
 
 

                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΔΗΜΟΣ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        
 
Από το πρακτικό της με αριθ. 15 / 2016 Τακτικής  Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ξηρομέρου. 
 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 180/ 2016  
 
 
                                                                ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2016-2020 

    
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα  την εικοστή πέμπτη  
(25η) του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2016  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 17.30 , συνήλθε σε 
Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. 
Πρωτ. 10968/ 21.11.2016 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λυμπεράτου Σπύρου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67  του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών 
ευρέθησαν παρόντα Δεκαέξι (16) Μέλη, ήτοι   
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Λυμπεράτος Σπύρος (Πρόεδρος)        1. Γεωργούλας Κωνσταντίνος                                            
2. Βραχάς Παναγιώτης                            2. Ναούμης Νικόλαος 
3. Γαζέτας Παναγιώτης                            3. Μουρκούσης Βασίλειος 
4. Γκόλιας Παναγιώτης                            4. Πανταζής Απόστολος 
5. Κακούρης  Ηλίας                                  5. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα (Δικ.)                                                                                                 
6. Καυμενάκης Σπυρίδων                        6. Βελόνας Απόστολος 
7. Κυριάκος Κωνσταντίνος                      7. Ζορμπάς Ιωάννης  (Δικ.)                                                                                  
8. Λαϊνάς  Κωνσταντίνος                         8. Καρφής Θωμάς    (Δικ.)                                                                                                  
9. Λιβάνης Θεόδωρος                              9. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης (Δικ.)                                           
10. Ρετούλης Θωμάς                               10. Κομπλίτσης Δημήτριος    (Δικ.)              
11. Σόμπολος Απόστολος                        11. Κατσιπάνος Αναστάσιος  
12. Τσάρκος Βασίλειος 
13.  Κολοβός Χρήστος  (μείζονα μειοψηφία)                                                                                                                                                     
14. Ταμπάκης Ηλίας                        
15. Γεωργαλής Ηλίας  (ελάσσονα μειοψηφία)  
16. Τζαχρήστας Παναγιώτης                                     
                                                                   Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και                                                                                                                       
                                                                              νόμιμα κλήθηκαν     
                                                                                                                                                           
 

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Γαλούνης Ερωτόκριτος. 
 
Κλήθηκαν και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου από τους οποίους παρευρέθηκαν οι 
Πρόεδροι των   Τ.Κ.  Αρχοντοχωρίου, Βάρνακα, Στρογγυλοβουνίου , Σκουτρούς και Χρυσοβίτσας. 
 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς 
συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του  
Ν. 3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του 
θέματος και ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ακολούθως έδωσε τον λόγο στον 
Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο, ο οποίος  είπε τα εξής : 
 

«Έχοντας υπόψη: 
 Τα άρθρα 203 και 207 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013). 
 Την παρ. 10 κα’ του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α’ 138/9-8-2010). 
 Το άρθρο 2 παρ. 5 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268Α’/31-12-2011. 
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 Tην υπ’ αριθμ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β’/2970/4-11-2014) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των 
πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ για την δημοτική περίοδο 2015-
2019. 

 Την υπ’ αριθμ. 8586/31-03-2015 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Περί χρόνου παράτασης» 

 το έγγραφο με Α.Π. 31757/2-10-2015 «Περί ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς 
συμβούλους» 

Ο Δήμος Ξηρομέρου προχώρησε στην εκπόνηση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος για 
την συγκρότηση και υλοποίηση των στρατηγικών αναπτυξιακών επιλογών του Δήμου κατά τη 
διάρκεια της κρίσιμης αυτής περιόδου που συμπίπτει με την περίοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 
2020, στοχεύοντας στη μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
στην βέλτιστη αξιοποίηση των ίδιων πόρων του Δήμου. 
Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 2016 – 2020 για τον Δήμο Ξηρομέρου 
στηρίζεται στη σχετική υποχρέωση που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα 
από τα άρθρα 203 – 207 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  (Κώδικας Δήμων), καθώς και από το 
άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 
του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με τα οποία στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των 
Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ο γενικός σκοπός των Ε.Π. είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των 
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού και χωροταξικού 
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Ειδικότερα για τον Δήμο Ξηρομέρου ο σκοπός του παρόντος Ε.Π. είναι η κατάρτιση ενός σαφούς 
χρονικά και κατά το δυνατόν ακριβούς από άποψη κόστους, μεσοπορόθεσμου σχεδίου 
υλοποίησης έργων και δράσεων για την περιοχή και τον Δήμο ως Υπηρεσία. Tα έργα και οι 
δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ε.Π. στοχεύουν στη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
ο Δήμος στα διοικητικά του όρια, αλλά και στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών του.  

Βασικός σκοπός του Ε.Π. είναι να αναδείξει τα τοπικά πλεονεκτήματα αξιοποιώντας τα προς 
όφελος της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής κοινωνίας κάνοντας χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών εργαλείων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις. 
  ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό και 
  ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. 

 
Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ΦΑΣΕΩΝ, είναι: 
ΦΑΣΗ Α’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός) 
 Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (χαρακτηριστικά Δήμου, δημογραφικά 

στοιχεία, παραγωγικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα, οικιστική δομή κλπ.), 
εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης. 

 Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, (λειτουργία υπηρεσιών, λειτουργία 
Νομικών Προσώπων) και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες 
ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Αξιολογείται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, διαμορφώνεται το όραμα και οι 
στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης του Δήμου και εξάγεται ο καθορισμός των Αξόνων, των 
Μέτρων και των Στόχων. 

 
ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) 
 Μετά την ψήφιση της Α’ Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των 

αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, το στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να 
εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα. 

 Συνοπτικά, στη φάση αυτή εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της Α’ Φάσης σε 
ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη οικονομική 
κατάσταση του Δήμου τα επόμενα χρόνια και στην προοπτική Ανάπτυξης. 

 Παράλληλα, στη Β΄ Φάση προβλέπεται και ετήσιος καταμερισμός των έργων, ώστε από εκεί 
να προκύπτουν τα τεχνικά προγράμματα κατ’ έτος. 

 
Ανακεφαλαιώνοντας, οι δύο αυτές φάσεις Α’ και Β’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός) θα αποτελέσουν το Ενιαίο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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Από την ανωτέρω νομοθεσία για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκύπτουν οι ακόλουθες 
ενέργειες:  

1. Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού  από  τον Τεχνικό Σύμβουλο με την 
συνεργασία της  διεπιστημονικής ομάδα έργου  

2. Εισήγηση και Υποβολή του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από την εκτελεστική επιτροπή 
του Δήμου στο  Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση, τελικό καθορισμό και έγκριση των 
Αξόνων, Μέτρων και Στόχων του Προγράμματος (Α φάση). 

3. Έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δ.Σ 
4. Διαδικασία Διαβούλευσης: 

a. Υποβολή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ώστε 
να υποβληθούν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις για όλη την έκταση του 
Δήμου. 

b. Ανάρτηση του κειμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
την ηλεκτρονική, έντυπη υποβολή προτάσεων για έργα, παρεμβάσεις, ιδέες και 
απόψεις. 

 Η Διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει  διαδραστικά ανοιχτή για 
15 ημέρες μετά την έγκριση του Δ.Σ  

5. Συλλογή και επεξεργασία προτάσεων έργων και δράσεων που προέκυψαν από την 
διαβούλευση και από τις υπηρεσίες του Δήμου για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. 

6. Οριστικοποίηση από την  διεπιστημονική ομάδα έργου σε συνεργασία με τον Σύμβουλο  
των κειμένων που θα συνθέτουν το συνολικό Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

7. Συμπλήρωση και επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου με Πίνακες οικονομικών 
δεδομένων σε επίπεδο πραγματικό και σε επίπεδο προοπτικό για τα πέντε επόμενα χρόνια, 
με στοιχεία που θα δοθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. 

8. Με βάση όλο αυτό το υλικό, καταρτίζεται η ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) που 
αποτελεί την εξειδίκευση της α φάσης σε συγκεκριμένες ομάδες έργων και δράσεων και 
υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.» 

 
 
Με την αριθ. 01/ 18.11.2016 (Α.Δ.Α. 7ΔΠΨΩΚΖ-ΩΧΝ) Απόφαση της περί «εισήγηση προς το Δ.Σ. του 
σχεδίου ‘Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ξηρομέρου 2016-2020’ για συζήτηση καθορισμό και έγκριση 
αξόνων , μέτρων και στόχων του Προγράμματος (Α΄Φάση)»  η Εκτελεστική  Επιτροπή ομόφωνα 
ενέκρινε το σχέδιο το οποίο σας έχει διανεμηθεί. 
 
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κολοβός Χρήστος, Γεωργαλής Ηλίας , 
Τζαχρήστας Παναγιώτης και Λυμπεράτος Σπύρος οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους επί του σχεδίου 
‘Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ξηρομέρου 2016-2020’.  
 

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο    

                                                      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
 
Εγκρίνει το  σχέδιο  ‘Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ξηρομέρου 2016-2020’ ως κάτωθι 
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Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 1 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θεσμικό πλαίσιο 

Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) συντάχθηκε στο πλαίσιο της σχετικής 
υποχρέωσης του Δήμου Ξηρομέρου που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και 
συγκεκριμένα από τα άρθρα 203 – 207 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  (Κώδικας 
Δήμων). Η υποχρέωση της κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ προβλέπεται και στον πρόσφατο νόμο της τελευταίας 
αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 266, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 79 του Ν. 4172/2013. 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, εκδόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα ακόλουθα Π. Διατάγματα και 
Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν το πλαίσιο σύνταξης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ: 

• Π.Δ/γμα. 185/2007 ΦΕΚ 221 Α’ «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» 

• Π.Δ/γμα. 89/2011 ΦΕΚ 213 Α’ «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 
−221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» 

• Υ.Α. 41179 ΦΕΚ 2970/Β/2014 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019». 

Επιπλέον των ανωτέρω δημοσιεύτηκαν τα εξής έγγραφα του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα των ΟΤΑ α΄ βαθμού: 

• το έγγραφο με Α.Π. 8586/31-3-2015 «Περί χρόνου παράτασης» 

• το έγγραφο με Α.Π. 31757/2-10-2015 «Περί ανάθεσης εργασιών σε 
εξωτερικούς συμβούλους» 

Τέλος, για την υποστήριξη της διαδικασίας εκπόνησης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ της Χώρας, υλοποιήθηκε και λειτουργεί ειδικός 
διαδικτυακός τόπος του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://epota.ypes.gr/. 

 

Σκοπός 

Ο γενικός σκοπός των Ε.Π. είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης 
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού και 
χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα για τον 
Δήμο Ξηρομέρου ο σκοπός του παρόντος Ε.Π. είναι η κατάρτιση ενός σαφούς 
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Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

χρονικά και κατά το δυνατόν ακριβούς από άποψη κόστους, μεσοπορόθεσμου 
σχεδίου υλοποίησης έργων και δράσεων για την περιοχή και τον Δήμο ως Υπηρεσία. 
Tα έργα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν στοχεύουν στη λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος στα διοικητικά του όρια, αλλά και στην 
εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών του. Επίσης βασικός σκοπός του παρόντος 
Ε.Π. είναι να αναδείξει τα τοπικά πλεονεκτήματα αξιοποιώντας τα προς όφελος της 
τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής κοινωνίας κάνοντας χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών εργαλείων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Με βάση τα ανωτέρω το Ε.Π. του Δήμου Ξηρομέρου θα πρέπει: 
• να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης 

και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 

• να είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 
Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου. 

• να είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το 
δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την 
παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του, 

• να δίνει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων 
κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές 
του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως 
οργανισμού. 

• οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού να είναι προκαθορισμένοι και σε 
συμφωνία με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες 

• ο επιχειρησιακός σχεδιασμός να αποτελεί την κεντρική αναφορά, ώστε να 
δίνει εύκολα το υπόβαθρο για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης. 

• να διερευνά όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης στον χρονικό 
ορίζοντα υλοποίησής του αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

• να συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και 
τον προϋπολογισμό του Δήμου,  

• να υποστηρίζεται κατά το δυνατόν από μηχανογραφική εφαρμογή. 
• να αξιοποιεί δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος, 

ώστε να ποσοτικοποιούνται οι στόχοι και ο βαθμός εκπλήρωσής τους. 
 

Βασικά Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερα (4) διακριτά 
στάδια με επιμέρους βήματα, με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν 
συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και 
καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου. Τα βήματα που 
περιλαμβάνονται στο κάθε στάδιο περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. 
 
Στάδιο Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού 
Περιβάλλοντος του Δήμου – Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Βήμα 1ο : Προετοιμασία και οργάνωση. 
Προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, μέσω των εξής ενεργειών: 
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• Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής (Εκτελεστική 
Επιτροπή). 

• Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου. 
• Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων 

του Δήμου. 
 
Βήμα 2ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του 
Δήμου. 
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 
του Δήμου και εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη πενταετία. Περιγράφεται η 
γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα 
γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά 
και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Ακολουθεί η αξιολόγηση της κατάστασης της 
περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε 
θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 
Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»). 
 
Βήμα 3ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών 
προσώπων του ως οργανισμών. 
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 
και των νομικών προσώπων του και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων 
εσωτερικής ανάπτυξης στις εξής θεματικές ενότητες: 

• Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας. 
• Οργάνωση και Συνεργασίες. 
• Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. 
• Οικονομικά. 

 
Βήμα 4ο : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του 
Δήμου. 
Πραγματοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω 
του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των 
γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράματος και των αρχών 
λειτουργίας και διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του 
Δήμου προσδιορίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα 
αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώνονται οι 
κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή 
προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι συναφείς 
γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα 
ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες. Διατυπώνεται το όραμα 
για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την εσωτερική ανάπτυξη του 
Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν 
τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 
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Στάδιο Β : Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου – Διαβούλευση 
 
Βήμα 5ο : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης. 
Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 

• Στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου. 
• Στη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων 

επικοινωνίας. 
• Στην πρόσκληση για γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 
• Στη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων. 
• Στη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και 

ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. 
 
Στάδιο Γ : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
 
Βήμα 6ο : Κατάρτιση σχεδίων δράσης. 
Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την 
επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου με 
σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου. 
 
Βήμα 7ο : Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων. 
Σκοποί του βήματος είναι η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης, η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η 
οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραμματισμός των 
δράσεων πρώτης προτεραιότητας. 
 
Βήμα 8ο : Οικονομικός Προγραμματισμός. 
Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 
του, ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης πενταετίας, 
κατανέμονται τα έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται 
συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και συντάσσονται οι 
χρηματοδοτικοί πίνακες. 
 
Στάδιο Δ : Τελικές Ενέργειες 
 
Βήμα 9ο : Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες. 
Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 

• Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος (στρατηγικός 
σχεδιασμός). 

• Στην έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

• Στη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο. 
• Στην πρόσκληση για γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 
• Στην κατάρτιση και έγκριση του συνόλου του επιχειρησιακού προγράμματος 

από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
• Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την 

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. 
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Σχήμα 1 : Στάδια εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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Διεπιστημονική Ομάδα Έργου 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 185/2007, με απόφαση Δημάρχου συγκροτείται 
Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (ΔΟΕ) «η οποία συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού 
Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου 
και των Νομικών Προσώπων του». 

Με απόφαση Δημάρχου Ξηρομέρου συγκροτήθηκε η ΔΟΕ και ορίστηκαν τα μέλη 
αυτής, με σκοπό τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου στη 
τρέχουσα δημοτική περίοδο.  

Συγκεκριμένα, ως μέλη της  ΔΟΕ ορίστηκαν: 

 
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου:  

• Δήμαρχος : Γαλούνης Ερωτόκριτος 
• Αντιδημάρχοι: 

- Λαϊνάς Κωνσταντίνος 
- Λιβάνης Θεόδωρος 
- Μουρκούσης Βασίλειος 
- Γαζέτας Παναγιώτης 

 
Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 

• Μακρής Ιωάννης 
• Ραλάτου Ζαχαρούλα 
• Μπαρμπάκης Βασίλειος 

 
 
Διαδικασίες Διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 
Με την ολοκλήρωση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρώτης φάσης 
(Στρατηγικός Σχεδιασμός), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια 
διαβούλευση για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό 
προσκαλούνται εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και κάτοικοι της Δήμου 
προκειμένου να υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις. Ο δημόσιος διάλογος 
αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος αφού η τοπική κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη γνώμη της για το 
αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν. 
 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (Α΄221) «το εγκεκριμένο 
από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, δημοσιοποιείται για 
διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, εάν υπάρχει, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, 
από τα τοπικά ή διαμερισματικά συμβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από 
τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς». 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
 

1.1.1 Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.   
Συνοπτική περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Δήμου 

 

1.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία 

Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ 

Το όνομα του Αστακού είναι γνωστό από την αρχαιότητα και το οφείλει, κατά μία 
εκδοχή, στα γνωστά οστρακόδερμα που παλαιότερα υπήρχαν σε αφθονία στα νερά 
του. Δε γνωρίζουμε πότε έγινε η πρώτη κατοίκησή του. Όμως ανάγεται, σύμφωνα 
με τα υπολείμματα αρχαϊκών οικισμών στη νεολιθική εποχή. 

Οι πρώτοι γνωστοί κάτοικοί του ήταν Κάρες και Λέλεγες και πιθανόν αργότερα και 
Κεφαλλήνες, γιατί όπως μας πληροφορεί ο Όμηρος, την είχε κατακτήσει ο βασιλιάς 
της Ιθάκης Λαέρτιος. Το 12ο π.Χ. αιώνα έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο υπό το 
βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα. Οι κάτοικοι αυτοί, σε ανάμειξη με τα Δωρικά φύλλα 
που ήρθαν από το βορρά, δημιούργησαν τους Ακαρνάνες της κλασσικής εποχής, 
που άνηκαν στο Κοινό των Ακαρνάνων. Η παλαιά πόλη βρίσκονταν βόρεια της 
σημερινής, όπως μαρτυρούν τα ερείπια και τα πολλά ευρήματα και οι επιγραφές. 

