανακύκλωση, μηχανική επεξεργασία και αξιοποίηση, υγειονομική ταφή και 

διαχείριση ειδικών απορριμμάτων. 
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3.4. Σύντομη Αναφορά και Ιεράρχηση των Βασικών Προβλημάτων και Αναγκών της Περιοχής 

Παρέμβασης 

3.4.1. Ιεράρχηση Βασικών Προβλημάτων και Αναγκών της Περιοχής Παρέμβασης 

Ακολουθεί σύντομη αναφορά και ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων και αναγκών της περιοχής 

παρέμβασης ως προς τις πέντε (5) κύριες προκλήσεις του Άρθρου 7 του Καν. 1301/2013 που θα 

αντιμετωπισθούν μέσω της προτεινόμενης στρατηγικής όπου έχει γίνει η: 

• αναγνώριση των πλεονεκτημάτων - δυνάμεων (Strengths), δηλ. των εσωτερικών συνθηκών που 

περιγράφουν τη θέση της περιοχής παρέμβασης, σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο ανάπτυξής της 

και χαρακτηρίζονται ως πλεονεκτήματα της και των μειονεκτημάτων-αδυναμιών (Weaknesses), 

δηλ. των εσωτερικών συνθηκών που μειώνουν τη θέση της περιοχής παρέμβασης ως θύλακα 

ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται ως προβλήματα,  

• εξέταση των προοπτικών - ευκαιριών (Opportunities), δηλ. των τρεχουσών ή μελλοντικών 

συνθηκών του "περιβάλλοντος" που ενεργούν θετικά για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της 

θέσης της περιοχής παρέμβασης  και των απειλών - κινδύνων (Threats), δηλ. των τρεχουσών ή 

μελλοντικών συνθηκών του "περιβάλλοντος" που ενεργούν αρνητικά στην ανάπτυξη της περιοχής 

παρέμβασης.  

Αξιοποιείται παράλληλα τόσο για τον προσδιορισμό βασικών προβλημάτων και αναγκών της περιοχής 

παρέμβασης, όσο και για την σύνθεση του ΕΣΣΒΑΑ και η ανάλυση PESTLE (η οποία επικεντρώνεται στο 

εξωτερικό περιβάλλον παρουσιάζοντας τις συνθήκες που επικρατούν, τις προκλήσεις και τις αλλαγές με τις 

οποίες ενδεχομένως να έρθει αντιμέτωπος ο φορέας και η περιοχή  και αφορούν στις πολιτικές (P), 

οικονομικές (E) και κοινωνικές συνθήκες (S), στις Τεχνολογικές Εξελίξεις (T), στη Νομοθεσία (L) και στο 

Περιβάλλον (E). Η ανάλυση του «εξωτερικού περιβάλλοντος» εντός του οποίου ο Δήμος σχεδιάζει και θα 

υλοποιήσει νέες Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΣΒΑΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ορισμός και οριοθέτηση του εξωτερικού περιβάλλοντος της πόλης και της περιοχής παρέμβασης   

• Πολιτικές και κοινωνικές τάσεις που επηρεάζουν την επιλογή υλοποίησης δράσεων και 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων    

• Οικονομικοί, Θεσμικοί και Τεχνολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο υλοποίησης των 

δράσεων 

• Τάσεις και προοπτικές που επηρεάζουν την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες της 

περιοχής παρέμβασης   
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Συνιστώσες Ανάλυσης PESTLE 

Με την ανάλυση PESTLE η ομάδα σύνταξης του παρόντος στόχευσε και εκτιμάται πως πέτυχε: 

� την αναγνώριση και την επισκόπηση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν το πεδίο 

ενδιαφέροντος – υλοποίηση δράσεων ΒΑΑ στην περιοχή παρέμβασης, 

� την αναγνώριση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών επιρροών παρέχοντας 

την δυνατότητα ελέγχου του τρόπου που έδρασαν οι παράγοντες αυτοί στο παρελθόν και πως θα 

εξελιχθούν στο μέλλον, κατά την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου ΒΑΑ. 

Παράγοντες Pestle Analysis  

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται μια σειρά παραγόντων που χρησίμευσαν ως κατάλογος επιλογής 

(checklist) προς διευκόλυνση της σκέψης της ανάλυσης των διαφόρων επιδράσεων, με γνώμονα τα εξής 

ερωτήματα: 

• Ποιοι από τους εξωτερικούς παράγοντες επηρεάζουν την υλοποίηση της νέας πολιτικής ΒΑΑ και των 

σχετικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων - δράσεων; 

• Ποιοι από αυτούς είναι οι πιο σημαντικοί αυτή τη στιγμή και τα επόμενα χρόνια υλοποίησης του 

Σχεδίου; 

P-Πολιτικοί 
Παράγοντες

•Οικονομική 
Πολιτική

•Περιφερειακή 
πολιτική στην 
ΠΔΜ

•Πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων (κυρίως 
στο Εθνικό 
επίπεδο)

E-Οικονομικοί 
παράγοντες

•Τάσεις του ΑΕΠ

•Ανεργία στην 
περιοχή 
παρέμβασης

•Διαθέσιμο 
εισόδημα

•Επιχειρηματικότη
τα κυρίως στον 
τριτογενή τομέα 

S-Κοινωνικοί 
Παράγοντες

•Δυσμενή 
Δημογραφικά 
στοιχεία 
πληθυσμού

•Μετανάστευση

•Κατανομή 
εισοδήματος

•Κοινωνική 
κινητικότητα

•Αλλαγές στον 
τρόπο ζωής

•Προτιμήσεις σε 
θέματα εργασίας 

•Επίπεδο 
εκπαίδευσης

Τ-Τεχνολογικοί 
Παράγοντες

•Νέες τεχνολογίες

•Εξελίξεις στην 
πληροφορική και 
τις χρήσεις της

L-Νομικοί 
Παράγοντες

•Εθνική 
Νομοθεσία

•Περιφερειακή 
Νομοθεσία

E-
Περιβαλλοντικοί 

Παράγοντες

•Περιβαλλοντική 
Νομοθεσία 
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Τα στοιχεία της παραπάνω απαρίθμησης δεν αντιμετωπίστηκαν μεμονωμένα ως απλή άθροιση παραγόντων, 

αλλά συνολικά για την εκτίμηση προβλημάτων και αναγκών ως προς τις 5 προκλήσεις στην περιοχή 

παρέμβασης. Στη φάση τελικού σχεδιασμού και προετοιμασίας του παρόντος έγινε προσπάθεια να γίνουν 

αντιληπτές οι επιπτώσεις των παραγόντων αυτών, τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο, όσο και σε αυτό της 

Δημοτικής Αρχής. Έχουν αναγνωριστούν διαρθρωτικοί παράγοντες αλλαγής, οι οποίοι είναι δυνάμεις που θα 

επηρεάσουν την περιοχή παρέμβασης.   

Η ανάλυση PESTLE χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση της μελλοντικής επιρροής των εξωτερικών 

παραγόντων, η οποία αναμένεται να είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτή που είχαν στο παρελθόν. 

Επιπλέον, η ανάλυση PESTLE χρησιμοποιήθηκε και για τον προσδιορισμό της έκτασης που λαμβάνει η 

επίδραση των εξωτερικών παραγόντων πάνω στο πεδίο ενδιαφέροντος (ΒΑΑ). Τμήματα  της ανάλυσης που 

προηγήθηκε της σύνθεσης του παρόντος, αξιοποιήθηκαν σημειακά και στα κεφάλαια 7 και 8 του παρόντος.  

Η ανάλυση PESTLE έχει επεκταθεί στην παρούσα τελική φάση του σχεδιασμού με την:  

� Ευρεία κατηγοριοποίηση που καλύπτει όλους τους κύριους εξωτερικούς παράγοντες και δίνει την 

δυνατότητα προτεραιοποίησης επιδράσεων. 

� Αναγνώριση μεσοπρόθεσμων παραγόντων αλλαγής.   

Ταυτόχρονα σε ότι αφορά στην ανάλυση PESTLE: 

� Η αξιοποίησή της προϋποθέτει την περαιτέρω ανάλυση σε βάθος των παραγόντων που 

χαρακτηρίζονται ως πρώτης προτεραιότητας. 

� Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη συνδυασμένη επίδραση παραγόντων που ενδέχεται είτε να αλληλο-

ενισχύονται είτε να αλληλο-αναιρούνται. 

Η προσεκτική εφαρμογή των παραπάνω εκτιμούμε πως κατέστησε την ανάλυση PESTLE ως ισχυρό εργαλείο 

αναγνώρισης και κατανόησης της πολυμορφίας και του δυναμικού χαρακτήρα του κοινωνικού, οικονομικού 

και φυσικού περιβάλλοντος εντός του οποίου σχεδιάζεται η εφαρμογή των νέων πολιτικών ανάπτυξης του 

ΕΣΣΒΑΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται οι νέες μορφές χρηματοδότησης δράσεων ΒΑΑ για την περίοδο 2014-

2020 και ειδικά στο επίπεδο και τη μορφή δράσης που καλούνται να αναλάβουν οι Αστικές Αρχές που θα τα 

διαχειριστούν.  

Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στηρίζει, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

μέσω στρατηγικών που καθορίζουν ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των (1) οικονομικών,  (2) 

περιβαλλοντικών, (3) κλιματικών, (4) δημογραφικών και (5) κοινωνικών προκλήσεων όπως και (6) 

προκλήσεων λειτουργικής οργάνωσης που θίγουν τις αστικές περιοχές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 

ανάγκη προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Ακολουθούν 

ιεραρχημένα βασικά προβλήματα και ανάγκες των κύριων προκλήσεων, όπως προέκυψαν σε συνδυασμό 

της ανάλυσης PESTLE που περιεγράφηκε νωρίτερα στο παρόν Σχέδιο και της ανάλυσης SWOT που βρίσκεται 

στο τέλος της παρούσας ενότητας.  

(Με έντονη γραμματοσειρά όσα προβλήματα και ανάγκες αντιμετωπίζονται έστω και σημειακά από τις 

επιλεχθείσες δράσεις του παρόντος ΕΣΣΒΑΑ):   

Βασικά Προβλήματα και Ανάγκες των Οικονομικών Προκλήσεων   

Τριτογενής Τομέας: Υπηρεσίες - Εμπόριο 

• Απουσία διασύνδεσης προβολής της ελκυστικότητας της περιοχής και των προϊόντων ή υπηρεσιών 

που παράγονται σε αυτή, με τις λοιπές προωθητικές δράσεις των τουριστικών κυρίως 

δυνατοτήτων της ευρύτερης περιοχής  
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• Πλήρης ανυπαρξία ενημερωτικών – εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη νέων μορφών  

εμπορίου προσαρμοσμένων στα σύγχρονα δεδομένα, όπως και ευαισθητοποίησης της καθολικής 

σχεδόν αλλαγής της αγοραστικής συμπεριφοράς των δημοτών ως καταναλωτές  

• Εξαιρετικά μειωμένη παραγωγική - επιχειρηματική δραστηριότητα (ειδικά των νέων επιχειρήσεων)  

• Δεν υφίσταται κανένας ειδικού χαρακτήρα μηχανισμός στήριξης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, για την παροχή κινήτρων 

για την ίδρυση νέων και προσέλκυσης επενδύσεων εμπορικού χαρακτήρα, είτε τοπικού είτε 

περιφερειακού χαρακτήρα.  

Τριτογενής Τομέας: Τουρισμός 

• Χαμηλότατη αξιοποίηση του υγρού στοιχείου του Γρεβενίτη ποταμού στην τουριστική αξιοποίηση 

της περιοχής παρέμβασης  

• Πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα της πόλης, που περιορίζεται σε σύντομη στάση λίγων ωρών στην 

περιοχή της κεντρικής πλατείας  

• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις στην πόλη των Γρεβενών  

• Ασύνδετη προβολή των τουριστικών δραστηριοτήτων της πόλης με την ύπαιθρο στην ΕΠ Γρεβενών  

Δευτερογενής Τομέας: Μεταποίηση 

Οι δράσεις μεταποίησης (ως αναμένεται) είναι πολύ περιορισμένες στον αστικό ιστό της περιοχής 

παρέμβασης. Μπορούμε όμως λόγω του μικρού μεγέθους της πόλης και της ύπαρξης δύο μονάδων 

γαλακτοκομίας (Κουρέλας ΑΕ και Σαφαρίκας) όπως και μικρών μονάδων οικοτεχνικής αξιοποίησης 

μανιταριών ενταγμένες σχεδόν στο διευρυμένο αστικό ιστό, να καταγράψουμε 2 σημαντικά προβλήματα-

ανάγκες: 

• Αξιόλογη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης από την 

Κουρέλας ΑΕ, ισχυρή παρουσία και μεταποιητικό τμήμα κατατεθέν για την πόλη και τους 

εργαζόμενους σε αυτήν  

• Χαμηλή παρουσία τοπικών μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για 

ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και για παροχή κινήτρων για την ίδρυση νέων. 

Απασχόληση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  

• Απουσία συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δομών κατάρτισης, 

δια βίου μάθησης και προώθησης της απασχόλησης 

• Απουσία δομής – μηχανισμού υποστήριξης απασχόλησης και σύνδεσης με τις ανάγκες της 

επιχειρηματικότητας   

• Απουσία επιστημόνων με εξειδίκευση στην συμβουλευτική ανέργων και στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό 

Βασικά Προβλήματα και Ανάγκες  των Περιβαλλοντικών Προκλήσεων   

• Αλλοίωση αστικού περιβάλλοντος εξαιτίας των άναρχων χρήσεων κυρίως λόγω έλλειψης 

ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, στην δομημένη πλευρά της περιοχής παρέμβασης. 

• Μακροχρόνια έλλειψη περιβαλλοντικών και ήπιων παρεμβάσεων ανάδειξης και αξιοποίησης της 

ευρύτερης παραποτάμιας περιοχής. 
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• Ύπαρξη σημαντικού αριθμού απαξιωμένων, μη χρησιμοποιούμενων ή εγκαταλειμμένων κτιρίων 

και οικοπέδων διαφόρων χρήσεων που επιβαρύνουν την περιβαλλοντική αστική εικόνα της 

περιοχής παρέμβασης και ιδίως στην παραποτάμια ζώνη  

• Επιβάρυνση αστικού περιβάλλοντος λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, της βόρειας κυρίως ζώνης 

της περιοχής παρέμβασης, ιδίως τις ώρες αιχμής λειτουργίας υπηρεσιών και καταστημάτων, με 

αποτέλεσμα την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. 

Βασικά Προβλήματα και Ανάγκες  των Κλιματικών Προκλήσεων   

• Οι κλιματικές συνθήκες της πόλης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχουν επιφέρει 

σημαντικά προβλήματα στους δημότες της περιοχής παρέμβασης κυρίως στα θέματα θέρμανσης 

και πολλοί εξ’ αυτών διαβιούν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Σχετικά περισσότερο είναι 

επιβαρυμένες κατοικίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην παραποτάμια περιοχή του 

Γρεβενίτη, λόγω και της μεγαλύτερης υγρασίας που καταγράφεται σημειακά κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα.  

• Απαραίτητη η κάλυψη των κενών που καταγράφονται στην θερμομόνωση κτιρίων (δημοτικά 

κτίρια, κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια) και διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την ενεργειακή 

κατανάλωση. 

• Ως ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες των 

τελευταίων ετών, έχει αναδειχθεί το φαινόμενο της αέριας ρύπανσης. Η αιθαλομίχλη που 

δημιουργείται όταν οι συνθήκες υγρασίας και κατεύθυνσης ανέμων ευνοούν το φαινόμενο, δρα 

απαγορευτικά στην έκθεση των ομάδων υψηλού κινδύνου (παιδιά, βρέφη, ηλικιωμένοι, άνθρωποι 

με αναπνευστικά προβλήματα κ.λπ.). 

Βασικά Προβλήματα και Ανάγκες  των Δημογραφικών Προκλήσεων   

• Η πόλη και η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζουν τα συνήθη δημογραφικά προβλήματα των 

αστικών κέντρων: Εσωτερική μετανάστευση σε μεγαλύτερες πόλεις, διαρροή νέων επιστημόνων 

στο εξωτερικό, μείωση εγκαταστάσεων νέων ζευγαριών ειδικά στην περιοχή παρέμβασης, μείωση 

γεννήσεων κλπ.  

Βασικά Προβλήματα και Ανάγκες  των Κοινωνικών Προκλήσεων   

• Αποσπασματικός σχεδιασμός για την προστασία και ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας, της 

πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς 

• Αποσπασματική και μη ολοκληρωμένη  διαχείριση και συντονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών 

και δομών του δήμου και άλλων δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιοτικότερη εξυπηρέτηση δημοτών και ειδικά των ευπαθών ομάδων  

• Απουσία δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα 

αρμοδιοτήτων του Δήμου 

• Μειωμένες δυνατότητες απασχόλησης σε πληττόμενες ομάδες πληθυσμού 

• Κάλυψη των κενών σε υποδομές και υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας, αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

της φτώχειας 

• Έλλειψη χώρων κοινωνικής δραστηριοποίησης και πολιτισμού 

• Απουσία εθελοντικών δράσεων  κοινωνικής συνοχής (κοινωνικά φαρμακεία, ιατρεία κλπ.) 
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• Ασαφής ρόλος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εκπαιδευτικών 

δράσεων για όλους, αλλά και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους 

υπαλλήλους του δήμου, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών 

• Ανάγκη υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και βελτίωσης της προσβασιμότητας προς 

υπηρεσίες που χρειάζονται 

Βασικά Προβλήματα και Ανάγκες των Προκλήσεων Χωροταξικής και Πολεοδομικής Οργάνωσης 

(λειτουργικής οργάνωσης)    

• Μη αξιοποιημένο αστικό τοπίο (περιοχή Γρεβενίτη) όπου υπάρχει σημαντικά αναξιοποίητος χώρος 

μεγάλης έκτασης εντός του αστικού ιστού, χωρίς συγκεκριμένη χρήση που δεν λειτουργεί ως 

αφορμή αξιοποίησης για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών σε σύνδεση με το περιαστικό 

άλσος Δημόπουλου. Περιορίζει στο ελάχιστο τις τουριστικές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, την 

ανάπτυξη επιχειρήσεων ψυχαγωγίας και λοιπών δραστηριοτήτων μόνο πέριξ της κεντρικής 

πλατείας 

• Περιορισμός στην κίνηση πεζών, ποδηλατών και μειωμένη προσβασιμότητα σε ΑμεΑ 

• Έλλειψη προσπελασιμότητας σε τμήματα της περιοχής παρέμβασης  

• Έλλειψη ποδηλατοδρόμων  

Το κέντρο των Γρεβενών καθώς και η ευρύτερη περιοχή αυτού παρουσιάζει κυκλοφοριακή συμφόρηση με 

συνέπεια την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. 

Για τον εντοπισμό των προβλημάτων και την ιεράρχηση τους αξιοποιήθηκε όπως αναφέρθηκε και 

προηγούμενα και η ανάλυση SWOT που ακολουθεί επί των Τομέων καταγραφής βασικών προβλημάτων και 

αναγκών: 

Τομέας Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

Οικονομία • Τα Γρεβενά έχουν συνδεθεί σε 

πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο με την 

πολυεπίπεδη ενασχόληση & παραγωγή 

μανιταριών όπως και με την παραγωγή 

βιολογικών τυροκομικών προϊόντων  

• Η γειτνίαση με την Εγνατία εξασφαλίζει 

την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην 

πόλη από πολλές περιοχές της 

ηπειρωτικής Ελλάδας 

• Η γειτνίαση με δημοφιλή χιονοδρομικά 

κέντρα και περιοχές εναλλακτικού 

τουρισμού (Βάλια Κάλντα, Πίνδος, 

Βασιλίτσα κλπ.) 

• Η λειτουργία τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

  

 

Απασχόληση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Απουσία δομής – μηχανισμού  υποστήριξης 

απασχόλησης και σύνδεσης με τις ανάγκες της 

επιχειρηματικότητας   

• Απουσία συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δομών κατάρτισης, 

δια βίου μάθησης και προώθησης της 

απασχόλησης 

• Απουσία επιστημόνων με εξειδίκευση στην 

συμβουλευτική ανέργων και στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό 

Τριτογενής Τομέας: Υπηρεσίες - Εμπόριο 

• Απουσία ενημερωτικών και εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων για τις νέες μορφές εμπορίου & 

υπηρεσιών  

• Μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα  

• Απουσία μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης νέων 

επιχειρήσεων 

• Απουσία συνδυασμένης προώθησης προϊόντων 

και υπηρεσιών της περιοχής με το τουριστικό 

προϊόν 

Τριτογενής Τομέας: Τουρισμός 
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• Χαμηλή επισκεψιμότητα της πόλης (συνήθως 

περιορίζεται σε μία στάση λίγων ωρών στην 

κεντρική πλατεία) 

• Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων στην πόλη 

των Γρεβενών 

• Απουσία συνδυασμένης προβολής της πόλης των 

Γρεβενών με την ύπαιθρο 

• Απουσία αξιοποίησης του Γρεβενίτη ως τμήμα του 

τουριστικού προϊόντος της πόλης 

 Ευκαιρίες Απειλές 

 • Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί επίσης 

περιοχή παρέμβασης  του τρέχοντος 

CLLD/Leader γεγονός που ευνοεί τις 

συνέργειες   

• Η υλοποίηση του ΕΣΣΒΑΑ είναι σημαντική 

ευκαιρία ανάπτυξης της υποβαθμισμένης 

περιβαλλοντικά αστικής περιοχής   

• Η αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων 

κτιρίων και οικοπέδων εντός της περιοχής 

παρέμβασης (περιοχή Γρεβενίτη) 

• Η διαφαινόμενη (λόγω της 

παρατεταμένης οικονομικής κρίσης) τάση 

επιστροφής των ετεροδημοτών από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη) με σκοπό να επιχειρήσουν 

σε μικρά αστικά κέντρα  

• Ραγδαία επιδείνωση της φέρουσας οικονομικής 

δυνατότητας των κατοίκων & της αγοράς εργασίας  

• Συνεχιζόμενη και παρατεταμένη ύφεση οκταετίας  

• Παγιοποίηση ομάδας μακροχρόνια άνεργων 

οδηγεί σε αύξηση της αστυφιλίας  

• Η μεταβλητότητα των τιμών των πρώτων υλών της 

αγροτικής παραγωγής της ευρύτερης περιοχής    

 

Τομέας Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

Περιβάλλον 

& Ποιότητα 

Ζωής  

• Αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα στην 

παραποτάμια περιοχή και στο άλσος 

Δημόπουλου  

• Σημαντικός χώρος πρασίνου η περιοχή 

γύρω από το Καστράκι 

• Γειτνίαση με περιοχές ιδιαίτερης φυσικής 

ομορφιάς (Βάλια Κάλντα, Πίνδος, πέτρινα 

γεφύρια κλπ.) 

• Η διέλευση του ποταμού Γρεβενίτη από 

την περιοχή παρέμβασης 

 

  

• Απουσία ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, 

στη δομημένη πλευρά της περιοχής παρέμβασης 

• Έλλειψη ήπιων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων 

ανάδειξης και αξιοποίησης της περιοχής του 

Γρεβενίτη 

• Σημαντικός αριθμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων 

και οικοπέδων στην παραποτάμια ζώνη 

• Επιβάρυνση του αστικού περιβάλλοντος λόγω 

κυκλοφοριακών προβλημάτων κυρίως στο Βόρειο 

τμήμα της περιοχής παρέμβασης και στις ώρες 

αιχμής (ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, 

επιβάρυνση δημόσιας υγείας) 

• Η περιορισμένη περιβαλλοντική συνείδηση μικρού 

μέρους  των κατοίκων (απόθεση απορριμμάτων 

στον Γρεβενίτη κ.α.)  

• Περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

παρατηρείται τους χειμερινούς μήνες λόγω της 

αιθαλομίχλης  

• Απουσία θερμομόνωσης & χρήσης ΑΠΕ σε 

δημοτικά κτίρια όπως και σε ιδιωτικά κτίρια  

• Έλλειψη ποδηλατοδρόμων  

 Ευκαιρίες Απειλές 

 • Η αξιοποίηση με ήπιες παρεμβάσεις 

περιβαλλοντικά φιλικές της 

παραποτάμιας περιοχής 

• Η επιδείνωση του φαινομένου της αιθαλομίχλης 

τους χειμερινούς μήνες 
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• Η εκμετάλλευση της τεχνολογίας για τον 

ενεργειακό φωτισμό των δρόμων & του 

ποταμού Γρεβενίτη με λαμπτήρες 

χαμηλής κατανάλωσης  

• Η ανάπτυξη της χρήσης ποδηλάτου ως 

εναλλακτικού μέσου μεταφοράς  

• Αυξανόμενη χρηματοδότηση έργων για τη 

χρήση ΑΠΕ από το Ε.Σ.Π.Α. ή άλλες πηγές. 

• Νέο θεσμικό πλαίσιο ενέργειας  

• Έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης από την 

κεντρική πολιτεία για την αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και κινδύνων 

• Ύπαρξη αυθαιρεσιών δόμησης 

• Περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης για 

κυκλοφοριακά έργα και μελέτες 

Τομέας Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

Δημογραφία     • Ισχυρή διάθεση – συμμετοχή στη 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στις 

μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες των 

δημοτών  

• Τα συνήθη δημογραφικά προβλήματα που 

παρουσιάζονται στην περιφέρεια: Εσωτερική 

μετανάστευση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, 

διαρροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, 

μείωση εγκαταστάσεων νέων ζευγαριών, μείωση 

γεννήσεων κλπ. 