Τη μακραίωνη κατοίκησή του Αστακού μαρτυρούν: 
1. Τα Κυκλώπεια τείχη της πόλης. 
2. Τα νεολιθικά ευρήματα στον Άγιο Νικόλαο και στις Γράβες. 
3. Ο καταποντισμένος αρχαίος οικισμός και το αρχαίο ναυάγιο στο Πλατυγιάλι.  
4. Τα λείψανα της εποχής του Χαλκού και τα όστρακα της μυκηναϊκής εποχής 
5. Τα λατρευτικά σπήλαια νεολιθικής εποχής στη Βερίνα. 

Η πόλη έλαβε μέρος στον Πελοποννησιακό Πόλεμο με το μέρος των Αθηναίων. Στα 
ανοικτά του κόλπου έγιναν πολλές θαλάσσιες επιχειρήσεις και ναυμαχίες, 
Αθηναίων, Κερκυραίων και Κορινθίων. Στη Βυζαντινή εποχή ήταν γνωστός ως 
Δραγαμέστο. Γνώρισε πολλές επιδρομές Κουρσάρων και πειρατών και οι κάτοικοί 
του αναγκάστηκαν να χτίσουν τα σπίτια τους στην ενδοχώρα. Από τους Βυζαντινούς 
πέρασε διαδοχικά, στο Δεσποτάτο της Ηπείρου (1204), για λίγο στους Αλβανούς, 
ύστερα στο βασίλειο της Νεαπόλεως (1402) και τέλος στους Τούρκους (1449). 

Στην Επανάσταση αποτέλεσε σημαντικό λιμάνι και στρατόπεδο. Κοντά στον Κόλπο 
του έγινε μία ναυμαχία του Μιαούλη το 1825, γνωστή ως Ναυμαχία του 
Δραγαμέστου. Το σπουδαίο λιμάνι του επισκέφθηκε και ο Καποδίστριας πριν 
αναλάβει Κυβερνήτης. Η νεότερη πόλη δημιουργήθηκε μετά το 1821. Στην αρχή το 
λιμάνι του Αστακού λειτουργούσε ως αγκυροβόλιο, “Σκάλωμα Δραγαμέστου”, όπως 
το έλεγαν οι ντόπιοι. 
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Άρχισε σταδιακά να δημιουργείται οικισμός κατά την Επανάσταση, όπου μετά την 
Απελευθέρωση μεγάλωσε σημαντικά από κατοίκους των γύρω χωριών, της Ιθάκης, 
της Κεφαλονιάς και της Ηπείρου. Αυτή η ένωση ετερογενών πληθυσμών 
δημιούργησε αυτήν την ανθηρή και σφύζουσα από ζωή κωμόπολη, με μία 
ιδιαιτερότητα στις εκδηλώσεις, τις παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα. Αφού 
δημιουργήθηκε από κατοίκους με διαφορετική πολιτιστική και πολιτισμική 
προέλευση, με διαφορετική κουλτούρα και γλωσσικό ιδιωματισμό. Οι Ξηρομερίτες, 
οι Αγραφιώτες, οι Ηπειρώτες και οι Επτανήσιοι αφομοιώθηκαν και δημιούργησαν 
μια κοινωνία που διαφέρει στις εκδηλώσεις της από αυτή των κατοίκων της 
ενδοχώρας του Ξηρομέρου, όπως συνέβη άλλωστε σε όλους τους οικισμούς που 
δημιουργήθηκαν μετά την Απελευθέρωση. 

Γύρω από το σημαντικό λιμάνι άρχισε να χτίζεται μία όμορφη πόλη με όμορφα 
αρχοντικά και εκκλησίες. Τα μεγάλα εμπορικά του καταστήματα, το λιμάνι και η 
επαφή με τα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα έφεραν μεγάλη οικονομική άνθηση, όπως 
μαρτυρούν τα πολλά όμορφα νεοκλασσικά κτήρια που διασώζονται. Σ' αυτό 
συνέβαλε σημαντικά το θαλάσσιο εμπόριο και κυρίως το εμπόριο των βελανιδιών 
που αποτελούσαν την πρώτη ύλη για τη βυρσοδεψία. Οι κάτοικοί του σήμερα 
ασχολούνται με το εμπόριο, τον τουρισμό, την αλιεία και τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία.  

Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ 

Η Δ.Ε. Αλυζίας πήρε το όνομά της από την αρχαία πόλη της Αλυζίας, μια εκ των 
σπουδαιότερων πόλεων της αρχαίας Ακαρνανίας. Η παράδοση λέει πως ιδρυτής της 
ήταν ο γιος της Πηνελόπης γυναίκας του Οδυσσέα, Αλυζεύς. 

Αρχαιολογικά κατάλοιπα και επιστολές δείχνουν ότι η πόλη έφτασε σε μεγάλη 
ακμή. Η πόλη εκτείνονταν από τον οικισμό που βρίσκεται σήμερα η Κάτω Κανδήλα 
μέχρι και το σημερινό Μύτικα, στους όρμους "Βούλκος Καμηλαύκας" και "Βούλκος 
Σχασμάδας", όπου και βρίσκονταν το αγκυροβόλιο και τα ναυπηγεία της. Ενδεικτικό 
της ακμής ήταν το  πληθυσμιακό μέγεθος όπου σύμφωνα με επιστολές του 
Κικέρωνα έφτανε τους 30.000 κατοίκους. 

Στους Αλεξανδρινούς χρόνους 350-250 π.Χ. η αρχαία Αλυζία γνώρισε μεγάλη ακμή, 
οπότε και κόπηκαν χάλκινα και ασημένια νομίσματα καθώς και αργυροί στατήρες. 
Οι αρχαίοι Αλύζιοι ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία ,την κτηνοτροφία ,την αλιεία, 
τη ναυπηγική και το εμπόριο. Η επίκαιρη θέση της όμως, την έφερε σε επαφή τόσο 
με τους άλλους Ακαρνάνες και Λευκάδιους όσο και με τους Κορίνθιους και τους 
Αθηναίους. Αυτή η επικοινωνία της πόλης με την άλλη Ελλάδα έφερε τους Αλύζιους 
σε επαφή με τις τέχνες και τα γράμματα. Οι Αλύζιοι αγάπησαν ιδιαίτερα τη γλυπτική 
και έφεραν επιτόπου τους καλύτερους γλύπτες της εποχής μεταξύ των οποίων και ο 
ξακουστός Λύσιππος, για να κοσμήσουν την πόλη και τα ιερά της. Έργο του 
Λυσίππου ήταν "Οι 12 Άθλοι του Ηρακλέους", βρίσκονταν στη σημερινή θέση 
Βούλκος και αναπαριστούσε τους άθλους του Ηρακλή. Δυστυχώς όμως 
μεταφέρθηκε στη Ρώμη επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έργα του Λυσίππου 
κοσμούσαν και το τέμενος του Απόλλωνα καθώς και το Καστρί. 

Στους Ρωμαϊκούς χρόνους, η πόλη συνέχισε την ακμή της σε αντίθεση με τις άλλες 
Ακαρνανικές πόλεις. Αυτό όμως θα κρατήσει μέχρι και τη ναυμαχία του Ακτίου 31 
π.Χ. όταν οι Αλύζιοι υποχρεώνονται σε αναγκαστική μετοίκηση από τον Οκταβιανό 
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για να ιδρυθεί η Νικόπολη. Όσοι Αλύζιοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους 
κατέφυγαν στις γύρω περιοχές όπου και ίδρυσαν τέσσερα νέα κεφαλοχώρια. Από 
αυτά προήλθαν αργότερα τα σημερινά χωριά Κανδήλα, Βάρνακας, Παναγούλα και 
Αρχοντοχώρι. Στα νέα αυτά χωριά κατέφευγαν οι Αλύζιοι για να προστατευτούν από 
τους κατά καιρούς κατακτητές. 

Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ 

H αρχαία πόλη Φοιτίαι (υπάρχει και γραφή Φοιτία ή Φυτία) οφείλει το όνομά της, 
κατά πάσα πιθανότητα, στο μυθολογικό ήρωα Φύτιον, γιο του Ορεσθέα και πατέρα 
του Οινέα, απ' τον οποίο έλαβαν το όνομά τους οι αρχαίοι Οινιάδες. 

Σύμφωνα με άλλη παραλλαγή του σχετικού μύθου, το όνομά της το οφείλει στο 
μυθολογικό ήρωα Φοίτιον, γιο του Αλκμέωνα. Η θέση της αρχαίας αυτής πόλης 
ήταν στη σημερινή τοποθεσία Πόρτα, όπου υπάρχουν αρχαία ερείπια. Ανάμεσα στα 
350 και 250 π.Χ. η πόλη έκοψε νομίσματα στη μία πλευρά των οποίων παριστάνεται 
ο Απόλλωνας με μακριά μαλλιά και στην άλλη τρίποδας με τα χαρακτηριστικά Φ-Υ. 

Αποτελούσε μια από τις επτά επικράτειες της Ομοσπονδίας των αρχαίων 
Ακαρνάνων. Κατακτήθηκε από τους Αιτωλούς και απελευθερώθηκε από το Βασιλιά 
της Μακεδονίας Φίλιππο Ε' κατά την εκστρατεία του στην Ακαρνανία το 219 π.Χ. 

Στη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου συμμετέχει στη Βουλή και στο Κοινό των 
Ακαρνάνων. Μετά τη ναυμαχία του Ακτίου (31 π.Χ.) οι κάτοικοί της υποχρεώνονται 
από τους Ρωμαίους να μετοικήσουν στη Νικόπολη. Από τότε η πόλη ερημώνεται και 
πέφτει σε αφάνεια. 

Οι πόλη εμφανίζεται ξανά στο ιστορικό προσκήνιο στα χρόνια της μέσης 
τουρκοκρατίας σε έγγραφο του 1642, σαν Μαχαλάς. Αργότερα, κατά τη διάρκεια 
των Ορλωφικών (1770), οι πρόκριτοι της Μαχαλάς Αναστάσιος Παπασταμάτης και 
Γεωργάκης Φαταούλας αποκεφαλίζονται από τους Τούρκους στο Βραχώρι 
(σημερινό Αγρίνιο) σαν επαναστάτες. Στα χρόνια λίγο πριν την επανάσταση του 
1821 ο οπλαρχηγός Μεγαπάνος - Γαλάνης αναλαμβάνει το Αγιατλίκι του Κάρελι και 
αργότερα συμβάλλει στη συγκρότηση της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδας. 
Συμμετέχει με όλη του την οικογένεια στη επανάσταση, περιθάλπει και προστατεύει 
στη Μαχαλά τον Νεομάρτυρα Ιωάννη τον εξ Οθωμανών. Η Μαχαλά μετονομάστηκε 
σε Φυτείες το 1954. 

Η καλλιέργεια του καπνού και η κτηνοτροφία ήταν οι κύριες ασχολίες των κατοίκων 
με την κτηνοτροφία να εξακολουθεί να αποτελεί κύρια ασχολία και σήμερα.  

 

1.1.1.2 Γεωγραφική – διοικητική ένταξη 

Ο καλλικράτειος Δήμος Ξηρομέρου προήλθε από συνένωση των πρώην 
καποδιστριακών δήμων, Αλυζίας, Αστακού και Φυτειών, σύμφωνα με το νόμο 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης». Έδρα του νέου δήμου είναι ο Αστακός. 

Η συνολική έκταση του δήμου ανέρχεται σε 590,113 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011 ο μόνιμος1 
                                                 
1
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πληθυσμός (αναθεωρημένοι πίνακες) του Δήμου ανέχεται σε 11.737 κατοίκους, ο 
πραγματικός (de facto) πληθυσμός ανέρχεται σε 12.204 κατοίκους και ο νόμιμος 
πληθυσμός σε 17.174 δημότες. Σύμφωνα με τον μόνιμο πληθυσμό η πυκνότητα του 
Δήμου φθάνει τους 20 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν η αντίστοιχη 
πυκνότητα σε επίπεδο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας φθάνει τους 39 κατ. / τ.χλμ. 

Από τους 11.737 μόνιμους κατοίκους του Δήμου, οι 5.999 είναι άνδρες και οι 5.738 
γυναίκες, οι οποίοι συνιστούν περίπου μια αναλογία 1 προς 1 ανάμεσα στα δύο 
φύλα. 

Ο Δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και 
βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος σε μια ακτογραμμή μήκους 76,4 χλμ. Ανατολικά 
συνορεύει με τον Δήμο Αγρινίου, βόρεια με τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας και νότια με 
τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

 

 
Χάρτης 1 : Διοικητική διαίρεση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

 

 

                                                                                                                                            
 
  Σύμφωνα με τους ορισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 
 Μόνιμος πληθυσμός: ο πληθυσμός που δήλωσε κατά την απογραφή τον Δήμο Ξηρομέρου 
ως τόπο μόνιμης διαμονής. 
 Πραγματικός πληθυσμός: ο πληθυσμός που εντοπίστηκε και καταγράφτηκε στον Δήμο 
Ξηρομέρου ανεξάρτητα αν διαμένει μόνιμα σε αυτόν ή όχι. 
 Νόμιμος πληθυσμός: ο πληθυσμός που είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου 
(δημότες και ετεροδημότες) 
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Πίνακας 1 – Πληθυσμός και έκταση των Δήμων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

Γεωγραφικό επίπεδο Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2011 

Κατανομή 
πληθυσμού 

(%) 

Έκταση 
(τ.χλμ.) 

Πυκνότητα 
κατοίκησης 
(κάτ./τ.χλμ.) 

Σύνολο Χώρας 10.816.286   131.982,20 82 
Αποκ. Διοίκηση Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων 

1.465.554 13,5% 28.926,90 51 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 679.796 46,4% 11.318,20 60 
Περιφερειακή Ενότητα 
Αιτωλοακαρνανίας 

210.802 31,0% 5.421,77 39 

Δήμος Αγρινίου 94.181 44,7% 1.232,55 76 
Δήμος Ακτίου Βόνιτσας 17.370 8,2% 660,29 26 
Δήμος Αμφιλοχίας 17.056 8,1% 1.091,32 16 
Δήμος Θέρμου 8.242 3,9% 334,79 25 
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου 34.416 16,3% 637,03 54 
Δήμος Ναυπακτίας 27.800 13,2% 875,29 32 
Δήμος Ξηρομέρου 11.737 5,6% 590,50 20 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

 

 

Χάρτης 2 : Διοικητική διαίρεση Δήμου Ξηρομέρου 
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Η έκταση του Δήμου Ξηρομέρου περιλαμβάνει πεδινές, ημιορεινές και ορεινές 
εκτάσεις. Περιλαμβάνει το νότιο τμήμα της οροσειράς των Ακαρνανικών Όρεων με 
υψηλότερες κορυφές τον Μπούμιστο (ύψους 1573 μ.) και το Περγαντί (ύψους 1568 
μ.) που όμως ανήκει διοικητικά στα όρια του γειτονικού Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας. Η 
αντίθεση στο τοπίο, από το ορεινό στο πεδινό και από το πεδινό στο παραθαλάσσιο 
χαρακτηρίζουν τη μορφολογία του Δήμου.  

 

 
Χάρτης 3 : Φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά Δήμου Ξηρομέρου 

 

1.1.1.3 Πληθυσμιακά  - Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

• Πληθυσμός κατά φύλο 

Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ξηρομέρου 
βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων της απογραφής πληθυσμού των ετών 
2001 και 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Για την καλύτερη 
κατανόηση των δημογραφικών στοιχείων γίνεται συγκριτική αναφορά του Δ. 
Ξηρομέρου με τις ευρύτερες διοικητικές ενότητες στις οποίες εντάσσεται, ήτοι την 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και με το σύνολο 
της Χώρας, ώστε να φανούν οι όποιες διαφοροποιήσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2011 
σημειώθηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού του Δήμου Ξηρομέρου κατά 12,1% 
(από 13.358 μόνιμους κατοίκους το 2001 ανήλθαν στους 11.737 κατοίκους το 2011). 
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Η μείωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με τη μείωση στην Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας η οποία ήταν 3,8%. Αντίστοιχη μείωση σημειώθηκε και στον 
πληθυσμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία ήταν 5,8%, αλλά και σε 
επίπεδο Χώρας, η οποία κυμάνθηκε σε μικρότερο ποσοστό 1,1%. Ο μόνιμος 
πληθυσμός του δήμου αντιστοιχεί (το 2011) στο 5,6% του πληθυσμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

Ανά φύλο η μείωση του πληθυσμού κυμάνθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα και 
συγκεκριμένα στο 12,0% για τους άνδρες και στο 12,3% για τις γυναίκες. Τα 
ποσοστά αυτά είναι επίσης μεγαλύτερα από τα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού 
των δύο φύλων σε επίπεδο Π.Ε., Περιφέρειας και Χώρας. Τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2 και στο γράφημα που τον ακολουθεί. 
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Πίνακας 2 – Πληθυσμός κατά φύλο 2001 - 2011 

Τόπος μόνιμης 
διαμονής 

2011 2001 Μεταβολή 01 - 11 (%) 
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 5.303.223 5.513.063 10.934.097 5.413.426 5.520.671 -1,1% -2,0% -0,1% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

679.796 339.310 340.486 721541 365223 356318 -5,8% -7,1% -4,4% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

210.802 105.423 105.379 219.092 110.420 108.672 -3,8% -4,5% -3,0% 

Δήμος Ξηρομέρου 11.737 5.999 5.738 13358 6818 6540 -12,1% -12,0% -12,3% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Γράφημα 1 – Μεταβολή πληθυσμού κατά φύλο στη δεκαετία 2001 - 2011 
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• Ηλικιακές ομάδες 

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011, η ηλικιακή ομάδα 50 – 59 
ετών είναι η πολυπληθέστερη στον Δ. Ξηρομέρου με ποσοστό 13,2%. Ωστόσο όλες 
οι ηλικιακές ομάδες από 10 έως 79 ετών έχουν πολύ μικρές ποσοστιαίες διαφορές 
μεταξύ τους με το χαμηλότερο ποσοστό να κατέχουν οι νεαρότερες ηλικίες με 
10,2% (ηλικιακές ομάδες 10 – 19 και 20 – 29 ετών).  

Μεταξύ των δύο φύλων οι άνδρες υπερτερούν πληθυσμιακά με διαφορά από τις 
γυναίκες στις παραγωγικές ηλικίες που περιλαμβάνουν τις ομάδες από 20 έως 59 
ετών. Αντίθετα οι γυναίκες υπερτερούν με διαφορά μόνον στις πολύ μεγάλες 
ηλικίες άνω των 70 ετών. 