• Απουσία Νόμου – Πλαισίου για την παροχή 

Κοινωνικής Φροντίδας 

• Δεν γίνονται τακτικά έρευνες πεδίου για τις 

ευπαθείς ομάδες της πόλης  

 Ευκαιρίες Απειλές 

 • Η διαφαινόμενη αντιστροφή του 

φαινομένου της συγκέντρωσης 

πληθυσμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη λόγω 

της οικονομικής κρίσης 

• Νομοθετικές ασάφειες και κενά που αφορούν την 

παροχή υπηρεσιών σε ΕΚΟ με βάση τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Τομέας Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

Κοινωνική 

Πολιτική, 

Υγεία, 

Παιδεία, 

Πολιτισμός   

• Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα 

διαθέτουν σχετικά ικανοποιητικές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την 

οργάνωση προνοιακών υπηρεσιών 

• Συνεργασία με δίκτυα εθελοντών & 

συλλόγους για την κάλυψη αναγκών 

λειτουργίας κάποιων δομών όπως 

Κοινωνικό Παντοπωλείο (συχνά και 

περιστασιακή) 

 

• Έλλειψη σχεδιασμού για την προστασία και 

ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας, της 

πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομίας 

• Απουσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

κοινωνικών υπηρεσιών και δομών ώστε να 

εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των δημοτών και 

ειδικότερα των ευπαθών ομάδων 

• Απουσία χώρων για πολιτιστικούς και κοινωνικούς 

σκοπούς 

• Απουσία δράσεων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

• Μειωμένες εθελοντικές δράσεις (κοινωνικά 

ιατρεία κλπ.) 

• Χαμηλή προσβασιμότητα ευπαθών ομάδων σε 

υπηρεσίες  

• Σημαντικά κενά σε υποδομές και υπηρεσίες 

πρόνοιας, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 

φτώχειας 

• Συνθήκες ενεργειακής φτώχειας στην περιοχή 

παρέμβασης ως συνδυασμός του κακού 

οικονομικού κλίματος και των κλιματολογικών 

συνθηκών της παραποτάμιας περιοχής (υψηλή 

υγρασία)  

 Ευκαιρίες Απειλές 
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 • Οργάνωση τμήματος δια βίου μάθησης εν 

όψει υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο  

• Ο Θεματικός στόχος 11 της 

προγραμματικής περιόδου δίνει ευκαιρίες 

αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των 

υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας 

• Το τρέχον ΠΕΠ της ΠΔΜ προβλέπει 

σημαντικές χρηματοδοτήσεις του 

συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας για 

τους Δήμους  

• Περιορισμένα περιθώρια αναδιοργάνωσης των 

κοινωνικών υπηρεσιών και διασυνδεσιμότητας 

των παροχών κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο 

δήμου που θα μπορούσε  να εξοικονομήσει 

πόρους 

• Δεν υφίστανται αρκετά από τα υποστηρικτικά 

εργαλεία που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία 

χρόνια για την στήριξη ευπαθών ομάδων (π.χ. 

ταμείο κοινωνικής οικονομίας κλπ.) 

Τομέας Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

Χωροταξική 

και 

Πολεοδομική 

Οργάνωση 

• Ύπαρξη μεγάλου ανοικτού χώρου 

στάθμευσης στο κέντρο της πόλης στα 

όρια της περιοχής παρέμβασης και ενός 

αντίστοιχου χώρου στάθμευσης μέσα 

στην περιοχή παρέμβασης 

• Μη αξιοποιημένη η παραποτάμια περιοχή, όπως 

και η περιοχή του άλσους Δημόπουλου 

• Περιορισμός στην κίνηση πεζών, ποδηλατών και 

μειωμένη προσβασιμότητα σε ΑμεΑ 

• Έλλειψη προσπελασιμότητας σε τμήματα της 

περιοχής παρέμβασης 

• Μονοκεντρική πολεοδομική οργάνωση με πολύ 

ισχυρή 

εστίαση στο ιστορικό κέντρο των Γρεβενών 

• Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αστικών 

παρεμβάσεων και μη πλήρης αξιοποίηση της 

διαθέσιμης τεχνολογίας (π.χ. GIS, κ.α.) 

• Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αρκετούς δρόμους 

της περιοχής παρέμβασης λόγω μικρού πλάτους 

• Μειωμένη προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ 

 Ευκαιρίες Απειλές 

 • Αξιοποίηση της χρηματοδότησης του 

ΕΣΣΒΑΑ από το ΠΕΠ και λοιπές πηγές  

 Απουσία ισχυρού αστικού πόλου έλξης  στην πόλη 

των Γρεβενών διερχόμενων την Εγνατία 

επισκεπτών – τουριστών  

3.4.2. Αποτύπωση των δυνατοτήτων αξιοποίησης και ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της 

περιοχής παρέμβασης.  

Αποτυπώνονται ακολούθως συγκεντρωτικά οι σημαντικότερες δυνατότητες αξιοποίησης και ανάδειξης των 

πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης, όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω περιεχόμενα της παρούσας 

ενότητας: 

• Η εφαρμογή του ΕΣΣΒΑΑ θα δώσει τη δυνατότητα – ευκαιρία αξιοποίησης από τους 

ιδιώτες/ιδιοκτήτες και των εγκαταλελειμμένων κτιρίων και οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή 

παρέμβασης (κυρίως στην περιοχή πέριξ του Γρεβενίτη) 

• Ο μεγάλος ανοικτός χώρος στάθμευσης μέσα στην περιοχή παρέμβασης (παρά τω Γρεβενίτη ποταμό) 

έχει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης και χρήσης, με το συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα 

δώσουν τόσο τα σκέπαστρα, όσο και ο  ειδικός ενεργειακός – αισθητικός φωτισμός στην ευρύτερη 

περιοχή. 

• Ιδιαίτερα αναδεικνύονται και αξιοποιούνται από τις παρεμβάσεις του ΕΣΣΒΑΑ η αξιόλογη χλωρίδα - 

πανίδα στις παραποτάμιες εκτάσεις και στο άλσος Δημόπουλου, όπως και ο σημαντικός χώρος 

πρασίνου της περιοχής γύρω από το Καστράκι 
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• Η διέλευση του ποταμού Γρεβενίτη από την περιοχή παρέμβασης  που αποτελεί το σημαντικότερο 

φυσικό πλεονέκτημα της, αξιοποιείται ποικιλότροπα και γίνεται το επίκεντρο ανάδειξης όλων των 

περιβαλλοντικών συγκριτικών του πλεονεκτημάτων  

• Η αξιοποίηση και ανάδειξη μέσω ήπιων παρεμβάσεων και περιβαλλοντικά φιλικών της 

περιλαμβανόμενης έκτασης  της παραποτάμιας περιοχής  

• Η ανάπτυξη της χρήσης ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου μεταφοράς και ποιότητας ζωής αξιοποιεί 

το πλεονέκτημα της ευρύτητας των διαθέσιμων εκτάσεων στην παραποτάμια περιοχή και έως το 

Καστράκι  

• Το κτίριο του πρώην ΚΕΓΕ με αξιόλογους διαθέσιμους χώρους όπως και ο και ο περιβάλλον χώρος 

του και σε σημείο που ευνοεί την υλοποίηση μαζικών εκδηλώσεων του επιζητά τα τελευταία χρόνια 

αξιοποίηση, ούτως ώστε να μην μείνει ένα κτιριακό κουφάρι 

• Το Πνευματικό Κέντρο της πόλης, ένα συγκριτικό πολιτιστικό πλεονέκτημα στην περιοχή παρέμβασης 

έχει τη δυνατότητα με την παρέμβαση της εγκατάστασης του γεωθερμικού συστήματος να 

εκμεταλλευτεί τις χρηματοδοτήσεις του σχετικού άξονα του ΠΕΠ προς σημαντικό όφελος της 

ενεργειακής κατανάλωσης 

• Η κεντρική πλατεία, σημείο αναφοράς της ζωής της πόλης και ισχυρό πλεονέκτημα για την 

καθημερινότητα της, έχει την ευκαιρία βιοκλιματικής ανάπλασης και αναβάθμισης   

Επίσης οι δυνατότητες αξιοποίησης και ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης 

ενισχύονται μακροσκοπικά και από τα εξής: 

• Τα Γρεβενά έχουν συνδεθεί σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο με την πολυεπίπεδη ενασχόληση 

και παραγωγή μανιταριών όπως και με την παραγωγή βιολογικών τυροκομικών προϊόντων  

• Η γειτνίαση με την Εγνατία εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην πόλη από πολλές 

περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας 

• Η γειτνίαση με δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα και περιοχές εναλλακτικού τουρισμού (Βάλια Κάλντα, 

Πίνδος, Βασιλίτσα κλπ.) 

• Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί επίσης περιοχή παρέμβασης  του τρέχοντος CLLD/Leader γεγονός 

που ευνοεί τις συνέργειες   

Η ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων και αναγκών, η τεκμηρίωση και η σύνδεση τους με την περιοχή 

παρέμβασης αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 3.2 - Τεκμηρίωση προβλημάτων και αναγκών περιοχής παρέμβασης 

α/α 
Περιγραφή 

προβλήματος 

Αιτιολόγηση / 

Τεκμηρίωση 

Είδος 

Πρόκλησης 
(Αναπτυξιακή) Ανάγκη 

1 

 

Αναξιοποίητες 

υποδομές ευρύτερου 

δημοσίου τομέα   

Κτίριο ΟΕΓΕΚΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ πρώην ΚΕΓΕ 

(Κέντρου Γεωργικής 

Εκπαίδευσης) σε 

εγκατάλειψη & 

αχρηστία  

Οικονομική 
Επίτευξη Συνοχής στην Οικονομία 

(Τόνωση Επιχειρηματικότητας) 

2 

Μη αξιοποιούμενες 

δυνατότητες 

περιβαλλοντικής  

αναβάθμισης σε 

συνδυασμό με την 

οικονομική ανάπτυξη  

Αναξιοποίητη 

παραποτάμια ζώνη 

Γρεβενίτη & περιοχή 

Καστρακίου 

Περιβαλλοντική, 

Οικονομική 

Επίτευξη Συνοχής στην Οικονομία 

& στην Πόλη 

(Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής & 

Τόνωση Επιχειρηματικότητας) 
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3 

Διαχρονική επιβάρυνση 

του δομημένου αστικού 

περιβάλλοντος 

Κυκλοφοριακή 

συμφόρηση,  

άναρχη στάθμευση 

Περιβαλλοντική 
Επίτευξη Συνοχής στην Πόλη 

(Αναβάθμιση ποιότητας ζωής) 

4 

Περιορισμένοι & 

χαμηλής χρήσης 

υπαίθριοι χώροι 

αναψυχής δημοτών  

Έλλειψη  

ποδηλατόδρομων, 

περιπατητικών 

διαδρομών 

Κοινωνική 
Επίτευξη Συνοχής στην Πόλη 

(Αναβάθμιση ποιότητας ζωής) 

5 
Υποβάθμιση Αστικού 

Τοπίου 

Εικόνα έντονης 

υποβάθμισης 

παραποτάμιας 

περιοχής   

Περιβαλλοντική, 

Πολεοδομική 

Επίτευξη Συνοχής στην Πόλη 

(Αναβάθμιση ποιότητας ζωής) 

6 

Μειωμένη 

επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση στην 

παραποτάμια περιοχή  

Εικόνα έντονης 

υποβάθμισης 

παραποτάμιας 

περιοχής   

Οικονομική 
Επίτευξη Συνοχής στην Οικονομία 

(Τόνωση Επιχειρηματικότητας) 

7 
Έλλειψη 

προσπελασιμότητας 
Παραποτάμια περιοχή  Πολεοδομική 

Επίτευξη Συνοχής στην Πόλη 

(Αναβάθμιση ποιότητας ζωής) 

8 

Υψηλές ενεργειακές 

καταναλώσεις σε 

δημόσιες υποδομές & 

ιδιωτικά κτίρια  

Κατασκευές με 

χαμηλής απόδοσης  

θερμομονώσεις  και 

ελάχιστη χρήση ΑΠΕ – 

Ενεργοβόροι δημοτικοί 

φωτισμοί 

Περιβαλλοντική 
Επίτευξη Συνοχής στην Πόλη 

(Αναβάθμιση ποιότητας ζωής) 

9 

Μειωμένη εξειδίκευση 

ανθρώπινου δυναμικού 

(εργαζόμενοι & 

αυτοαπασχολούμενοι 

επαγγελματίες) 

Επαγγελματική 

δραστηριοποίηση σε 

περιορισμένους τομείς  

Οικονομική 
Επίτευξη Συνοχής στην Οικονομία 

(Τόνωση Επιχειρηματικότητας) 

10 
Κοινωνική ενσωμάτωση 

ΕΚΟ  

Μικρός αριθμός 

δράσεων σχετικά με 

την κοινωνική συνοχή 

και τη φτώχεια  

Κοινωνική 
Επίτευξη Συνοχής στην Πόλη 

(Αναβάθμιση ποιότητας ζωής) 

 

Πλήρεις Χάρτες της περιοχής παρέμβασης   επισυνάπτονται στο Παράρτημα (διοικητικά και πολεοδομικά 

όρια, χρήσεις γης, μεταφορικές υποδομές, φυσικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 

ποιοτικοί χάρτες κοινωνικών χαρακτηριστικών των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης). 
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4. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Ακολουθεί η αποτύπωση της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ. 

4.1. Παρουσίαση του Οράματος και της Διάρθρωσης του ΕΣΣΒΑΑ 

Ακολουθεί παρουσίαση του οράματος και των Αξόνων Προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των 

αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής παρέμβασης και τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του 

ΕΣΣΒΑΑ με ανάλυση για τη επιλεχθείσα διάρθρωση. 

Ε1. Το Σχέδιο αφορά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην πόλη των Γρεβενών, με σκοπό:  

• την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της 

ευρύτερης περιοχής,  

• την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης 

μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων 

επαγγελματικών ζωνών  

• την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, 

• την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον. 

Η παραπάνω στόχευση υποδηλώνεται από τις ακόλουθες ανάγκες: 

• αναζωογόνηση της οικονομίας της επιλεχθείσας αστικής περιοχής, 

• ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

• αντιμετώπιση ζητημάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης της αστικής περιοχής. 

Ως μέσα για την επίτευξη του σκοπού της εφαρμογής του ολοκληρωμένου ΕΣΣΒΑΑ στο Δήμο Γρεβενών  

προτείνονται τα κάτωθι, τα οποία τεκμηριώνουν το χαρακτηρισμό αυτό: 

• η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ συγχρόνως 

προβλέπεται ως τμήμα από τα προαναφερθέντα μέσα υλοποίησης, να συμπεριλαμβάνουν τις  

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) 

• η προώθηση της καινοτομίας και η διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (σημειακά) στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

• η ενίσχυση δομών κοινωνικής προστασίας, αλλά και υποστήριξης της τοπικής οικονομίας με την 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών και 

• η δημιουργία υποδομών και χώρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. 

Ε.2 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης εξασφαλίζεται με 

τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την επιλογή ενός 

ευέλικτου συστήματος διακυβέρνησης, προσαρμοσμένου στη λογική πως επικεφαλής Αστική Αρχή του 

ΕΣΣΒΑΑ είναι ο Δήμος Γρεβενών. 

Ε.3 Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε πριν την οριστική επιλογή του Οράματος και της Διάρθρωσης των Αξόνων 

του ΕΣΣΒΑΑ, στην ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των εν δυνάμει εμπλεκόμενων φορέων / 

οργανισμών και των πολιτών στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ, τόσο 

στην Α', όσο και στη Β' Φάση προετοιμασίας του. 

Ε.4 Για την κατάρτιση της διάρθρωσης της αρχιτεκτονικής του Σχεδίου ΕΣΣΒΑΑ λήφθηκαν κυρίως υπόψη 

σημαντικά στρατηγικά σχέδια: το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου 2015-2019, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
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Σχέδιο της ΠΔΜ 2014-2020 και οι προβλέψεις της Πρότασης Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του 

Θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (όλες οι σχετικές αναφορές που αφορούν στην πόλη των Γρεβενών 

περιλαμβάνονται σε ειδικό αρχείο στο παράρτημα). 

Αποτύπωση της αρχιτεκτονικής των Αξόνων του ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών για την αντιμετώπιση των 

αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής παρέμβασης: 

Άξονας Προτεραιότητας του ΕΣΣΒΑΑ: Γρεβενά 2020 

1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

2. Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός 

3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Όραμα 

Το  όραμα του Δήμου για την πόλη των Γρεβενών ενσωματώνει και την έννοια της βιωσιμότητας και πιο 

συγκεκριμένα κινείται με γνώμονα τη πολυσύνθετη έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προσαρμοσμένη 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης και της φέρουσας ικανότητας της να αναπτύξει στο άμεσο μέλλον 

δράσεις της νέας φιλοσοφίας της ΕΕ. Ο Δήμος ως Τοπική Διοίκηση εισέρχεται επί της ουσίας στη διαμόρφωση 

νέων κατευθύνσεων στην αναπτυξιακή αστική πραγματικότητα, είτε στηρίζοντας πρωτοβουλίες των τοπικών 

φορέων και δημοτών, είτε λαμβάνοντας πρωτοβουλίες βασισμένος στον σχεδιασμό που ο ίδιος καθορίζει, 

μέσα από τις παράλληλες διαδικασίες ενημέρωσης – διαβούλευσης: 

«Γρεβενά 2020: Ισόρροπη αστική ανάπτυξη για τους κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρηματίες 

και ανάδειξη της πόλης σε αγρο-τουριστικό και γαστρονομικό προορισμό.» 

Συνοπτικά το Όραμα του ΕΣΣΒΑΑ της πόλης των Γρεβενών αποτυπώνεται και ταυτόχρονα εδράζεται σε 3 

βασικούς πυλώνες - έννοιες – στρατηγικούς στόχους (όπως περιλαμβάνεται και στο Στρατηγικό Σχέδιο του 

Δήμου 2015-2019):  

� Ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη των Γρεβενών, άρση των αδυναμιών και των διαρθρωτικών της 

προβλημάτων, ανάδειξη του Δήμου σε μεταφορικό κόμβο και τουριστικό προορισμό κ.ά. 

� Αειφόρος αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου και μετατροπή τους σε 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στην ποιότητα, τη γνώση – καινοτομία, την εξωστρέφεια 

την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και στο σεβασμό 

στην πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά. 

� Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε 

καινοτομικές προσεγγίσεις. 

Επιδιώκεται η σταδιακή μετεξέλιξη των Γρεβενών σε μία Βιώσιμη-Πράσινη Πόλη, με έμφαση στη 

δημιουργία νέων ανοιχτών και εύκολα προσπελάσιμων δημόσιων χώρων που εξυπηρετούν τους 3 

στρατηγικούς στόχους, όπως και τη σύνδεση αυτών με δίκτυα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 

παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των ΑΠΕ και την ενεργειακή αναβάθμιση του 

κτιριακού της αποθέματος.  

Τα Γρεβενά θέλουν να χαρακτηρισθούν και ως πόλη τουριστικού προορισμού, προσανατολισμένη 

σημειακά σε χαρακτήρα και ειδικές δράσεις γαστρονομίας, με επίκεντρο το συγκριτικό της πλεονέκτημα: 

τα παραγόμενα Μανιτάρια της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με τα βιολογικά τυροκομικά, όπως και 

σε δράσεις ειδικού αγροτουρισμού – πολιτισμού (με αφετηρία πλέον και την πόλη, εκτός των ορεινών 

Γρεβενών).  
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Κρίσιμο σημείο αποτελεί ο συνδυασμός των ανωτέρω με παρεμβάσεις που σχετίζονται με την κοινωνική 

συνοχή και την πολυεπίπεδη υποστήριξη διαφορετικών μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων, ώστε να 

προσδίδεται στο ΕΣΣΒΑΑ ο χαρακτηρισμός ολοκληρωμένο.  

4.2. Παρουσίαση της Λογικής Παρέμβασης 

O βασικός στόχος της ΒΑΑ για τα Γρεβενά είναι η αποφυγή περαιτέρω Αστικής Συρρίκνωσης μέσω της 

επίτευξης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στη βάση των ιδιαίτερων χωρικών και κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών της πόλης. Μέσω της ΒΑΑ αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για πρώτη φορά 

συνδεδεμένες επιχειρησιακά μεταξύ τους και μάλιστα με ολοκληρωμένο τρόπο, παρεμβάσεις που θα 

καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των Θεματικών Στόχων που θέτουν όλα τα προγραμματικά κείμενα που 

χρηματοδοτούν παρεμβάσεις στη λογική της Ευρώπης 2020.   

Το ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών ‘ακολουθεί’ πλήρως τη λογική της παρέμβασης των περιφερειακών και τομεακών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως και όλα τα χαρακτηριστικά της στην τρέχουσα περίοδο και στη λογική 

της ΕΕ για την Ευρώπη 2020. Παρά ταύτα έχει διακριτή στρατηγική, ενώ βέβαια υπόκειται στους 

περιορισμούς των κανονισμών, στις εθνικές και περιφερειακές - τομεακές χωρικές στρατηγικές.  Το Σχέδιο 

περιλαμβάνει την αξιοποίηση οικονομικών πόρων από τα διαθέσιμα Διαρθρωτικά Προγράμματα και Ταμεία 

με κυρίαρχο το ΠΕΠ της ΠΔΜ και επομένως όλος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων γίνεται εντός του πλαισίου αυτού.  

Το Σχέδιο ‘Παρακολουθεί’ ταυτόχρονα τις στρατηγικές των συνδεόμενων Τομεακών Προγραμμάτων, 

ενσωματώνοντας σημειακά τη λογική παρέμβασης τους και κυρίως ευθυγραμμίζοντας την με τις 

κατευθυντήριες αρχές της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ειδικότερα και κυρίως μέσα από το ΕΠ της 

ΠΔΜ 2014-2020 στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των Ταμείων και την έμφαση στα 

αποτελέσματα, με τη δημιουργία «λογικών συνδέσεων» ανάμεσα στις αναπτυξιακές ανάγκες και στην 

επιλογή των στόχων και αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, η λογική παρέμβασης υιοθετεί και τη φιλοσοφία των 

χαρακτηριστικών της ‘έξυπνης’ και ‘διατηρήσιμης’ βιώσιμης ανάπτυξης καταλήγοντας σε ένα στρατηγικό 

σχέδιο (τελικό ΕΣΣΒΑΑ) που θα αποτελεί το εργαλείο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, όπου αξιοποιώντας 

αποδοτικά σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα, κάθε έργο, κάθε δράση, κάθε  παρέμβαση,  θα υπόκειται στο 

στρατηγικό σχεδιασμό αποφεύγοντας λογικές σημειακών, άναρχων, μη στοχευμένων παρεμβάσεων. Η 

λογική της παρέμβασης οφείλει να εξυπηρετεί την αναπτυξιακή λογική που θα έχει μόνιμο κατά το δυνατό 

αποτέλεσμα και θα δημιουργεί κοινωνικό και οικονομικό «πλούτο» για να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.   

Η λογική παρέμβασης εδράζεται σε δύο πυλώνες: (1) στην αναγκαιότητα σταδιακής επίλυσης των οξυμένων 

τα τελευταία χρόνια περιβαλλοντικών, οικονομικών, δημογραφικών και κοινωνικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το κέντρο της πόλης και η περιοχή παρέμβασης, ως αποτέλεσμα κυρίως της υποβάθμισης του 

αστικού περιβάλλοντος, όπου παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας ως αποτέλεσμα της 

εντεινόμενης οικονομικής κρίσης. (2) στην πρόσδοση ειδικής δυναμικής στην υλοποίηση νέων 

δραστηριοτήτων στον τριτογενή κυρίως τομέα, σε συνδυασμό με τις προωθητικές οικονομικές 

δραστηριότητες που αναδεικνύει η στρατηγική της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης για το σύνολο του 

Δήμου των Γρεβενών.  

Ειδικά για τις δράσεις σχετιζόμενες με την επιχειρηματικότητα – απασχόληση του ΕΣΣΒΒΑ, κύριο 

προαπαιτούμενο που τίθεται στην λογική παρέμβασης είναι: η προτεινόμενη δράση να συνάδει με την 

κεντρική ιδέα και το όραμα του ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Γρεβενών. Ειδικότερα οι δράσεις επιχειρηματικότητας 

που θα προταθούν για χρηματοδότηση μέσω του Άξονα 3 του ΠΕΠ της ΠΔΜ θα πρέπει να προσεγγίζουν την 

περιοχή παρέμβασης (ως σύνολο ή τμηματοποιημένα) και ταυτόχρονα θα πρέπει να «υποστηρίζουν» την 

προσπάθεια ανάκαμψης της πόλης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν. Τέλος, 

επιθυμητό είναι να αξιοποιεί τις αντίστοιχες δημόσιες επενδύσεις που θα προταθούν για την αναβάθμιση 

της επιλεχθείσας περιοχής παρέμβασης. Η κάθε προτεινόμενη δράση επιχειρηματικότητας θα συνάδει με 
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τους στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 3: «Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του ΠΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και ειδικότερα με την 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1.(3a): «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με την διευκόλυνση της 

οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και 

μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων». Η δράση ενίσχυσης ΜΜΕ και επαγγελματιών αναμένεται να 

υλοποιηθεί από ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης και εκτιμάται ότι μπορεί να περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό 

των υφιστάμενων επιχειρήσεων (εμπορίου, υπηρεσιών κυρίως και μεταποίησης δευτερευόντως) και την 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 

ΒΑΑ του Δήμου Γρεβενών, του Επιμελητηρίου της πόλης και του Εμπορικού της Συλλόγου. 

Ειδικότερα, το ΕΣΣΒΑΑ των Γρεβενών διαμορφώνει μία σύνθετη «Εσωτερική Λογική Παρέμβασης», η οποία 

με τη σειρά της περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο «μίγμα στρατηγικής». Στο μίγμα αυτό περιλαμβάνονται: 

• Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ.) που συνδέονται άμεσα με τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ ΠΔΜ 

• Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) οι οποίοι εξειδικεύουν το περιεχόμενο του ΕΣΣΒΑΑ και συνδέονται με 

συγκεκριμένους θεματικούς στόχους Θ.Σ. του ΠΕΠ ΠΔΜ, ενώ είναι ταυτόχρονα ταυτισμένοι με τους 

αντίστοιχους άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Γρεβενών 2015-2019   

• Ειδικοί Στόχοι (Ε.Σ.) που βρίσκονται σε πλήρη αντιστοίχιση με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του 

ΠΕΠ ΠΔΜ, αλλά και των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για αυτονόητους λόγους 

συνοχής και ευθυγράμμισης με αυτά, που αποτελούν και τις κύριες δυνητικές πηγές 

χρηματοδότησης. Οι Ειδικοί Στόχοι καταλήγουν σε Δείκτες Αποτελέσματος και Εκροών, που 

ταυτίζονται με τους αντίστοιχους ανά Θεματικό Στόχο του ΠΕΠ της ΠΔΜ 2014-2020 και των λοιπών 

σχετιζόμενων τομεακών προγραμμάτων του τρέχοντος ΕΣΠΑ.  

Οι Αναπτυξιακές Ανάγκες προέρχονται ως εισερχόμενο από τον Πίνακα 3.2: Τεκμηρίωση προβλημάτων και 

αναγκών περιοχής παρέμβασης, του 3ου κεφαλαίου, διατυπώνονται με ελαφρώς μεγαλύτερη ανάλυση στον 

Πίνακα 4.1 που ακολουθεί με τρόπο που οδηγεί μονοσήμαντα σε συμπαγείς Στρατηγικούς Στόχους:  

Η ΑΑ1: Επίτευξη Συνοχής στην Πόλη ως αποτέλεσμα της Αναζωογόνησης προβληματικών σημείων του 

αστικού τοπίου της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνει στην στόχευση της την προσπάθεια για άρση στους 

περιορισμούς στην κίνηση των πεζών – ποδηλατών, όπως και την σημειακή έλλειψη προσπελασιμότητας 

στην περιοχή παρέμβασης, την ανάγκη διαμόρφωσης, ανάπλασης και ανάδειξης του περιβάλλοντος της 

περιοχής παρέμβασης και την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων – κρίσιμων για την υποστήριξη της τοπικής 

κοινωνίας στην προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και οικονομικής ανάπτυξης.  

Η ΑΑ2: Επίτευξη Συνοχής στην Κοινωνία ως αποτέλεσμα Βελτίωσης των κοινωνικών παροχών σε Ειδικές 

Κοινωνικές Ομάδας περιλαμβάνει την προσπάθεια της άρση κοινωνικών αποκλεισμών στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων του ΕΣΣΒΑΑ,  και τέλος  

η ΑΑ3: Επίτευξη Συνοχής στην Οικονομία ως αποτέλεσμα Αξιοποίησης των ευκαιριών οικονομικής 

ανάπτυξης – τόνωση της επιχειρηματικότητας την ανάγκη βελτίωσης των αποτελεσμάτων της 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης και της 

ταυτόχρονης μείωσης των δαπανών που σχετίζονται με τα υψηλά κόστη προσαρμογής στο σύγχρονο 

οικονομικό περιβάλλον, αλλά τις ενεργειακές καταναλώσεις λόγω παλαιότητας των επιχειρηματικών 

εγκαταστάσεων.  
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Πίνακας 4.1 – Λογική της παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών 

Αναπτυξιακή Ανάγκη Στρατηγικοί Στόχοι 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

του ΕΣΣΒΑΑ 

Ειδικός Στόχος του ΕΣΣΒΑΑ 
Δείκτης 

Αποτελέσματος 
Ενδεικτικές Δράσεις Δείκτες Εκροών 

1. Επίτευξη Συνοχής 

στην Πόλη ως 

αποτέλεσμα 

Αναζωογόνησης 

προβληματικών σημείων 

του αστικού τοπίου της 

περιοχής παρέμβασης  

1. Αναζωογόνηση  

περιοχής 

παρέμβασης σε πιο 

φιλική και 

ελκυστική για 

πολίτες και 

επισκέπτες    

1. Περιβάλλον 

και Ποιότητα 

Ζωής 

1.Αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με 

έμφαση στις υποδομές του 

δημόσιου τομέα 

1. Ποσοστό 

συμμετοχής 

δημόσιων 

υποδομών στην 

κατανάλωση 

ενέργειας της 

Περιφέρειας 

Ομάδα Δράσεων 1: 

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Δημοτικές Υποδομές Εκπαίδευσης 

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο 

κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 

Γρεβενών 

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό με εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών 

Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 

1. Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 

Κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας 

των δημόσιων κτιρίων 

2.Βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος με έμφαση 

στις περιοχές 

ολοκληρωμένης χωρικής 

ανάπτυξης 

2. Ποσοστό έκτασης 

αστικών περιοχών 

που αναβαθμίζεται 

Ομάδα Δράσεων 2: 

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση 

του πρώην Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του 

εξωτερικού χώρου του 

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας 

Ελευθερίας 

2.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής 

παρέμβασης από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 

κατ' οίκον 

2. Αστική ανάπτυξη: 

Πληθυσμός που ζει σε 

περιοχές με 

ολοκληρωμένες 

στρατηγικές αστικής 

ανάπτυξης 

3. Βελτίωση της ποιότητας 

των ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων 

3. Ποσοστό έκτασης 

αστικών περιοχών 

που αναβαθμίζεται 

Ομάδα Δράσεων 3: 

3.1 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & 

εξυπηρέτησης εκδηλώσεων υποστήριξης 

κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 

3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες 

παρεμβάσεις αστικής διαδρομής παρά τω 

Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  

Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι 

3. Ανοιχτοί χώροι που 

δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται σε 

αστικές περιοχές 

2. Επίτευξη Συνοχής 

στην Κοινωνία 

ως αποτέλεσμα 

Βελτίωσης των 

2. Βελτίωση 

αποτελεσμάτων 

των παρεμβάσεων 

2. Κοινωνική 

Πολιτική,  

Παιδεία – 

4.Βελτίωση - ολοκλήρωση 

υποδομών πρόνοιας 

4. Ποσοστό 

πληθυσμού που 

έχει 

Ομάδα Δράσεων 4: 

4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής 

απασχόλησης & άθλησης ειδικού τύπου για 

ΑΜΕΑ  

4. Αριθμός Υποδομών 

Κοινωνικής Φροντίδας 
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κοινωνικών παροχών σε 

Ειδικές Κοινωνικές 

Ομάδας  

κοινωνικού 

χαρακτήρα   

Πολιτισμός και 

Αθλητισμός  

πρόσβαση σε 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες 

Πρόνοιας 

 

 

 

5. Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας με 

έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 της 

Περιφέρειας 

5. Συμμετέχοντες 

που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομέ

νης της 

αυτοαπασχόλησης 

εντός 

έξι μηνών από τη 

λήξη της 

συμμετοχής τους 

Ομάδα Δράσεων 5: 

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής 

παρέμβασης 

5. Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια 

ανέργων 

3. Επίτευξη Συνοχής 

στην Οικονομία ως 

αποτέλεσμα Αξιοποίησης 

των ευκαιριών 

οικονομικής ανάπτυξης – 

τόνωση της 

επιχειρηματικότητας. 

3. Βελτίωση της 

οικονομικής θέσης  

των 

απασχολούμενων, 

των επαγγελματιών 

και των 

Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων & 

δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας  

3. Τοπική 

Οικονομία και 

Απασχόληση 

6.Βελτίωση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις 

6. Αριθμός χρηστών 

ψηφιακών 

εφαρμογών των 

δημόσιων 

υπηρεσιών 

Ομάδα Δράσεων 6: 

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ 

Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 

6. Αριθμός ψηφιακών 

υπηρεσιών που 

δημιουργούνται / 

αναβαθμίζονται 

7.Βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας με 

έμφαση στην καινοτομία και 

στους τομείς προτεραιότητας 

RIS3 της Περιφέρειας 

7. Επενδύσεις 

επιχειρήσεων στους 

τομείς έξυπνης 

εξειδίκευσης 

Ομάδα Δράσεων 7: 

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων 

ΜΜΕ και επαγγελματιών της  

περιοχής παρέμβασης 

7. Παραγωγικές 

επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

8. Αύξηση της απασχόλησης 

ευάλωτων ομάδων μέσω 

προώθησης της κοινωνικής 

οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

8. Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και 

νέων φορέων 

κοινωνικής και 

αλληλέγγυας 

οικονομίας 

που η λειτουργία 

τους συνεχίζεται 

ένα έτος μετά τη 

λήξη της  

παρέμβασης 

Ομάδα Δράσεων 8: 

8.1 Δράσεις υποστήριξης δημιουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ 

για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΣΣΒΑΑ 

(σε ΕΚΟ & άλλες  ομάδες δημοτών)  & 

Υλοποίηση Τοπικών Οικονομικών Συμφωνιών  

για την ενίσχυση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

8. Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και 

νέων φορέων 

κοινωνικής και 

αλληλέγγυας 

οικονομίας 
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Ακολουθεί ο Πίνακας 4.2 με τις αρχικές εκτιμώμενες τιμές σε δείκτες αποτελέσματος και εκροών με βάση 

τις ενδεικτικές δράσεις του Σχεδίου και την ανάλυση που διαθέτουν στην περίοδο εκπόνησης του.  

Πίνακας 4.2 – Δείκτες Αποτελέσματος και Εκροών  

Κωδικός 
Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

2023 
Κωδικός Δείκτες Εκροών 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

2018 
Τιμή 2023 

T2006 

1. Ποσοστό συμμετοχής 

δημόσιων 

υποδομών στην 

κατανάλωση ενέργειας 

της Περιφέρειας 

% 

MWh/έτος 
0,4 CO32 

1. Ενεργειακή 

απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης 

Πρωτογενούς 

ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος 35.000 60.000 

T2013 

2. Ποσοστό έκτασης 

αστικών περιοχών που 

αναβαθμίζεται 

% Έκτασης 

Αστικών 

περιοχών 

54% CO37 

2. Αστική ανάπτυξη: 

Πληθυσμός που ζει 

σε περιοχές με 

Ολοκληρωμένες 

στρατηγικές Αστικής 

ανάπτυξης 

Άτομα  7.200 

T2013 

3. Ποσοστό έκτασης 

αστικών περιοχών 

που αναβαθμίζεται 

% Έκτασης 

Αστικών 

περιοχών 

4% CO38 

3. Ανοιχτοί χώροι 

που δημιουργούνται 

ή αποκαθίστανται σε 

αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 

μέτρα 
 22.181 

T2016 

4. Ποσοστό Πληθυσμού 

που έχει 

πρόσβαση σε 

βελτιωμένες υπηρεσίες 

Πρόνοιας 

% 

πληθυσμού 
94% T2108 

4. Αριθμός 

Υποδομών 

Κοινωνικής 

Φροντίδας 

Αριθμός  1 

CR06 

5. Συμμετέχοντες που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης 

εντός έξι μηνών από τη 

λήξη της 

συμμετοχής τους 

Αριθμός 10 CO01 

5. Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομέν

ων των μακροχρόνια 

ανέργων  

Αριθμός  10 

T2003 

6. Αριθμός χρηστών 

ψηφιακών 

εφαρμογών των 

δημόσιων υπηρεσιών 

Φυσικά 

Πρόσωπα 
2.500 T2102 

6. Αριθμός 

ψηφιακών 

υπηρεσιών που 

δημιουργούνται / 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός  1 

T2004 

7. Επενδύσεις 

επιχειρήσεων στους 

τομείς έξυπνης 

εξειδίκευσης 

Ποσό 
(Δημόσια 

Δαπάνη) 

900.000 CO02 

7. Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 
18 

Εντάξεις 
18 

11303 

8. Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων 

φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας 

οικονομίας 

που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της  

παρέμβασης 

Αριθμός 1 11301 

8. Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και 

νέων φορέων 

κοινωνικής και 

αλληλέγγυας 

οικονομίας 

Αριθμός  1 
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4.3. Παρουσίαση των Προτεινόμενων Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ, Περιγραφή του Τρόπου 

Υλοποίησης και Τεκμηρίωση 

Ακολουθεί πινακοποιημένα η παρουσίαση των προτεινόμενων δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ και η περιγραφή του 

τρόπου υλοποίησης τους. Σε πίνακες περιλαμβάνεται επίσης και η τεκμηρίωση πέντε επιπέδων. 

Πίνακας Α: Παρουσίαση προτεινόμενων δράσεων και περιγραφή τρόπου υλοποίησης τους 

Άξονας Προτεραιότητας/ 
Ειδικός Στόχος/Ομάδα 
Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ 

Συνοπτική Περιγραφή 
Τρόπος 

Υλοποίησης 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Ομάδα Δράσεων: 1 - Ενδεικτικές Δράσεις 

1.1 Παρεμβάσεις 

Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Δημοτικές Υποδομές 

Εκπαίδευσης 

Η δράση περιλαμβάνει σημαντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις στα 1ο & 2ο 

Γυμνάσιο - 1ο & 2ο Λύκειο. 

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων 

(ανά Σχολείο) 

1.2 Εγκατάσταση 

Γεωθερμικού Συστήματος στο 

κτίριο του Πνευματικού 

Κέντρου του Δήμου Γρεβενών 

Προβλέπεται η εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος ως καινοτόμος 

εφαρμογή ΑΠΕ στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών σε θέρμανση και ψύξη.   

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων 

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας 

στο δημοτικό φωτισμό με 

εφαρμογή Ειδικών 

Ενεργειακών Λύσεων στην 

ευρύτερη περιοχή 

παρέμβασης 

Προβλέπεται  η αντικατάσταση τμήματος των ενεργοβόρων φωτιστικών  παλαιάς 

τεχνολογίας, χαμηλής απόδοσης, με λαμπτήρες  επίσης χαμηλής ενεργειακής 

απόδοσης και μικρής διάρκειας ζωής όπως  Υδραργύρου Υψηλής πίεσης 125W, 

250W, 400W και  Νατρίου Υψηλής 70 W, με  φωτιστικά  νέας  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΔΙΟΔΩΝ (LED), στους υπάρχοντες ιστούς και στους 

υπάρχοντες βραχίονες,   που χρησιμοποιούν έως και 80% λιγότερη ενέργεια, 

έχουν σχεδόν 10πλάσιο χρόνο ζωής και τα οποία θα έχουν την δυνατότητα 

Κεντρικού ελέγχου από σύστημα διαχείρισης. Παράλληλα προτείνονται 

σημαντικότατες παρεμβάσεις ενεργειακού φωτισμού ανάδειξης περιοχών της 

περιοχής παρέμβασης παρά τον ποταμό Γρεβενίτη εντός του εμπορικού ιστού 

της πόλης. 

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων 

Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

Ομάδα Δράσεων: 2 - Ενδεικτικές Δράσεις 

2.1 Αναβάθμιση, 

αναμόρφωση και ανακαίνιση 

του πρώην Κτιρίου ΚΕΓΕ & 

διαμόρφωση του εξωτερικού 

χώρου του 

Ο χώρος & το κτίριο βρίσκονται στην ανατολική είσοδο της πόλης και στην 

αντίστοιχη άκρη της περιοχής παρέμβασης. Στόχος της κομβικής για το Σχέδιο, 

δράσης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας είναι η δημιουργία του Κέντρου 

Γαστρονομίας & Οικολογικής Αγροδιατροφής (προσωρινός τίτλος), ως 

πολυχώρος προβολής & προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων. Θα 

υποστηρίζει και τη διοργάνωση ειδικών προωθητικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, 

διαλέξεων, καταρτίσεων, φιλοξενίας επιχειρηματικών αποστολών κλπ. για την 

ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού, στήριξη της 

επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης κλπ. συναφείς 

δράσεις. Αρχική στόχευση & πρόθεση είναι η διαχείριση & αξιοποίηση του να 

γίνει μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ σχετικού ειδικού σκοπού που θα δημιουργηθεί παράλληλα 

με τις εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου & του εξωτερικού του χώρου, θα 

μπορεί να συνεργάζεται με τοπικές κοινωνικές ομάδας & συλλόγους στην 

διοργάνωση σχετικών δράσεων (πχ σύλλογος μανιταρόφιλων, ομάδα νέων 

Γρεβενών υποστήριξης δράσεων δημοσκοπικού δήμου, κλπ.) 

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων & 

προμηθειών 

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου 

θεάτρου και διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου 

περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 

Η περιοχή που αφορά η δράση και η διασύνδεση της με την δράση 3.2 του 

Σχεδίου, συνολικά θα αποτελεί ένα χώρο αναψυχής & πολιτισμού με διαδρομές 

που ξεκινάνε εντός της πόλης, κατά μήκος του Γρεβενίτη & εντός του άλσους, 

καθώς περιλαμβάνει και σημαντική ανακαίνιση του χώρου  των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων.   

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων & 

προμηθειών 

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση 

πλατείας Ελευθερίας 
Προβλέπεται η πλήρης ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης με 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Οι άξονες σχεδιασμού ως προς την αισθητική και 

Ανοικτές 

διαδικασίες 
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λειτουργική αναβάθμιση της πλατείας είναι: Ανάδειξη των ιστορικών 

στοιχείων του χώρου, Αναδιάρθρωση βασικών λειτουργιών της πλατείας, 

Ανάδειξη, διεύρυνση και χωροθέτηση του εβδομαδιαίου παζαριού, Αναβάθμιση 

και αναδιοργάνωση των περιοχών πρασίνου, Προσθήκη  χώρων στάσεως, 

Οργάνωση οπτικών φυγών της πλατείας, Ανάπλαση περιμετρικών οδών, 

Βελτίωση της φωτιστικής επάρκειας, και αισθητική αναβάθμιση του φωτισμού 

της πλατείας.  Οι άξονες σχεδιασμού ως προς την βιοκλιματική διάσταση της 

αναβάθμισης της πλατείας είναι: Βιοκλιματική αναβάθμιση και εξοικονόμηση 

ενέργειας στο δημόσιο χώρο, Ενθάρρυνση και διάδοση των ΑΠΕ, Ενσωμάτωση 

εύλογης επιφάνειας φωτοβολταϊκών, Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, 

Ορθολογική διαχείριση της ενέργειας για τον κοινόχρηστο φωτισμό, Μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής, 

κυρίως  κατά τους θερινούς μήνες, Αύξηση των σκιαζόμενων επιφανειών κατά 

την θερινή περίοδο, Αύξηση του ποσοστού του χαμηλού πρασίνου (χαμηλές 

υδατοπερατές επιφάνειες), Αντικατάσταση σκληρών συμβατικών υλικών 

δαπεδόστρωσης με ψυχρά υλικά. 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων 

2.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών 

περιοχής παρέμβασης από το 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 

κατ'οίκον 

Εφαρμογή του νέου προγράμματος του ΥΜΠΕΡΑΑ ενίσχυσης δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας προς ιδιώτες, για τις οικίες τους εντός της περιοχής 

παρέμβασης. 

Πρόσκληση για 

υποβολή 

ενδιαφερομένων 

ιδιωτών μέσω 

ενδιάμεσου φορέα  

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 3 - Ενδεικτικές Δράσεις 

3.1 Διαμόρφωση χώρου 

στάθμευσης & εξυπηρέτησης 

εκδηλώσεων υποστήριξης 

κοινωνικής συνοχής στο 

Γρεβενίτη ποταμό 

Διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής του ανοικτού δημοτικού χώρου 

στάθμευσης (πάρκινγκ) με σκέπαστρα – σκιάδια ειδικού τύπου & φιλοξενίας 

εκδηλώσεων ειδικού χαρακτήρα  ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής (εκθέσεις 

βιβλίων, μπαζάαρ ανταλλαγής προϊόντων, ομάδων κοινωνικής προσφοράς & 

δημιουργικής κοινότητας κλπ.). Αφορά έναν σχετικά επίπεδο & ήδη 

ασφαλτοστρωμένο χώρο μπροστά από το Γρεβενίτη ποταμό στο πλέον 

υποβαθμισμένο τμήμα της περιοχής παρέμβασης (δίπλα στην Γέφυρα προς 

Καλαμπάκα).   

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων 

3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & 

ήπιες παρεμβάσεις αστικής 

διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη 

ποταμό ως σύνδεση με την 

περιοχή  Άλσους Θεοδωρίδη - 

Καστράκι 

Προβλέπονται: κατασκευή πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, η παράλληλα σε 

αυτούς δημιουργία διαμορφώσεων – αναπλάσεων μικρής κλίμακας, ειδικών & 

ενεργειακών φωτισμών κλπ. συνοδευτικών εργασιών με έναρξη τον χώρο 

στάθμευσης & υπαίθριων εκδηλώσεων στο Γρεβενίτη, έως τον αντίστοιχο χώρο 

στάθμευσης στο θέατρο στο Καστράκι. 

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία – Πολιτισμός & Αθλητισμός 

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας 

Ομάδα Δράσεων: 4 - Ενδεικτικές Δράσεις 

4.1 Δημιουργία Χώρου 

δημιουργικής απασχόλησης & 

άθλησης ειδικού τύπου για 

ΑΜΕΑ  

Ο νέος χώρος θα καλύψει μια σημαντική ανάγκη κοινωνικής συνοχής προς τα 

ΑΜΕΑ για την περιοχή παρέμβασης. Αφορά εργασίες διαμόρφωσης και 

εγκαταστάσεων χώρου δημιουργικής απασχόλησης & άθλησης ειδικού τύπου 

για ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή παιδικής χαράς εντός του 

Δημοτικού Οικοπέδου που βρίσκεται στην Επέκταση του σχεδίου Πόλεως,   στο 

Ο.Τ. 432 με Κ.Α. κτηματογράφησης 080102, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως 

Πάρκο & βρίσκεται δίπλα σε υφιστάμενες προνοιακές δομές του Δήμου. Η 

χωροθέτηση της παιδικής χαράς θα γίνει στο βορειοανατολικό τμήμα του 

οικοπέδου σε εμβαδό 650 τ.μ. περίπου.   

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

τεχνικών έργων & 

προμηθειών 

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 της Περιφέρειας 

Ομάδα Δράσεων: 5 -  Ενδεικτικές Δράσεις 

5.1 Δράσεις ενίσχυσης 

ανέργων περιοχής 

παρέμβασης 

Προβλέπονται ειδικού τύπου δράσεις ενίσχυσης προς ανέργους που διαμένουν 

στην περιοχή παρέμβασης και σχετίζονται με την έναρξη δραστηριοποίησης σε 

αντικείμενα σχετικά το ΕΣΣΒΒΑ. 

Πρόσκληση για 

υποβολή 

ενδιαφερομένων 

ιδιωτών μέσω 

ενδιάμεσου φορέα  

Άξονας Προτεραιότητας 3:Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 
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Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

Ομάδα Δράσεων: 6 - Ενδεικτικές Δράσεις 

6.1 Ψηφιακές Δράσεις 

Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας & 

Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ 

Γρεβενών μέσω του 

Δημοτικού Portal 

Προβλέπονται συστήματα  που αφορούν στις ψηφιακές δράσεις εξυπηρέτησης 

πολιτών και επιχειρήσεων του Δήμου. Προβλέπεται υλοποίηση ενός 

υπερσυνόλου ειδικών υποσυστημάτων ΤΠΕ, τα οποία θα λειτουργούν και θα 

διαλειτουργούν κάτω από την ομπρέλα ενός ενιαίου ολοκληρωμένου 

πληροφορικού συστήματος, με κύριο εξωστρεφές εργαλείο την ανανεωμένη 

πύλη του Δήμου Γρεβενών. Τα υποσυστήματα θα εμφανίζονται ως “plug-in 

modules” στην διαδικτυακή πύλη και η χρήση τους θα εστιάζει στην ηλεκτρονική 

υποστήριξη & αξιοποίηση όλων των σχετικών δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ που 

αφορούν στην επιχειρηματικότητα, με έμφαση στον ειδικό χαρακτήρα της πόλης 

& του Σχεδίου. 

Ανοικτές 

διαδικασίες 

δημοπράτησης 

έργων ΤΠΕ 

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

Ομάδα Δράσεων: 7 - Ενδεικτικές Δράσεις 

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων 

και υφιστάμενων ΜΜΕ και 

επαγγελματιών της περιοχής 

παρέμβασης 

Παράλληλα με όλες τις δράσεις που αξιοποιούν τη δυνητικά διαθέσιμη δημόσια 

δαπάνη σε παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, προβλέπεται εκσυγχρονισμός 

των υφιστάμενων επιχειρήσεων (εμπορίου, υπηρεσιών κυρίως & μεταποίησης 

δευτερευόντως) όπως & δημιουργία νέων επιχειρήσεων της περιοχής 

παρέμβασης, μέσω ενισχύσεων που αναμένονται να γίνουν από προσκλήσεις 

του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 & από ενδιάμεσο φορέα της ΠΔΜ. Η δράση και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της θα προκύψουν με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου 

Γρεβενών, του Εμπορικού Συλλόγου κλπ. ενδιαφερόμενων φορέων. 

Πρόσκληση για 

υποβολή 

ενδιαφερομένων 

ιδιωτών μέσω 

ενδιάμεσου φορέα 

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 8 -  Ενδεικτικές Δράσεις 

8.1 Καταρτίσεις - 

συμβουλευτική - ενίσχυση 

ειδικών ομάδων πληθυσμού 

για την εξυπηρέτηση των επί 

μέρους παρεμβάσεων  του 

ΕΣΣΒΑΑ 

Αφορά σε ΕΚΟ & άλλες  ομάδες δημοτών & για την Υλοποίηση Τοπικών 

Οικονομικών Συμφωνιών  για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Η δράση θα ακολουθήσει την υλοποίηση της κομβικής για το Σχέδιο δράσης στο 

κτίριο της πρώην ΚΕΓΕ και θα προσφέρει σημαντική στήριξη για την αξιοποίηση 

του χώρου & των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου με στόχο την 

αξιοποίηση του θεσμού των ΚΟΙΝΣΕΠ για πρώτη φορά στα τοπικά δεδομένα. 

Υλοποίηση με 

διαδικασίες 

προβλεπόμενες 

από το ΕΚΤ  

Ακολουθεί η διάρθρωση των προτεινόμενων δράσεων σε ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που 

επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και 

δημογραφικών συνθηκών της περιοχής παρέμβασης. 