 

Πίνακας 3 – Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και φύλο 2001 – 2011 

Ηλικιακές 
ομάδες 

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0 – 9 506 434 940 8.4% 7.6% 8.0% 
10 – 19 609 590 1199 10.2% 10.3% 10.2% 
20 – 29 665 532 1197 11.1% 9.3% 10.2% 
30 – 39 781 596 1377 13.0% 10.4% 11.7% 
40 – 49 863 652 1515 14.4% 11.4% 12.9% 
50 – 59 846 705 1551 14.1% 12.3% 13.2% 
60 – 69 748 738 1486 12.5% 12.9% 12.7% 
70 – 79 619 899 1518 10.3% 15.7% 12.9% 
80 και άνω 362 592 954 6.0% 10.3% 8.1% 
Σύνολο 5,999 5,738 11737 100.0% 100.0% 100.0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Η ηλικιακή πυραμίδα του Δ. Ξηρομέρου έχει την τυπική μορφή των επαρχιακών 
περιοχών της Χώρας, δηλαδή έχει στενή βάση που μεταφράζεται σε μικρό αριθμό 
ατόμων στις νεαρές ηλικίες και είναι πεπλατυσμένη στις μεγάλες ηλικίες δίνοντας 
το στίγμα τη γενικότερης γήρανσης του πληθυσμού. Ιδιαίτερη είναι η 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων, όπου στις γυναίκες η πυραμίδα είναι 
σχεδόν αντεστραμμένη με σαφή υπεροχή των ηλικιωμένων ατόμων έναντι των 
νεαρότερων ηλικιών. Αντίθετα στους άνδρες η πυραμίδα είναι διογκωμένη στις 
παραγωγικές ηλικίες. 
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Γράφημα 2 – Ηλικιακή πυραμίδα Δήμου Ξηρομέρου 2011 

 

Όσον αφορά στις ηλικιακές πυραμίδες των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων, η 
πυραμίδα της Δ.Ε. Αστακού που είναι και η πολυπληθέστερη σε αριθμό ατόμων, 
παρουσιάζει ακριβώς την ίδια δομή με αυτή του Δήμου Ξηρομέρου και είναι αυτή η 
οποία διαμορφώνει εν τέλει  τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο Δήμου. Αλλά και στις 
άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες Αλυζίας και Φυτειών τα συμπεράσματα δεν 
διαφοροποιούνται όπως φαίνεται και στα ακόλουθα γραφήματα. 

 

Γράφημα 3 – Ηλικιακές πυραμίδες των Δ.Ε. Αστακού, Αλυζίας και Φυτειών 2011 
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• Δημογραφικοί δείκτες 

Οι δημογραφικοί δείκτες που εξετάζονται στη συνέχεια είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ο δείκτης γήρανσης, ο οποίος αποτελεί την αναλογία των ηλικιωμένων 
ατόμων (άνω των 70 ετών) προς τους νέους (μέχρι 19 ετών)  

2. Ο δείκτης εξάρτησης, ο οποίος αποτελεί την αναλογία των εξαρτημένων 
ατόμων (ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών και νέοι μέχρι 19 ετών) προς τα 
άτομα των παραγωγικών ηλικιών (20 – 69 ετών). 

3. Ο δείκτης αντικατάστασης, ο οποίος αποτελεί την αναλογία των ηλικιών 10 – 
19 ετών προς τις ηλικίες 60 – 69 ετών και δείχνει τον βαθμό αντικατάστασης 
του πληθυσμού στην επόμενη δεκαετία. 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 18 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

 

Στο σύνολο του Δήμου ο δείκτης γήρανσης είναι πολύ υψηλός για τις γυναίκες ενώ 
αντίθετα είναι χαμηλός για τους άντρες, φαινόμενο που οφείλεται στην μεγαλύτερη 
θνησιμότητα των ανδρών, όπως φάνηκε και προηγούμενα από την αντίστοιχη 
ηλικιακή πυραμίδα του Δήμου. Για τον ίδιο λόγο ο δείκτης εξάρτησης είναι επίσης 
υψηλότερος για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Ο δείκτης αντικατάστασης 
είναι περίπου ίδιος και για τα δύο φύλα και συγκεκριμένα ελαφρώς υψηλότερος για 
τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. 

Πίνακας 4  – Δημογραφικοί δείκτες για τον Δήμο Ξηρομέρου 2011 

Δημογραφικοί δείκτες ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

Δείκτης γήρανσης 0.880 1.456 1.156 
Δείκτης εξάρτησης 0.537 0.780 0.647 
Δείκτης αντικατάστασης 0.814 0.799 0.807 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν αντίστοιχη δομή με 
τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες γήρανσης και εξάρτησης σε σχέση 
με τους άνδρες. Αντίθετα σε σχέση με τον δείκτη αντικατάστασης οι γυναίκες έχουν 
υψηλότερο δείκτη στις Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας, αλλά σημαντικά χαμηλότερη τιμή 
στη Δ.Ε. Φυτειών. Όπως αναφέρθηκε για το σύνολο του Δήμου, η μεγαλύτερη 
θνησιμότητα των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες αποτελεί τη βασική αιτία των 
διαφοροποιήσεων των δεικτών μεταξύ των δύο φύλων. 

Πίνακας 5  – Δημογραφικοί δείκτες ανά δημοτική ενότητα 2011 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

• Πληθυσμιακή πυκνότητα 

Σύμφωνα με τον μόνιμο πληθυσμό η πυκνότητα του Δήμου φθάνει τους 20 
κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν η αντίστοιχη πυκνότητα σε επίπεδο 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας φθάνει τους 39 κατ. / τ.χλμ. Σε επίπεδο Δ.Ε. την υψηλότερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα την έχει η Δ.Ε. Φυτειών με 22 κατ./τ.χλμ., ακολουθεί η Δ.Ε. 
Αλυζίας με 20 κατ./τ.χλμ. και την χαμηλότερη πυκνότητα έχει η Δ.Ε. Αστακού με 19 
κατ./τ.χλμ. 

Δημογραφικ
οί δείκτες 

Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ 
Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

Δείκτης 
γήρανσης 

0.887 1.400 1.138 0.875 1.496 1.165 0.867 1.588 1.196 

Δείκτης 
εξάρτησης 

0.540 0.783 0.651 0.523 0.778 0.635 0.550 0.775 0.652 

Δείκτης 
αντικατάστα
σης 

0.837 0.871 0.854 0.791 0.793 0.792 0.788 0.628 0.707 
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Πίνακας 6 – Πληθυσμιακή πυκνότητα ανά Δ.Ε. και σύνολο Δήμου 

Γεωγραφικό επίπεδο Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2011 

Ποσοστό (%) Έκταση 
(τ.χλμ.) 

Πυκνότητα 
κατοίκησης 
(κάτ./τ.χλμ.) 

Δήμος Ξηρομέρου 11.737 5,6% 590,50 20 
Δ.Ε. Αλυζίας 3.005 25,6% 149,20 20 
Δ.Ε. Αστακού 6.578 56,0% 344,80 19 
Δ.Ε. Φυτειών 2.154 18,4% 96,50 22 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

• Αλοδαποί 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011 οι αλλοδαποί στον Δήμο Ξηρομέρου 
ήταν συνολικά 511, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 

− 316 άτομα στη Δ.Ε. Αστακού (61,8%) 

− 113 άτομα στην Δ.Ε. Αλυζίας (22,1%) και  

− 82 άτομα στην Δ.Ε. Φυτειών (16,1%) 

 

Γράφημα 4  – Κατανομή των αλλοδαπών ανά Δ.Ε. (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

61,8%

22,1%

16,1%

Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ
Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ
Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ
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1.1.1.4 Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
• Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 – 2011 προκύπτει ότι 
στη δεκαετία αυτή το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού έχει βελτιωθεί 
σημαντικά, καθώς έχει αυξηθεί το ποσοστό των πτυχιούχων ανώτερων και 
ανώτατων σχολών, ενώ αντίθετα μειώνεται το ποσοστό αυτών έχουν απολυτήριο 
Δημοτικού ή τριτάξιου Γυμνασίου, αυτών που εγκατέλειψαν το Δημοτικό καθώς και 
αυτών που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 

Πίνακας 7 – Επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα 

Περιγραφή ΔΗΜΟΣ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 
Διδακτορικό 8 6 5 3 3 3 - 0 
Μεταπτυχιακό 21 6 10 1 5 5 6 0 
Πτυχίο Παν/μίου-Πολ/χνείου 
και ισότιμων σχολών 

356 263 199 132 104 99 53 32 

Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και 
ανώτερων σχολών 

205 117 118 57 49 36 38 24 

Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια 
κλπ.) 

186 120 112 74 31 24 43 22 

Απολυτήριο Λυκείου 
(Γενικού, Εκκλησιαστικού 
κλπ.) 

1620 1.568 948 830 417 490 255 248 

Πτυχίο Επαγγελματικού 
Λυκείου 

168 97 119 39 17 19 32 39 

Πτυχίο Επαγγελματικών 
Σχολών 

221 110 150 61 35 21 36 28 

Απολυτήριο τριτάξιου 
Γυμνασίου 

1377 1.395 793 750 348 363 236 282 

Απολυτήριο Δημοτικού 4479 5.581 2473 2.886 1147 1.580 859 1.115 
Εγκατέλειψε το  Δημοτικό, 
αλλά γνωρίζει γραφή και 
ανάγνωση 

1045 1.306 535 680 286 369 224 257 

Ολοκλήρωσε την προσχολική 
αγωγή 

687 922 385 519 167 257 135 146 

Δεν γνωρίζει γραφή και 
ανάγνωση 

777 1.141 390 629 262 299 125 213 

Γεννηθέντες την 1/12005 και 
μετά 

587 - 341 - 134 - 112 - 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 - 2011 

 

Στον επόμενο πίνακα όπου αποτυπώνεται η ποσοστιαία μεταβολή του μορφωτικού 
επιπέδου 2001 – 2011, φαίνεται η αύξηση των πτυχιούχων ανωτέρων και ανωτάτων 
σχολών, η οποία καταγράφεται και στις τρεις Δ.Ε. εκ των οποίων η Δ.Ε. Αλυζίας 
σημειώνει την μικρότερη αύξηση μεταξύ των τριών Δ.Ε. Στους απόφοιτους Λυκείου 
(μέση εκπαίδευση) η Δ.Ε. Αστακού έχει την υψηλότερη αύξηση με 14%, μικρή 
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αύξηση της τάξης του 2,8% σημειώνει η Δ.Ε. Φυτειών, ενώ αντίθετα η Δ.Ε. Αλυζίας 
σημειώνει μείωση κατά 15% περίπου στην ίδια δεκαετία. 

Όσον αφορά στις χαμηλότερες κλίμακες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι 
Δημοτικού, δεν ολοκλήρωσαν το Δημοτικό, μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) 
παρατηρείται σαφής μείωση και στις τρεις Δ.Ε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
μείωση αυτή δεν οφείλεται στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ίδιων 
ατόμων, αλλά κυρίως στην αντικατάσταση ηλικιωμένων ατόμων που δεν είχαν 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο από νεότερους ανθρώπους που στο διάστημα της 
δεκαετίας 2001 - 2011 προχώρησαν στα επόμενα στάδια εκπαίδευσης βελτιώνοντας 
έτσι τη συνολική εικόνα του Δήμου και των επιμέρους Δ.Ε. 

Πίνακας 8 – Ποσοστό μεταβολής του μορφωτικού επιπέδου στη δεκαετία 2001 - 
2011 

Περιγραφή ΔΗΜΟΣ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Δ.Ε. 
ΑΣΤΑΚΟΥ 

Δ.Ε. 
ΑΛΥΖΙΑΣ 

Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ 

Διδακτορικό 33,3% 66,7% 0,0% - 
Μεταπτυχιακό 250,0% 900,0% 0,0% - 
Πτυχίο Παν/μίου-Πολ/χνείου και 
ισότιμων σχολών 

35,4% 50,8% 5,1% 65,6% 

Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ανώτερων 
σχολών 

75,2% 107,0% 36,1% 58,3% 

Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 

55,0% 51,4% 29,2% 95,5% 

Απολυτήριο Λυκείου 
(Γενικού,Εκκλησιαστικού κλπ.) 

3,3% 14,2% -14,9% 2,8% 

Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου 73,2% 205,1% -10,5% -17,9% 
Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών 100,9% 145,9% 66,7% 28,6% 
Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου -1,3% 5,7% -4,1% -16,3% 
Απολυτήριο Δημοτικού -19,7% -14,3% -27,4% -23,0% 
Εγκατέλειψε το  Δημοτικό, αλλά 
γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 

-20,0% -21,3% -22,5% -12,8% 

Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή -25,5% -25,8% -35,0% -7,5% 
Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση -31,9% -38,0% -12,4% -41,3% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 - 2011 
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• Οικογενειακή κατάσταση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη δεκαετία 2001 – 2011, 
στο σύνολο του Δήμου Ξηρομέρου παρατηρείται μείωση των άγαμων κατά 12,1%, η 
οποία είναι ακριβώς όση και η μείωση του μόνιμου πληθυσμού όπως 
προαναφέρθηκε, καθώς και μείωση των έγγαμων σε ποσοστό 16,7%, αλλά και των 
χήρων κατά 13,8%. Ωστόσο παρατηρείται σημαντική αύξηση των διαζευγμένων 
κατά 14,7%, η οποία οφείλεται εξολοκλήρου στην Δ.Ε. Αστακού όπου η επιμέρους 
αύξηση ανέρχεται στο 84%. Σε απόλυτα μεγέθη ο αριθμός των διαζευγμένων στην 
Δ.Ε. Αστακού σχεδόν διπλασιάζεται από 57 άτομα το 2001 σε 105 άτομα το 2011. 
Στις άλλες δύο Δ.Ε. ο αριθμός των διαζευγμένων μειώνεται στην ίδια δεκαετία κατά,   

 24,4% στην Δ.Ε. Αλυζίας και κατά 26,1% στην Δ.Ε. Φυτειών. 

Όσον αφορά στους χήρους / χήρες παρατηρείται αύξηση και στις τρεις Δ.Ε. τη 
δεκαετία 2001 – 2011 με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στη Δ.Ε. 
Αστακού με 19%, στη Δ.Ε. Αλυζίας με 14,1% και στη Δ.Ε. Φυτειών με μικρό ποσοστό 
της τάξης του 4,4%. Η αύξηση των χήρων οφείλεται στην αύξηση των ηλικιωμένων 
νοικοκυριών που έχει πεθάνει ο/η σύζυγος. Το μεγαλύτερο ποσοστό χήρων στη Δ.Ε. 
Αστακού δικαιολογείται από τον μεγάλο αριθμό οικισμών κάτω των 2000 κατ. Στους 
οποίους το φαινόμενο της γήρανσης και της εγκατάληψης είναι πιο έντονο και 
επομένως αυξάνεται διαχρονικά ο αριθμός των ηλικιωμένων που μένουν χήροι /-ες. 

Πίνακας 9 – Οικογενειακή κατάσταση ανά Δημοτική Ενότητα 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

ΔΗΜΟΣ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 
Σύνολο 11.737 13.358 6.578 7.049 3.005 3.759 2.154 2.550 
Άγαμοι 4.339 5.206 2.402 2.636 1.120 1.561 817 1.009 
Έγγαμοι, με σύμφωνο 
συμβίωσης και σε 
διάσταση 

5.942 6.895 3.362 3.760 1.497 1.844 1.083 1.291 

Χήροι και χήροι από 
σύμφωνο συμβίωσης 

1.303 1.136 709 596 357 313 237 227 

Διαζευγμένοι και 
διαζευγμένοι από 
σύμφωνο συμβίωσης 

153 121 105 57 31 41 17 23 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 - 2011 
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Πίνακας 10 – Ποσοστό μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης στη δεκαετία 
2001 - 2011 

Οικογενειακή κατάσταση ΔΗΜΟΣ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ 

Σύνολο 11.737 6.578 3.005 2.154 
Άγαμοι -16,7% -8,9% -28,3% -19,0% 
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και 
σε διάσταση -13,8% -10,6% -18,8% -16,1% 
Χήροι και χήροι από σύμφωνο 
συμβίωσης 14,7% 19,0% 14,1% 4,4% 
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από 
σύμφωνο συμβίωσης 26,4% 84,2% -24,4% -26,1% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 - 2011 

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζονται σχηματικά οι ανωτέρω περιγραφόμενες 
διαφοροποιήσεις: 
 

Γράφημα 5 – Ποσοστιαία μεταβολή οικογενειακής κατάστασης ανά Δημοτική 
Ενότητα στη δεκαετία 2001 - 2011 

-16,7%
-8,9%

-28,3%
-19,0%

-13,8%
-18,8%

14,7% 19,0%
14,1%

4,4%

26,4%

84,2%

-24,4% -26,1%

-16,1%
-10,6%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

ΔΗΜΟΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ

Άγαμοι

Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε
διάσταση
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης

Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από
σύμφωνο συμβίωσης

 
 

• Νοικοκυριά και μέλη αυτών 

Με βάση την απογραφή του 2011 στον Δήμο Ξηρομέρου υπερτερούν σε αριθμό τα 
μονομελή και τα διμελή νοικοκυριά που καταλαμβάνουν ποσοστό 24,3% και 30,9% 
αντίστοιχα, ακολουθώντας την αντίστοιχη κατανομή σε επίπεδο Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας όπου όμως τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε ελαφρώς 
χαμηλότερα επίπεδα, ήτοι 22,9% και 28,5% αντίστοιχα. Σημαντικό ποσοστό 
καταλαμβάνουν και τα τριμελή και τετραμελή νοικοκυριά με ποσοστά 16,5% και 
15,3% αντίστοιχα. 

 

 

Πίνακας 11 – Νοικοκυριά ανά αριθμό μελών 2011 
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Σύνολο 
 

Δήμος Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
4.301 100,0% 74.857 100,0% 

 1 μέλος 1.046 24,3% 17.162 22,9% 
 2 μέλη 1.327 30,9% 21.314 28,5% 
 3 μέλη 711 16,5% 13.612 18,2% 
 4 μέλη 659 15,3% 13.234 17,7% 
 5 μέλη 342 8,0% 5.696 7,6% 
 6 μέλη και άνω 216 5,0% 3.839 5,1% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Η συγκριτική απεικόνιση του ανωτέρω πίνακα παρουσιάζεται σχηματικά στο 
γράφημα που ακολουθεί. 