Πίνακας Β: Συμβολή των δράσεων στην επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης συνθηκών της περιοχής 

παρέμβασης 

Άξονας Προτεραιότητας/  
Ειδικός Στόχος/Ομάδα Δράσεων 

 του ΕΣΣΒΑΑ 

Επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης συνθηκών 

της περιοχής παρέμβασης 

Οικονομικών 
συνθηκών 

Περιβαλλοντικών 
συνθηκών 

Κλιματικών 
συνθηκών 

Δημογραφικών 
συνθηκών 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Ομάδα Δράσεων: 1 -  Ενδεικτικές Δράσεις 

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Δημοτικές Υποδομές Εκπαίδευσης 
√ √   

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο 

κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 

Γρεβενών 

√ √   

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό με εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών 

Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 

√  √  
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Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

Ομάδα Δράσεων: 2 - Ενδεικτικές Δράσεις 

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση 

του πρώην Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του 

εξωτερικού χώρου του 

√   √ 

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 

√ √ √  

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας 

Ελευθερίας 
 √   

2.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής 

παρέμβασης από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 

κατ' οίκον 

√   √ 

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 3 - Ενδεικτικές Δράσεις 

3.1 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & 

εξυπηρέτησης εκδηλώσεων υποστήριξης 

κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 

√    

3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες 

παρεμβάσεις αστικής διαδρομής παρά τω 

Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  

Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι 

 √   

Άξονας Προτεραιότητας 2:  Κοινωνική Πολιτική,  Παιδεία – Πολιτισμός  & Αθλητισμός 

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας 

Ομάδα Δράσεων: 4 - Ενδεικτικές Δράσεις 

4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής 

απασχόλησης & άθλησης ειδικού τύπου για 

ΑΜΕΑ  

   √ 

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 της Περιφέρειας 

Ομάδα Δράσεων: 5 - Ενδεικτικές Δράσεις 

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής 

παρέμβασης  
√   √ 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

Ομάδα Δράσεων: 6 - Ενδεικτικές Δράσεις 

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ 

Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 

√    

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

Ομάδα Δράσεων: 7 - Ενδεικτικές Δράσεις 

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων 

ΜΜΕ και επαγγελματιών της                        

περιοχής παρέμβασης 

√   √ 

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 8 - Ενδεικτικές Δράσεις 
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8.1 Καταρτίσεις - συμβουλευτική - ενίσχυση 

ειδικών ομάδων πληθυσμού για την 

εξυπηρέτηση των επί μέρους παρεμβάσεων  

του ΕΣΣΒΑΑ 

√   √ 

Ακολουθεί πίνακας όπου αποτυπώνεται η καταλληλότητα των προτεινόμενων δράσεων ως προς τις 

ανάγκες και τις δυνατότητες που προέκυψαν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην 

Περιοχή Παρέμβασης. 

Πίνακας Γ: Καταλληλότητα των προτεινόμενων δράσεων ως προς τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

Περιοχής Παρέμβασης  

Άξονας Προτεραιότητας/  
Ειδικός Στόχος/Ομάδα Δράσεων 

 του ΕΣΣΒΑΑ 

Καταλληλότητα των προτεινόμενων δράσεων για την περιοχή 
παρέμβασης 

Ανάγκες Δυνατότητες 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Ομάδα Δράσεων: 1 - Ενδεικτικές Δράσεις 

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Δημοτικές Υποδομές Εκπαίδευσης 
√  

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο 

κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 

Γρεβενών 

√  

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό με εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών 

Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 

√  

Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

Ομάδα Δράσεων: 2 - Ενδεικτικές Δράσεις 

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση του 

πρώην Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του 

εξωτερικού χώρου του 

√ √ 

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής 

Άλσους Θεοδωρίδη 

√ √ 

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας  √ 

2.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής παρέμβασης 

από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον 
√ √ 

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 3 - Ενδεικτικές Δράσεις 

3.1 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & 

εξυπηρέτησης εκδηλώσεων υποστήριξης 

κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 

 √ 

3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες παρεμβάσεις 

αστικής διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως 

σύνδεση με την περιοχή  Άλσους Θεοδωρίδη - 

Καστράκι 

√ √ 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία – Πολιτισμός & Αθλητισμός 

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας 

Ομάδα Δράσεων: 4 - Ενδεικτικές Δράσεις 
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4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής 

απασχόλησης & άθλησης ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ  
√ √ 

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 της Περιφέρειας 

Ομάδα Δράσεων: 5 - Ενδεικτικές Δράσεις 

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής 

παρέμβασης  
√  

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

Ομάδα Δράσεων: 6 - Ενδεικτικές Δράσεις 

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ 

Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 

√  

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

Ομάδα Δράσεων: 7 - Ενδεικτικές Δράσεις 

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων 

ΜΜΕ και επαγγελματιών της   περιοχής 

παρέμβασης 

√ √ 

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 8 - Ενδεικτικές Δράσεις 

8.1 Καταρτίσεις - συμβουλευτική - ενίσχυση 

ειδικών ομάδων πληθυσμού για την εξυπηρέτηση 

των επί μέρους παρεμβάσεων  του ΕΣΣΒΑΑ 

√ √ 

Ακολουθεί πίνακας συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις του ΕΣΣΒΑΑ ή  ήδη υλοποιημένες από το 2000 

- 2015 ή δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές χρηματοδότησης 

Πίνακας Δ: Συμπληρωματικότητα δράσεων ΕΣΣΒΑΑ με άλλες δράσεις   

Άξονας Προτεραιότητας/  
Ειδικός Στόχος/Ομάδα Δράσεων 

 του ΕΣΣΒΑΑ 

Συμπληρωματικότητα με: 

Άλλες 
δράσεις 
ΕΣΣΒΑΑ 

Υλοποιημένες Δράσεις 
2000-2015 

Δράσεις από λοιπές πηγές 
χρηματοδότησης 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Ομάδα Δράσεων: 1 - Ενδεικτικές Δράσεις 

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Δημοτικές Υποδομές Εκπαίδευσης 
- - 

Εκπόνηση συναφών 

μελετών υποδομών 

εκπαίδευσης μέσω 

προγραμματικής σύμβασης 

ΠΕ Γρεβενών – ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος 

στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του 

Δήμου Γρεβενών 

- 

Αποπεράτωση εργασιών 

και εξοπλισμός Αίθουσας  

Τέχνης Πνευματικού 

Κέντρου Δήμου Γρεβενών 

(ΠΕΠ 2000-2006) 

- 

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό με εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών 

Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 

3.1, 3.2 - - 
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Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

Ομάδα Δράσεων: 2 - Ενδεικτικές Δράσεις 

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση 

του πρώην Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του 

εξωτερικού χώρου του 

8.1, 5.1 - - 

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 

3.2 

Αποκατάσταση του 

αρχαιολ. χώρου  Καστρί 

του Δήμου Γρεβενών 

Κατασκευή στεγάστρων 

προστασίας και επισκευή 

του εργαστηρίου της 

ανασκαφής                     

(ΠΕΠ 2007-2013) 

- 

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας 

Ελευθερίας 
1.3 

- Ανάπλαση κεντρικού 

ιστού  Δήμου Γρεβενών  & 

Ανάπλαση πεζοδρομίων  

κεντρικής οδού πόλης 

Γρεβενών                       

(ΠΕΠ 2000-2006) 

- Ανάπλαση περιοχών 

Αμπέλια, Κούρβουλο, 

Εργατικών Κατοικιών 

πόλης Γρεβενών                   

(ΠΕΠ 2007-2013)  

- Ανάπλαση κεντρικού 

ιστού Δήμου Γρεβενών 

(ΠΕΠ 2007-2013) 

- 

2.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής 

παρέμβασης από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 

κατ'οίκον 

- 

Ενισχύσεις νοικοκυριών 

Δήμου Γρεβενών  από το 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 

κατ'οίκον  Περ. 2007-2013 

- 

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 3 - Ενδεικτικές Δράσεις 

3.1 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & 

εξυπηρέτησης εκδηλώσεων υποστήριξης 

κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 

1.3 

- Ανάπλαση ποταμού 

Γρεβενίτη (ΠΕΠ 2000-

2006) 

- Έργα και εργασίες 

διευθέτησης και 

περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης του 

χειμάρρου Γρεβενίτη από 

τη γέφυρα Γάτου έως τη 

γέφυρα Χατζή                         

(ΠΕΠ 2007-2013) 

Ασφαλτόστρωση περιοχής 

μέσω ΚΑΠ Δήμου Γρεβενών 

3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες 

παρεμβάσεις αστικής διαδρομής παρά τω 

Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  

Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι 

1.3, 2.2 

Ανάπλαση ποταμού 

Γρεβενίτη                                  

(ΠΕΠ 2000-2006)) 

- 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία – Πολιτισμός & Αθλητισμός 

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας 

Ομάδα Δράσεων: 4 - Ενδεικτικές Δράσεις 
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4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής 

απασχόλησης & άθλησης ειδικού τύπου για 

ΑΜΕΑ  

-   

Συμβουλ. υπηρεσίες για τη 

διαχείριση των ενεργειών 

πιστοποίησης των 

παιδικών χαρών (ΚΑΕ 2017) 

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 της Περιφέρειας 

Ομάδα Δράσεων: 5 - Ενδεικτικές Δράσεις 

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής 

παρέμβασης  
2.1, 8.1 

Δράσεις ενίσχυσης 

ανέργων μέσω ΟΑΕΔ 

(2000-2013) 

- 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

Ομάδα Δράσεων: 6 - Ενδεικτικές Δράσεις 

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ 

Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 

7.1 

Διαδημοτικό 

Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΔΠΣ) Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη                                            

(ΕΠ ΚτΠ 2000-2006) 

- 

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

Ομάδα Δράσεων: 7 - Ενδεικτικές Δράσεις 

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων 

ΜΜΕ και επαγγελματιών της                          

περιοχής παρέμβασης 

6.1, 8.1 

- Δημιουργία & Λειτουργία 

Συστήματος 

Πληροφόρησης, Προβολής 

και Εξυπηρέτησης από 

απόσταση των μελών του 

Επιμελητηρίου Γρεβενών , 

μέσω του Διαδικτύου      

(ΠΕΠ 2000-2006) 

- Ενίσχυση ΜΜΕ σε 

περιοχές Ολοκληρωμένης  

Αστικής Ανάπτυξης      

(ΠΕΠ 2000-2006) 

Δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ 

μέσω τομεακών 

προγραμμάτων (ΠΕΠ 2000-

2006 & 2007-2013) 

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 8 - Ενδεικτικές Δράσεις 

8.1 Καταρτίσεις - συμβουλευτική - ενίσχυση 

ειδικών ομάδων πληθυσμού για την 

εξυπηρέτηση των επί μέρους παρεμβάσεων  

του ΕΣΣΒΑΑ 

2.1, 7.1 

Αντίστοιχες δράσεις 

περιόδων 2000-2006 & 

2007-2013 

- 

(Πηγές:  

• http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/PROODOS%20PROGRAMMATWN/kps/entagmena/westm

ak.htm 

• Αρχεία ΕΥΔ ΕΠ ολοκλήρωσης Προγ. Περιόδου 2007-2013  

• Αρχεία Δήμου Γρεβενών)  

 

Ο πίνακας εκτίμησης του επιπέδου ωριμότητας των προτεινόμενων δράσεων ακολουθεί στην ενότητα 7 

και η Αστική Αρχή εκτιμά στην παρούσα φάση του τελικού σχεδιασμού πως διασφαλίζεται τη ολοκλήρωση 

αυτών μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, με προαπαιτούμενη την χρονική ωρίμανση των δράσεων 

σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα.  
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Ο πίνακας αλληλουχίας υλοποίησης μεταξύ συναφών δράσεων, ολοκληρώνει την παρούσα ενότητα. 

Πίνακας Ε: Αλληλουχία μεταξύ συναφών δράσεων ΕΣΣΒΑΑ    

Άξονας Προτεραιότητας/  
Ειδικός Στόχος/Ομάδα Δράσεων 

 του ΕΣΣΒΑΑ 

Αλληλουχία μεταξύ δράσεων που πρέπει να 

Προηγείται Έπεται Υλοποιείται παράλληλα 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Ομάδα Δράσεων: 1 -  Ενδεικτικές Δράσεις 

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Δημοτικές Υποδομές Εκπαίδευσης 
- - - 

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος 

στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του 

Δήμου Γρεβενών 

- - - 

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό με εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών 

Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 

- - 3.2 

Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

Ομάδα Δράσεων: 2 - Ενδεικτικές Δράσεις 

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση 

του πρώην Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του 

εξωτερικού χώρου του 

- - 8.1, 5.1 

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 

- - 3.2 

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας 

Ελευθερίας 
- - 1.3 

2.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής 

παρέμβασης από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 

κατ'οίκον 

- - - 

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 3 - Ενδεικτικές Δράσεις 

3.1 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & 

εξυπηρέτησης εκδηλώσεων υποστήριξης 

κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 

- - 1.3, 3.2 

3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες 

παρεμβάσεις αστικής διαδρομής παρά τω 

Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  

Άλσους Θεοδωρίδη – Καστράκι 

 

- - 1.3, 3.1 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία – Πολιτισμός & Αθλητισμός 

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας 

Ομάδα Δράσεων: 4 - Ενδεικτικές Δράσεις 

4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής 

απασχόλησης & άθλησης ειδικού τύπου για 

ΑΜΕΑ  

- -  - 

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 της Περιφέρειας 
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Ομάδα Δράσεων: 5 - Ενδεικτικές Δράσεις 

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής 

παρέμβασης  
- - 2.1 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

Ομάδα Δράσεων: 6 - Ενδεικτικές Δράσεις 

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ 

Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 

- - - 

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

Ομάδα Δράσεων: 7 - Ενδεικτικές Δράσεις 

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων 

ΜΜΕ και επαγγελματιών της                 

περιοχής παρέμβασης 

- - 8.1 

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ομάδα Δράσεων: 8 - Ενδεικτικές Δράσεις 

8.1 Καταρτίσεις - συμβουλευτική - ενίσχυση 

ειδικών ομάδων πληθυσμού για την 

εξυπηρέτηση των επί μέρους παρεμβάσεων  

του ΕΣΣΒΑΑ 

- - 2.1, 7.1 
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5. Συμπληρωματικότητα και Συνέργεια του ΕΣΣΒΑΑ με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-

2020 και Άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα 

5.1. Συμπληρωματικότητα και συνέργεια προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και 

άλλα αναπτυξιακά σχέδια/κείμενα αναφοράς  

Το παρόν ΕΣΣΒΑΑ συνεργεί και συμπληρώνεται χρηματοδοτικά, αλλά και επιχειρησιακά από άλλα 

αναπτυξιακά προγράμματα: ΕΠΑΝΕΚ, ΥΜΠΕΡΑΑ και ΠΑΑ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER/CLLD) 2014-2020. Στον πίνακα 5.1 που ακολουθεί  αποτυπώνονται η:  

1. Ύπαρξη σύνδεσης ως προς τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια των Ειδικών Στόχων (και των 

Πεδίων Στρατηγικής που αυτοί εκφράζουν) με τις κατευθύνσεις των Χωρικών Στρατηγικών Πλαισίων 

στο υπερτοπικό και τοπικό επίπεδο καθώς και των Ειδικών Στρατηγικών, που εφαρμόζονται από το  

Δήμο.  

2. Σύνδεση και η συμπληρωματικότητα, οι οποίες βαθμονομούνται με συγκεκριμένη λογική.  

Το ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών ακολουθεί με απόλυτο τρόπο τη λογική των στόχων και των αντιστοίχων δεικτών των 

κατευθύνσεων της ΕΕ για την Ευρώπη 2020. Δομικά ακολουθεί επίσης το ΕΣ του Δήμου για την τρέχουσα 

περίοδο, οπότε υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση και αντιστοίχιση  σε στρατηγικό – σχεδιαστικό επίπεδο, όπως 

και σε θεσμικό – χρηματοδοτικό επίπεδο. 

Η συνέργεια – συμπληρωματικότητα των Ειδικών Στόχων ΕΣΣΒΑΑ στηρίζεται και στην συγκριτική εξέταση 

των δεικτών που προβλέπονται:  

- στο πλαίσιο του ΠΕΠ της ΠΔΜ 2014 – 2020 ή και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 

προβλέπονται για χρηματοδότηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020)  

- στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου  

Πίνακας 5.1 - Συνάφεια Δράσεων του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ με άλλα Προγράμματα (Περιλαμβάνει και 

την έννοια της Συμπληρωματικότητας)   

Ειδικός Στόχος ΕΣΣΒΑΑ 
Χαρακτηρισμός 
Ειδικού Στόχου 

Συνάφεια με 
άλλες Δράσεις 

του ΕΠ ΠΔΜ 
2014-2020 

Συνάφεια 
με 

Δράσεις 
RIS3 

Συνάφεια 

με Δράσεις 
ΠεΣΚΕ 
ΠΔΜ 

Συνάφεια με 

Δράσεις άλλων 
Προγ/των 

(ΕΠ – ΥΜΠΕΡΑΑ 
& ΕΠΑΝΕΚ) 

Συνάφεια με 
Δράσεις 

Leader 2014-
2020 

1.Αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης 

και χρήσης ΑΠΕ με 

έμφαση στις υποδομές 

του δημόσιου τομέα 

Ουδέτερος 2 0 2 3 1 

2.Βελτίωση του 

αστικού περιβάλλοντος 

με έμφαση στις 

περιοχές 

ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης 

Κρίσιμος 3 1 2 2 3 

3. Βελτίωση της 

ποιότητας των 

ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων 

Κρίσιμος 2 1 0 1 1 

4.Βελτίωση - 

ολοκλήρωση 

υποδομών πρόνοιας 
Κρίσιμος 2 0 3 2 0 
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5. Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης και 

της 

επιχειρηματικότητας με 

έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 

της Περιφέρειας 

Ευαίσθητος 2 3 3 2 3 

6.Βελτίωση των 

ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τις 

επιχειρήσεις 

Κρίσιμος 3 2 1 1 1 

7.Βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας με 

έμφαση στην 

καινοτομία και στους 

τομείς προτεραιότητας 

RIS3 της Περιφέρειας 

Στρατηγικός 3 3 1 2 3 

8. Αύξηση της 

απασχόλησης 

ευάλωτων ομάδων 

μέσω προώθησης της 

κοινωνικής οικονομίας 

και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

Ευαίσθητος 3 3 2 2 3 

Ο πίνακας έχει συμπληρωθεί με την εξής λογική:  

0 για μη συνέργεια – συμπληρωματικότητα (κυρίως για λόγους που αφορούν στον τομέα αναφοράς του 

ειδικού στόχου, 1 για χαμηλό βαθμό, 2 για μέσο βαθμό και 3 για υψηλό βαθμό.  Επίσης έχουν προστεθεί 

ειδικές στήλες: Χαρακτηρισμός Ειδικού Στόχου (Ουδέτερος – Κρίσιμος – Ευαίσθητος – Στρατηγικός) και 

Συνάφεια με την Προσέγγιση CLDD/Leader 2014-2020 καθώς ο Δήμος και πόλη των Γρεβενών είναι η μόνη 

πρωτεύουσα στην ΠΔΜ που συνεργεί με την προσέγγιση αυτή.  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις συνέργειες των δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών με τις δράσεις που θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ της ΠΔΜ 2014-2020 και προσδιορίζονται στα δύο εξειδικευμένα 

Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικής, αυτά της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και της ΠΕΣΚΕ. Σε ότι αφορά στις 

συνέργειες, τη συμπληρωματικότητα και την άμεση σύνδεση των δράσεων, ειδική αναφορά έχει γίνει στην 

ενότητα της περιγραφής της λογικής παρέμβασης, με την πλέον επισήμανση πως με δεδομένο ότι η περιοχή 

παρέμβασης είναι εντός του αστικού ιστού που δεν επιτρέπει προφανώς τη λειτουργία πολύ μεγάλου 

αριθμού δράσεων μεταποίησης, οι δράσεις ενίσχυσης προς επαγγελματίες και ΜΜΕ θα πρέπει σαφέστατα 

να κατευθύνονται κυρίως στον τριτογενή τομέα  (εμπόριο και υπηρεσίες).  

Σε ότι αφορά στην ΠΕΣΚΕ κα τις προβλεπόμενες δράσεις για τους Δήμους, οι συνέργειες είναι επίσης εκτός 

από προφανείς και απαραίτητες. Η λογική της σύνδεσης του ΕΣΣΒΑΑ με τη Στρατηγική της Κοινωνικής Ένταξης 

βρίσκεται κυρίως στην αξιοποίηση των διατιθέμενων ποσών του Άξονα 3 του ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών στην 

πολυποίκιλη ενίσχυση και υποστήριξη ΑΜΕΑ, ΕΚΟ και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε σύνδεση με την 

επίτευξη νέων θέσεων εργασίας μέσω του Σχεδίου και διαφοροποίησης της επαγγελματικής ενασχόλησης.   

 

Ο Δήμος Γρεβενών προσαρμόζεται  στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ.Β 1412) και συνυπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, και τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, όπου καθορίζονται και 

εξειδικεύονται οι προδιαγραφές των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και 

Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ). 
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6. Σχέδιο Χρηματοδότησης του Προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ 

Ακολουθεί το τελικό Σχέδιο χρηματοδότησης (Μάρτιος 2018) του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ με τις προσαρμογές 

που ζητήθηκαν από την ΕΥΔΕΠ του ΠΕΠ 2014-2020 της ΠΔΜ. Δίνονται πρόσθετες πληροφορίες για τα 

προγράμματα χρηματοδότησης που αναφέρονται στον Πίνακα 6.1, καθώς επίσης και για την ποσοστιαία 

κατανομή των δράσεων επιχειρηματικότητας και υποδομών για τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από 

το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.  

Το ΠΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με κωδικό CCI 2014GR16M2OP006 εγκρίθηκε με τον 

αριθμό απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10180 στις 18/12/2014. Είναι επιλέξιμο για την ΕΕ έως 

31/12/2023. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα τρία Τομεακά Προγράμματα της χώρας από τα οποία προσβλέπει 

σε χρηματοδότηση το ΕΣΣΒΑΑ, το ΕΠ του ΥΜEΠΕΡΑΑ, το ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και το ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER/CLLD) 2014-2020 που είναι επιλέξιμα έως την ίδια περίοδο. Ακολουθούν πίνακες με τα Σχέδιο 

Χρηματοδότησης, Συσχέτιση Σχεδίου Χρηματοδότησης του ΕΣΣΒΑΑ με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 & Κατανομή 

Χρηματοδότησης του ΕΣΣΒΑΑ. 
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Πίνακας 6.1 - Σχέδιο Χρηματοδότησης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών 

Άξονας Προτεραιότητας / Ειδικός Στόχος / Ομάδα Δράσεων του 
ΕΣΣΒΑΑ 

Π/Υ 
Χρηματοδότηση 

ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 CLLD-LEADER ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ/ ΑΛΛΟ  

ΔΔ Ιδ. Συμ. ΔΔ Ιδ. Συμ. ΔΔ Ιδ. Συμ. ΔΔ Ιδ. Συμ. 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 6.220.000 1.000.000 4.580.000 0 640.000 0 1.000.000 1.000.000 

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης 

ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 
                

Ομάδα Δράσεων 1:  Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και 
δημόσιων χώρων  

2.400.000 1.000.000 1.400.000 0     1.000.000 1.000.000 

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικές Υποδομές 

Εκπαίδευσης 
                

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών 
                

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με εφαρμογή 

Ειδικών Ενεργειακών Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 
                

1.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής παρέμβασης από το Πρόγραμμα 

Εξοικονομώ κατ'οίκον 
            1.000.000 1.000.000 

Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με 

έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 
                

Ομάδα Δράσεων 2: Αναβάθμιση περιβάλλοντος - Αναπλάσεις 
περιοχής παρέμβασης 

2.840.000 0 2.200.000 0 640.000 0     

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση του πρώην Κτιρίου 

ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του 
        640.000 0     
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2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 
                

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας                 

2.4 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & εξυπηρέτησης εκδηλώσεων 

υποστήριξης κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 
                

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των 

ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 
                

Ομάδα Δράσεων 3: Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή παρέμβασης  980.000 0 980.000 0         

3.1 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες παρεμβάσεις αστικής διαδρομής 

παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  Άλσους 

Θεοδωρίδη - Καστράκι 

                

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική,  Παιδεία – 
Πολιτισμός  & Αθλητισμός  

400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας                 

Ομάδα Δράσεων 4: Βελτίωση υποδομών πρόνοιας 300.000 0 300.000 0         

4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής απασχόλησης & άθλησης 

ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ  
                

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

της Περιφέρειας  

                

Ομάδα Δράσεων 5: Προώθηση ανέργων στην απασχόληση  100.000 0 100.000 0         

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής παρέμβασης                 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 1.660.000 900.000 1.660.000 900.000 0 0 0 0 

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
                

Ομάδα Δράσεων 6: Βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών  450.000 0 450.000 0         

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας & 

Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 
                

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση 

στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 
                

Ομάδα Δράσεων 7: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 900.000 900.000 900.000 900.000         

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ και 

επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης 
                

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 

μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

                

Ομάδα Δράσεων 8: Προώθηση ευάλωτων ομάδων στην 
απασχόληση 

250.000 0 250.000 0         

8.1 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης ευάλωτων ομάδων στην 

απασχόληση 
                

Ομάδα Δράσεων 9: Προώθηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας 60.000 0 60.000 0         

9.1 Ενίσχυση δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας                 

Σύνολα  8.280.000 1.900.000 6.640.000 900.000 640.000 0 1.000.000 1.000.000 

Σύνολο ΕΤΠΑ 7.870.000 1.900.000 6.230.000 900.000 640.000 0 1.000.000 1.000.000 

Σύνολο ΕΚΤ 410.000 0 410.000 0 0 0 0 0 

Πίνακας 6.2 - Συσχέτιση Σχεδίου Χρηματοδότησης του ΕΣΣΒΑΑ με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020     

Άξονας Προτεραιότητας/ 
Π/Υ  

ΕΣΣΒΑΑ 

Άξ. 
Προτερ. 
ΕΠ ΠΔΜ 

Π/Υ Άξονα ΕΠ 
ΠΔΜ 2014-2020 

% Π/Υ του 
Άξονα  ΕΠ 

Επενδ. 
Προτερ. 
ΕΠ ΠΔΜ 

Δράση  
ΕΠ ΠΔΜ  

2014-2020 
Ειδικός Στόχος/ 

Ομάδες Δράσεων / Ενδεικτικές Δράσεις 
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 του ΕΣΣΒΑΑ 
(Δημόσια 
Δαπάνη) 

2014-
2020 

(πίνακας 3.2 
πρόσκλησης) 

ΠΔΜ 2014-
2020 

2014-
2020 

1 2 3 4 5=2/4 6 7 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 4.580.000           

Ειδικός Στόχος 
1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με 

έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 
            

Ομάδα Δράσεων 
1: Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και 
δημόσιων χώρων  

1.400.000 4 13.000.000 10,8% 4.1 (4c)   

Ενδεικτικές Δράσεις 
1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικές Υποδομές 

Εκπαίδευσης 
        4.1 4.1.1.02 

Ενδεικτικές Δράσεις 
1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών 
          4.1.1.02 

Ενδεικτικές Δράσεις 
1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με εφαρμογή 

Ειδικών Ενεργειακών Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 
        4.1 4.1.1.02 

Ενδεικτικές Δράσεις 
1.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής παρέμβασης από το 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον 
            

Ειδικός Στόχος 
2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις 

περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 
            

Ομάδα Δράσεων 
2: Αναβάθμιση περιβάλλοντος - Αναπλάσεις περιοχής 
παρέμβασης 

2.200.000 6 10.000.000 22,0% 6.4 (6e)   

Ενδεικτικές Δράσεις 
2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση του πρώην Κτιρίου 

ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του 
        6.4 6.4.1.02 

Ενδεικτικές Δράσεις 
2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 
        6.4 6.4.1.02 

Ενδεικτικές Δράσεις 2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας         6.4 6.4.1.02 

Ενδεικτικές Δράσεις 
2.4 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & εξυπηρέτησης εκδηλώσεων 

υποστήριξης κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 
        6.4 6.4.1.02 

Ειδικός Στόχος 
3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων 
            

Ομάδα Δράσεων 3: Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή παρέμβασης  980.000 7 10.000.000 9,8% 7.2 (7b)   

Ενδεικτικές Δράσεις 

3.1 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες παρεμβάσεις αστικής 

διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  

Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι 
        7.2 7.2.1.01 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία – Πολιτισμός    400.000           

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας             

Ομάδα Δράσεων 4: Βελτίωση υποδομών πρόνοιας 300.000 9 1.000.000 30,0% 9.1 (9a)   

Ενδεικτικές Δράσεις 
4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής απασχόλησης & άθλησης 

ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ  
        9.1 9.1.1.02 

Ειδικός Στόχος 

5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 της Περιφέρειας  

            

Ομάδα Δράσεων 5: Προώθηση ανέργων στην απασχόληση 100.000 8 300.000 33,3% 8.1 (8iii)   

Ενδεικτικές Δράσεις 5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής παρέμβασης         8.1 8.1.1.01 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 1.660.000           

Ειδικός Στόχος 
6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις 
            

Ομάδα Δράσεων 6: Βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών  450.000 2 1.500.000 30,0% 2.1 (2c)   

Ενδεικτικές Δράσεις 
6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας & 

Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 
        2.1 2.1.1.02 

Ειδικός Στόχος 
7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην 

καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 
            

Ομάδα Δράσεων 7: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας  900.000 3 4.000.000 22,5% 3.1 (3a)   

Ενδεικτικές Δράσεις 
7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ και 

επαγγελματιών της περιοχής παρέμβασης 
        3.1 3.1.1.01 

Ειδικός Στόχος 

8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω 

προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

            

Ομάδα Δράσεων 9: Προώθηση ευάλωτων ομάδων στην απασχόληση 250.000 10 1.500.000 16,7% 10.1 (9i)   

Ενδεικτικές Δράσεις 
9.1 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης ευάλωτων ομάδων 

στην απασχόληση 
        10.1 10.1.1.01 

Ομάδα Δράσεων 10: Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 60.000 10 1.500.000 4,0% 10.4 (9v)   

Ενδεικτικές Δράσεις 10.1 Ενίσχυση δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας         10.4 10.4.1.01 

  Σύνολο  ΕΣΣΒΑΑ  6.640.000           

  Σύνολο ΕΤΠΑ 6.230.000           

  Σύνολο ΕΚΤ 410.000           
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Πίνακας 6.3 - Κατανομή Χρηματοδότησης του ΕΣΣΒΑΑ ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών 

Άξονας Προτεραιότητας / Ειδικός Στόχος / Ομάδα Δράσεων του 
ΕΣΣΒΑΑ 

Π/Υ 
ΕΣΣΒΑΑ 

(Δημόσια 
Δαπάνη) 

Υποδομές Επιχειρηματικότητα Κοινωνικές Δράσεις Άλλες Δράσεις 

Ποσό (ΔΔ) % Ποσό (ΔΔ) % Ποσό (ΔΔ) % Ποσό (ΔΔ) % 

Άξονας Προτεραιότητας 1:                                           Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής 

6.220.000 6.220.000 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης 

ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 
                  

Ομάδα Δράσεων 1: Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων 
και δημόσιων χώρων  

2.400.000 2.400.000               

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικές 

Υποδομές Εκπαίδευσης 
                  

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών 
                  

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με 

εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή 

παρέμβασης 

                  

1.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής παρέμβασης από το 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον 
                  

Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με 

έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 
                  

Ομάδα Δράσεων 2: Αναβάθμιση περιβάλλοντος - Αναπλάσεις 
περιοχής παρέμβασης 

2.840.000 2.840.000               

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση του πρώην 

Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του 
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2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 
                  

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας                   

2.4 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & εξυπηρέτησης 

εκδηλώσεων υποστήριξης κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 
                  

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των 

ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 
                  

Ομάδα Δράσεων 3: Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή 
παρέμβασης  

980.000 980.000               

3.1 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες παρεμβάσεις αστικής 

διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  

Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι 

                  

Άξονας Προτεραιότητας 2:                                                           Κοινωνική 
Πολιτική,  Παιδεία – Πολιτισμός  & Αθλητισμός  

400.000 0 0,00% 100.000 25,00% 300.000 75,00% 0 0,00% 

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας                   

Ομάδα Δράσεων 4: Βελτίωση υποδομών πρόνοιας 300.000         300.000       

4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής απασχόλησης & άθλησης 

ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ  
                  

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

της Περιφέρειας  

                  

Ομάδα Δράσεων 5: Προώθηση ανέργων στην απασχόληση  100.000     100.000           

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής παρέμβασης                   
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Άξονας Προτεραιότητας 3:                                                                Τοπική 
Οικονομία και Απασχόληση 

1.660.000 0 0,00% 1.660.000 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
                  

Ομάδα Δράσεων 6: Βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών  450.000     450.000           

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας & 

Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 
                  

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση 

στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 
                  

Ομάδα Δράσεων 7: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 900.000     900.000           

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ και 

επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης 
                  

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 

μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

                  

Ομάδα Δράσεων 8: Προώθηση ευάλωτων ομάδων στην 
απασχόληση 

250.000     250.000           

8.1 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης ευάλωτων 

ομάδων στην απασχόληση 
                  

Ομάδα Δράσεων 9: Προώθηση κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

60.000     60.000           

9.1 Ενίσχυση δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

οικονομίας 
                  

Σύνολα  8.280.000 6.220.000 75,12% 1.760.000 21,26% 300.000 3,62% 0 0,00% 

Σύνολο ΕΤΠΑ 7.870.000 6.220.000 79,03% 1.350.000 17,15% 300.000 3,81% 0 0,00% 

Σύνολο ΕΚΤ 410.000 0 0,00% 410.000 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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7. Χρονοπρογραμματισμός Υλοποίησης του ΕΣΣΒΑΑ 

Ακολουθεί χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ και αποτύπωση της αλληλουχίας 

υλοποίησης μεταξύ συναφών δράσεων (μέσω και σχετικού διαγράμματος Gantt).   

Πίνακας 7.1 - Χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ 

Άξονας Προτεραιότητας / Ειδικός Στόχος / Ομάδα Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ 
Ωριμότητα 

Ενδεικτικών  
Δράσεων* 

Εκτιμώμενη 
διάρκεια 

υλοποίησης** 
(σε μήνες) 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής     

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με 

έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 
    

Ομάδα Δράσεων 1: Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και 
δημόσιων χώρων  

    

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικές Υποδομές 

Εκπαίδευσης 
9 18 

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών 
7 8 

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με εφαρμογή 

Ειδικών Ενεργειακών Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 
7 24 

1.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής παρέμβασης από το 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον 
--- 24 

Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις 

περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 
    

Ομάδα Δράσεων 2: Αναβάθμιση περιβάλλοντος - Αναπλάσεις 
περιοχής παρέμβασης 

    

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση του πρώην Κτιρίου 

ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του 
4 12 

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 
4 20 

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας 4 16 

2.4 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & εξυπηρέτησης εκδηλώσεων 

υποστήριξης κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό 
4 6 

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων 
    

Ομάδα Δράσεων 3: Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή παρέμβασης      

3.1 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες παρεμβάσεις αστικής διαδρομής 

παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  Άλσους Θεοδωρίδη 

- Καστράκι 

4 24 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική,  Παιδεία – Πολιτισμός & 
Αθλητισμός  

    

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας     

Ομάδα Δράσεων 4: Βελτίωση υποδομών πρόνοιας     

4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής απασχόλησης & άθλησης 

ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ  
4 8 
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Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας RIS3 της 

Περιφέρειας  

    

Ομάδα Δράσεων 5: Προώθηση ανέργων στην απασχόληση      

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής παρέμβασης --- 12 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση     

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις 
    

Ομάδα Δράσεων 6: Βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών      

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας & 

Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 
6 18 

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην 

καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 
    

Ομάδα Δράσεων 7: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας     

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ και 

επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης 
--- 24 

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω 

προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 
    

Ομάδα Δράσεων 8: Προώθηση ευάλωτων ομάδων στην απασχόληση     

8.1 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης ευάλωτων ομάδων στην 

απασχόληση 
--- 16 

Ομάδα Δράσεων 9: Προώθηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας     

9.1 Ενίσχυση δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας --- 16 

* Συμπληρώθηκε για τις δράσεις που απαιτείται ωριμότητα για την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

παρακάτω πίνακα:  

Επίπεδο Ωριμότητας Τιμή 

Ενταγμένα έργα, έργα σε φάση υλοποίησης, έργα που έχουν σύμβαση, έργα που βρίσκονται σε φάση 

δημοπράτησης, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος    
10 

Πλήρεις μελέτες, αδειοδοτήσεις, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τεύχη δημοπράτησης, σχέδια 

διακήρυξης  
9 

Πλήρεις μελέτες, αδειοδοτήσεις, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 8 

Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και  αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 7 

Σε εξέλιξη εκπόνηση μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 6 

Προκαταρκτική μελέτη, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 5 

Προκαταρκτική μελέτη, σε εξέλιξη η εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 4 

Έκθεση Σκοπιμότητας, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 3 

Έκθεση Σκοπιμότητας, σε εξέλιξη η εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 2 

Χωρίς μελέτες, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 1 

Χωρίς Μελέτες 0 

Σημ: Σε κάθε Τεχνικό Δελτίο Δράσης του παραρτήματος αναφέρεται το επίπεδο ωριμότητας (για τις δράσεις που αυτό 

είναι εφικτό, λόγω του χαρακτήρα τους)  

** Υπολογίσθηκε  από την ημερομηνία ένταξης των αντίστοιχων Πράξεων. 

Ακολουθεί χρονοδιάγραμμα των δυνητικών δράσεων τύπου Gantt (σε ετήσια βάση) 
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Πίνακας 7.2 - Διάγραμμα Gantt σε ετήσια βάση  

Άξονας Προτεραιότητας/  
Ειδικός Στόχος/ 

Ομάδα Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ 
2017 2018 2019 2020 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής         

Ειδικός Στόχος 1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης 

ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 
        

Ομάδα Δράσεων 1: Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων 
κτιρίων και δημόσιων χώρων  

        

1.1 Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικές 

Υποδομές Εκπαίδευσης 
        

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών 
        

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με 

εφαρμογή Ειδικών Ενεργειακών Λύσεων στην ευρύτερη περιοχή 

παρέμβασης 

        

1.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών περιοχής παρέμβασης από το 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον 
        

Ειδικός Στόχος 2: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με 

έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 
        

Ομάδα Δράσεων 2: Αναβάθμιση περιβάλλοντος - 
Αναπλάσεις περιοχής παρέμβασης 

        

2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση και ανακαίνιση του πρώην 

Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του 
        

2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου θεάτρου και διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 
        

2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας         

2.4 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & εξυπηρέτησης 

εκδηλώσεων υποστήριξης κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη 

ποταμό 

        

Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των 

ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων 
        

Ομάδα Δράσεων 3: Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή 
παρέμβασης  

        

3.1 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες παρεμβάσεις αστικής 

διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  

Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι 

        

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία – 
Πολιτισμός & Αθλητισμός  

        

Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών πρόνοιας         

Ομάδα Δράσεων 4: Βελτίωση υποδομών πρόνοιας         
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4.1 Δημιουργία Χώρου δημιουργικής απασχόλησης & 

άθλησης ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ  
        

Ειδικός Στόχος 5: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας 

RIS3 της Περιφέρειας  

        

Ομάδα Δράσεων 5: Προώθηση ανέργων στην απασχόληση          

5.1 Δράσεις ενίσχυσης ανέργων περιοχής παρέμβασης         

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση         

Ειδικός Στόχος 6: Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
        

Ομάδα Δράσεων 6: Βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών          

6.1 Ψηφιακές Δράσεις Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας 

& Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών μέσω του Δημοτικού Portal 
        

Ειδικός Στόχος 7: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση 

στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας RIS3 
        

Ομάδα Δράσεων 7: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας         

7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ και 

επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης 
        

Ειδικός Στόχος 8: Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 

μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

        

Ομάδα Δράσεων 8: Προώθηση ευάλωτων ομάδων στην 
απασχόληση 

        

8.1 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης ευάλωτων 

ομάδων στην απασχόληση 
        

Ομάδα Δράσεων 9: Προώθηση κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

        

9.1 Ενίσχυση δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

οικονομίας 
        

 

Σημ: Εναλλακτική δράση του Ειδικού Στόχου 3: Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων. Έναντι της υπάρχουσας ενδεικτικής δράσης 3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες 

παρεμβάσεις αστικής διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή  Άλσους 

Θεοδωρίδη – Καστράκι ενδέχεται να υλοποιηθεί εναλλακτικά δράση που καλείται: Αναβάθμιση του 

γεωμετρικού σχεδιασμού-βελτίωση της οδικής ασφάλειας της  αστικής οδού 13ης Οκτωβρίου. 
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8. Σύστημα διακυβέρνησης 

Ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση του συστήματος διακυβέρνησης του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ, σε 

αντιστοιχία με τον πίνακα σημείων αξιολόγησης του ΕΦΔ του παραρτήματος Ι του υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 

40134/ΕΥΘΥ/373/12-04-2016 εγγράφου της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ της Γεν. Γραμ. Δημοσίων επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπ. 

Οικον, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».  

8.1. Σύνθεση της Αστικής Αρχής και Αρμοδιότητες των Εμπλεκομένων Φορέων 

Για τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης ενός ΕΣΣΒΑΑ, ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο 

των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του 

Δήμου (Αστική Αρχή). 

Ο Δήμος Γρεβενών αποτελεί την Αστική Αρχή που θα υλοποιήσει ως ενδιάμεσος φορέας το ΕΣΣΒΑΑ της 

πόλης.  

• Η Αστική Αρχή ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του οικείου περιφερειάρχη (Περιφερειάρχης Δυτικής 

Μακεδονίας). 

• Στην Υπουργική Απόφαση ορισμού του ΕΦ, καταγράφονται τα καθήκοντα/ αρμοδιότητες που η 

άσκηση τους ανατίθενται στον ΕΦ, οι υποχρεώσεις αυτού και της οικείας ΔΑ κλπ. 

• Η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται ύστερα από την εισήγηση της οικείας ΔΑ, η οποία βασίζεται στα 

αποτελέσματα εξέτασης – αξιολόγησης της ικανότητας του ΕΦ να ασκήσει αποτελεσματικά τα 

καθήκοντα / αρμοδιότητες που θα του ανατεθούν κλπ. 

Η Στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που 

αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Για τις ανάγκες 

στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ απαιτείται σε πρώτη φάση η 

οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων: 

Α. το επίπεδο της Διοίκησης και η λήψη αποφάσεων (συλλογικά όργανα) και 

Β. το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου. 

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς στόχους και πολιτικές 

δράσης και λαμβάνει αποφάσεις, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας 

ειδικότερους στόχους και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού 

σχεδίου. 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής του Δήμου σημαίνει: 

• τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος 

(γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

• τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την 

επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί 

στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης) 
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Πίνακας 8.1 – Σύνθεση Αστικής Αρχής  

α/α Φορέας 
Θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας 

Αρμοδιότητες ως προς Δράσεις του 

ΕΣΣΒΑΑ 
Ρόλος Εταίρου 

1 Δήμος 

Γρεβενών 

Ν.3463/2006 

Ν. 3852/2010 

 

� Εκπόνηση Οριστικών Μελετών 

� Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

� Υλοποίηση Διαγωνιστικών Διαδικασιών 

& Υλοποίηση Δράσεων ως Δικαιούχος 

των αντίστοιχων Πράξεων  

� Ενδιάμεσος Φορέας ΕΣΣΒΑΑ 

� Ως ενδιάμεσος φορέας συμμετέχει 

στην αξιολόγηση & την Επιλογή των 

Πράξεων (δράσεων) του ΕΣΣΒΑΑ  

� Υπεύθυνος Φορέας Παρακολούθησης 

ΕΣΣΒΑΑ – Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου 

(1ο Τρίμηνο κάθε έτους) 

� Επικεφαλής - 

Συντονιστής, 

� Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό & 

υλοποίηση 

δράσεων 

8.2. Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διακυβέρνησης του Προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ  

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ   με περιγραφή 

της οργάνωσης και λειτουργίας της Αστικής Αρχής και όλες τις υποχρεώσεις/καθήκοντα της ως Συντονιστή 

του Σχεδίου.    

Το Σύστημα Διακυβέρνησης του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ περιγράφεται σε συνάρτηση με το επίπεδο εμπλοκής 

της Αστικής Αρχής στη διαδικασία επιλογής πράξεων σύμφωνα με την παρακάτω επιλογή:   

β) Έκδοση των Προσκλήσεων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, με συμμετοχή της Αστικής Αρχής στην αξιολόγηση της 

ποιότητας και της συνάφειας των υποβαλλόμενων Πράξεων με το υλοποιούμενο ΕΣΣΒΑΑ και ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ.  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο: 

• Η εμπλοκή των Αστικών Αρχών στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων είναι υποχρεωτική για 

το σύνολο των ΣΒΑΑ (άρθρο 7, Καν. 1301/2013 & έγγραφο καθοδήγησης (EGESIF). 

• Η Αστική Αρχή είναι αρμόδια για καθήκοντα που αφορούν τουλάχιστον στη επιλογή πράξεων 

(άρθρο 123, καν 1303/2013). Κατ’ επέκταση η κατάταξη και επιλογή των πράξεων ανατίθεται 

στην Αστική Αρχή που είναι αρμόδια για την υλοποίηση του ΣΒΑΑ. 

• Η ΕΥΔ καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την Αστική Αρχή, το πεδίο εφαρμογής των 

καθηκόντων τα οποία πρέπει να αναλάβουν οι αστικές αρχές σχετικά με την διαχείριση των 

δράσεων ενός ΣΒΑΑ. 

Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης και προετοιμασίας του Προσχεδίου (2016) κανείς εκ των κοινωνικών 

και οικονομικών εταίρων δεν ζήτησε την συμμετοχή του σε εταιρικό σχήμα της Αστικής Αρχής. Ο Δήμος 

Γρεβενών αποφάσισε να αποτελέσει την Αστική Αρχή του ΕΣΣΒΑΑ της πόλης και δηλώνει πως είναι πλήρως 

ικανός να ανταποκριθεί στα σχετικά καθήκοντα. Ταυτόχρονα θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να 

εμπλέξει με κάθε εφικτό τρόπο στην υλοποίηση του Σχεδίου όσους από τους φορείς σχετίζονται, είτε με 

τη φύση, είτε με τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων.  

Προαπαιτούμενα για την Αστική Αρχή (περίπτωση: εμπλοκή μόνο στην αξιολόγηση / επιλογή πράξεων). 

• Το οργανόγραμμα της αστικής αρχής που θα αποτυπώνει τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις/ Τμήματα / 

Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες στην α) αξιολόγηση – επιλογή των πράξεων και β) στην 

υλοποίηση των πράξεων για τις οποίες είναι ΤΔ η αστική αρχή. 
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• Ο αριθμός προσωπικού και κατανομή αυτού στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις κλπ. 

• Τα προσόντα και η εμπειρία αυτού που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση – επιλογή των πράξεων   

Η ΕΥΔ ΕΠ (βάσει των παραπάνω) εξετάζει και αξιολογεί την Αστική Αρχή ως προς τα: 

• Κατανομή καθηκόντων α) αξιολόγησης – επιλογής πράξεων και β) του δικαιούχου (εντός της αστικής 

αρχής) προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων της αστικής αρχής 

ως ΕΦ και ως Δικαιούχος. 

• Επάρκεια (πλήθος και ικανότητα) του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση – επιλογή 

των πράξεων. 

Εάν η ΕΥΔ διαπιστώσει ότι η αστική αρχή δεν διαθέτει τη σχετική επάρκεια προτείνει:  

α) περιορισμό του βαθμού εμπλοκής της αστικής αρχής στην αξιολόγηση των πράξεων μόνο ως προς τα 

κριτήρια ποιότητας πράξεων και συνάφειας με την ΣΒΑΑ και το ΕΠ της ΠΔΜ  

β) ορισμό ατόμων που είτε μεμονωμένα, είτε ως ομάδα αξιολόγησης θα αναλάβουν την αξιολόγηση των 

πράξεων ως προς τα ανωτέρω κριτήρια ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η αρχή του 

διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων. Ο ορισμός των ατόμων η ο ορισμός της ομάδας αξιολόγησης γίνεται από 

τα συλλογικά όργανα της Αστικής Αρχής. 

Ειδικά για την υλοποίηση του ΕΣΣΒΑΑ και εφόσον αυτό εγκριθεί, ο Δήμος ως Αστική Αρχή καλείται και θα  

αντιμετωπίσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ως Ενδιάμεσος Φορέας μετά την απαραίτητη 

διαβούλευση, συντονισμό και συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ της ΠΔΜ.  

Ο Δήμος ως Αστική Αρχική διαθέτει την εξής οργανωτική δομή των Μονάδων του - Υπηρεσιών και στελέχωση 

που θα εμπλέκονται ποικιλότροπα στην υλοποίηση του ΕΣΣΒΑΑ.  

1. Περιγραφή των οργανικών μονάδων: 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΤΕ Γεωπονίας Προϊστάμενος  

2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Γρ. Πληροφορικής 

3 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Γρ. Προγραμματισμού  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έχουν εξαιρεθεί οι τεχνίτες ΔΕ & ΥΕ) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ Μηχανολόγων ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ  Πολιτικών Μηχανικών 
Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιών & 

Εγκαταστάσεων 

3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Δασολόγων 
Προϊστάμενος Τμ. Πρασίνου & 

Διαχείριση Δασών 

4 ΤΖΗΚΑ ΟΛΓΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Προϊσταμένη Τμ. Συγκοινωνιακών  & 

κτιριακών έργων 

5 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕ Εργοδηγών 
Προϊστάμενος Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

6 ΚΑΡΑΪΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Προϊστάμενος Τμ. Πολιτικής 

Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων  
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7 ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμ. 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 

Σηματοδότησης  

8 ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Πολ. Μηχανικών Μελέτες - έργα 

9 ΛΑΤΣΟΣ   ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Δασολόγων Μελέτες - έργα 

10 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Μελέτες- έργα 

11 ΜΠΟΤΖΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ Έργων Υποδομής Μελέτες- έργα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΣΑΙΤΗ  ΣΟΦΙΑ ΤΕ ηλεκτρολόγων 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια και 

προϊσταμένη του Τμ. Έκδοσης Οικ. 

Αδειών 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΤΕ Δομικών Έργων Προϊστάμενος Τμ. Ελέγχου Κατασκευών 

3 ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
Προϊσταμένη Τμ. Πολεοδομικών 

Εφαρμογών  

4 ΛΙΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕ Πολιτκών Μηχανικών 
 Έκδοση Οικ. Αδειών - Έλεγχος 

Κατασκευών 

5 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΡΗΓΑΣ ΠΕ Πολιτκών Μηχανικών  Έκδοση Οικ. Αδειών 

6 ΣΑΝΙΔΑ  ΜΑΡΙΑ ΠΕ Αρχιτ. Μηχανικών  Έκδοση Οικ. Αδειών 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΕ Διοικητικού – 

Λογιστικού 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα Ταμείου  

1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Ελεγκτών Εσ. Εξ. Δημοτικό Ταμείο 

2 ΚΑΡΕΤΣΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΕ Διοικητικού   Δημοτικό Ταμείο 

Τμήμα  Προμηθειών και Αποθήκης 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ   ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  ΔΕ Δ/κού Προϊστάμενος 

2 ΣΙΕΜΟΥ  ΚΑΡΜΕΝ ΠΕ Δ/κού Τμ. Προμηθειών 

3 ΣΤΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Δ/κού Τμ. Προμηθειών 

4 ΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ ΔΕ Δ/σης υποθ. Πολιτών Τμ. Προμηθειών 

Τμήμα  Λογιστηρίου 

1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ Διοικητικού  Προϊστάμενος 

2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Δ/κού οικονομολόγος Γρ. Μισθοδοσίας 

3 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ Διοικητικού Γρ. Μισθοδοσίας 

4 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕ Διοκητικού Γρ. Μισθοδοσίας 

5 ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Δ/κού Γρ. Λογιστηρίου 

6 ΤΑΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ Οικονομ. Λογιστικού Διπλογραφικό 

7 ΤΟΛΙΚΑ  ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ Δ/κού οικονομολόγος Γρ. Λογιστηρίου 

Τμήμα  Εσόδων και Περιουσίας 
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1 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Διοικητικού  Προϊστάμενος 

2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας  

3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού Προϊστάμενος 

2 ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ Γεωπονίας Αγροτική Ανάπτυξη  

3 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕ Γεωπονίας Αγροτική Ανάπτυξη 

 

Επίσης σχετικά με την: 

2. Επάρκεια του προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία του 

Τα στελέχη του Δήμου Γρεβενών διαθέτουν την επάρκεια, τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία καθώς 

έχουν υλοποιήσει με επιτυχία πλήθος συγχρηματοδοτούμενων έργων.   