 
Γράφημα 6  – Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών ανά αριθμό μελών 
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Διαχρονικά στη δεκαετία 2001 – 2011 σημειώνεται πολύ μεγάλη αύξηση των μονομελών 
νοικοκυριών, η οποία αγγίζει το 40% και μικρή αύξηση των διμελών νοικοκυριών, η οποία 
φθάνει το 9,4%. Αντίθετα σημειώνεται μεγάλη μείωση των νοικοκυριών με 3 μέλη και άνω 
και συγκεκριμένα μείωση κατά 14,7% για τα τριμελή νοικοκυριά, 7,4% για τα τετραμελή και 
14,1% για τα πενταμελή νοικοκυριά.  Η μείωση των νοικοκυριών με έξι μέλη και άνω 
μειώνεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό που φθάνει το 41,6%. Η μείωση των πολυμελών 
νοικοκυριών και η αντίστοιχη αύξηση των ολιγομελών νοικοκυριών οφείλεται τόσο στους 
χαμηλούς αριθμούς γεννήσεων ως απόρροια του γενικότερου κλίματος που επικρατεί για 
τα νέα ζευγάρια που δεν επιλέγουν για διάφορους λόγους να κάνουν πολλά παιδιά, όσο 
κυρίως στην περίπτωση του Δ. Ξηρομέρου στο ότι τα νεότερα μέλη των νοικοκυριών 
(παιδιά) μεταναστεύουν στα αστικά κέντρα της χώρας για εξεύρεση απασχόλησης ή για 
σπουδές, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μελών των νοικοκυριών που απομένουν να 
μειώνεται και στο τέλος να απομένουν μόνον οι ηλικιωμένοι γονείς (διμελή νοικοκυριά) ή 
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ακόμη και ο ένας από τους δυο γονείς όταν κάποιος πεθάνει (μονομελή νοικοκυριά). Η 
άποψη αυτή ενισχύεται εάν συνδυαστεί η αύξηση των μονομελών νοικοκυριών με την 
αύξηση των χήρων που καταγράφτηκε ανωτέρω στην οικογενειακή κατάσταση, αλλά και με 
την αύξηση των διαζευγμένων που εν τέλει οδηγεί σε διάσπαση του αριθμού των 
νοικοκυριών σε περισσότερα και ολιγομελή. 

Πίνακας 12  – Ποσοστιαία μεταβολή των νοικοκυριών ανά αριθμό μελών στη δεκαετία 
2001 - 2011 

Νοικοκυριά 2011 2001 Μεταβολή 01 - 11 

Δήμος Ξηρομέρου 4.301 4278 0,5% 
 1 μέλος 1.046 751 39,3% 
 2 μέλη 1.327 1213 9,4% 
 3 μέλη 711 834 -14,7% 
 4 μέλη 659 712 -7,4% 
 5 μέλη 342 398 -14,1% 
 6 μέλη και άνω 216 370 -41,6% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 - 2011 

1.1.1.5 Χωροταξικό πλαίσιο 
Ο Δήμος Ξηρομέρου υπόκειται στο χωροταξικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα 
τελευταία χρόνια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς δεν έχει εκπονηθεί / 
θεσμοθετηθεί σε επίπεδο Δήμου ή Δ.Ε. ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997. Το 
χωροταξικό πλαίσιο εθνικού και περιφερειακού επιπέδου περιλαμβάνει τα εξής: 

1. το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) 
που εγκρίθηκε το 2008. 

2. το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισμό που εγκρίθηκε αρχικά το 2009 και αναθεωρήθηκε 
πρόσφατα το 2013. Ωστόσο η αναθεώρηση αυτή ακυρώθηκε το 2015 από το 
ΣτΕ για τυπικούς λόγους και επομένως επανήλθε σε ισχύ το ΕΠΧΣΑΑ του 2009. 

3. το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΠΧΣΑΑ) για τη Βιομηχανία που εγκρίθηκε το 2009. 

4. το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΠΧΣΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που εγκρίθηκε το 2008. 

5. το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες που εγκρίθηκε το 2011. 

6. το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΕΠΧΣΑΑ) για τα Καταστήματα Κράτησης που εγκρίθηκε το 2003, αλλά δεν 
αφορά τον Δήμο Ξηρομέρου και επομένως δεν θα σχολιαστεί στο παρόν 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

7. το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ) της Δυτικής Ελλάδας που εγκρίθηκε το 2003 και ήδη εκπονείται η 
μελέτη αναθεώρησής του για λογαριασμό του ΥΠΕΝ, η οποία βρίσκεται στο 
τελικό Β2 Στάδιο. 

 
Αναλυτικότερα καθένα από τα ανωτέρω θεσμικά πλαίσια περιλαμβάνει: 
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1. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ - 
ΦΕΚ 128/Α/2008) 

Ο Δήμος Ξηρομέρου εντάσσεται στον Δυτικό Αναπτυξιακό Άξονα της χώρας ο 
οποίος αναβαθμίζεται με την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. Ο Άξονας αυτός 
διατρέχει, την ηπειρωτική χώρα στα δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, 
των ορεινών σχηματισμών της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου, 
συμπεριλαμβάνοντας και τα πλησίον νησιά (Ιόνια νησιά). Περιλαμβάνει 
πρωτεύοντες εθνικούς αναπτυξιακούς πόλους (Ιωάννινα σε συνδυασμό με την 
Ηγουμενίτσα και την Πάτρα) και άλλους, σημαντικούς σε εθνικό επίπεδο, πόλους 
ανάπτυξης (Κέρκυρα, Καλαμάτα και Αγρίνιο). Συνδέεται λειτουργικά προς βορρά με 
τα δυτικά Βαλκάνια, δυτικά και νότια με διεθνείς θαλάσσιους άξονες και με την 
Κρήτη (Καστέλλι Κισσάμου). 

Μεταξύ των κατευθύνσεων του ΓΠΧΣΑΑ που αφορούν άμεσα τον Δήμο Ξηρομέρου 
περιλαμβάνονται οι κατευθύνσεις για την ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένος βιομηχανικός πόλος μοναδικός στο είδος του σε 
εθνικό επίπεδο. Ειδικά λοιπόν για τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. αναφέρεται: 

"Η Ναυτική Βιομηχανική Περιοχή Αστακού διατηρείται ως βιομηχανικό πάρκο, σε 
συνδυασμό με τη δημιουργία ελεύθερης ζώνης και την επέκτασή των 
δραστηριοτήτων της και σε υπηρεσίες κόμβου προσωρινής εναπόθεσης 
εμπορευματοκιβωτίων (hub)." 

Επιπλέον δίδονται οι εξής κατευθύνσεις σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές και 
τις λιμενικές υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες: 

"Ενίσχυση των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας (Καβάλας, 
Κύμης, Ρόδου, Καλαμάτας και Σούδας) και των εξειδικευμένων λιμένων 
εμπορευματοκιβωτίων της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού και της Νότιας Κρήτης." 

"Αναβάθμιση της σύνδεσης όλων των πρωτευουσών των νομών ή άλλων 
σημαντικών για τις μεταφορές περιοχών, που βρίσκονται πλησίον των ως άνω 
οδικών αξόνων (π.χ. αναβάθμιση του οδικού άξονα Βόλου - Λάρισας - Τρικάλων 
(Ε65) σε αυτοκινητόδρομο με την κατασκευή ανισόπεδων συνδέσεων, σύνδεση των 
πόλεων της Πρέβεζας και της Λευκάδας με την Ιόνια Οδό, σύνδεση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. 
Αστακού επίσης με την Ιόνια Οδό κ.ά.)." 

Παράλληλα εκτός από τις κατευθύνσεις αυτές, έμμεσα αφορούν τον Δήμο 
Ξηρομέρου οι κατευθύνσεις για τον αγροτικό χώρο (λόγω του αγροτικού χαρακτήρα 
του Δήμου), οι κατευθύνσεις για τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την εταιρική σχέση 
πόλης – υπαίθρου, τις οδικές μεταφορές, κλπ. οι οποίες πρέπει να εξειδικευτούν για 
τον Δήμο μέσα από την εκπόνηση μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου σύμφωνα με 
τον Ν. 4269/2014. 

 

 

 
2. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑΤ - ΦΕΚ 1138/Β/2009) 
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Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού (2009) το παραλιακό τμήμα του 
Δήμου Ξηρομέρου, από τον Αστακό μέχρι το Βαλτί, εντάσσεται στις περιοχές με 
στοιχείο Β1, δηλαδή στις Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια 
ανάπτυξης μαζικού τουρισμού. Επίσης το βόρειο τμήμα του Δήμου (Δημοτικές 
Ενότητες Αλυζίας και Φυτειών) εντάσσεται στην χωρική ενότητα με στοιχείο Β2.10 
"Ξηρόμερο" και αποτελεί μία από τις 15 ενότητες του εθνικού χώρου που 
χαρακτηρίζονται ως Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Και για τις δύο αυτές περιοχές Β1 και Β2.10 δίδονται ειδικότερες κατευθύνσεις, οι 
οποίες μαζί με τις κατευθύνσεις που δίδονται για τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού (θρησκευτικός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, 
κτλ.) θα πρέπει να εξειδικευτούν σε επίπεδο Δήμου Ξηρομέρου από τον υποκείμενο 
χωροταξικό σχεδιασμό (Τ.Χ.Σ.). Μέχρι την έγκρισητου σχεδίου αυτού ισχύουν οι 
κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ τουρισμού ως αναφέρονται στο προαναφερθέν ΦΕΚ. 

Ειδικότερα: 

Για τις περιοχές με στοιχείο Β1 (αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού), δίδονται οι ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 

• Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. 

• Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. 

• Μέτρα βελτίωσης της σήμανσης των πόλεων. 

• Ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας στο 
προσφερόμενο προϊόν, με παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

• Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν 
σημαντικό αριθμό σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των 
τουριστικών διαδρομών. 

• Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές 
παρεμβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων με 
αύξηση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. 

• Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαμορφωμένου 
εξωαστικού χώρου. 

• Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, 
κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
υποδομών (μουσεία, κ.λπ.). 

• Παροχή κινήτρων για ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών. 

• Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 
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• Παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων και 
απαξιωμένων κτιρίων χρήσης τουρισμού συνδυαζόμενη με τη διερεύνηση της 
σκοπιμότητας χορήγησης νέων αδειών. 

• Προσανατολισμός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συμπλήρωση 
ελλείψεων σε τύπους και τάξεις καταλυμάτων και σε υποδομές που 
εμπλουτίζουν, αναβαθμίζουν και διαφοροποιούν το προσφερόμενο 
τουριστικό προϊόν. 

• Προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των 
πεζών. 

• Ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής 
τους. 

• Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της 
ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή 
τους 

• Βελτίωση της προσβασιμότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. 

• Ενθάρρυνση χωροθετήσεων που αξιοποιούν τους εναλλακτικούς πόρους 
(εκτός ήλιου – θάλασσας) κάθε προορισμού. 

• Κατασκευή νέων καταλυμάτων 3, 4 και 5 αστέρων σε κατάλληλες θέσεις κατά 
προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, ορίων οικισμών και ζωνών χρήσεων 
γης που επιτρέπουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 
Για τις περιοχές με στοιχείο Β2 (Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιου και 
εναλλακτικού τουρισμού), δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, 
κ.α., σημείων του χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά καθώς και του 
χαρακτήρα, της κλίμακας και των χαρακτηριστικών των οικισμών. 

• Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της 
ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή 
τους. 

• Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων και βελτίωση της 
προσβασιμότητας μεταξύ των πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν με 
περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις στις οδικές συνδέσεις. 

• Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, 
κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
υποδομών (μουσεία, τεχνολογικά – θεματικά πάρκα, κ.λπ.). 

• Περιορισμός της δόμησης νέων υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών 
σχετικών με τον τουρισμό υποδομών, στον Ηπειρωτικό χώρο, εντός οικισμών 
καθώς και σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όριά τους στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων 
γηπέδων <40%). 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 29 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει: α) Για την επέκταση υφισταμένων 
εγκαταστάσεων για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων, β) για τη δημιουργία 
ειδικών τουριστικών υποδομών με ή χωρίς υποδομές φιλοξενίας που από τη 
φύση τους συνδέονται με την αξιοποίηση πόρων με έντονη χωρική εξάρτηση 
π.χ. (ιαματικές πηγές) και γ) για τη δημιουργία ενός μικρού αριθμού 
ολοκληρωμένων τουριστικών αναπτύξεων του άρθρου 9 του ΕΠΧΣΑΑΤ για την 
υποστήριξη των ευρύτερων περιοχών στις οποίες εντάσσονται. 

• Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, 
δυναμικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών, 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών 
μορφών που υποστηρίζουν. 

• Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου. 

• Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

• Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, 
πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.α.) 

• Στήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εικόνας και 
γενικότερα στην ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της 
φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου. 

• Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών 
(«δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
εκπαίδευσης. 

• Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
(Eco−Management and Audit Scheme− EMAS). 

• Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών ή και παραδοσιακών 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη 
ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, 
παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά). 

• Ενίσχυση του προσανατολισμού των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader+, ΟΠΑΑΧ) προς μια 
ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, πέραν της αποκλειστικής χρηματοδότησης 
καταλυμάτων. 

• Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας. 
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Χάρτης 4 : Απόσπασμα χάρτη ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού 2009 

(Με την κόκκινη γραμμή αποτυπόνωνται τα διοικητικά όρια του Δήμου Ξηρομέρου. 
Με πορτοκαλί χρώμα οι περιοχές με στοιχείο Β1 και με πράσινο χρώμα οι περιοχές 

με στοιχείο Β2) 

 

Όσον αφορά σε ειδικές κατηγορίες περιοχών δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις 
από το ΕΠΧΣΑΑΤ: 

Πεδινές και ημιορεινές περιοχές (στοιχείο Ζ) 

Αποτελούν περιοχές προτεραιότητας τουρισμού στο μέτρο που εμπίπτουν στις υπό 
τα στοιχεία Α, Β και Γ περιοχές του άρθρου 4 του ΕΠΧΣΑΑΤ 2009. Στις περιπτώσεις 
αυτές ακολουθούν, κατά περίπτωση, τις κατευθύνσεις των υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, 
Η, Θ και Ι περιοχών του παρόντος άρθρου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως συμβαίνει στον Δήμο Ξηρομέρου, τα χαρακτηριστικά 
του χώρου και η αναμενόμενη εξ αυτών ένταση των τουριστικών δραστηριοτήτων 
δεν δικαιολογούν, για την προγραμματική περίοδο του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, 
τη λήψη ειδικών μέτρων, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν τη χωροθέτηση τουριστικών 
δραστηριοτήτων εφόσον δεν υπάρχει σαφής αντίθεση με άλλες ρυθμίσεις 
σχεδιασμού του χώρου. 

Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η εφαρμογή των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader, ΟΠΑΑΧ) καθώς και η χωροθέτηση 
σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης του άρθρου 9 
του ΕΠΧΣΑΑΤ 2009 με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό. 

Περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας (στοιχείο H) 

• Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, 
πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.α.). 
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• Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού 
περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
δημιουργία μουσείων, κ.α.). 

• Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών 
(«δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς, κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
εκπαίδευσης. 

• Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς 
το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων 
ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά). 

• Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης (Eco−Management and Audit Scheme− EMAS). 

• Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης. 

• Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των 
δραστηριοτήτων του τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με 
σκοπό να χρησιμοποιείται για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. 

Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές, η 
ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δημιουργία μικρών, 
σύμφωνα με την κείμενη τουριστική νομοθεσία, τουριστικών καταλυμάτων στις 
εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και σε μια ζώνη πλάτους 
500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 
κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%).  

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει α) στις υπό το στοιχείο Θ περιοχές (παραδοσιακοί 
οικισμοί) που η δόμηση περιορίζεται μόνο εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών, 
β) για την επέκταση υφισταμένων μονάδων για λόγους βιωσιμότητας, γ) για τη 
δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών με ή χωρίς υποδομές φιλοξενίας που 
από τη φύση τους συνδέονται με την αξιοποίηση πόρων με έντονη χωρική εξάρτηση 
π.χ. (ιαματικές πηγές) και δ) για την ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωμένων 
τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης για τις οποίες ισχύουν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΕΠΧΣΑΑΤ. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να 
δίδεται η δέουσα βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. 

Αρχαιολογικοί χώροι & Μνημεία (στοιχείο Ι) 

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της οργάνωσής τους, 
εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης 
δικτύων υποδομής, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους. 

 
3. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 

Βιομηχανία (ΕΠΧΣΑΑΒ - ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) 

Στο Ειδικό αυτό πλαίσιο δίδονται οι γενικότερες κατευθύνσεις για την χωροθέτηση 
της βιομηχανίας τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίων πόλεως, τα κριτήρια 
χωροθέτησης των οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανίας (ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ, κτλ.) καθώς 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 32 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

και οι κατευθύνσεις προς τον υποκείμενο σχεδιασμό που είναι το Περιφερειακό 
Πλαίσιο και τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια του Ν 4269/2014. Οι ειδικές κατευθύνσεις 
που δίδει το συγκεκριμένο ειδικό πλαίσιο για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, όπου 
περιλαμβάνεται ο Δήμος Ξηρομέρου είναι: 

Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση: Μέση (1,0) 
Αυτό σημαίνει ότι ο νομός έχει περιορισμένη ανάγκη στρεμματικής αύξησης των 
οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανίας. 
Κλαδικές προτεραιότητες: Η σημερινή έλλειψη συγκεκριμένης κλαδικής 
εξειδίκευσης αντανακλά την επί χρόνια έλλειψη συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Η 
λειτουργία της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και η προγραμματική επιλογή του δυτικού εθνικού άξονα 
ανάπτυξης σημαίνουν ότι πρέπει να στηριχθούν αφενός οι κλάδοι/κατηγορίες 
μονάδων που προσελκύονται από ΤΟ θαλάσσιο μέτωπο και από ελεύθερες ζώνες. Η 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαμετακόμισης μπορεί να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά προς τη μεταποίηση. 

Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Η μεταποίηση σήμερα εστιάζεται σημειακά 
στα τρία μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα (Αγρίνιο, και με μικρότερο βάρος Μεσολόγγι 
και Ναύπακτος). Η άμεση προοπτική στο Νομό είναι η ενεργοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. 
Αστακού / λιμανιού Πλατυγιαλίου (περιοχή εντατικοποίησης), και σε δεύτερη 
φάση η δικτύωση των ισχυρών σημείων της μεταποίησης, κατά μήκος του δυτικού 
άξονα ανάπτυξης (περιοχές επέκτασης). 

Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας: Όσον αφορά τους οργανωμένους 
υποδοχείς, προτεραιότητα έχει η ενεργοποίηση και αξιοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. 
Αστακού. Στο υπόλοιπο χώρο η έμφαση στο Νομό είναι στη στήριξη της 
αναδιάρθρωσης της υφιστάμενης βάσης της μεταποίησης στις σημερινές θέσεις. 

Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Ο Νομός έχει δυνατότητα 
υποδοχής μεγάλων τουριστικών επενδύσεων, και παράλληλα ανάπτυξης ήπιων 
μορφών τουρισμού. Η δυνατότητα βιομηχανικής ανάπτυξης επιβάλλει ρύθμιση της 
σχέσης των δύο τομέων, οι περιοχές ενδιαφέροντος των οποίων μπορεί να 
επικαλύπτονται μερικώς (παράκτια ζώνη), όπου και θα απαιτηθεί λεπτομερής 
σχεδιασμός. 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας: Σημειώνεται η παρουσία μονάδων 
Σεβέζο (ανάγκη αποτελεσματικής προετοιμασίας Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.). Πολιτική για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλή παρουσία βιομηχανίας (ενδονομαρχιακές 
ανισότητες): Στο πλαίσιο της μεγάλης κλίμακας και γεωγραφικής διαφοροποίησης 
του Νομού, πολιτική τύπου 5: Ενίσχυση των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στις 
ορεινές ζώνες. 

Βιομηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 4, βραχυ−μεσοπρόθεσμα. Οι 
πολιτικές αυτές εφαρμόζονται σε προβληματικές περιοχές στις οποίες 
περιλαμβάνεται ο νομός Αιτωλοακαρνανίας με μεγάλα προβλήματα συνοχής. 
Απαιτείται ειδική διατομεακή διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, αλλά τα 
περιθώρια είναι περιορισμένα. Ενδεχομένως υπάρχει η δυνατότητα κάποιας 
αποκέντρωσης από τα ισχυρά σημεία του νομού, για επιλεγμένους κλάδους που 
δεν εξαρτώνται έντονα από χωροθετημένα συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
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4. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
ΑΠΕ(ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ- ΦΕΚ 2464/Β/2008) 

 
Στο Ειδικό Πλαίσιο για τη χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια χωροθέτησης για τα αιολικά πάρκα, τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα, τα μικρά Υδροηλεκτρικά έργα και τα εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Η περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου προσφέρεται 
για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στις ορεινές περιοχές του Δήμου, καθώς και για 
την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στις ημιορεινές και στις πεδινές 
περιοχές. Ο Δ. Ξηρομέρου σύμφωνα με το ίδιο Ειδικό Πλαίσιο περιλαμβάνεται σε 
ζώνη Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) όπως εξάλλουν το μεγαλύτερο μέρος των 
περιοχών της χώρας. 
 

5. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ – ΦΕΚ  2505/Β/2011) 

 
Το ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο Ξηρομέρου 
δεδομένου ότι στα δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας και φυσικά του Δήμου, 
συγκεντρώνεται ένα μεγάλο πλήθος μονάδων που έχουν σημαντικό ρόλο στην 
τοπική και εθνική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα έχουν καταλάβει τις περισσότερες 
παραλίες της περιοχής και τις έχουν υποβαθμίσει περιβαλλοντικά. Οι κατευθύνσεις 
του εν λόγω ΕΠΧΣΑΑ προβλέπουν τα εξής: 
 
Ολόκληρη η παραλιακή περιοχή του Δήμου, όπως και όλα σχεδόν τα δυτικά 
παράλια της Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνονται σε μία από τις 16 περιοχές του 
εθνικού χώρου που χαρακτηρίζονται ως περιοχές ιχθυοκαλλιεργειών ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένες που χρήζουν παρεμβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των 
μονάδων και υποδομών προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στην περιοχή με στοιχείο Α.3 (δυτικές ακτές 
Αιτωλοακαρνανίας). Πρόκειται για περιοχή στην οποία υπάρχει ήδη ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με σημαντική συγκέντρωση μονάδων. 
Χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή της με αστικά 
κέντρα ή άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από 
τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών 
χρήσεων. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
μονάδων και προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχής 
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών). Η εγκατάσταση νέων μονάδων και η 
επέκταση των υφιστάμενων επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών 
και των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασίας 
έγκρισης ΠΟΑΥ. 
 
Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των ΠΟΑΥ γίνεται με Π.Δ. μετά από εισήγηση 
του ΥΠΕΝ και του ΥΘΥΝΑΛ, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 παρ. 3 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για κάθε ΠΟΑΥ 
ιδρύεται φορέας λειτουργίας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 
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Οι κατευθύνσεις που δίνει το ΕΠΧΣΑΑΥ για τα Τ.Χ.Σ. είναι: 
• Τα Τ.Χ.Σ. εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου, υποδεικνύοντας 

τις εν δυνάμει κατάλληλες περιοχές άσκησης της υδατοκαλλιεργητικής 
δραστηριότητας σε λίμνες, λιμνοθάλασσες και σε δεξαμενές στην ξηρά, καθώς 
και τους χώρους εγκατάστασης των συνοδών και υποστηρικτικών υποδομών της 
δραστηριότητας. Επίσης διατυπώνουν προτάσεις για τυχόν τροποποιήσεις του 
Ειδικού Πλαισίου. 

• Κατά την εκπόνηση των Τ.Χ.Σ. λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την 
αναδιατύπωση των ρυθμίσεων εκείνων που ενδέχεται να έρχονται σε αντίθετη ή 
αντίφαση με τις ρυθμίσεις του Ειδικού Πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών υδάτων και στις συνοδές και υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις της δραστηριότητας. 

 

 
Χάρτης 5 : Απόσπασμα χάρτη ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών  

(Με κόκκινη γραμμή τα διοικητικά όρια του Δήμου Ξηερομέρου) 
 
 

6. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΧΣΑΑΠ - ΦΕΚ 1470/Β/2003)  

 
Οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου που θα πρέπει να εξειδικευτούν στην 
περίπτωση του Δήμου Ξηρομέρου είναι οι εξής: 
• Ανταγωνιστική λειτουργία του πρωτογενή τομέα, ως σημαντικού παραγωγικού 

πόρου και μέσου προστασίας των φυσικών τοπίων και με επιδίωξη ανάπτυξης 
και διάδοσης οικολογικών παραδοσιακών καλλιεργειών, με έμφαση στις 
γεωργικές ζώνες και περιοχές ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών και κτηνοτροφίας 
της Αιτωλοακαρνανίας. 
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• Aνάπτυξη τoυ εμπορίου, της διαμετακόμισης και των μεταφορικών υπηρεσιών 
εν γένει, με επίκεντρο το διεθνή λιμένα των Πατρών και τον Λιμένα - ελεύθερη 
ζώνη  Πλατυγιαλίου Αστακού. 

• Aνάπτυξη ειδικών και ήπιων μορφών τουρισμού σε συνδυασμένα πολιτιστικά 
περιβαλλοντικά δίκτυα (οικολογικός τουρισμός, αγροτουρισμός κ.α.). 

 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας ο Δήμος 
Ξηρομέρου εντάσσεται: 
• Στον αναπτυξιακό πόλο της ευρύτερης περιοχής Αγρινίου - Μεσολογγίου - 

Αστακού, με  συγκριτικά πλεoνεκτήματα στο διαμετακομιστικό εμπόριο (λιμάνι -
ελεύθερη ζώνη  Αστακού σε συμπληρωματική σχέση με τα λιμάνια Πατρών και 
Ηγουμενίτσας), στον ειδικό τουρισμό και με δυνατότητες εξειδίκευσης στη 
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. 

• στον ενδοπεριφερειακό άξονα ανάπτυξης Αστακός - Μύτικας - Πάλαιρος - 
Βόνιτσα 

Στον μεμονωμένο βιομηχανικό πόλο Πλατυγιαλίου Αστακού δίδεται η προοπτική  
ανάπτυξης σε πόλο διεθνούς και εθνικής εμβέλειας με εξειδίκευση στη βιομηχανία 
και στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές.  
 
Η έδρα του Δήμου Ξηρομέρου, ο Αστακός, χαρακτηρίζεται από το Περιφερειακό 
Πλαίσιο ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου (τα άλλα οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου 
του νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι το Θέρμο, η Βόνιτσα και η Αμφιλοχία), 
εξαρτώμενο από το Μεσολόγγι που είναι οικιστικό κέντρο 2ου Επιπέδου και από την 
Πάτρα, έδρα της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ, που είναι 
οικιστικό κέντρο πρώτου επιπέδου. Για τα κέντρα 3ου επιπέδου, όπως ο Αστακός, το 
Περιφερειακό Πλαίσιο προτείνει: 
• Ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των οικισμών, με ενίσχυση της 

αναπτυξιακής δυναμικής και λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική ένταξη των 
οικιστικών κέντρων σε διαδρόμους ανάπτυξης, όπως και τη γειτνίαση με 
πολιτιστικούς φυσικούς τουριστικούς πόρους υπερτοπικής εμβέλειας. 

• Ενίσχυση των διοικητικών και κοινωνικών λειτουργιών στη βάση του 
ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου, ανάδειξη της ταυτότητας του αστικού 
δημόσιου χώρου και περιορισμός της αστικής διάχυσης μέσω του σχεδιασμού 
της ανάπτυξης. 

• Οργάνωση της ανάπτυξης του τουρισμού αναψυχής και της παραθεριστικής 
κατοικίας με έμφαση στις παράκτιες περιοχές και στις περιοχές με αξιόλογους 
φυσικούς πόρους. 

 
Οι βασικότερες κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τον Δήμο Ξηρομέρου ανά θεματική ενότητα περιλαμβάνουν: 
 
Για την προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς, το Περιφερειακό Πλαίσιο θέτει τους εξής στόχους: 
• Ως στόχος προτεραιότητας τίθεται η προστασία ανάδειξη των φυσικών 

οικοσυστημάτων και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και 
μνημείων πολλά από τα οποία είναι εθνικής και διεθνούς σημασίας, με 
δημιουργία ενιαίων δικτύων πολιτιστικών διαδρομών και φυσικού 
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περιβάλλοντος κατά ενότητες παράκτιες και ορεινές στις οποίες μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνονται οι φυσικές και τεχνητές λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας όπως 
Τριχωνίδα, Λυσιμαχεία, Οζερός, Αμβρακία, Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου. 
Σημειώνεται ότι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξηρομέρου περιλαμβάνονται 
μεγάλα τμήματα των λιμνών Αμβρακίας και Οζερού. 

• Ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων κατά κύριο λόγο 
στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας που παρουσιάζουν τα 
σημαντικότερα αποθέματα, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
επιφανειακών υδάτων, τον περιορισμό της εκμετάλλευσης των υπόγειων 
υδάτων, την προώθηση έργων κατασκευής λιμνοδεξαμενών, ταμιευτήρων, 
ενεργειακή αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού και ιδιαίτερη αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων από τις εκτροπές των ποταμών Αχελώου και Εύηνου. 

• Aνάπτυξη ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία 
και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (οικοτουρισμός, 
βιολογική γεωργία, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.α.). 

• Προστασία αξιόλογων τοπίων της φύσης, αξιόλογων αγροτικών τοπίων, δασών, 
παράκτιων ζωνών, κ.α. από διασπορά δραστηριοτήτων, πυρκαγιές, ανοιχτή 
εξόρυξη κλπ. 

• Προστασία του περιβάλλοντος από αστικούς και βιομηχανικούς ρύπους. 
• Προστασία του περιβάλλοντος από γεωργικά απόβλητα (ιδιαίτερα 

σημειώνονται οι επιπτώσεις των ρύπων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των 
πεδιάδων Άνω και Κάτω Αχελώου). 

• Ελεγχόμενη άσκηση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. 
 
Για τις Μεταφορές: 
Ο Δήμος Ξηρομέρου εντάσσεται στους εξής άξονες ανάπτυξης: 
 
Διευρωπαϊκοί άξονες είναι:  
• ο «Δυτικός Άξονας» στο τμήμα «όρια με Μεσσηνία - Πύργος - Αμαλιάδα - Πάτρα 

- Ρίο - Αντίρριο - Μεσολόγγι – Αγρίνιο, σύνδεση με Πλατυγιάλι Αστακού – 
Αμφιλοχία - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας προς Ιωάννινα». 

• η νότια δυτική πύλη της χώρας (Πάτρα - Πλατυγιάλι Αστακού) - Ναύπακτος προς 
Φωκίδα – Λαμία - Βόλος (Διαγώνιος άξονας) 

 
Εθνικοί / Διαπεριφερειακοί Άξονες είναι οι άξονες: 
• Αγρίνιο (σύνδεση με Δυτικό Αξονα, Πλατυγιάλι, Πάτρα) – Καρπενήσι – Λαμία - 

Βόλος   
• Ηγουμενίτσα - Πρέβεζα - Άκτιο - Βόνιτσα σύνδεση με Δυτικό Άξονα (Κατούνα) 
• Πλατυγιάλι - Αστακός - Μύτικας - Πάλαιρος - Βόνιτσα σύνδεση με τον 

προηγούμενο οδικό άξονα. Αποτελεί άξονα τουριστικής κυρίως ανάπτυξης των 
Δυτικών Ακτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Παραϊόνια οδός). 

 
Ενδοπεριφερειακοί Αξονες. 
Θεωρείται αναγκαία η λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών 
συνδέσεων με σκοπό την ενδυνάμωση αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών 
όπως οι ζώνες τουρισμού παραθερισμού στις Δυτικές ακτές του νομού 
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Αιτωλοακαρνανίας και οι ορεινές περιοχές περιφέρειας εντασσόμενες σε δίκτυα 
ειδικών μορφών τουρισμού. 
 
Ως προς τις Θαλάσσιες Μεταφορές ως κύρια λιμάνια της περιφέρειας αναφέρονται 
μεταξύ άλλων το λιμάνι του Πλατυγιαλίου Αστακού, το οποίο προσδιορίζεται ως 
Ειδικό Λιμάνι εμπορευματικών μεταφορών με διεθνή προοπτική και σε 
συμπληρωματικό ρόλο με το λιμάνι των Πατρών (λόγω ύπαρξης ελεύθερης ζώνης 
και δυνατότητας εξυπηρέτησης σημαντικών φορτίων). Το λιμάνι του Αστακού 
χαρακτηρίζεται ως δευτερεύον λιμάνι της περιφέρειας με κύριο ρόλο την 
εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού. 
 
Για τον αγροτικό και παράκτιο χώρο που αποτελούν τις βασικές χωρικές ενότητες 
του Δήμου Ξηρομέρου οι βασικές κατευθύνσεις είναι: 
 
Αγροτικός Χώρος 
• Συγκρότηση δικτύου αγροτικών κέντρων και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
• Ενίσχυση της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο με την προώθηση ήπιων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ.αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικά 
δίκτυα, κ.α.). 

• Διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου 
• Σταδιακή ανάπτυξη οικολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων του μεσογειακού χώρου για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και ανάπτυξη παραδοσιακώv 
μορφών γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

 
Παράκτιες Περιοχές 
• Ολοκληρωμένος φυσικός σχεδιασμός διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών και 

ειδικότερα: 
o Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και έλεγχος της ανάπτυξης. 
o Ολοκληρωμένος φυσικός σχεδιασμός καθ` όλο το μήκος του παράκτιου 

χώρου με προτεραιότητα στις κρίσιμες περιοχές που δέχονται μεγάλες 
πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

o Ενοποίηση και προώθηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων με κατευθύνσεις 
προγραμματικού χαρακτήρα ανά παράκτια ενότητα καθώς και θέσπιση 
κινήτρων αντικινήτρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό την 
τουριστική αξιοποίηση με οργανωμένο τρόπο επιλεγμένων ακτών που 
διαθέτουν φέρουσα ικανότητα. 

 
Για τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας είναι: 
• `Έλεγχος της ανάπτυξης του τουρισμού - παραθερισμού κατά προτεραιότητα 

στις παράκτιες περιοχές της περιφέρειας. 
• Aνάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές της 

περιφέρειας στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων 
• Ενθάρρυνση της οργανωμένης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας σε κατάλληλες 

θέσεις (κτηνοτροφικά πάρκα), με έμφαση στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. 
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• Ελεγχόμενη ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στον πλαίσιο ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος των ορεινών ημιορεινών 
περιοχών. 

• Ενίσχυση της υποδομής των βοσκοτόπων. 
• Ενεργοποίηση της ΝΑΒIΠΕ Αστακού. 
• Aνάπτυξη της βιοτεχνίας χειροτεχνίας παραδοσιακών προίόντων λαίκής τέχνης, 

στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών 
τουρισμού ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. 

• Οργανωμένη ελεγχόμενη ανάπτυξη τουρισμού στην παράκτια ζώνη. 
• Aνάπτυξη ειδικών ήπιων μορφών τουρισμού σε ενιαία δίκτυα περιβαλλοντικού 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές 
(περιβαλλοντικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, ιαματικός, αθλητικός, 
συνεδριακός, αγροτοτουρισμός κλπ) και σε διασύνδεση με τις όμορες 
περιφέρειες. 

 
Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, έχει ήδη ανατεθεί από το ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ), η 
μελέτη αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας, της οποίας το 
Β1 στάδιο ολοκληρώθηκε και αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μελέτη με τη 
σύνταξη του Β2 σταδίου (το οποίο αφορά στις διορθώσεις που προέκυψαν από τις 
παρατηρήσεις των φορέων κατά τη διαβούλευση) και η θεσμοθέτησή της υπό 
μορφή Υπουργικής Απόφασης. Σύμφωνα λοιπόν με το Β1 στάδιο της μελέτης 
Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας, η Δ.Ε. Φυτειών 
εντάσσεται στη χωρική ενότητα των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, ενώ οι Δ.Ε. 
Αστακού και Αλυζίας εντάσσονται στη χωρική ενότητα των Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου 
και Ξηρομέρου. 
 