Τέλος, δηλώνεται ότι: 

3. Η διασφάλιση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων δύο κατηγοριών μεταξύ (α) 

αξιολόγησης - επιλογής και (β) υλοποίησης πράξεων, τηρείται με βάση τον ορισμό συγκεκριμένων 

στελεχών  για την κατηγορία καθηκόντων (α) που έγινε στη φάση του τελικού σχεδιασμού του 

EΣΣΒΑΑ. 

Συγκεκριμένα, ως Αστική Αρχή ο Δήμος Γρεβενών (με τα διοικητικά δεδομένα του Ιουνίου 2017) δεν διαθέτει 

πλήρως την επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για να διενεργήσει τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής 

πράξεων, τόσο στην αξιολόγηση της ποιότητας και της συνάφειας των υποβαλλόμενων Πράξεων με το 

υλοποιούμενο ΕΣΣΒΑΑ, όσο και στην επιλογή αυτών και εν τέλει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ. Ως εκ τούτου ορίσθηκε με Απόφαση Δημάρχου, 

διακριτή Ομάδα  για την Αξιολόγηση και Επιλογή των Πράξεων του Σχεδίου (Ενότητα 2.2.1, παρ. 4 του υπ’ 

αριθμ. EGESIF 15-0010/18.05.2015 Εγγράφου Καθοδήγησης) σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

(υποβάλλεται στο παράρτημα).    

Σε κάθε περίπτωση δηλώνεται πως ο Δήμος Γρεβενών ως Αστική Αρχή – Ενδιάμεσος Φορέας θα 

προσαρμοστεί επιχειρησιακά για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής του Σχεδίου, σύμφωνα με τον βαθμό 

εμπλοκής των Ενδιάμεσων Φορέων που θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ σε σχέση με τα 

εγκεκριμένα Σχέδια ΕΣΣΒΑΑ του ΠΕΠ της ΠΔΜ. 

8.3. Περιγραφή της διαδικασίας επιλογής Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ κατά το στάδιο της 

υλοποίησης και των διαδικασιών εξασφάλισης αμεροληψίας και διαφάνειας  

Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας επιλογής Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ κατά το στάδιο της υλοποίησης και 

των διαδικασιών εξασφάλισης αμεροληψίας και διαφάνειας στις περιπτώσεις που η Αστική Αρχή είναι και 

δικαιούχος μιας πράξης, καθώς και της στελεχιακής επάρκειας σε επίπεδο αριθμού στελεχών, ειδικοτήτων 

και ικανής (τουλάχιστον πενταετούς) εμπειρίας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ορίσθηκε με απόφαση Δημάρχου διακριτή Ομάδα  για την Αξιολόγηση & 

Επιλογή των Πράξεων του Σχεδίου (Ενότητα 2.2.1, παρ. 4 του υπ’ αριθμ. EGESIF 15-0010/18.05.2015 

Εγγράφου Καθοδήγησης) σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.  

Α. Σε ότι  αφορά στη διαδικασία επιλογής δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ και όταν η Αστική Αρχή είναι δικαιούχος 

μιας πράξης: 
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Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο: 

• Η εμπλοκή των Αστικών Αρχών στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων είναι υποχρεωτική για το 

σύνολο των ΣΒΑΑ (άρθρο 7, Καν. 1301/2013 & έγγραφο καθοδήγησης (EGESIF). 

• Η Αστική Αρχή είναι αρμόδια για καθήκοντα που αφορούν τουλάχιστον στην επιλογή πράξεων 

(άρθρο 123, καν 1303/2013). Κατ’ επέκταση, η κατάταξη και επιλογή των πράξεων ανατίθεται στην 

Αστική Αρχή που είναι αρμόδια για την υλοποίηση της ΣΒΑΑ. 

• Η ΕΥΔ ΕΠ καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την Αστική Αρχή, το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων 

τα οποία πρέπει να αναλάβουν οι αστικές αρχές σχετικά με την διαχείριση των δράσεων ενός ΣΒΑΑ. 

Η επιλογή του Δήμου ως Αστική Αρχή οδηγεί (σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης που συνοδεύει την 

Πρόσκληση για την υποβολή τελικών Σχεδίων ΕΣΣΒΑΑ με Α.Π. 404 2/2/2017 της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) στην 

ανάληψη του ρόλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) των ΒΑΑ, με αρμοδιότητα μόνον όσον 

αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας και της συνάφειας των υποβαλλόμενων Πράξεων με το 

υλοποιούμενο ΕΣΣΒΑΑ.  

Η ΕΥΔ ΕΠ (βάσει των παραπάνω) εξετάζει και αξιολογεί την Αστική Αρχή ως: 

• Κατανομή καθηκόντων: α) αξιολόγησης – επιλογής πράξεων και β) του δικαιούχου (εντός της αστικής 

αρχής), προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων της Αστικής Αρχής ως 

Ενδιάμεσος Φορέας και ως Δικαιούχος. 

• Επάρκεια (πλήθος και ικανότητα) του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση – επιλογή των 

πράξεων. 

Β. Σε ότι αφορά στη στελεχιακή επάρκεια σε επίπεδο αριθμού στελεχών, ειδικοτήτων και ικανής 

(τουλάχιστον πενταετούς) εμπειρίας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων ΒΑΑ ως Προαπαιτούμενα για μια Αστική 

Αρχή (περίπτωση: εμπλοκή μόνο στην αξιολόγηση / επιλογή πράξεων) είναι: 

• Το οργανόγραμμα της Αστικής Αρχής που θα αποτυπώνει τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις / Τμήματα / 

Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες στην α) αξιολόγηση – επιλογή των πράξεων και β) στην 

υλοποίηση των θετικά αξιολογημένων και επιλεγέντων πράξεων για τις οποίες είναι Τελικός 

Δικαιούχος η Αστική Αρχή  

• Αριθμός προσωπικού και η κατανομή αυτού στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις κλπ. 

� Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 

Τέλος, 

• Τα προσόντα και η εμπειρία αυτών που θα ασχοληθούν με την αξιολόγηση – επιλογή των πράξεων 

(3μελής Ομάδα Αξιολόγησης – Επιλογής διαθέσιμη στην ΕΥΔ ΕΠ 2014-2020 της ΠΔΜ) ακολουθούν 

(Σημ: Και οι 3 υπάλληλοι έχουν πλέον  της πενταετούς εμπειρίας στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων): 

• Κωσταρέλα Κων/να: Συνοπτικό Βιογραφικό  

Προσωπικά στοιχεία Κωσταρέλα Κων/να Πολιτικός Μηχανικός 

Υπηρεσία – Τμήμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Τίτλοι σπουδών Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 

Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου   Θεσσαλονίκης 
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Ξένες γλώσσες 1) Αγγλικά -  Τίτλος: Certificate of Competency in English  

Εκπ. Ίδρυμα: The University of Michigan -  English Language Institute 

2) Γερμανικά - Τίτλος: Zertifikat  

Εκπ. Ίδρυμα: Goethe – Institut und Deytsher Volkshochschul - Verband 

3) Αγγλικά - Τίτλος: Diploma in English - Level Lower  

Εκπ. Ίδρυμα: The Progressive  English Group of London 

Γνώση Η/Υ 

 

Α) Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Πληροφορικής και συγκεκριμένα, «Χειρισμός Η/Υ», 

«Λειτουργικό Σύστημα (ΜS – DOS)», «Επεξεργασία κειμένου»- Επίδοση Άριστη  

Β)  Πτυχίο ECDL (WINDOWS, WORD 2000, EXCEL 2000, ACCESS 2000, POWERPOINT 2000, 

EXPLORER 5/OUTLOOK EXPRESS) 

Γ) Άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD 

Εργασιακή εμπειρία  Υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών (ΦΕΚ διορισμού  207/ΝΠΔΔ/19-09-2001). 

Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών από 19-9-2001 έως 16-4-2014. 

Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της ΥΔΟΜ από 17/4/2017 έως σήμερα. 

Προϋπηρεσία:  

- Ωρομίσθια Καθηγήτρια στο Ι.Ε.Κ. (01/10/1997 – 30/06/2001). 

- Σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Γρεβενών (01/09/2000 – 31/08/2001). 

- Ειδική Σύμβουλος του Δήμου Γρεβενών με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου (15/09/1999 

- 01/09/2000). 

- Αυτοαπασχολούμενη - Ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός (01/06/1990 -  

20/09/2001) 

Επιμόρφωση / 
σεμινάρια 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 21 ώρες (22/06/2016 - 24/06/2016) Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» 35 ώρες (13/10/2014 - 17/10/2014) Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. 

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ» 35 ώρες (01/03/2014 - 04/04/2014) Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 

& Αυτοδιοίκησης. 

«Περιβάλλον – Οικολογία»  25 ώρες (02/12/2010 - 25/01/2011).     

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

«Υγεία και Ασφάλεια Έργων» 35 ώρες (03/04/2006 - 07/04/2006). 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. 

«Εφαρμογή της Νομοθεσίας για τα Έργα και τις Μελέτες στους ΟΤΑ» (22/11/2004 - 

24/11/2004).  

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας (28/11/2001 - 

30/11/2001) -  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

• Βασιλοπούλου Μαριάννα: Συνοπτικό Βιογραφικό  

Προσωπικά 
στοιχεία 

 Βασιλοπούλου Μαριάννα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Υπηρεσία – Τμήμα :Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα  Εσόδων & Περιουσίας.  

Τίτλοι σπουδών Πολιτικών Έργων Υποδομής.  

Ξένες γλώσσες Πτυχίο Επιπέδου  Lower/University of Cambridge. 

Γνώση Η/Υ   Πτυχίο επιπέδου Ιct Intermediate Β στις ενότητες: 1.Επεξεργασία Κειμένου 2. Υπολογιστικά 

Φύλλα 3.Υπηρεσίες διαδικτύου  4.Παρουσιάσεις. 
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Εργασιακή εμπειρία  Σύνταξη μελετών χρηματοδοτούμενων από τα Προγράμματα Ε.Π.Τ.Α και ΘΗΣΕΑΣ στον πρώην 

Δήμο Αγίου Κοσμά Ν. Γρεβενών έως το έτος 2010. Από το 2011 έως και σήμερα οι αρμοδιότητές 

μου είναι αυτές του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Γρεβενών. 

Επιμόρφωση / 
σεμινάρια 

1. Μηχανογραφημένη Λογιστική 2. Κατάρτιση και Απόκτηση Επαγγελματικής εμπειρίας 

αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Στελέχη 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης 4. Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες στη Χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της 

περιοχής ΓΡΕΒΕΝΑ 5. Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης 

συγκρούσεων και κρίσεων 6. Νομιμότητα και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και την τοπική 

αυτοδιοίκηση  

• Μπαλοδήμος Νικόλαος: Συνοπτικό Βιογραφικό  

Προσωπικά στοιχεία Μπαλοδήμος Νικόλαος, Διοικητικού Λογιστικού Τ.Ε 

Υπηρεσία – Τμήμα: Δήμος Γρεβενών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραμματεία. 

Τίτλοι σπουδών ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ξένες γλώσσες Αγγλικά 

Γνώση Η/Υ Πολύ καλή  

Εργασιακή εμπειρία Τμήμα Προμηθειών Δήμου Γρεβενών,  

Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Γρεβενών. 

Επιμόρφωση / σεμινάρια - 

 

Έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Δημάρχου  που ορίζει την αντίστοιχη ομάδα έργου και επισυνάπτεται στο 

παράρτημα.  

Δηλώνεται με σαφήνεια πως: 

� Ο Δήμος ως Αστική Αρχή εγγυάται ως προς την τήρηση από τα μέλη της Ομάδας Αξιολόγησης, των 

διαδικασιών εξασφάλισης αμεροληψίας και διαφάνειας  κατά το στάδιο της υλοποίησης και στις 

περιπτώσεις που η Αστική Αρχή είναι και δικαιούχος μιας πράξης.  

� Τα επιλεχθέντα στελέχη, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω συνοπτικά βιογραφικά, διαθέτουν την 

επάρκεια και την εμπειρία  στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 

� Η διασφάλιση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ αξιολόγησης – επιλογής και 

υλοποίησης πράξεων, θα τηρηθεί με βάση τον ορισμό των συγκεκριμένων στελεχών για τις σχετικές 

κατηγορίες αρμοδιοτήτων και ότι θα τηρηθούν οι βασικές κατευθύνσεις περί μη σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

Σε ότι αφορά στην διαδικασία επιλογής δράσεων, μετά την έγκριση του ΕΣΣΒΑΑ, διακρίνονται τα εξής 

οριζόντια βήματα:  

� η διαδικασία συνεχίζεται με την υπογραφή Γραπτής Συμφωνίας μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και 

της Αστικής Αρχής και τη δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΠ (www.pepdym.gr) του τίτλου 

των ΕΣΣΒΑΑ που εντάσσονται στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, των δικαιούχων Αστικών Αρχών, καθώς και 

του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

� η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων Ορισμού των Αστικών 

Αρχών ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) των ΕΣΣΒΑΑ, μετά από εισήγηση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.  
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� οι Στρατηγικές ΒΑΑ που εγκρίνονται, προωθούνται για υλοποίηση από την ΕΥΔ ΕΠ. 

Ακολουθούν:  

� οι επί μέρους Προσκλήσεις των Δράσεων,  

� η αξιολόγηση και ένταξή τους  

� η υλοποίηση,  

� η παρακολούθηση και  

� η ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 2014-2020.    
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9. Προβλήματα υλοποίησης και προτάσεις αντιμετώπισης - Ανάλυση 

κινδύνου 

Συνοπτική περιγραφή συστήματος εφαρμογής του ΕΣΣΒΑΑ (σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, 

αξιολόγηση) 

Α. Ο σχεδιασμός του ΕΣΣΒΑΑ ακολούθησε πλήρως τις οδηγίες της πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ 2014-2020 της 

ΠΔΜ με ΑΠ 404 και ημερομηνία 02/02/2017,  όπως και το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρθηκε στην ενότητα 2 

του παρόντος.   

Β. Υλοποίηση & Αξιολόγηση του ΕΣΣΒΑΑ: 

Β1. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, αναμένεται να έχει διαμορφώσει τη μεθοδολογία και τα συνολικά κριτήρια επιλογής των 

πράξεων, λαμβάνοντας υπόψη και το τμήμα των κριτηρίων που αξιολογείται από την Αστική Αρχή και 

εισηγείται στον Περιφερειάρχη ΠΔΜ την ανωτέρω μεθοδολογία και τα συνολικά κριτήρια αξιολόγησης των 

πράξεων προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020. Εφόσον 

κατά τη φάση υλοποίησης των Στρατηγικών ΒΑΑ (αξιολόγησης πράξεων - χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

συγκεκριμένης πρόσκλησης) προκύψει, σε συνεργασία με την Αστική Αρχή η ανάγκη τροποποίησης των 

κριτηρίων επιλογής πράξεων, αυτό μπορεί να γίνει με γραπτή διαδικασία.  

Β2. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ προβαίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Διαδικασία: «Έκδοση πρόσκλησης για την 

υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στην κατάρτιση, έκδοση και 

δημοσίευση της πρόσκλησης προς τις Αστικές Αρχές (Δήμους) και προς τους τυχόν εταίρους που αναφέρονται 

στις εγκεκριμένες Στρατηγικές ΒΑΑ, για την υποβολή πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΠΔΜ 2014-2020. Στα 

συνημμένα της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται τόσο τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων από την Αστική Αρχή 

όσο και τα Συνολικά Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ. 

Β3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης (προτάσεις) με όλα τα απαραίτητα 

συνημμένα έγγραφα μέσω του ΟΠΣ.  

Στην περίπτωση που η ανάθεση των καθηκόντων της αξιολόγησης – επιλογής πράξεων στο ΕΦΔ 

περιορίζεται στην ποιότητα των πράξεων και στη συνάφειά τους με την Στρατηγική ΒΑΑ: 

1. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, εντός του ΟΠΣ προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητα των προτάσεων (Α΄ Στάδιο 

αξιολόγησης), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, 

σύμφωνα με τη Διαδικασία: «Επιλογή και Έγκρισης Πράξης». 

2. Ο ΕΦΔ, εκτός του ΟΠΣ, επί των φακέλων των υποβαλλόμενων προτάσεων που του κοινοποιεί η ΕΥΔ ΕΠ 

ΠΔΜ, προβαίνει στην αξιολόγηση των προτάσεων ως προς την ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 

Στρατηγική ΒΑΑ (μέρος Β1΄ Σταδίου αξιολόγησης) και αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ εγγράφως τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης για το σύνολο των προτάσεων. 

3. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ εντός του ΟΠΣ προβαίνει στην αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων 

πέραν αυτών που αξιολόγησε ο ΕΦΔ (μέρος Β2΄ σταδίου αξιολόγησης) και καταχωρεί στο ΟΠΣ και τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΦΔ. 

4. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ εισηγείται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση Αποφάσεων Ένταξης και Απόρριψης 

Πράξεων και ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους. 

5. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ εξετάζει τις υποβαλλόμενες ενστάσεις και εφόσον απαιτείται, και σε συνεργασία του ΕΦΔ.  

Δεδομένου ότι θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε ένα σημείο όλα τα στοιχεία που αφορούν στην αξιολόγηση  
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των προτάσεων, ενδέχεται η αξιολόγηση των προτάσεων από τον ΕΦΔ να καταχωρείται στο ΟΠΣ με ευθύνη 

της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, καθώς εντός του πληροφοριακού συστήματος θα αρχειοθετούνται όλα τα δεδομένα της 

αξιολόγησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, στις περιπτώσεις που η εμπλοκή των ΕΦΔ (Αστικών Αρχών) είναι περιορισμένη, τα Στάδια 

της αξιολόγησης των προτάσεων (αξιολόγηση ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων) θα επιμεριστούν μεταξύ της 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και του ΕΦΔ, ως εξής: 

i) Α΄ Στάδιο Αξιολόγησης: Διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ και αφορά στις ομάδες κριτηρίων και στα κριτήρια για 

τον έλεγχο πληρότητας πρότασης, 

ii) Β1΄ Στάδιο Αξιολόγησης: Διενεργείται από την Αστική Αρχή και περιλαμβάνει τις ομάδες κριτηρίων και τα 

κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας των προτάσεων και τη συνάφειά τους με τη Στρατηγική ΒΑΑ (η 

καταχώρηση των δεδομένων αξιολόγησης του εν λόγω σταδίου στο ΟΠΣ διενεργείται από τη ΔΑ), 

iii) Β2΄ Στάδιο Αξιολόγησης: Διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν 

αξιολογηθεί θετικά από την Αστική Αρχή, ως προς τις ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια που αφορούν α) στην 

πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης, β) στην τήρηση του θεσμικού πλαισίου και στην 

ενσωμάτωση των οριζόντιων πολιτικών, γ) στη ωριμότητα των προτάσεων, καθώς και δ) στη διοικητική, 

επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για την κάθε πρόταση προκύπτει και από τα τρία στάδια αξιολόγησής της. 

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο των ΒΑΑ, γίνεται 

σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, με την κοινοποίηση στη Διεύθυνση Δημοσίων 

Επενδύσεων της απόφασης ένταξης με μέριμνα της Διαχειριστικής Αρχής. Η εγγραφή πραγματοποιείται στη 

Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕΠ) της ΠΔΜ.  

Στην περίπτωση που μία Στρατηγική ΒΑΑ περιλαμβάνει πόρους από διαφορετικά τομεακά προγράμματα του 

ΕΣΠΑ, πριν την απόφαση ένταξης των πράξεων, που εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, πρέπει 

να υπάρχει και απόφαση εκχώρησης του αντίστοιχου ποσού στη ΔΑ ή ΕΦ από τον αρμόδιο υπουργό. 

Τέλος, σε ότι αφορά στην αξιολόγηση συνολικά του ΕΣΣΒΑΑ και ως προς την τήρηση του, αυτή θα γίνεται 

κυρίως σε ετήσια βάση μέσω της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΣΣΒΑΑ. 

Γ. Παρακολούθηση Εφαρμογής Στρατηγικών ΒΑΑ και Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

(ΕΦΔ) – Αστικής Αρχής. 

α) Παρακολούθηση εφαρμογής Στρατηγικής ΒΑΑ 

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ, καθώς και η παρακολούθηση των πράξεων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του ΣΔΕ 2014 – 2020 από 

την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ. Σε κάθε περίπτωση η Αστική Αρχή ή άλλος φορέας που ορισθεί ως ΕΦΔ ενημερώνεται 

τακτικά από την ΕΥΔ ΕΠ σχετικά με την πρόοδο των επιμέρους πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ και την επίτευξη 

των στόχων αυτής. Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της Στρατηγικής ΒΑΑ μέσω των βασικών δεικτών 

εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στην Στρατηγική ΒΑΑ και οι οποίοι, κατά τη φάση της 

αξιολόγησης της Στρατηγικής ΒΑΑ τεκμηριώνεται ότι συνάδουν κατ’ ελάχιστον με τους αντίστοιχους που 

προβλέπονται στο ΠΕΠ ΠΔΜ. Η Αστική Αρχή ετοιμάζει (εντός του Α’ τριμήνου κάθε έτους) ετήσιες εκθέσεις 

της πορείας της υλοποίησης και της εκπλήρωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (με ορίζοντα το τέλος 

του έτους που προηγείται της έκθεσης). 

β) Παρακολούθηση – Αξιολόγηση ΕΦΔ 

Η παρακολούθηση του ΕΦΔ διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ σύμφωνα με τη Διαδικασία: «Παρακολούθηση 

Ενδιάμεσου Φορέα» που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου των 
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συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΣΔΕ 2014 – 2020. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των ΕΦΔ θα 

προσαρμόζεται ανάλογα με το αντικείμενο της ανάθεσης, δηλαδή, θα περιοριστεί μόνο στο καθήκον της 

αξιολόγησης – επιλογής πράξεων. 

Ακολουθεί  αναγνώριση και ανάλυση των προβλημάτων που πιθανόν να απειλήσουν την υλοποίηση του 

προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ και των προτάσεων για τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που θα ανακύψουν. 

Περιλαμβάνεται η περιγραφή του είδους των προβλημάτων όπως επιχειρησιακών, οικονομικών, νομικών, 

στελέχωσης, τεχνικών προβλημάτων, θεσμικών όπως και η περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για 

την αντιμετώπισή τους. 

Το ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών περιλαμβάνει ένα σύνολο προβλεπόμενων δράσεων συνδεδεμένων στη 

ακολουθούμενη λογική παρέμβασης. Αυτές οι δράσεις χωρίζονται για τις ανάγκες της παρούσας ενότητας σε 

2 κατηγορίες: την 1η, αυτή των τεχνικής φύσης έργων (υποδομών και λοιπών σχετικών δράσεων) και μια 2η, 

αυτή των λοιπών παρεμβάσεων.  

9.1. Απαιτούμενες Προϋποθέσεις για την Επιτυχή και Αποτελεσματική Υλοποίηση των 

Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου – Ανάλυση Κινδύνου Υλοποίησης του ΕΣΣΒΑΑ 

Ακολουθούν σε πίνακα οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των 

δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου - Ανάλυση Κινδύνου υλοποίησης του ΕΣΣΒΑΑ. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

- ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(Χ, Μ, Υ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ 
– ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

1.1 Παρεμβάσεις 
Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 
Δημοτικές Υποδομές 
Εκπαίδευσης 

Η δράση περιλαμβάνει σημαντικές ενεργειακές 
αναβαθμίσεις στα  1ο & 2ο Γυμνάσιο - 1ο & 2ο 

Λύκειο. 

Δήμος 
Γρεβενών 

Οι δράσεις θα είναι πλήρως έτοιμες προς 
δημοπράτηση τον 09/2017 

Χ 
- Η εξέλιξη της δράσης αναμένεται 

χωρίς προβλήματα.  

1.2 Εγκατάσταση Γεωθερμικού 
Συστήματος στο κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Γρεβενών 

Προβλέπεται η εγκατάσταση Γεωθερμικού 
Συστήματος ως καινοτόμος εφαρμογή ΑΠΕ στο 
κτίριο του Πνευματικού Κέντρου για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών σε θέρμανση και ψύξη.   

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιρίου. Ειδικότερα προβλέπεται εγκατάσταση 
γεωθερμικού συστήματος ψύξης – θέρμανσης που 

λειτουργεί εκμεταλλευόμενο την θερμότητα των 
γεωλογικών σχηματισμών.   

Δήμος 
Γρεβενών 

- Υφιστάμενη Προμελέτη  του Δήμου 
Γρεβενών  βρίσκεται σε διαδικασία 

επικαιροποίησης  

- Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής 
μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

και επικαιροποίηση προϋπολογισμού, 
μικρής κλίμακας Η/Μ εφαρμογών από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

Χ 
- Η εξέλιξη της δράσης αναμένεται 

χωρίς προβλήματα.  

1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας 
στο δημοτικό φωτισμό με 
εφαρμογή Ειδικών 

Ενεργειακών Λύσεων στην 
ευρύτερη περιοχή 
παρέμβασης 

Προβλέπεται  η αντικατάσταση τμήματος των 
ενεργοβόρων φωτιστικών  παλαιάς τεχνολογίας, 

χαμηλής απόδοσης, με λαμπτήρες  επίσης χαμηλής 
ενεργειακής απόδοσης και μικρής διάρκειας ζωής 
όπως  Υδραργύρου Υψηλής πίεσης 125W, 250W, 

400W και  Νατρίου Υψηλής 70 W, με  φωτιστικά  
νέας  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΔΙΟΔΩΝ 

(LED), στους υπάρχοντες ιστούς και στους 
υπάρχοντες βραχίονες,   που χρησιμοποιούν έως 
και 80% λιγότερη ενέργεια, έχουν σχεδόν 10πλάσιο 

χρόνο ζωής και τα οποία θα έχουν την δυνατότητα 
Κεντρικού ελέγχου από σύστημα διαχείρισης. 
Παράλληλα προτείνονται σημαντικότατες 

παρεμβάσεις ενεργειακού φωτισμού ανάδειξης 
περιοχών της περιοχής παρέμβασης παρά τον 

ποταμό Γρεβενίτη εντός του εμπορικού ιστού της 
πόλης. 

Δήμος 
Γρεβενών 

- Εκπονείται η οριστική μελέτη & η σύνταξη 
των τευχών δημοπράτησης ενώ 

απαιτείται να επικαιροποιηθεί η μελέτη 
κόστους – οφέλους. 

Χ 

- Η εξέλιξη της δράσης αναμένεται 
χωρίς προβλήματα.  

- Ο άξονας 4 του ΠΕΠ της ΠΔΜ δεν 

αναφέρει με σαφήνεια την 
επιλεξιμότητα των δράσεων αυτού του 
χαρακτήρα, παρόλο που αυτές 

βρίσκονται πλήρως στη φιλοσοφία του 
Θεματικού Στόχου 4. Απαιτείται η 
προσθήκη τους κατά την επικείμενη 

αναμόρφωση του προγράμματος 
εντός του 2017. 
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2.1 Αναβάθμιση, αναμόρφωση 
και ανακαίνιση του πρώην 

Κτιρίου ΚΕΓΕ & διαμόρφωση 
του εξωτερικού χώρου του 

Ο χώρος & το κτίριο βρίσκονται στην ανατολική 
είσοδο της πόλης και στην αντίστοιχη άκρη της 
περιοχής παρέμβασης. Στόχος της κομβικής για το 

Σχέδιο, δράσης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
είναι η δημιουργία του Κέντρου Γαστρονομίας & 
Οικολογικής Αγροδιατροφής (προσωρινός τίτλος), 

ως πολυχώρος προβολής & προώθησης τοπικών 
αγροτικών προϊόντων. Θα υποστηρίζει και τη 
διοργάνωση ειδικών προωθητικών εκδηλώσεων, 

σεμιναρίων, διαλέξεων, καταρτίσεων, φιλοξενίας 
επιχειρηματικών αποστολών κλπ. για την ενίσχυση 

της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού, 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ της 
περιοχής παρέμβασης κλπ. συναφείς δράσεις.  

Αρχική στόχευση & πρόθεση είναι η διαχείριση & 

αξιοποίηση του να γίνει μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ σχετικού 
ειδικού σκοπού που θα δημιουργηθεί παράλληλα 
με τις εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου & του 

εξωτερικού του χώρου, θα μπορεί να συνεργάζεται 
με τοπικές κοινωνικές ομάδας & συλλόγους στην 

διοργάνωση σχετικών δράσεων (πχ σύλλογος 
μανιταρόφιλων, ομάδα νέων Γρεβενών 
υποστήριξης δράσεων δημοσκοπικού δήμου, κλπ.)  

Υπουργείο 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης & 
Τροφίμων  

- Αναμένεται ο έλεγχος  και η έκδοση 
σχετικής απόφασης  επί του αιτήματος 

του Δήμου Γρεβενών από την Δ/νση 
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του 

Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και η έκδοση απόφασης 
παραχώρησης  από τον υπουργό Α.Α.& Τ. 

- Εν συνεχεία θα ολοκληρωθούν η οριστική 

μελέτη & τα τεύχη δημοπράτησης  

 

Χ 

- Ο Δήμος  Γρεβενών με το αριθμ. πρωτ. 
13088 / 08-07-2016 έγγραφό του προς 
την Δ/νση Διαχειριστικής Ακίνητης 

Περιουσίας του Υπουργείου Α.Α.& Τ. 
αιτήθηκε  την δωρεάν κατά χρήση 
παραχώρηση της οικοπεδικής έκτασης 

και κτιριακών εγκαταστάσεων του 
πρώην ΚΕΓΕ Γρεβενών. 

- Ο Ελληνικός  Γεωργικός  Οργανισμός – 

ΔΗΜΗΤΡΑ «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ», στον 
οποίο έχει παραχωρήθηκε  κατά χρήση 
η περιουσία του πρώην ΚΕ.Γ.Ε. 

Γρεβενών,  έλαβε την αριθμ. 9 
Απόφαση της 81ης /10-11-2016 

συνεδρίασης του Δ.Σ. του, σύμφωνα 
με την οποία δεν έχει αντίρρηση στην 
υπό όρους δωρεάν κατά χρήση 

παραχώρηση στον Δήμο Γρεβενών των 
κτιρίων Β΄ και Γ΄ και του περιβάλλοντα 
χώρου έκτασης 7.700τ.μ. περίπου. 

Επίσης η  Δ/νση Αστυνομίας Γρεβενών  
δηλώνει ότι προωθήθηκε άλλη λύση 

για την κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών της και δεν θα 
χρησιμοποιήσει τις εν λόγω 

εγκαταστάσεις. 

- Αναζητείται τρόπος χρηματοδότησης 
μελετών δράσης 
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2.2 Αποκατάσταση υπαίθριου 
θεάτρου και διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου 
περιοχής Άλσους Θεοδωρίδη 

Το έργο συνολικά περιλαμβάνει την 
αποκατάσταση του θεάτρου, την κατασκευή νέων 
βοηθητικών κτισμάτων (παρασκήνια, σκηνή, WC, 

οικίσκος χειρισμού ήχου και φωτός) και την 
δημιουργία μιας πλατείας μπροστά από το θέατρο.   

Η περιοχή που αφορά η δράση και η διασύνδεση 
της με την δράση 3.2 του Σχεδίου, συνολικά θα 

αποτελεί ένα χώρο αναψυχής, ποιότητας ζωής & 
πολιτισμού με διαδρομές που ξεκινάνε εντός της 
πόλης, κατά μήκος του Γρεβενίτη & εντός του 

άλσους, καθώς περιλαμβάνει και σημαντική 
ανακαίνιση του χώρου  των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων.   

 

Δήμος 
Γρεβενών 

- Υφιστάμενη μελέτη του Δήμου Γρεβενών 
περιλαμβάνει: δασοτεχνικά – 
αρχιτεκτονικά – στατικά - Η/Μ & 

προϋπολογισμό 

- Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής 
μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

και επικαιροποίηση Π/Υ με την 
αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών για 
συνεργασία με την Τ.Υ. του Δήμου με την 

άρση των εξής: 

- Επειδή το Δασαρχείο προβάλει 
δικαιώματα κυριότητας, υπάρχουν 
αντικρουόμενες απόψεις για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, το 
οποίο θα πρέπει να λυθεί.  

- Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο 

χαρακτηρισμός της εν λόγω έκτασης, αν 
είναι χερσολίβαδο ή δασική έκταση και 
σε σχέση με τη σύνταξη των  επικείμενων 

δασικών χαρτών καθώς και τις 
οριοθετήσεις ρεμάτων 

- Η νομιμοποίηση του υπαίθριου θεάτρου, 

θα πρέπει να γίνει  είτε με τον Ν. 
4178/2013, είτε με το νέο Νόμο που θα 
ψηφιστεί για το ίδιο θέμα, σε περίπτωση 

που δεν θα θεωρηθεί ότι προϋφίσταται 
προ του΄55.  

- Επικαιροποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3431/π.ε. Σχετ. 196 της Δ/νσης 
Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της 
πρώην ΝΑ Γρεβενών για την σύνταξη ή 

όχι τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την 
οικοδομική αδειοδότηση των εργασιών 
του έργου του θέματος. 

 

Υ 

- Υπάρχει σειρά θεμάτων και 
προβλημάτων που πρέπει να 
επιλυθούν όπως αναφέρθηκαν σε 
διπλανή στήλη, με την επιμέλεια των 

υπηρεσιών του Δήμου και 
απαραίτητων νομικών συμβουλών και 
διοικητικών ενεργειών.  

- Αναζητείται τρόπος χρηματοδότησης 

μελετών δράσης 
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2.3 Βιοκλιματική ανάπλαση 
πλατείας Ελευθερίας 

Προβλέπεται η πλήρης ανάπλαση της κεντρικής 
πλατείας της πόλης με βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά. Οι άξονες σχεδιασμού ως προς 

την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της 
πλατείας είναι: Ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων 
του χώρου, Αναδιάρθρωση βασικών λειτουργιών 

της πλατείας, Ανάδειξη, διεύρυνση και 
χωροθέτηση του εβδομαδιαίου παζαριού, 

Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των περιοχών 
πρασίνου, Προσθήκη  χώρων στάσεως, Οργάνωση 
οπτικών φυγών της πλατείας, Ανάπλαση 

περιμετρικών οδών, Βελτίωση της φωτιστικής 
επάρκειας, και αισθητική αναβάθμιση του 

φωτισμού της πλατείας.  Οι άξονες σχεδιασμού ως 
προς την βιοκλιματική διάσταση της αναβάθμισης 
της πλατείας είναι: Βιοκλιματική αναβάθμιση και 

εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο χώρο, 
Ενθάρρυνση και διάδοση των ΑΠΕ, Ενσωμάτωση 
εύλογης επιφάνειας φωτοβολταϊκών, Μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης, Ορθολογική διαχείριση 
της ενέργειας για τον κοινόχρηστο φωτισμό, 

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Βελτίωση 
του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής, κυρίως  κατά 
τους θερινούς μήνες, Αύξηση των σκιαζόμενων 

επιφανειών κατά την θερινή περίοδο, Αύξηση του 
ποσοστού του χαμηλού πρασίνου (χαμηλές 
υδατοπερατές επιφάνειες), Αντικατάσταση 

σκληρών συμβατικών υλικών δαπεδόστρωσης με 
ψυχρά υλικά. 

Δήμος 
Γρεβενών 

- Υφίσταται προμελέτη του Δήμου 
Γρεβενών η οποία θα αξιοποιηθεί στην 

οριστική μελέτη  

- Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής 
μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
και επικαιροποίηση Π/Υ με την 

αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών για 
συνεργασία με την Τ.Υ. του Δήμου 

Μ 

- Αναζητείται τρόπος χρηματοδότησης 

μελετών δράσης 

- Η επίλυση των ιδιοκτησιακών θεμάτων 
έχει δρομολογηθεί και αναλυτικά 
περιγράφεται στο σχετικό δελτίο 

δράσης   

2.4 Ενισχύσεις νοικοκυριών 
περιοχής παρέμβασης από το 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 
κατ'οίκον 

Εφαρμογή του νέου προγράμματος του ΥΜΠΕΡΑΑ 
ενίσχυσης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας προς 

ιδιώτες, για τις οικίες τους εντός της περιοχής 
παρέμβασης. 

Ιδιώτες 
- Το νέο πρόγραμμα αναμένεται  να 

προκηρυχθεί εντός του 2017.  
Χ 

- Δεν αναμένονται προβλήματα στην 
αξιοποίηση του από τους ιδιώτες.  

3.1 Διαμόρφωση χώρου 
στάθμευσης & εξυπηρέτησης 

εκδηλώσεων υποστήριξης 
κοινωνικής συνοχής στο 
Γρεβενίτη ποταμό 

Διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής του 

ανοικτού δημοτικού χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) 
με σκέπαστρα – σκιάδια ειδικού τύπου & 
φιλοξενίας εκδηλώσεων ειδικού χαρακτήρα  

ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής (εκθέσεις βιβλίων, 
μπαζάαρ ανταλλαγής προϊόντων, ομάδων 
κοινωνικής προσφοράς & δημιουργικής κοινότητας 

κλπ.). Αφορά έναν σχετικά επίπεδο & ήδη 
ασφαλτοστρωμένο χώρο μπροστά από το 

Γρεβενίτη ποταμό στο πλέον υποβαθμισμένο 
τμήμα της περιοχής παρέμβασης (δίπλα στην 
Γέφυρα προς Καλαμπάκα).   

Δήμος 
Γρεβενών 

- Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής 
μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

και επικαιροποίηση προϋπολογισμού, 
μικρής κλίμακας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου 

 

Χ 

 

- Η εξέλιξη της δράσης αναμένεται 
χωρίς προβλήματα. 
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3.2 Περιβαλλοντικά φιλικές & 
ήπιες παρεμβάσεις αστικής 

διαδρομής παρά τω Γρεβενίτη 
ποταμό ως σύνδεση με την 
περιοχή  Άλσους Θεοδωρίδη - 

Καστράκι 

Προβλέπονται: κατασκευή πεζοδρομίων και 
ποδηλατοδρόμων, η παράλληλα σε αυτούς 
δημιουργία διαμορφώσεων – αναπλάσεων μικρής 

κλίμακας, ειδικών & ενεργειακών φωτισμών κλπ. 
συνοδευτικών εργασιών με έναρξη τον χώρο 
στάθμευσης & υπαίθριων εκδηλώσεων στο 

Γρεβενίτη, έως τον αντίστοιχο χώρο στάθμευσης 
στο θέατρο στο Καστράκι. 

Δήμος 
Γρεβενών 

- Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής 
μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης.   

Μ 

- Σε διερεύνηση ιδιοκτησιακά ή άλλα 
θέματα συναφή θέματα που αφορούν 
στη δράση. 

- Αναζητείται τρόπος χρηματοδότησης 

μελετών δράσης  

4.1 Δημιουργία Χώρου 
δημιουργικής απασχόλησης & 
άθλησης ειδικού τύπου για 
ΑΜΕΑ  

Ο νέος χώρος που προβλέπεται θα καλύψει μια 

σημαντική ανάγκη κοινωνικής συνοχής προς τα 
ΑΜΕΑ για την περιοχή παρέμβασης. Αφορά  
εργασίες διαμόρφωσης και εγκαταστάσεων χώρου 

δημιουργικής απασχόλησης & άθλησης ειδικού 
τύπου για ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η 
κατασκευή παιδικής χαράς εντός του Δημοτικού 

Οικοπέδου που βρίσκεται στην Επέκταση του 
σχεδίου Πόλεως,   στο Ο.Τ. 432  με  κωδικό  αριθμό 

κτηματογράφησης  080102, το οποίο  είναι 
χαρακτηρισμένο ως Πάρκο. Η χωροθέτηση της 
παιδικής χαράς θα γίνει στο βορειοανατολικό 

τμήμα του οικοπέδου σε εμβαδό 650 τ.μ. περίπου.   

Δήμος 
Γρεβενών 

- Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής 
μελέτης & σύνταξη τευχών 

δημοπράτησης όπως και η λήψη των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων μικρής 
κλίμακας   από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου 

Χ 
- Η εξέλιξη της δράσης αναμένεται 

χωρίς προβλήματα.  

5.1 Δράσεις ενίσχυσης 
ανέργων περιοχής 
παρέμβασης 

Προβλέπονται ειδικού τύπου δράσεις ενίσχυσης 
προς ανέργους που διαμένουν στην περιοχή 

παρέμβασης και σχετίζονται με την έναρξη 
δραστηριοποίησης σε αντικείμενα σχετικά το 
ΕΣΣΒΒΑ. 

Δεν 
απαιτείται 

- Απαιτείται η διαμόρφωση κατάλληλου 
πλαισίου για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων και η εγκατάσταση  
ενδιάμεσου φορέα για τη χορήγηση των 
κρατικών ενισχύσεων.  

Χ 

- Δεν αναμένονται προβλήματα στην 
εφαρμογή της δράσης. 

- Προβλέπεται συνεχής συνεργασία με 
φορείς επιχειρηματικότητας του 

Δήμου Γρεβενών. 

6.1 Ψηφιακές Δράσεις 
Εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικότητας & 
Απασχόλησης  ΕΣΣΒΑΑ 
Γρεβενών μέσω του Δημοτικού 

Portal 

Προβλέπονται συστήματα  που αφορούν στις 
ψηφιακές δράσεις εξυπηρέτησης πολιτών και 
επιχειρήσεων του Δήμου. Προβλέπεται υλοποίηση 

ενός υπερσυνόλου ειδικών υποσυστημάτων ΤΠΕ, 
τα οποία θα λειτουργούν και θα διαλειτουργούν 

κάτω από την ομπρέλα ενός ενιαίου 
ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος, με 
κύριο εξωστρεφές εργαλείο την ανανεωμένη πύλη 

του Δήμου Γρεβενών. Τα υποσυστήματα θα 
εμφανίζονται ως “plug-in modules” στην 
διαδικτυακή πύλη και η χρήση τους θα εστιάζει 

στην ηλεκτρονική υποστήριξη & αξιοποίηση όλων 
των σχετικών δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ που αφορούν 

στην επιχειρηματικότητα, με έμφαση στον ειδικό 
χαρακτήρα της πόλης & του Σχεδίου. 

Δεν 
απαιτείται 

- Τα Τεύχη Δημοπράτησης βρίσκονται σε 
εκπόνηση. 

Χ 
- Δεν αναμένονται προβλήματα στην 

εφαρμογή της δράσης. 
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7.1 Δράσεις ενίσχυσης νέων 
και υφιστάμενων ΜΜΕ και 
επαγγελματιών της ευρύτερης 

περιοχής παρέμβασης 

Παράλληλα με όλες τις δράσεις που αξιοποιούν τη 
δυνητικά διαθέσιμη δημόσια δαπάνη σε 
παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, προβλέπεται 

εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων 
(εμπορίου, υπηρεσιών κυρίως & μεταποίησης 
δευτερευόντως) όπως & δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, μέσω 
ενισχύσεων που αναμένονται να γίνουν από 

προσκλήσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 & από 
ενδιάμεσο φορέα της ΠΔΜ. Η δράση και τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της θα προκύψουν με τη 

συνεργασία του Επιμελητηρίου Γρεβενών, του 
Εμπορικού Συλλόγου κλπ. ενδιαφερόμενων 

φορέων. 

Ιδιώτες 

- Απαιτείται η διαμόρφωση κατάλληλου 
πλαισίου για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων και η εγκατάσταση  
ενδιάμεσου φορέα για τη χορήγηση των 
κρατικών ενισχύσεων. 

Χ 

- Δεν αναμένονται προβλήματα στην 
εφαρμογή της δράσης. 

- Προβλέπεται συνεχής συνεργασία με 
φορείς επιχειρηματικότητας του 

Δήμου Γρεβενών. 

8.1 Καταρτίσεις - 
συμβουλευτική - ενίσχυση 
ειδικών ομάδων πληθυσμού 
για την εξυπηρέτηση των επί 

μέρους παρεμβάσεων  του 
ΕΣΣΒΑΑ 

Αφορά σε ΕΚΟ & άλλες  ομάδες δημοτών & για την 
Υλοποίηση Τοπικών Οικονομικών Συμφωνιών  για 
την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Η δράση θα ακολουθήσει την υλοποίηση της 
κομβικής για το Σχέδιο δράσης στο κτίριο της 
πρώην ΚΕΓΕ και θα προσφέρει σημαντική στήριξη 

για την αξιοποίηση του χώρου & των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του Δήμου με στόχο την 
αξιοποίηση του θεσμού των ΚΟΙΝΣΕΠ για πρώτη 

φορά στα τοπικά δεδομένα. 

Δεν 
απαιτείται 

Προϋπόθεση αποτελεί να υπάρξει 
ενεργοποίηση ανέργων, 

υποαπασχολούμενων και ειδικών ομάδων 
πληθυσμού για την αξιοποίηση της 
δράσης.  

Χ 

- Δεν αναμένονται προβλήματα στην 
εφαρμογή της δράσης εφόσον 
λειτουργήσει το πλαίσιο για τις 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις και 
δημιουργηθεί κατάλληλο καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων για την 

κοινωνική οικονομία.  

Σημ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χαμηλός, Μέσος, Υψηλός) 
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9.2. Προτεινόμενα Μέτρα και Ενέργειες για τη Βελτίωση και την Ενίσχυση της Διαχειριστικής 

Ικανότητας και την Αποτελεσματική Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου – Ανάλυση 

Κινδύνου του Συστήματος Διακυβέρνησης  

Ακολουθούν προτεινόμενα μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση και την ενίσχυση της διαχειριστικής 

ικανότητας και την αποτελεσματική υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου - ανάλυση κινδύνου του 

συστήματος διακυβέρνησης.  

Για τα οριζόντια θέματα διαχείρισης, συντονισμού και υλοποίησης  του ΕΣΣΒΑΑ χρησιμοποιείται η ασφαλής 

για Σχέδια αυτού του μεγέθους μέθοδος Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Ανάλυσης κινδύνων, μετά από 

διαδικασία brainstorming με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην επίσημη ομάδα κατάρτισης του 

ΕΣΣΒΑΑ, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα.      

Α/Α 
Εκτίμηση & Ανάλυση Κινδύνου  

(Προβλήματα που θα πηγάσουν από 
αυτόν) 

Π
ιθ

α
νό

τη
τα

 

Ε
π

ίπ
τω

σ
η

 

Προτεινόμενα Μέτρα & Ενέργειες Αντιμετώπισης 
(Προληπτικές & Κατασταλτικές) 

1 

Επιχειρησιακός Κίνδυνος: Ανεπαρκής 

ανταπόκριση στις θεσμικές απαιτήσεις που 

αφορούν στην Αστική Αρχή ως Ενδιάμεσο 

Φορέα εφαρμογής ενός ΕΣΣΒΑΑ 

Μ Υ 

• Ενημέρωση & συνεχής επικουρική υποστήριξη της 

Ομάδας Έργου ΕΣΣΒΑΑ 

• Συνεχής και Συστηματική παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης του έργου  από τον Υπεύθυνο 

της Ομάδας Αξιολόγησης σε συνεχή συνεργασία με 

τα Διευθυντικά Στελέχη των αρμόδιων 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών  

• Έμφαση στη συνεργασία των επιμέρους υπο-

ομάδων και στον συντονισμό τους με την ΕΥΔ του 

ΕΠ της ΠΔΜ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο  

• Τήρηση όλων των κατευθύνσεων και οδηγιών 

(Ευρωπαϊκών και εθνικών) για τον τρόπο 

υλοποίησης του ΕΣΣΒΑΑ 

• Πραγματοποίηση επιτελικών τεχνικών 

συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους στο ΕΣΣΒΑΑ 

& την ΕΥΔ του ΕΠ της ΠΔΜ 

2 

Κίνδυνος Τεχνικών, Νομικών & Θεσμικών 
προβλημάτων: 
Εμφάνιση ανυπέρβλητων προβλημάτων ή 

προβλημάτων που απαιτούν ιδιαίτερα 

χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης 

δράσεων  που οδηγούν σε επανακαθορισμό 

σημαντικών σημείων της στρατηγικής 

εφαρμογής του ΕΣΣΒΑΑ (κυρίως δράσεις 

τεχνικού χαρακτήρα υποδομών) 

Χ Υ 

• Προσαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΣΒΑΑ 

• Συνεργασία στελεχών & κατά περίπτωση 

εξωτερικών συνεργασιών   

 

3 
Κίνδυνος (υπο)στελέχωσης: 

Μερική Αδυναμία σε ανθρώπινους πόρους 

συνολικής υποστήριξης του  ΕΣΣΒΑΑ 
Μ Μ 

• Κατά περίπτωση αξιοποίηση Συμβούλων 

Διαχείρισης Έργων Περιφερειακής Ανάπτυξης & 

Μελετητών – Εμπειρογνωμόνων μέσω λήψης 

Τεχνικής Βοήθειας & Ίδιων Πόρων  

4 

Επιχειρησιακός Κίνδυνος: 
Έλλειψη ενδιαφέροντος από τις ΜΜΕ της 

περιοχής παρέμβασης να συμμετέχουν σε 

προσκλήσεις ενισχύσεων & λοιπών 

ωφελούμενων σε δράσεις κατάρτισης ή 

συμβουλευτικής  

Χ Μ 

• Συνεχή συνεργασία με ΕΥΔ ΕΠ & τον ενδιάμεσο 

φορέα που θα εγκατασταθεί στην ΠΔΜ για την 

υποστήριξη των δράσεων ενίσχυσης, με στόχο την 

προετοιμασία στοχευμένων  προσκλήσεων 

προσαρμοσμένες στο προφίλ των ΜΜΕ της 

περιοχής παρέμβασης  

• Επιλογή εξειδικευμένων δράσεων κατάρτισης & 

συμβουλευτικής μέσω ερευνών πεδίου στους 

ίδιους τους δυνητικούς ωφελούμενους  

5 
Επιχειρησιακός Κίνδυνος: 
Αδυναμία ολοκλήρωσης προαπαιτούμενων 

μελετών για τμήμα των δράσεων  
Μ Υ 

• Συνεχής διερεύνηση σχετικών εναλλακτικών 

χρηματοδοτήσεων   
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10. Διαδικασίες διαβούλευσης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του 

ΕΣΣΒΑΑ 

Παρουσίαση και ανάλυση των διαδικασιών που εφάρμοσε στη φάση προετοιμασίας του Προσχεδίου 

(2016) και του Τελικού ΕΣΣΒΑΑ (2017) ο Δήμος Γρεβενών ως  υποψήφια Αστική Αρχή, προκειμένου να 

εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του προτεινόμενου ΕΣΣΒΑΑ. 

10.1. Διαδικασίες διαβούλευσης για την κατάρτιση του Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ  

Ακολουθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης για την κατάρτιση του Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ που έλαβαν χώρα το 

2016 πριν την υποβολή του στην ΕΥΔ ΕΠ. Περιγράφονται οι συμμετοχικές διαδικασίες που ακολούθησε η 

Αστική Αρχή για την κατάρτιση του Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ. 

Η Δημοτική Αρχή και τα εμπλεκόμενα στο ΕΣΣΒΑΑ υπηρεσιακά της στελέχη, ήδη ενήμεροι από τη φάση 

σχεδιασμού του νέου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 για την φιλοσοφία και την στοχοθέτηση των ΒΑΑ 

στο θεσμικό ευρωπαϊκό επίπεδο και τη νέα προγραμματική περίοδο, τις έχουν ενσωματώσει αμφότερες στον 

στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου. Μετά την δημόσια πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ για την 

κατάρτιση και υποβολή των προσχεδίων ΒΑΑ ξεκίνησε οργανωμένα και μεθοδικά ένας μεγάλος κύκλος με 

επιτελικές συσκέψεις και τεχνικές συναντήσεις εργασίας στο εσωτερικό κι εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου. 

Με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών διαβούλευσης εκτιμάται πως υπήρξε πλήρης συμμετοχικότητα 

με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά των εταίρων κάθε είδους της πόλης, στην κατάρτιση της 

Στρατηγικής/Σχέδιο Διαβούλευσης για την επιλογή των Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ.  