Για τη χωρική ενότητα Δήμων Μεσολογγίου και Ξηρομέρου (πλην της Δ.Ε. Φυτειών) 
οι ειδικότερες κατευθύνσεις που αφορούν στον Δ. Ξηρομέρου είναι οι ακόλουθες: 

• Ολοκλήρωση και λειτουργία των μεγάλων έργων που διαμορφώνουν τους 
κύριους αναπτυξιακούς διαδρόμους και πόλους της χωρικής ενότητας και 
συγκεκριμένα: 

- των έργων της Ιονίας Οδού και των συνδέσεων με αυτή του λιμένα και της 
ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού, καθώς και των περιφερειακής και 
ενδοπεριφερειακής εμβέλειας οδικών αξόνων της χωρικής ενότητας,  

- της σύνδεσης: Πλατυγιάλι Αστακού (σύνδεση με Ιόνια οδό) – Αγρίνιο – 
Καρπενήσι – Λαμία, - των λιμανιών του Αστακού και Μεσολογγίου (και 
σύνδεση του τελευταίου με τα Ιόνια νησιά: Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά). 

• Σταδιακή διαμόρφωση και λειτουργία του αναπτυξιακού τριπόλου Αγρίνιο – 
Μεσολόγγι – ελεύθερη ζώνη εμπορίου Πλατυγιαλίου – Αστακού για την 
βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας, όχι μόνο της ενότητας, 
αλλά και ολόκληρης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας. 

• Τοπική και υπερτοπική δικτύωση των αστικών κέντρων, μικρότερων 
κωμοπόλεων και κεφαλοχωρίων σ’ ένα ενιαίο και συνεργαζόμενο οικιστικό 
δίκτυο, στην κατεύθυνση της ισόρροπης οικιστικής ανάπτυξης. 

• Ανάδειξη και προστασία αξιόλογων φυσικών περιοχών της ενότητας: Εθνικό 
Πάρκο λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - περιοχή Ramsar, περιοχή του Δ. 
Ξηρομέρου που περιλαμβάνει όλη την έκταση των Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας 
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- προστατευόμενη περιοχή του Όρους Αράκυνθος (Natura), καθώς και του 
βελανιδοδάσους Ξηρομέρου. 

• Έμφαση στην ανάδειξη και τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών των 
δύο Δήμων (δυτικές ακτές Αιτ/νίας), με παράλληλο έλεγχο των συγκρούσεων 
χρήσεων γης και της διασφάλισης των περιβαλλοντικών πόρων. 

• Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για την 
προστασία/ανάδειξη της περιοχής Ξηρομέρου, ως πόλου έλξης επισκεπτών. 

• Αντιμετώπιση λαθροϋλοτομίας και υλοτόμησης υπεραιωνόβιων δέντρων 
βελανιδιάς. 

• Ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας και χαρακτηρισμός κτηνοτροφικών 
προϊόντων ως ΠΟΠ στην ζώνη του Δ. Ξηρομέρου. 

• Ενίσχυση της αναγεννώμενης εμπορικής δραστηριότητας χρήσης βελανιδιού 
στη βυρσοδεψία. 

• Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού για το Σφαγείο Αστακού. 
• Κατασκευή και συντήρηση των υποδομών των πεπαλαιωμένων αρδευτικών 

δικτύων, εξοικονόμηση αρδεύσιμου νερού και θεσμική θωράκιση, 
οικονομική και οργανωτική ενδυνάμωση των ΤΟΕΒ και εκπόνηση μελέτης 
για την άρδευση του κάμπου της Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου. 

 
Για τη χωρική ενότητα Δήμων Αγρινίου και Θέρμου στην οποία περιλαμβάνεται και 
η Δ.Ε. Φυτειών, αναφέρονται τα εξής: 
Στην ενότητα αυτή κεντρικός πόλος αναφοράς είναι το αστικό κέντρο του Αγρινίου 
και η ευρύτερη περιοχή του (που περιλαμβάνεται στα αστικά κέντρα 4ου επιπέδου, 
σύμφωνα με το ΓΠΧΣΑΑ, ‘’λοιποί πόλοι εθνικού επιπέδου’’), διαθέτοντας αστικές 
εξυπηρετήσεις και λειτουργίες περιφερειακού και διαδημοτικού επιπέδου, για 
ορισμένες από τις οποίες η εκτατική εμβέλεια είναι ευρύτερη και αυτής της έκτασης 
της χωρικής ενότητας, ασκώντας επιρροές και εξαρτήσεις και στις Δ.Ε. Ινάχου (Δ. 
Αμφιλοχίας), Αστακού (Δ. Ξηρομέρου) και σ’ ένα βαθμό και στην Δ.Ε. Αμφιλοχίας (Δ. 
Αμφιλοχίας). Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η Δ.Ε. Φυτειών περιλαμβάνεται σ’ αυτή την 
χωρική ενότητα, αν και ανήκει αυτοδιοικητικά στον Δ. Ξηρομέρου, καθώς λόγω της 
εγγύτητάς της και της πιο εύκολης οδικής σύνδεσης με το Αγρίνιο εξυπηρετείται 
ουσιαστικά από τις αστικές λειτουργίες του Αγρινίου και όχι από αυτές του Αστακού 
(έδρας του Δ. Ξηρομέρου), οι οποίες είναι χαμηλότερου επιπέδου και με 
δυσκολότερη πρόσβαση. Αξιοσημείωτη ακόμη είναι η ταύτιση της έκτασης και του 
φυσικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας με την ενότητα τοπίου ΑΑ2 που 
προτείνεται από την μελέτη των τοπίων της ΠΔΕ, με κύριο χαρακτηριστικό της 
ενότητας τον κάμπο του Αγρινίου, τη συνύπαρξη πολλών φυσικών και τεχνητών 
λιμνών (Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Οζερού, Αμβρακίας και Στράτου, Καστρακίου και 
Κρεμαστών αντίστοιχα) και την ορεινή περιοχή (Θέρμου, Αγρινίου και Βάλτου), στο 
ανατολικό τμήμα της ενότητας. 
 
Όσον αφορά στους αναπτυξιακούς πόλους, από την ίδια μελέτη, ο Αστακός 
προτείνεται να χαρακτηριστεί ως δευτερεύων περιφερειακός πόλος και μαζί με το 
Αγρίνιο και το Μεσολόγγι να συνιστούν ένα αναπτυξιακό τρίπολο  με συγκριτικά 
πλεονεκτήματα στο διαμετακομιστικό εμπόριο (λιμάνι - ελεύθερη ζώνη ΝΑΒΙΠΕ 
Πλατυγιαλίου Αστακού, σε συμπληρωματική σχέση με τα λιμάνια Πατρών και 
Ηγουμενίτσας), στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό (θαλάσσιος, αλιευτικός, 
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οικοτουρισμός, ορεινός τουρισμός) και με δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία. Επίσης ο οικισμός του Αστακού προτείνεται από τη 
μελέτη ως οικιστικό κέντρο 6ου επιπέδου. Τα υπόλοιπα οικιστικά κέντρα αυτού του 
επιπέδου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι το Αιτωλικό, η Βόνιτσα, η Αμφιλοχία 
και το Θέρμο. 
 
Όσον αφορά στου άξονες ανάπτυξης, ως κύριος άξονας ανάπτυξης προτείνεται ο 
δυτικός άξονας Κακαβιά – Ιωάννινα – Άρτα – Αγρίνιο – Μεσολόγγι - Πάτρα, κατά 
μήκος της Ιόνιας οδού και η σύνδεση με λιμένα Πλατυγιαλίου και ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, 
συνδέοντας σημαντικούς εθνικούς πόλους (Πάτρα, Ιωάννινα, Αγρίνιο). Ως 
ενδοοπεριφερειακός άξονας ανάπτυξης προτείνεται ο άξονας Μεσολόγγι - Αστακός 
– Μύτικας - Πάλαιρος – Βόνιτσα, που είναι ένας παραλιακός άξονας ανάπτυξης, με 
κύρια έμφαση στον τουρισμό των δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας (ήπιος 
εναλλακτικός και σημειακά μαζικός τουρισμός). 
 
Ο λιμένας Πλατυγιαλίου ανήκει στην κατηγορία των λιμένων συνδυασμένων 
μεταφορών, εξυπηρετώντας Ε/Κ που μεταφέρονται από μεγάλους λιμένες-κόμβους 
με τροφοδοτικά κιβωτιοαγωγά πλοία και διανέμονται οδικά, ενώ παράλληλα 
εξελίσσεται σε δυναμικό εμπορικό λιμένα, ικανό να εξυπηρετήσει σχεδόν όλη τη 
γκάμα φορτίων (Ro – Ro, car terminal, γενικό φορτίο, ογκώδη και οχληρά φορτία) 
και προσελκύει σημαντικό αριθμό χρηστών. Διαθέτει τη μοναδική Ελεύθερη 
Εμπορική και Βιομηχανική Ζώνη [ΕΕΒΖ] στη χώρα. Ενδοχώρα του αποτελεί κυρίως η 
περιοχή πρωτεύουσας και η νότια Ελλάδα και δευτερευόντως, ολόκληρη η χώρα. 
 
Οι δυτικές ακτές της Αιτωλοακαρνανίας που περιλαμβάνουν τις ακτές του Δ. 
Ξηρομέρου κατατάσσονται από την ίδια μελέτη ως περιοχές με αναπτυσσόμενη 
δυναμική  στην τουριστική κίνηση, ανωδομή και υποδομή, η οποία παράλληλα 
χαρακτηρίζεται από χαμηλού βαθμού οικιστικές και περιβαλλοντικές πιέσεις αλλά 
διακρίνεται και για την αξιόλογη παραγωγή/εξαγωγές στον τομέα των 
υδατοκαλλιεργειών). Δίνεται η κατεύθυνση για εκπόνηση / έγκριση μελέτης ΠΟΑΠΔ 
τουρισμού και υδατοκαλλιεργειών για τις δυτικές ακτές Αιτωλ/νίας και για τις 
Εχινάδες που θα ορίζουν τεκμηριωμένα τις επιμέρους ζώνες χρήσεων γης (ζώνες με 
επικρατούσες τις τουριστικές δραστηριότητες, ζώνες για την ανάπτυξη 
υδατοκαλλιεργειών, ζώνες προστασίας, τη ζώνη του κόλπου του λιμένα 
Πλατυγιαλίου, στην οποία δεν θα επιτρέπονται άλλες χρήσεις παρά αυτές που 
συνάδουν με τον χαρακτήρα και την ΝΑΒΙΠΕ κ.ο.κ.). 
 
Οι ειδικότερες κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που περιγράφησαν, 
που αποτελούν και κατευθυντήριες οδηγίες της μελέτης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ 
Δυτικής Ελλάδας προς την προτεινόμενη για εκπόνηση ΠΟΑΠΔ καθώς και οι 
αντίστοιχες κατευθύνσεις για τα Τ.Χ.Σ. που αφορούν τις δυτικές ακτές της 
Αιτωλ/νίας είναι οι ακόλουθες: 

• Στο νοτιο-δυτικό τμήμα των ακτών, οι οποίες βρίσκονται μέσα στην 
προστατευόμενη περιοχή Natura των εκβολών του Αχελώου, πρέπει (με 
βάση την υπάρχουσα κατάσταση και στα πλαίσια πάντοτε της σχεδιασμένης 
βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας της περιοχής) να προσδιορισθούν 
μικρές παράκτιες ζώνες ελεγχόμενης επέκτασης των εντατικών 
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υδατοκαλλιεργειών, μικρές ζώνες εναλλακτικού τουρισμού σε σημεία που 
χαρακτηρίζονται από παραλίες υψηλής ποιότητας, ενώ το μεγαλύτερο 
παράκτιο τμήμα είναι αναγκαίο να προστατευτεί αποδιδόμενο μόνο στην 
αγροτική παραγωγή με κίνητρα ενισχυτικά της βιολογικής καλλιέργειας. 

• Στη ζώνη του κόλπου του λιμένα Πλατυγιαλίου, δεν επιτρέπεται η 
χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών ούτε τουριστικών εγκαταστάσεων. 

• Βόρεια της ευρύτερης περιοχής του Πλατυγιαλίου Αστακού στην παράκτια 
ενότητα των δυτικών ακτών Αιτωλ/νίας η κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις 
εντατικές υδατοκαλλιέργειες είναι η αποφυγή νέων εγκαταστάσεων με νέες 
χωροθετήσεις. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις μπορούν να εκσυγχρονισθούν 
και στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού τους, με σχετική τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας τους, μπορούν να γίνουν μόνο μικρές επεκτάσεις των 
εγκαταστάσεων. Η γενική κατεύθυνση είναι με βάση την προτεινόμενη 
μελέτη ΠΟΑΠΔ να επιχειρηθεί μέσω και σχετικών κινήτρων η σταδιακή 
μετεγκατάσταση ορισμένων στις Εχινάδες νήσους. 

• Στο τμήμα της παράκτιας ενότητας από τον Αστακό μέχρι την ευρύτερη 
περιοχή της Παλαίρου η κατεύθυνση είναι να εντοπισθούν επί μέρους 
περιοχές (ζώνες) τουριστικής ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιστιοπλοϊκού, αλιευτικού, περιηγητικού, 
αγροτουρισμού κ.α.), με δεδομένο ότι η περιοχή αυτή μπορεί να 
παρουσιάσει μια ελεγχόμενη δυναμική στην τουριστική ανάπτυξη και στον 
παραθερισμό. 

 
Επίσης για την περιοχή των δυτικών ακτών της Αιτωλοακαρνανίας προτείνεται: 

- η επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση με υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις των τουριστικών υποδομών του θαλάσσιου, ιστιοπλοϊκού και 
αλιευτικού τουρισμού και προώθηση της δημιουργίας Περιοχής 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης σε περιοχή ανατολικά του Μύτικα. 

- η αναβάθμιση υποδομών αγκυροβολίου Αστακού και δημιουργία 
ξενοδοχειακής μαρίνας στη θέση Σταυρολιμνιώνας Αστακού (αποτελεί 
ταυτόχορνα κατεύθυνση και του αναθεωρημένου ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού). 

 
Τέλος, ο Δ. Ξηρομέρου προτείνεται ως μία εναλλακτική θέση (οι άλλες εναλλακτικές 
είναι οι Δ. Ακτίου –Βόνιτσας και Αμφιλοχίας) για τη χωροθέτηση, σε πρώτο στάδιο 
πιλοτικά, ανοικτού, φυσικού κτηνοτροφικού πάρκου, λόγω των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της πλούσιας βιοποικιλότητας και των ήπιων κλιματικών 
συνθηκών της περιοχής. Όπως αναφέρεται στην ίδια μελέτη είναι επιβεβλημένη η 
οργανωμένη ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας με προτεραιότητα την Αιτωλ/νία που παρουσιάζει την μεγαλύτερη 
και ποιοτικότερη παραγωγή στον τομέα. 
 
Σε σχέση με τη μελέτη των τοπίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος 
Ξηρομέρου συνιστά την τοπιακή ενότητα ΑΑ2 (Ζώνη Δ. Ξηρομέρου και παράκτιων 
περιοχών Ιονίου), στην οποία αναγνωρίζονται τα εξής επιμέρους τοπία που 
προτείνονται για προστασία και ανάδειξη: 

• Το τοπίο των Ακαρνανικών Όρεων 
• Το τοπίο της πόλης του Αστακού 
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• Το τοπίο του οικισμού Μύτικα 
• Το τοπίο του οικισμού Αρχοντοχώρι  

 
Στη ζώνη τοπίου των λιμνών (Ζ2) περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

• Το τοπίο της λίμνης Οζερός και 
• Το τοπίο της λίμνης Αμβρακίας 
• Το δασικό τοπίο του βελανιδοδάσους 

 
 
1.1.1.6 Αναπτυξιακό πλαίσιο 
Το αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο είναι αλληλένδετο με το χωροταξικό πλαίσιο που 
προαναφέρθηκε, στο οποίο ο Δήμος Ξηρομέρου καλείται να διαμορφώσει την 
αναπτυξιακή του προοπτική για την επόμενη πενταετία 2016 – 2020, συγκροτείται 
από το περιφερειακό και τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 
2014 – 2020, καθώς και από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας (διμερή και πολυμερή) της ίδιας προγραμματικής περιόδου 2014 - 
2020. Τα προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 
2. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
3. Ε.Π. Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
4. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

(Τομέας Εκπαίδευσης) 
5. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

(Τομέας Εργασίας) 
6. Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 
7. Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 
8. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 
9. Ε.Π. Θάλασσα & Αλιεία 

 
Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει 
ο Δήμος Ξηρομέρου και ως εκ τούτου δύναται να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για 
έργα και δράσεις είναι τα ακόλουθα: 

• Ε.Π. Ελλάδα-Ιταλία όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη 
η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, άρα και ο Δήμος Ξηρομέρου 

• Ε.Π. Βαλκάνια-Μεσόγειος όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται 
ολόκληρη η Χώρα 

• Ε.Π. INTERREG IVC όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη 
η Χώρα 

• Ε.Π. MED όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η Χώρα 
• Ε.Π. MED ENPI όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η 

Χώρα 
• Ε.Π. SEE (Νοτιοανατολική Ευρώπη), όπου στις επιλέξιμες περιοχές 

περιλαμβάνεται ολόκληρη η Χώρα 
Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται και τα δίκτυα 
συνεργασιών URBACT & ESPON, καθώς και το INTERRACT, το οποίο παρέχει τεχνική 
υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 
 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.epep.gr/
http://www.edulll.gr/
http://www.edulll.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.epdm.gr/
http://www.tye.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.alieia.gr/
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Εκτός των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα 
εργαλεία / προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που συνεισφέρουν στους 
Θεματικούς Στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η χρηματο-οικονομική 
στήριξη που παρέχουν  τα εργαλεία αυτά μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως 
ενισχύσεις, βραβεία, συμβόλαια, επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Πρόκειται ουσιαστικά για ταμεία της ΕΕ, η πλειονότητα των οποίων 
υπόκειται σε κεντρική διαχείριση και οι δράσεις τους υλοποιούνται μέσω 
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τους εκτελεστικούς της οργανισμούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής 
εργαλεία / προγράμματα: 

1. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), είναι το πρόγραμμα 
πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία με τρεις βασικές προτεραιότητες 
(πυλώνες), τη βιομηχανική υπεροχή, την επιστημονική αριστεία και τις 
κοινωνικές προκλήσεις.  

2. Η Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility) 
χρηματοδοτεί έργα που συμπληρώνουν τους δεσμούς που λείπουν από τον 
ευρωπαϊκό ενεργειακό, μεταφορικό και ψηφιακό κορμό.  

3. Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and 
Medium-sized Enterprises) που θα στηρίξει τις ΜΜΕ σε τέσσερις τομείς: 
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε αγορές, υποστήριξη σε 
επιχειρηματίες, καλύτερες συνθήκες για δημιουργία επιχειρήσεων και 
ανάπτυξη. 

4. Το πρόγραμμα «LIFE», το μόνο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που 
επικεντρώνεται στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.  

5. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει τους πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς.  

6. Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI 
(Employment and Social Innovation) είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο 
για την προώθηση ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, με την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας, καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

7. Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
νέων και αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα προσφέρει 
ευκαιρίες σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να 
καταρτιστούν, να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και να αναλάβουν 
εθελοντική δράση στο εξωτερικό.  

8. Το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας ως μέρος όλων των πολιτικών της ΕΕ και συνεργάζεται με τα κράτη-
μέλη για να τα στηρίξει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη 
της ανθρώπινης ασθένειας.  

 
Σχέσεις και αληλεξαρτήσεις του Δήμου με την ευρύτερη περιοχή 
Ο Δήμος Ξηρομέρου είναι σε άμεση εξάρτηση από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. Το μεν Αγρίνιο αποτελεί το 
βασικό εμπορικό κέντρο και το κέντρο παροχής υπηρεσιών για όλη την 
Αιτωλοακαρνανία. Το δε Μεσολόγγι αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Π.Ε., ως έδρα 
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της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι ο Δήμος 
Ξηρομέρου εντάσσεται στη ζώνη ημερήσιων μετακινήσεων των δύο αυτών αστικών 
κέντρων και εξαρτάται από αυτά σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
υγείας – πρόνοιας ανωτέρων βαθμίδων εξυπηρέτησης, εμπορικών συναλλαγών, 
κτλ. 
 
Επίσης ο Δήμος Ξηρομέρου έχει σχέσεις εξάρτησης και με τον Δήμο Ακτίου – 
Βόνιτσας, κυρίως στον τομέα των απορριμμάτων, καθώς τα απορρίμματα του 
Δήμου μεταφέρονται για τελική διάθεση στον ΧΥΤΑ Παλαίρου του Δ. Ακτίου 
Βόνιτσας. Επίσης η ύπαρξη του αεροδρομίου του Ακτίου δημιουργεί σχέση 
εξάρτησης του Δ. Ξηρομέρου στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Ωστόσο η 
σχέση των δύο Δήμων ενισχύεται από τα κοινά ανθρωπογεωγραφικά τους 
χαρακτηριστικά καθώς η ευρύτερη ανθρωπογεωγραφική ενότητα του Ξηρομέρου 
έχει διασπασθεί διοικητικά μεταξύ των δύο Δήμων με το βόρειο Ξηρόμερο να 
εντάσσεται διοικητικά στον Δ. Ακτίου – Βόνιτσας και το νότιο Ξηρόμερο να 
εντάσσεται στον Δ. Ξηρομέρου. Παρά τη διοικητική διαίρεση δεν έχουν διαταραχθεί 
οι παραδοσιακοί δεσμοί, οι σχέσεις και μετακινήσεις μεταξύ των οικισμών του 
νότιου και του βόρειου Ξηρόμερου. 
 
Επίσης σχέσεις εξάρτησης του Δήμου Ξηρομέρου υπάρχουν με Δήμους της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα: 

• με τον Δήμο Λευκάδας, ο οποίος αποτελεί τουριστικό προορισμό των 
κατοίκων του Δήμου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης τα νησιά 
Κάλαμος και Καστός αν και διοικητικά ανήκουν στο Δήμο Λευκάδος, λόγω 
της εγγύτητάς τους με τις ακτές του Δ. Ξηρομέρου εξυπηρετούνται τόσο 
ακτοπλοϊκά όσο και σε επίπεδο παροχών εκπαίδευσης, υγείας και 
ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε. Αλυζίας. 

• με τους Δήμους Ιθάκης και Κεφαλονιάς, λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με 
τον Αστακό.  

 
Τέλος, η λειτουργία της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου, ως της μοναδικής ελεύθερης ζώνης 
στην επικράτεια καθιστά τον Δήμο Ξηρομέρου θαλάσσια πύλη εθνικής/διεθνούς 
σημασίας στον τομέα των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών δημιουργώντας 
αντίστοιχες εξαρτήσεις. 
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1.1.2 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».  

 

1.1.2.1 Υποτομέας Περιβάλλον 

Προστατευόμενες περιοχές 

Οι προστατευόμενες περιοχές που εμπίπτουν στη γεωγραφική περιφέρεια του 
Δήμου Ξηρομέρου εόναι οι ακόλουθες: 

 
• Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου−Αιτωλικού, κάτω ρου και 

εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συστήθηκε το 2003 βάσει 
πλαισίου που διέπεται από τους νόμους 3044 (Φ.Ε.Κ. Α' 197/27-08-2002), 
1650/1986 για «την προστασία του περιβάλλοντος» και 2742 (ΦΕΚ207Α/07-10-99), 
ενώ συγκροτήθηκε με την Υ.Α. 126432/2460 (ΦΕΚ918Β/04-07-03), η οποία 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20700 (ΦΕΚ659Β/25-05-06).  

Το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου−Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών 
ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 
αριθμ. 22306 ΦΕΚ 477/Δ/2006, η οποία προβλέπει τον καθορισμό : 

• Ζωνών Απόλυτης Προστασίας (Α.Π.)  

• Ζωνών Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.) και  

• Περιφερειακών Περιοχών (Π.Π.) 

Το Εθνικό Πάρκο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Αιτωλοακαρνανίας, εκεί όπου 
ο Πατραϊκός Κόλπος συναντά το Ιόνιο Πέλαγος και εκβάλλουν οι ποταμοί Εύηνος 
και Αχελώος. Αποτελεί, έναν από τους πλουσιότερους υγρότοπους της Ευρώπης, 
τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό. Σε αυτή τη περιοχή εντάσσονται 
λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες περιοχές του νότιου τμήματος της Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύμπλεγμα των Εχινάδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας 
που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, 
γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία. 

Το πάρκο περιλαμβάνει το εκτεταμένο σύμπλεγμα υγροτόπων λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού και των εκβολικών συστημάτων των ποταμών Εύηνου και 
Αχελώου. Στο σύμπλεγμα αυτό διακρίνονται ποτάμιες και παραποτάμιες περιοχές, 
λιμνοθάλασσες, γλυκόβαλτοι, αλμυρόβαλτοι, λασποτόπια, υδροχαρή δάση. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της υγροτοπικής περιοχής έχουν παίξει οι 
ποταμοί Εύηνος και Αχελώος που αποτελούν και τα φυσικά όριά της στα ανατολικά 
και δυτικά αντίστοιχα. 

Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού είναι η μεγαλύτερη της χώρας μας και 
από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου. Σήμερα με βάση τη γεωμορφολογία της 
περιοχής όπως προέκυψε από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο διάστημα 1960-
1995 αποτελείται από ένα σύστημα 6 λιμνοθαλασσών που είναι σχετικά 
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απομονωμένες μεταξύ τους και παρουσιάζουν διαφορετικά φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά. Η έκτασή τους φτάνει τα 150.000 στρέμ. ενώ η ευρύτερη περιοχή 
του υδροβιότοπου περιλαμβάνει παράκτια οικοσυστήματα, βάλτους, 
αλυκοποιημένες εκτάσεις και αποστραγγισμένες εκτάσεις που α-ποδόθηκαν στη 
γεωργία. 

Έτσι, έχει διαμορφωθεί ένα σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών στο οποίο διακρίνονται έξι 
ενότητες: 

1. Λιμνοθάλασσα Βορείου Διαύλου Κλείσοβας 

2. Λιμνοθάλασσα Κλείσοβας 

3. Κεντρική λιμνοθάλασσα, (όπου στο μέτωπο της υπάρχουν τα 
ιχθυοτροφεία:Τουρλίδα, Βασιλάδι, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος) 

4. Λιμνοθάλασσα Θολής 

5. Λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου 

6. Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (Κανάλι Αιτωλικού) 

Το χερσαίο τμήμα το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Λόφους που διακρίνονται διάσπαρτοι στον υγρότοπο και οι περισσότεροι 
στο παρελθόν αποτελούσαν τμήμα των Εχινάδων νήσων που η 
προσχωματική δράση του Αχελώου τους ενσωμάτωσε στην ξηρά. 

2. Το όρος Βαράσοβα (καταφύγιο θηραμάτων) και τμήμα του όρους 
Αράκυνθος. 

3. Αμμοθίνες που δημιουργήθηκαν από τα φερτά υλικά των ποταμών και 
οριοθετούν τις λιμνοθάλασσες από την ανοιχτή θάλασσα. 

4. Το φαράγγι της Κλεισούρας που έχει ενταχθεί στις περιοχές «ιδιαιτέρου 
κάλλους». 

5. Το Δάσος του Φράξου, χαρακτηρισμένο σαν «Διατηρητέο Μνημείο της 
Φύσης». 

6. Καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

7. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων, που είναι άρρηκτα δεμένο με το 
εκβολικό σύστημα του Αχελώου. 

Ειδικότερα με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ αριθμ. 
22306 ΦΕΚ 477/Δ/2006, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου 
εμπίπτουν οι εξής ζώνες του Εθνικού Πάρκου: 

1. Η ζώνη με στοιχείο ΠΦ1 (περιοχή λιμνοθάλασσας στο Βαλτί), στην οποία 
επιτρέπεται: 

• Η απόληψη φερτών υλών από την περιοχή εκβολών των χειμάρρων 
μετά από ειδική διαχειριστική μελέτη.  

• Η αλιεία και η κίνηση των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών. 
Συγκεκριμένα επιτρέπεται:  
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o Η αλιεία στα υφιστάμενα φυσικά ιχθυοτροφεία των 
λιμνοθαλασσών, σύμφωνα με την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία.  

o Τα έργα υποδομής και βελτίωσης της αλιευτικής διαχείρισης εφ’ 
όσον συμβάλλουν στη διατήρηση, συντήρηση και εκσυγχρονισμό 
των υφισταμένων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και 
γενικότερα στην αειφορική εκμετάλλευση της αλιείας.   

o Η συλλογή δολώματος Gamarus sp, σύμφωνα με την αλιευτική 
νομοθεσία, χωρίς μηχανικά μέσα και σε θέσεις που καθορίζονται 
σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης. 

o Η διατήρηση και η συντήρηση των παραδοσιακών υποδομών 
πρόσδεσης (προβλήτες) των αλιευτικών πλωτών μέσων, καθώς και 
των καταλυμάτων των αλιέων των μισθωμένων ιχθυοτροφείων.  

o Η κατασκευή νέων παραδοσιακών υποδομών πρόσδεσης − 
ελλιμενισμού αλιευτικών μέσων σε θέσεις για τις οποίες ζητείται η 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η κατασκευή νέων καταλυμάτων 
των μισθωμένων ιχθυοτροφείων επιτρέπεται με ειδικούς όρους. 

•  Η βόσκηση στους περιφερειακούς βάλτους και οι παραδοσιακές 
εγκαταστάσεις εσταυλισμού μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης 
βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η 
αισθητική ένταξή τους στο περιβάλλον καθορίζεται από τη μελέτη 
βοσκοϊκανότητας.  

• Τα θαλάσσια λουτρά, λασπόλουτρα και αλατόλουτρα. 

• Ο Ναυταθλητισμός με κωπήλατα σκάφη καθώς και με μικρά ιστιοφόρα 
(όχι ταχύπλοα) στη λ/θ Αιτωλικού, Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 
του Φορέα Διαχείρισης. 

• Η λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων. 

2. Η ζώνη με στοιχείο ΠΦ3 «ρέμα Βαλτί», στην οποία επιτρέπεται: 

• Η απόληψη φερτών υλών μετά από ειδική διαχειριστική μελέτη  

• Η αλιεία  

• Ο διάπλους των ποταμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. 

• Η κατασκευή προβλητών πρόσδεσης − ελλιμενισμού σκαφών σε θέσεις 
για τις οποίες ζητείται η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

3. Η ζώνη με στοιχείο ΠΦ2Ζ «ΝΑ πλαγιά Καλιχίτσας», στην οποία επιτρέπεται: 

• Η μελισσοκομία  

• Η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισμού ζώων 
μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος 
κατασκευής των εγκαταστάσεων και η αισθητική ένταξη τους στο 
περιβάλλον καθορίζεται από τη μελέτη βοσκοϊκανότητας.  
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• Η γεωργία, στις υφιστάμενες κατά την έκδοση της ΚΥΑ 1319/1993 (ΦΕΚ 
755Β) δενδροκαλλιέργειες στις λοφώδεις ζώνες (ελαιώνες). 

• Η δασοπονία γενικά και οι αναδασώσεις όπου κρίνονται σκόπιμες 
κατόπιν ειδικών μελετών και προγραμμάτων των αρμοδίων αρχών. 

• Η χρήση και συντήρηση του υφισταμένου οδικού δικτύου, για την 
εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων και για τη φύλαξη 
και επόπτευση της περιοχής.  

• Η συντήρηση και αναστήλωση των υφισταμένων μοναστηριών και 
μνημείων.  

• Οι αρχαιολογικές ανασκαφές.  

Στην ως άνω ζώνη ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 
τέσσερα (4) στρέμματα. 

4. Η ζώνη με στοιχείο ΠΠ2 «Άνω τμήμα Λ. Μελίτης» στην οποία επιτρέπεται: 

• η γεωργία όπου συνιστάται οι δραστηριότητες αυτής να ενταχθούν σε 
γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις όπως αυτή της βιολογικής γεωργίας 
(Καν. 2092/1991 όπως ισχύει κάθε φορά) ή συστήματα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης φυτικής παραγωγής. Στις αγροτικές εκτάσεις επιτρέπεται η 
δόμηση αποθηκών φύλαξης αγροτικών εργαλείων.  

• η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισμού μέχρι την 
εκπόνηση και έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής 
των εγκαταστάσεων και η αισθητική ένταξή τους στο περιβάλλον 
καθορίζονται από την παραπάνω μελέτη. 
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Χάρτης 6 : Τα όρια περιοχών προστασίας του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου−Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου 

και νήσων Εχινάδων 

 
 

• Περιοχές του δικτύου Natura 2000 

Στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ξηρομέρου περιλαμβάνονται τμήματα 
περιοχών που είναι ενταγμένα στον ευρωπαϊκό κατάλογο των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000, ο οποίος εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής της 19ης 
Ιουλίου 2006 «σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή 
βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3261] 
(2006/613/ΕΚ)», και ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με τον Ν. 
3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  
 
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό δίκτυο περιοχών, οι 
οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι 
σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

• τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για 
την oρνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «Για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών» (όπως κωδικοποιήθηκε από την Οδηγία 
2009/147/ΕΚ). 
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• τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – 
SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ.  

 
Στον Δήμο Ξηρομέρου εμπίπτουν τμήματα των εξής περιοχών: 
 

1. GR2310001 ΕΖΔ Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, 
Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς 

2. GR2310007 ΕΖΔ Λίμνη Αμβρακία 

3. GR2310008 ΕΖΔ Λίμνη Οζερός 

4. GR2310011 ΖΕΠ Όρος Τσέρεκας (Ακαρνανικά) 

5. GR2310014 ΖΕΠ Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, 
Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτικός 
Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας 

6. GR2310016 ΖΕΠ Λίμνη Αμβρακία 

 

Ειδικότερα: 

Για τις περιοχές με κωδικούς GR2310001 και GR2310014 που περιλαμβάνονται στο 
Εθνικό Πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού έχει ήδη γίνει αναφορά 
στην προηγούμενη ενότητα. 

Οι περιοχές με κωδικούς GR2310007 και GR2310016 αναφέρονται στη λίμνη 
Αμβρακία. Πρόκειται για μια λίμνη η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό όριο 
του Δήμου Ξηρομέρου και η έκτασή της περιλαμβάνεται στα όρια τριών Δήμων 
(Ξηρομέρου, Ακτίου – Βόνιτσας και Αμφιλοχίας). Η συγκεκριμένη λίμνη θεωρείται 
πολύτιμο οικοσύστημα και βιότοπος ιδιαίτερης σημασίας για την αποδημία των 
πουλιών από και προς Ευρώπη και Αφρική. Καλύπτει επιφάνεια 1.420 ha, έχει 
περίμετρο 3 km, μέγιστο μήκος 13,8 km, μέγιστο πλάτος 3,8 km και μέγιστο βάθος 
40 m. Τροφοδοτείται με νερό από λεκάνη απορροής έκτασης περίπου 112 km2. 
Παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στη στάθμη του νερού, που οφείλονται στον 
έντονο καρστικό χαρακτήρα όλης της περιοχής καθώς επίσης και στον υψηλό βαθμό 
εξάτμισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
έχουν αλλάξει σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω της αποξήρανσης του 
βόρειου ρηχού τμήματος, εξαιτίας της ανομβρίας και της άρδευσης των γύρω 
περιοχών. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι, αν και θεωρείται ολιγοτροφική, 
ωστόσο έχει τραχειόφυτα, που απαντούν συνήθως σε εύτροφες ή μεσότροφες 
λίμνες. 