Συνολικά κατά την περίοδο που προηγήθηκε της σύνταξης του Προσχεδίου έλαβαν χώρα  οι εξής  διαδικασίες 

– βήματα της διαβούλευσης:  

Βήμα 1: Αναλυτική Ενημέρωση των στελεχών των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Δήμου για εσωτερική 

προεργασία και διαβούλευση όπως και της Δημοτικής Αρχής περί της πρόσκλησης της ΕΥΔ και εν συνεχεία 

ορισμός των Ομάδων Κατάρτισης του ΕΣΣΒΑΑ από τον Δήμαρχο. 

Βήμα 2: Έγινε η προετοιμασία δύο ενημερωτικών κειμένων ως βάση έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης – 

συμμετοχικών διαδικασιών (το 1ο ως Περιγραφή του εργαλείου των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΒΑΑ) με απλά λόγια / για πολίτες και το 2ο με τίτλο: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και Δήμος Γρεβενών, με 

περισσότερο τεχνική προσέγγιση και βαρύτητα /για φορείς). Τα 2 κείμενα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου στις 5/7/2016 και ταυτόχρονα εκδόθηκε και ειδικό δελτίο τύπου – πρόσκληση προς ενημέρωση όλων 

για τη φάση της διαβούλευσης μέσω των ΜΜΕ, με στόχο αυτή να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31/7/2016.  

Βήμα 3: Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/7/2016 παρουσιάστηκε η συνολική διαδικασία της 

διαβούλευσης και κατάρτισης του Προσχεδίου και ζητήθηκε η συνδρομή του σώματος και κάθε 

ενδιαφερόμενου φορέα ή πολίτη κατά την περίοδο προετοιμασίας (συνημμένη πρόσκληση). 

Βήμα 4: (i) Σε Ειδική Εσπερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης Προσχεδίου (8/7/2016) – (1η Διαδικασία - Ανοικτή 

Συνάντηση) του ΕΣΣΒΑΑ κλήθηκαν να συμμετέχουν όλοι οι δυνητικά εμπλεκόμενοι οικονομικοί - κοινωνικοί 

εταίροι, τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου με ταυτόχρονη δημόσια πρόσκληση σε κάθε 

ενδιαφερόμενο πολίτη και επαγγελματία των Γρεβενών. Στην Εσπερίδα παρουσιάστηκε η φιλοσοφία του 

Σχεδίου, οι οδηγίες και συνθήκες που το καθορίζουν όπως και οι αρχικές προθέσεις του Δήμου με βάση την 

προετοιμασία της υποβολής του Προσχεδίου. Ακούστηκαν πλήθος απόψεων που κατέγραψαν τα μέλη των 

Ομάδων Κατάρτισης και έλαβαν υπόψιν τους στην συνέχεια των δραστηριοτήτων τους.  

(ii) Μέλη της Ομάδας Κατάρτισης και στελέχη της Δημοτικής Αρχής με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Χ. 

Τριγώνη την Τρίτη και την Τετάρτη 12/13 Ιουλίου 2016 περιηγήθηκε στην προτεινόμενη περιοχή 
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παρέμβασης, εντόπισε - κατέγραψε συμπληρωματικά στοιχεία και συνθήκες υποβάθμισης, αποτύπωσε 

φωτογραφικά με λεπτομέρειες τις διαδρομές σύνδεσης της περιοχής, κατέγραψε συνθήκες μείωσης 

εμπορικότητας, δυνατότητες αξιοποίησης ακινήτων για επιχειρηματική δραστηριοποίηση κ.α. Ταυτόχρονα, 

επισκέφτηκε και όλους τους ανοικτούς χώρους - περιοχές δυνητικών παρεμβάσεων, όπως και τα κτίρια – 

εγκαταστάσεις που υπάρχει η πρόθεση αξιοποίησης στο πλαίσιο του Σχεδίου  ΒΑΑ της πόλης.  

(iii) Ειδικές επί μέρους τεχνικές – ενημερωτικές των ΒΑΑ επαφές πραγματοποίησε την εβδομάδα 11-14 

Ιουλίου 2016 η Ομάδα Κατάρτισης με τους εξής φορείς: Επιμελητήριο, Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ελλάδας 

και Αγροτικό Συνεταιρισμό Γρεβενών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 2η Διαδικασία (Τεχνική Σύσκεψη) όλων 

των εμπλεκομένων την Πέμπτη 14/7/2016 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Γρεβενών, όπου αναλύθηκαν οι 

προθέσεις και τα χαρακτηριστικά του ΕΣΣΒΑΑ και ειδικότερα οι δυνατότητες ενίσχυσης ΜΜE και κατάρτισης 

ανέργων, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, πολυποίκιλης υποστήριξης ίδρυσης και λειτουργίας 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. κλπ. κυρίως από τους άξονες 3 και 8 του ΠΕΠ της ΠΔΜ.  

Βήμα 5: Καθώς η αποστολή – συγκέντρωση προτάσεων – ιδεών από ενδιαφερόμενους ολοκληρώθηκε στις 

20/7/2016 και η διαβούλευση συνολικά στις 31/7/2016, οι Ομάδες Εργασίας Κατάρτισης ΕΣΣΒΑΑ 

προχώρησαν εν συνεχεία στην σύνταξη του Προσχεδίου λαμβάνοντας υπόψιν τους όλα τα εισερχόμενα από 

τη διαδικασία διαβούλευσης, τις τεχνικές συσκέψεις, το σύνολο των προγραμματικών και επιχειρησιακών 

κειμένων σχετικά με το Δήμο προσδιορίζοντας αρχικά τον πυρήνα του Προσχεδίου: τον τίτλο της πρότασης, 

την περιοχή παρέμβασης, την Αστική Αρχή και μια συνοπτική περιγραφή του.   

Βήμα 6: Η Ομάδα Εργασίας προχώρησε στην κατάρτιση και υποβολή του Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ στην ΕΥΔ του 

ΕΠ της ΠΔΜ μετά την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. 

Πίνακας 10.1 - Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ 

α/α Ενέργειες Διαβούλευσης Συμμετέχοντες Φορείς Συμμετέχοντες 

1 Οργάνωση  συσκέψεων, Δήμος Γρεβενών 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας  

Ομάδα Νέων Γρεβενών  

Επιμελητήριο Γρεβενών  

Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ελλάδας  

Αγροτικός  Συνεταιρισμός Γρεβενών  

Γεωπάρκο Τηθύος  

Επαγγελματίες,  

Ιδιώτες 

Δήμαρχος & 

αντιδήμαρχοι Γρεβενών,   

Εκπρόσωποι των 

φορέων που 

αναφέρονται στην 

προηγούμενη στήλη. 

 

Επισυνάπτονται στο 

παράρτημα οι 

υπογεγραμμένες λίστες  

συμμετοχής  

2 
Δημοσιοποιήσεις μέσω 

ενημερωτικών κειμένων, 

3 Διαδικασίες υποβολής προτάσεων, 

4 Ενέργειες προβολής (ΜΜΕ) 

5 
Ειδικές Ανοικτές Εσπερίδες  

Δημόσιας Διαβούλευσης 

Πίνακας 10.2 - Πίνακας Διαβούλευσης Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ 

α/α Φορέας 
Περιγραφή συνεισφοράς στην κατάρτιση του Προσχεδίου 

ΕΣΣΒΑΑ  

1 Δήμος Γρεβενών 

- Δημιούργησε ενημερωτικά κείμενα για πολίτες και φορείς, 

προετοίμασε ειδικό έντυπο αποτύπωσης προτάσεων - ιδεών για 

τη σύνταξη του ΕΣΣΒΑΑ,  

- Επιμελήθηκε όλων των ηλεκτρονικών σχετικών δημοσιεύσεων 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα τοπικά ΜΜΕ.  

- Οργάνωσε όλη τη διαδικασία διαβούλευσης και επεξεργάστηκε  

όλες τις απόψεις που κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν εγγράφως 
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- Υλοποίησε σειρά συσκέψεων και ειδικών επαφών – συνεργασιών 

για την προετοιμασία των δράσεων του Προσχέδιο (εσπερίδες, 

τεχνικές συσκέψεις) 

2 

Δήμος Γρεβενών,  

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,  

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, 

Ομάδα Νέων Γρεβενών, 

Επιμελητήριο Γρεβενών, 

Σύλλογος Μανιταρόφιλων 

Ελλάδας,  

Αγροτικός  Συνεταιρισμός 

Γρεβενών,  

Γεωπάρκο Τηθύος, 

Επαγγελματίες,  

Ιδιώτες  

Συμμετείχαν στις εσπερίδες διαβούλευσης της 8ης και 14ης Ιουλίου 2016 

με τοποθετήσεις επί του Σχεδίου ΒΑΑ της πόλης ή απέστειλαν προτάσεις 

- ιδέες συνολικά κατά την περίοδο διαβούλευσης 

10.2.  Σχέδιο διαβούλευσης για την κατάρτιση του Τελικού ΕΣΣΒΑΑ  

Ακολουθεί περιγραφή των διαδικασιών και του Σχεδίου Δημόσιας Διαβούλευσης που ακολούθησε ο Δήμος 

Γρεβενών με στόχο την εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών στην 

κατάρτιση του τελικού ΕΣΣΒΑΑ (2017) και στην πλήρη και εκτενή μορφή του.   

Οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης έγιναν με δομημένο τρόπο και είχαν ως κεντρικό στόχο να 

δώσουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, τους επαγγελματίες - επιχειρηματίες και όλες τις 

εμπλεκόμενες πλευρές, με αιχμή τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου, να συμμετέχουν σ’ αυτή και να 

εκφράσουν τις τελικές απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω στις συγκεκριμένες και επιλεγμένες 

πλέον δυνητικές δράσεις του ΕΣΣΒΑΑ της πόλης και της περιοχής παρέμβασης, οι οποίες και θα αποτελέσουν 

το αντικείμενο του ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του ΕΣΣΒΑΑ. Συνεπώς κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική 

η επαρκής και επί της ουσίας εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων - εμπλεκόμενων φορέων, δημοτών και 

επαγγελματιών - επιχειρηματιών (κατά περίπτωση).  

Στη φάση αυτή του τελικού σχεδιασμού και με δεδομένο πως οι προτεινόμενες δυνητικές δράσεις είναι πλέον 

οριστικές, η διαδικασία περιελάμβανε κατά κύριο λόγο ειδικές κυλιόμενες θεματικές τεχνικές συναντήσεις 

εκπροσώπων του Δήμου, είτε εσωτερικές, είτε με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους σε δράσεις. Ταυτόχρονα 

εφαρμόστηκαν δράσεις δημοσιότητας με αναρτήσεις στον τοπικό τύπο και ηλεκτρονικά μέσα και δύο ειδικά 

εργαλεία λήψης απόψεων και βαθμολόγησης των δυνητικών δράσεων & των συγχρηματοδοτούμενων 

δράσεων για επαγγελματίες & επιχειρήσεις (διαδικτυακά ερωτηματολόγια). 

Πίνακας 10.3 - Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης Τελικού ΕΣΣΒΑΑ 

α/α Ενέργειες Διαβούλευσης Συμμετέχοντες Φορείς Συμμετέχοντες 

1 

Προετοιμασία - ανάρτηση – αποστολή κειμένων & 

ενημερωτικών δελτίων τύπου στο διαδικτυακό σημείο 

ενημέρωσης τελικού Σχεδίου ΕΣΣΒΑΑ στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών & σε τοπικά ΜΜΕ.  

- - 

2 

2.1 Οργάνωση εναρκτήριας Τεχνικής Συνάντησης με 

ενημερωτικό περιεχόμενο για την κατάρτιση του Τελικού 

ΕΣΣΒΑΑ καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα. 

Συμμετείχαν οι εμπλεκόμενες πλευρές που σχετίζονται με 

την υλοποίηση των δράσεων. Στη συνάντηση αναλύθηκαν 

 

Υπηρεσίες & Δημοτική 

Αρχή Δήμου Γρεβενών 

 

 

 

Οι 

συμμετέχοντες 

αναφέρονται 

στις 

υπογεγραμμένες 

λίστες 
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όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην σύνταξη του 

τελικού Σχεδίου του ΒΑΑ.  

2.2 Εσωτερικές τεχνικές συναντήσεις με θέμα τις δράσεις (με 

έμφαση στα τεχνικά έργα υποδομών του Σχεδίου) με 

δικαιούχο των πράξεων το Δήμο Γρεβενών. Συμμετείχαν οι 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες  που σχετίζονται με την υλοποίηση 

των δράσεων. 

2.3 Ειδική συνάντηση - εργαστήριο στελεχών και πολιτικού 

προσωπικού του Δήμου και στελεχών του με την ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ ΑΕ, για τη διερεύνηση ανάληψης ωρίμανσης τμήματος 

μελετών του ΕΣΣΒΑΑ από την εταιρεία.  

 

 

Υπηρεσίες & Δημοτική 

Αρχή Δήμου Γρεβενών 

 

 

 

Υπηρεσίες & Δημοτική 

Αρχή Δήμου Γρεβενών 

Εγνατία Οδός ΑΕ 

συμμετοχής που 

επισυνάπτονται 

στο παράρτημα 

(επίσης 

επισυνάπτεται 

φωτογραφικό 

υλικό & ατζέντα 

συναντήσεων 

όπου διατίθεται) 

3 

Διαδικασία προετοιμασίας, ανάρτησης, συλλογής και 

επεξεργασίας απόψεων για το ΕΣΣΒΑΑ & βαθμολόγησης – 

σχολιασμού των δυνητικών δράσεων του, μέσω του 1ου 

ανοικτού δομημένου ερωτηματολογίου (με τη συνεργασία 

του Τεχνικού Συμβούλου του ΕΣΣΒΑΑ). Προετοιμάστηκε & 

αναρτήθηκε  ταυτόχρονα με την αποστολή ενημερωτικού 

δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 03/5/2017, για την 

ενημέρωση των δημοτών να συμμετέχουν.  

Η επεξεργασία των δεδομένων & αποτελέσματα με όσα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν έως στις  03/6/2017 

επισυνάπτονται στο παράρτημα.  

Εκπρόσωποι φορέων & 

πολίτες 

 

Επισυνάπτονται 

όλες οι σχετικές  

πληροφορίες & 

τα αναλυτικά 

αποτελέσματα 

στο παράρτημα 

4 

Διαδικασία προετοιμασίας, ανάρτησης, συλλογής και 

επεξεργασίας απόψεων ειδικά των Επαγγελματιών και των 

Επιχειρήσεων για το ΕΣΣΒΑΑ & τη δυνητική εμπλοκή τους σε 

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Η βαθμολόγηση – 

σχολιασμός έγινε μέσω του 2ου ανοικτού δομημένου 

ερωτηματολογίου (με τη συνεργασία του Τεχνικού 

Συμβούλου του ΕΣΣΒΑΑ). Προετοιμάστηκε & αναρτήθηκε  

ταυτόχρονα με την αποστολή ενημερωτικού δελτίου τύπου 

στα τοπικά ΜΜΕ & στο Επιμελητήριο Γρεβενών στις 

2/6/2017, για την ενημέρωση των Επαγγελματιών και των 

Επιχειρήσεων να συμμετέχουν.  

Επαγγελματίες και  

Επιχειρήσεις 

 

Επισυνάπτονται 

όλες οι σχετικές  

πληροφορίες & 

τα συνοπτικά 

αποτελέσματα 

στο παράρτημα 

5 

Προετοιμασία - ανάρτηση – αποστολή κειμένων & 

ενημερωτικών δελτίων τύπου στο διαδικτυακό σημείο 

ενημέρωσης τελικού Σχεδίου ΕΣΣΒΑΑ στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών & σε τοπικά ΜΜΕ.  

- - 
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Πίνακας 10.4 - Πίνακας Διαβούλευσης Τελικού ΕΣΣΒΑΑ 

α/α Φορέας Περιγραφή συνεισφοράς στην κατάρτιση του Τελικού ΕΣΣΒΑΑ 

1 Δήμος Γρεβενών (1) Δημιούργησε ενημερωτικά κείμενα για πολίτες και φορείς,  

(2) Προετοίμασε,  δημοσιοποίησε & επεξεργάστηκε τις εγγραφές σε (2) ειδικά 

ερωτηματολόγια αποτύπωσης σχολίων & βαθμολόγησης  των δυνητικών 

δράσεων  του ΕΣΣΒΑΑ, όπως και των απόψεων επαγγελματιών και 

επιχειρήσεων για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδούμενα προγράμματα σε 

σύνδεση με το ΕΣΣΒΑΑ, 

(3) Επιμελήθηκε όλων των ηλεκτρονικών σχετικών δημοσιεύσεων στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στα τοπικά ΜΜΕ,  

(4) Οργάνωσε όλη τη διαδικασία διαβούλευσης και επεξεργάστηκε όλες τις 

απόψεις που κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν εγγράφως 

(5) Οργάνωσε αριθμό ειδικών τεχνικών συναντήσεων (εσωτερικών του Δήμου 

ή με άλλους φορείς).  

(6) Επιμελήθηκε της κατάρτισης των δυνητικών Δελτίων Δράσης & του Σχεδίου 

ΕΣΣΒΑΑ και την υποβολή του στην σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ 2014-2020 

της ΠΔΜ μετά την ενημέρωση και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου  

(7) Παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ή 

εκπρόσωπο φορέα που παραβρέθηκε στην συνεδρίαση, το τελικό ΕΣΣΒΑΑ 

2 Εγνατία Οδός ΑΕ Συμμετείχε με 5 στελέχη της σε ειδική τεχνική συνάντηση διαβούλευσης με στελέχη 

της Αστικής - Δημοτικής Αρχής για την πρόταση ανάληψης εκπόνησης μελετών  

δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ 

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα και πρακτικά των διαδικασιών διαβούλευσης με έμφαση στα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από τα επεξεργασμένα στοιχεία των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν, 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα και στις σχετικές ενότητες.  

Εν κατακλείδι ακολουθούν συνοπτικά αποτελέσματα για τα δύο διαδικτυακά ερωτηματολόγια: 

Τα αποτελέσματα του 1ου ερωτηματολογίου που απευθυνόταν στους δημότες Γρεβενών αναδεικνύουν μία 

σαφή αποδοχή, της πλειονότητας των ερωτηθέντων, στο σύνολο των σχεδίων δράσης, με ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά στις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.  

Στο 2ο ερωτηματολόγιο (το οποίο δεν είχε σημαντική συμμετοχή εκ μέρους επαγγελματιών και 

επιχειρηματιών) αναδεικνύεται πρόθεση για αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων ή των 

επαγγελματιών, μέσω της συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κυρίως στην  κατηγορία 

προβολής – προώθησης.  
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11. Επικοινωνιακό Σχέδιο 

Ακολουθεί περιγραφή Δράσεων για τη δημοσιοποίηση της εφαρμογής  και της διάδοσης των αποτελεσμάτων 

της Στρατηγικής του ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών.  

Τόσο η Αστική Αρχή, όσο και οι Δικαιούχοι του ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν 

σειρά μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως ρητά ορίζεται στα άρθρα 7, 8 και 9 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 

Τα παρακάτω αποτελούν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, που σύμφωνα με τον Κανονισμό 

αποτελούν το ελάχιστο των υποχρεώσεων της Αστικής Αρχής, όσον αφορά τον τομέα της Προβολής και 

Δημοσιότητας του προγράμματος: 

• Η υλοποίηση μιας εναρκτήριας εκδήλωσης με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. 

• Η πραγματοποίηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων όπου θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του 

επιχειρησιακού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, σημαντικών έργων 

(π.χ. ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, Δελτία Τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού 

ενημερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ) 

• Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της 

δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται εφόσον απαιτείται (π.χ. στην επίσημη ιστοσελίδα) 

Εκτός από τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τον κανονισμό, προτείνονται και άλλες 

ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως με τις ανάγκες, της κάθε δράσης του ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών 

ως κατωτέρω: 

• Συνεργασία με Σύμβουλο Δημοσιότητας 

• Χρήση διαδικτύου  

• Εκδηλώσεις – Ειδικές Δράσεις – ημερίδες κλπ.  

• Προωθητικό – Ενημερωτικό υλικό  

• Δημοσιεύσεις  σε ΜΜΕ  

• Έρευνες κοινού  

Αναλυτικότερα, η πρόταση και τα εργαλεία υλοποίησης της περιγράφονται στη συνέχεια: 

Σύμβουλος Δημοσιότητας 

Ο Σύμβουλος μπορεί  να εξειδικεύσει κατάλληλα τις δράσεις δημοσιότητας, να εργαστεί στο brand name για 

το ΕΣΣΒΑΑ των Γρεβενών, να σχεδιάσει κατάλληλο λογότυπο - δημιουργικά και να υποστηρίξει επαρκώς την 

Αστική Αρχή στη εφαρμογή δημοσιοποίησης του Προγράμματος. Μεγαλύτερη έμφαση εκτιμάται ότι θα 

πρέπει να δοθεί στην κινητοποίηση των ωφελούμενων για να εξασφαλισθεί η συμμετοχή τους σε δράσεις 

ΕΚΤ. 

Διαδίκτυο – Ιστοσελίδα Δήμου  

Το διαδίκτυο θα αποτελέσει το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο καθ’  όλη τη διάρκεια  του ΕΣΣΒΑΑ. 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών μπορεί να περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων:  

• λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος ΕΣΣΒΑΑ 

• λεπτομέρειες για τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΣΒΑΑ 
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• σύνδεσμοι με χρήσιμες ιστοσελίδες τόσο της Ε.Ε. όσο και των Εθνικών Αρχών, Φορέων και 

Οργανισμών  

Εκδηλώσεις – Ειδικές δράσεις 

Ανάλογα με τους στόχους, θα απευθύνονται σε εξειδικευμένο ή σε ευρύ κοινό, ενώ με κατάλληλες 

επικοινωνιακές μεθόδους θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Οι δράσεις αυτές μπορεί να 

είναι: 

• Ημερίδες - Συνέδρια – Εκθέσεις 

• Ενημερωτικά Σεμινάρια 

• Ενημερωτικές συναντήσεις με δημοσιογράφους και άλλα ειδικά κοινά 

Ηλεκτρονικό υλικό 

Infovideo: Πρόκειται για ενημερωτικά βίντεο - ντοκιμαντέρ σε επιλεγμένα έργα όπου δικαιούχοι καταθέτουν 

τις προσωπικές τους μαρτυρίες. Η προβολή των info video από την τοπική τηλεόραση εξασφαλίζει την 

ενημέρωση του ευρέως κοινού και η ειδησεογραφική κάλυψη την αντικειμενικότητα της παρουσίασης.  

Νewsletters: Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν μία σταθερή περιοδική πηγή πληροφόρησης στην οποία 

είναι δυνατόν να ανατρέξει το κοινό ή τα ΜΜΕ για να παρακολουθούν την εξέλιξη του Προγράμματος 

ΕΣΣBAA. Η ιστοσελίδα του προγράμματος θα φιλοξενεί ηλεκτρονικές εκδόσεις των ενημερωτικών δελτίων 

στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες μέσω της εγγραφής τους ως συνδρομητές. 

Προωθητικό Υλικό 

Η παραγωγή και διανομή προωθητικού υλικού έχει αποδειχθεί από προηγούμενη εμπειρία ότι έχει άμεση 

ανταπόκριση και μεγάλη αποδοχή από το ευρύ κοινό και λειτουργεί θετικά στην προσπάθεια για εξοικείωση 

με το Πρόγραμμα και τη συμβολή της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό μπορεί να διανεμηθεί σε στοχευμένες 

εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις ανοικτού χώρου υλικό, όπως: block, folder, στυλό, t-shirts, καπέλα, κονκάρδες 

(pins), usb, τσάντες κ.α. που όλα θα φέρουν το σήμα, το λογότυπο, το μήνυμα και τα χρώματα του BAA. 

Τηλεόραση – Ραδιόφωνο - Τύπος 

Η συμμετοχή στελεχών της Αστικής Αρχής ή/και των δικαιούχων σε εκπομπές διαλόγου στο ραδιόφωνο και 

στην τηλεόραση, ρεπορτάζ από διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις του Προγράμματος, επισκέψεις σε έργα, 

διαφημιστικά σποτ, καταχωρήσεις στον τοπικό κυρίως τύπο, είναι μερικοί από τους σημαντικότερους 

τρόπους προβολής του προγράμματος ΒΑΑ στα τοπικά - περιφερειακά και εθνικά ΜΜΕ.  

Έρευνες Κοινού 

Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η Αστική Αρχή μπορεί να διεξάγει συντονισμένα έρευνες 

κοινού, σε στατιστικό δείγμα των πολιτών της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την εκτίμηση κάθε φορά της 

γνώσης που έχει δημιουργηθεί στο κοινό σχετικά με το πρόγραμμα και τους στόχους του.  

Προϋπολογισμός δράσεων δημοσιότητας 

Κατηγορία δράσης 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

1 Κεντρική εναρκτήρια εκδήλωση (2017) 3.000 

1 Κεντρική απολογιστική εκδήλωση 6.000 

Καταχωρήσεις σε έντυπα - εφημερίδες 4.000 

2 tv spots 6.000 
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2 radio spots 2.000 

Βanners 1.000 

Folder, στυλό, μπλοκ, έντυπο υλικό - Εκτυπώσεις ενημερωτικών φυλλαδίων 5.000 

Ειδικές προωθητικές κατασκευές τοπόσημων ΕΣΣΒΒΑ 10.000 

Οργάνωση Εκδηλώσεων / Επιτροπές / Ημερίδες 10.000 

Σύμβουλος Δημοσιότητας 15.000 

Έρευνες κοινού 10.000 

Ιnfo-video 8.000 

Σύνολο 80.000 

 

Οι δράσεις δημοσιότητας προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ Δυτικής 

Μακεδονίας 2014-20, σε συνέχεια ξεχωριστής πρόσκλησης που θα εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

με δικαιούχο την Αστική Αρχή του Δήμου Γρεβενών. 
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12. Παραρτήματα 

12.1. Κατάλογος Πινάκων και Χαρτών  

12.2. Πίνακες 

12.3. Χάρτες 

12.4. Τεχνικά Δελτία Δράσεων  

 

 