Η περιοχή με κωδικό GR2310008 αναφέρεται στη Λίμνη Οζερό, που βρίσκεται 
νοτιότερα της λίμνης Αμβρακίας και η μεγαλύτερη έκτασή της περιλαμβάνεται στο 
Δήμο Ξηρομέρου, ενώ μόλις ένα μικρό τμήμα της, στα ανατολικά, περιλαμβάνεται 
στον Δήμο Αγρινίου. Η λίμνη Οζερός (ή Γαλίτσα) βρίσκεται δυτικά του ποταμού 
Αχελώου, περίπου στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με την πόλη του Αγρινίου. Έχει 
έκταση 10-11,1 km 2 , περίμετρο 14 km, μέγιστο μήκος 5 km, μέγιστο πλάτος 2,6 km 
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και βάθος 8-10 m. Είναι καρστική λίμνη τεκτονικής προέλευσης και βρίσκεται κατά 
μήκος της τεκτονικής τάφρου του Αγρινίου. Σχηματίστηκε από τα νερά που 
εγκλωβίζουν στην περιοχή οι προσχώσεις του Αχελώου ποταμού, στον οποίο 
διοχετεύονται και τα πλεονάζοντα νερά της. Οι ανατολικές της ακτές, κοντά στην 
ροή του Αχελώου είναι χαμηλές με ήπιο ανάγλυφο, ενώ οι δυτικές ακτές που 
βρίσκονται κοντά στους πρόποδες του όρους Λιγκοβίτσι, είναι απότομες.  Το 
σύνολο των ακτών της λίμνης καλύπτεται από έντονη βλάστηση η οποία 
περιλαμβάνει πυκνούς καλαμιώνες στις ανατολικές ακτές και θαμνώδη – δενδρώδη 
βλάστηση στις δυτικές ακτές. Είναι τεκτονικής προέλευσης και την γένεσή της, την 
οφείλει στην ύπαρξη της μεγάλης ρηξιγενούς ζώνης από τον Αμβρακικό ως την 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  

Η περιοχή με κωδικό GR2310011 αναφέρεται στο όρος Τσέρεκα που αποτελεί μία 
από τις πολυπληθείς κορυφές των Ακαρνανικών Όρεων που διατρέχουν τον Δήμο 
Ξηρομέρου από Βορά προς Νότο. Το όρος Τσέρεκας βρίσκεται βορειοδυτικά του 
Μύτικα στην Δ.Ε. Αλυζίας και εκτείνεται βορειότερα εντός του γειτονικού Δήμου 
Ακτίου – Βόνιτσας μέχρι τον οικισμό Σκλάβαινα. Η περιοχή καλύπτεται από ανοικτά 
δάση Quercus, μακκία και φρύγανα. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στην περιοχή είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Πρόκειται για 
σημαντική περιοχή για είδη χαρακτηριστικά των ανοικτών ορεινών οικοτόπων. Στα 
αναπαραγόμενα είδη περιλαμβάνονται οκτώ από τα 21 είδη στην Ευρώπη που 
περιορίζονται (όταν αναπαράγονται) στη Μεσογειακή διάπλαση. Στην περιοχή αυτή 
περιλαμβάνεται επίσης το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Περγαντή-
Ξηρομέρου/Μοναστηράκι-Βατού-Θηρίου). 

 
• Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) (Wildlife refuges) 

Εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ξηρομέρου περιλαμβάνεται το 
καταφύγιο άγριας ζωής στην περιοχή Βαλτί Αστακού αρμοδιότητας του Δασαρχείου 
Αμφιλοχίας (Υ.Α. 172695/2438 ΦΕΚ 452/Β/1985), καθώς και τμήματα τoυ 
καταφυγίoυ άγριας ζωής στον Πεταλά αρμοδιότητας του δασαρχείου Αμφιλοχίας 
(Υ.Α. 42709/2393 ΦΕΚ 834/Β/1976). 

Τα καταφύγια άγριας ζωής σύμφωνα με το νόμο 3937/2011 περιλαμβάνονται στις 
περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat / species management areas) 
μαζί με τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και με τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000. 

Σύμφωνα με το Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4315/2014: 

«Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών 
ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας 
χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή 
φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και η αποξήρανση 
ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη 
αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή 
ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας 
πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και 
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δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει.» 

Επιπλέον σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 που τροποποιεί τον Ν. 1650/1986: 

«Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες 
μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα 
βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του 
βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και 
ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με 
τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης 
υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, 
δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών 
εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες 
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι 
προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 

 

Λοιπά Αξιόλογα οικοσυστήματα 
• Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου 

Εκτός από τις παραπάνω προστατευόμενες περιοχές, εντός του Δήμου Ξηρομέρου 
εκτείνεται ένα σημαντικό δασικό οικοσύστημα, το Βελινοδάσος Ξηρομέρου. 
Σύμφωνα με στοιχεία που μας παραχώρησε ο Σύλλογος Φίλων της Βελανιδιάς και 
Περιβάλλοντος «Η ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ», πρόκειται για ένα δασικό οικοσύστημα με 
συνολική έκταση 130.000 στρεμμάτων περίπου και αποτελεί το μεγαλύτερο σε 
έκταση δάσος ήμερης βελανιδιάς στην περιοχή των Βαλκανίων. Εκτείνεται από την 
παραλιακή περιοχή των όρμων Αστακού και Πλατυγιαλίου μέχρι τον ποταμό 
Αχελώο στα ανατολικά και μέχρι τη λίμνη Οζερό στα βορειοανατολικά. 

Ιδιοκτησιακά αποτελεί ένα δημόσιας ιδιοκτησίας δάσος μέσα στο οποίο 
περιλαμβάνονται και ιδιωτικές εκτάσεις, κυρίως καλλιέργειες και βοσκότοποι. Ο 
βασικός πυρήνας της περιοχής του δάσους εκτείνεται στη λοφοσειρά Λιγοβίτσι – 
Μάνινα. 

Περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια τριών Δήμων: 

1. Του Δήμου Ξηρομέρου, όπου ανήκει και το μεγαλύτερο τμήμα του δάσους 

2. Του Δήμου Αγρινίου και 

3. Του Δήμου Μεσολογγίου 

Σήμερα το βελανιδοδάσος Ξηρομέρου δεν είναι ενταγμένο σε κανένα καθεστώς 
προστασίας, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνον ένα πολύ μικρό τμήμα του 
περιλαμβάνεται στην ζώνη προστασίας NATURA 2000, με την οποία προστατεύεται 
ο υγρότοπος της λίμνης Οζερού που γειτνιάζει με το δάσος. Επίσης το 
βελανιδοδάσος Ξηρομέρου χαρακτηρίζεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
(ΤΙΦΚ) στην βάση δεδομένων που διατηρεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
χαρακτηρισμός ωστόσο που δεν έχει θεσμική υπόσταση. Πρόσφατα εκπονήθηκε για 
λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαχειριστική 
μελέτη για το τμήμα του Βελανιδοδάσους που υπάγεται στη διοικητικά όρια του 
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Δασαρχείου Αμφιλοχίας. Η μελέτη αυτή, όμως δεν έχει καμία θεσμική υπόσταση 
και η εφαρμογή της υπόκειται στη δικαιοδοσία του Δασαρχείου Αμφιλοχίας. Κατά 
την άποψη του Συλλόγου Φίλων της Βελανιδιάς δημιουργείται σοβαρό έλλειμμα 
στην αποτελεσματική προστασία του δάσους λόγω της διοικητικής του διάσπασης 
σε τρία διαφορετικά δασαρχεία (Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Μεσολογγίου). Πάγιο 
αίτημα του συλλόγου είναι η διοικητική υπαγωγή της συνολικής έκτασης του 
βελανιδοδάσους Ξηρομέρου σε ένα Δασαρχείο ή ακόμη και στον φορέα διαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και του Αχελώου 
ποταμού. 

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να διατηρηθεί, να προστατευθεί και να 
αναδειχθεί το βελανιδοδάσος του Ξηρομέρου απαιτείται να ενταχθεί σε ένα 
καθεστώς προστασίας, να αποτελέσει δηλαδή Προστατευόμενη Περιοχή κατά τον 
Ν. 3937/2011. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη στο πλαίσιο του Ν. 1650/1986 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΝ, με 
προτεινόμενο αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) τον φορέα των Λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού. 

 

Πηγές ρύπανσης  

Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης στην περιοχή οφείλονται στις διάφορες 
ανθρώπινες δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες εντός του Δήμου. Οι 
σημαντικότερες εξ’ αυτών είναι οι ακόλουθες: 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην παράκτια περιοχή του Δήμου. Η παραλιακή περιοχή του 
Δ. Ξηρομέρου είναι από τις πλέον επιβαρυμένες ακτές της χώρας ως προς την 
εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών. Η ρύπανση που προκαλείται από τις 
ιχθυοκαλλιέργειες οφείλεται: 

• στα υλικά συσκευασίας των ψαριών, τα οποία συνήθως δεν απορρίπτονται 
στους κατάλληλους κάδους και παρασύρονται από τον αέρα μέσα στη 
θάλασσα και στη συνέχεια βγαίνουν στις ακτές.  

• στα νεκρά ψάρια που ξεβράζονται έξω από τα κλουβιά, και στη γύρω 
περιοχή. 

• στα υπολείμματα ζωοτροφών που παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύματα 
και πολλές φορές ξεβράζονται στις ακτές ή καταναλώνονται από τα 
αλιεύματα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής 

• στα περιττώματα των ψαριών που κατακάθονται ως ιζήματα στον πυθμένα 
της θάλασσας μολύνοντας τα υποβρύχια οικοσυστήματα. 
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Χάρτης 7 : Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Ξηρομέρου 
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1.1.2.2 Υποτομέας Ποιότητα ζωής των κατοίκων 

Εκτός των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος που περιγράφτηκαν ανωτέρω, 
η ποιότητα ζωής των κατοίκων εξαρτάται και από τις παραμέτρους του δομημένου 
περιβάλλοντος (κτίρια, κατοικίες, ανέσεις κατοικιών, πολεοδομική οργάνωση 
οικισμών, κτλ.). Στη συνέχεια περιγράφονται αυτές οι παράμετροι αντλώντας 
στοιχεία από τις απογραφές της ΕΛ.ΣΤΑΤ. των ετών 2001 και 2011. 

 

Απογραφή κτιρίων / κατοικιών 

• Τύπος κτιρίων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011, η αναλογία των μονοκατοικιών 
έναντι των άλλων τύπων κατοικιών είναι περίπου διπλάσια υπέρ των 
μονοκατοικιών, και υπερβαίνει την αντίστοιχη αναλογία τόσο την Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας όσο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η οποία είναι περίπου 
1,1. Η αναλογία αυτή σε επίπεδο χώρα κυμαίνεται στο 0,6. 

Πίνακας 13 - Τύπος κτιρίων  

  
Γεωγραφικό διαμέρισμα 

  
Σύνολο 

Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία 
Μονοκατοικία Άλλος τύπος (διπλοκατοικία 

, πολυκατοικία, κτίριο που η 
κύρια χρήση του δεν είναι 

κατοικία) 
Σύνολο Χώρας 6,371,901 2,457,437 3,914,464 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 388,791 199,615 189,176 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 119,514 69,572 49,942 

Δήμος Ξηρομέρου 7,319 4,806 2,513 
  Αναλογία Ποσοστό % 
Σύνολο Χώρας 0.6 38.6% 61.4% 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 1.1 51.3% 48.7% 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 1.4 58.2% 41.8% 
Δήμος Ξηρομέρου 1.9 65.7% 34.3% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 
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Γράφημα 7 - Ποσοστιαία αναλογία κτιρίων ανά τύπο 

 
 

• Κανονικές κατοικίες και κατάσταση κατοικίας 

Ο Δήμος Ξηρομέρου διέθετε κατά την απογραφή του 2011 7.319 κατοικίες, εκ των 
οποίων οι 4,289 ήταν κατοικημένες (ποσοστό 58,6%) και οι υπόλοιπες 3.030 ήταν 
κενές (ποσοστό 47,4%). Το ποσοστό των κατοικούμενων κατοικιών στον Δήμο 
Ξηρομέρου είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 
Περιφέρειας και Χώρας.  

Το στοιχείο αυτό συνδυαζόμενο με το υψηλό ποσοστό που παρουσιάζει ο Δήμος 
στις δευτερεύουσες κατοικίες (40% του συνόλου των κενών κατοικιών), και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος δεν είναι τουριστικός, δείχνει ως έναν βαθμό την 
τάση εγκατάλειψης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των δευτερευουσών κατοικιών 
αποτελούν τα πατρικά σπίτια πολλών ετεροδημοτών που τα χρησιμοποιούν ως 
δευτερεύουσες κατοικίες κυρίως τους θερινούς μήνες. 
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Πίνακας 14 - Κανονικές κατοικίες (κατοικούμενες / κενές)  

Γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

Σύνολο 
κανονικών 
κατοικιών 

K α ν ο ν ι κ έ ς    κ α τ ο ι κ ί ε ς 
Kατοικού-

μενες 
Κενές  

Σύνολο 
κενών 

κατοικιών 

για 
ενοικίαση ή 

πώληση 

Εξοχι-
κές  

Δευτερεύ
ουσες 

για άλλο 
λόγο 

Σύνολο Χώρας 6,371,901 4,122,088 2,249,813 542,897 729,96
4 

621,881 355,071 

Περιφέρεια 
Δυτικής 
Ελλάδας 

388,791 240,541 148,250 28,492 58,131 42,810 18,817 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρναν
ίας 

119,514 74,338 45,176 6,828 16,839 15,712 5,797 

Δήμος 
Ξηρομέρου 

7,319 4,289 3,030 434 1,038 1,216 342 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

Πίνακας 15 - Ποσοστιαία κατανομή κανονικών κατοικιών (κατοικούμενες / κενές)  

  
Γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

K α ν ο ν ι κ έ ς    κ α τ ο ι κ ί ε ς 
Kατοικού-
μενες 

Κενές  
Σύνολο 
κενών 
κατοικιών 

για 
ενοικίαση ή 
πώληση 

εξοχικές  δευτερεύουσες για άλλο 
λόγο 

Σύνολο Χώρας 64.7% 35.3% 24.1% 32.4% 27.6% 15.8% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

61.9% 38.1% 19.2% 39.2% 28.9% 12.7% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

62.2% 37.8% 15.1% 37.3% 34.8% 12.8% 

Δήμος Ξηρομέρου 58.6% 41.4% 14.3% 34.3% 40.1% 11.3% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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Γράφημα 8 - Ποσοστιαία κατανομή κενών κατοικιών 

 
 

• Αριθμός δωματίων ανά κατοικία 

Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα, στον Δήμο 
Ξηρομέρου το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών (39,7%) έχουν 3 δωμάτια και 
ακολουθούν οι κατοικίες με 4 δωμάτια σε ποσοστό 25,5%. Τα ποσοστά αυτά είναι 
υψηλότερα τόσο σε επίπεδο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας όσο και σε επίπεδο 
Περιφέρειας και Χώρας. Οι κατοικίες με έξι δωμάτια και πάνω έχουν πολύ μικρό 
ποσοστό στον Δήμο Ξηρομέρου (1,9%), το οποίο είναι περίπου ίδιο με το ποσοστό 
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, αλλά σημαντικά χαμηλότερο σε επίπεδο Περιφέρειας 
και Χώρας. 
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Πίνακας 16 - Αριθμός Δωματίων ανά κατοικία  

Γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

Σύνολο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
1 2 3 4 5 6+ 

Σύνολο Χώρας 6,371,901 517,084 1,605,781 2,429,591 1,337,932 330,216 151,297 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

388,791 32,599 87,546 145,319 91,075 22,525 9,727 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

119,514 8,750 28,393 45,665 28,074 6,244 2,388 

Δήμος Ξηρομέρου 7,319 373 1,676 2,776 1,868 490 136 
 
Γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

Σύνολο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
1 2 3 4 5 6+ 

Σύνολο Χώρας 100% 8.1% 25.2% 38.1% 21.0% 5.2% 2.4% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

100% 8.4% 22.5% 37.4% 23.4% 5.8% 2.5% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

100% 7.3% 23.8% 38.2% 23.5% 5.2% 2.0% 

Δήμος Ξηρομέρου 100% 5.1% 22.9% 37.9% 25.5% 6.7% 1.9% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 

 

Γράφημα 9 - Ποσοστιαία αναλογία κτιρίων ανά τύπο 
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• Επιφάνεια κατοικιών 

Όπως φαίνεται στους επόμενους πίνακες και στο αντίστοιχο γράφημα οι 
περισσότερες κατοικίες στον Δήμο Ξηρομέρου έχουν μέση επιφάνεια 70 – 79 τ.μ. σε 
ποσοστό 17,2%. Επίσης σημαντικά είναι τα ποσοστά των κατοικιών με επιφάνεια 80 
– 89 τ.μ. (15,6%) και 60 – 69 τ.μ. (15,5%). Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα από 
την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και τη χώρα. 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη επιφανειών ο Δήμος Ξηρομέρου ακολουθεί 
περίπου την κατανομή σε επίπεδο Περιφέρειας και Χώρας. 
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Πίνακας 17 - Επιφάνεια κατοικιών (τ.μ. ) 

Γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

Σύνολο Επιφάνεια (μ2) 
Κάτω 

από 40 
 40 -  49  50 -  59  60 -  69  70 -  79  80 -  89  90 -  99 100 - 109 110 - 119 120+ 

Σύνολο Χώρας 6,371,901 452,964 440,162 675,744 725,496 848,415 898,523 595,985 595,908 287,675 851,029 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

388,791 29,219 26,172 37,218 42,271 48,900 56,968 39,338 39,391 18,319 50,995 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

119,514 8,771 10,107 12,056 14,114 14,971 16,845 12,095 11,952 5,337 13,266 

Δήμος Ξηρομέρου 7,319 435 500 776 1,131 1,258 1,141 690 695 198 495 

 

Γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

Σύνολο Επιφάνεια (μ2) 
Κάτω 

από 40 
 40 -  49  50 -  59  60 -  69  70 -  79  80 -  89  90 -  99  100 - 109  110 - 119 120+ 

Σύνολο Χώρας 100.0% 7.1% 6.9% 10.6% 11.4% 13.3% 14.1% 9.4% 9.4% 4.5% 13.4% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

100.0% 7.5% 6.7% 9.6% 10.9% 12.6% 14.7% 10.1% 10.1% 4.7% 13.1% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

100.0% 7.3% 8.5% 10.1% 11.8% 12.5% 14.1% 10.1% 10.0% 4.5% 11.1% 

Δήμος Ξηρομέρου 100.0% 5.9% 6.8% 10.6% 15.5% 17.2% 15.6% 9.4% 9.5% 2.7% 6.8% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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Γράφημα 10 - Ποσοστιαία αναλογία των κατοικιών ανά επιφάνεια (τ.μ. ) 

 
• Ηλικία κτιριακού αποθέματος 

Σύμφωνα τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την απογραφή κατοικιών του 2011 και όπως 
απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες και το σχετικό γράφημα, περισσότερες από 
τις μισές κατοικίες έχουν κατασκευαστεί πριν το 1970. Πρόκειται λοιπόν για παλιές 
κατά κανόνα κατοικίες, οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν ανάγκη 
συντήρησης και επισκευών, ενώ παράλληλα σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα 
στους ημιορεινούς οικισμούς ελλείπονται σημαντικών ανέσεων που θεωρούνται 
δεδομένες για τις σύγχρονες κατοικίες (π.χ. εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, 
λουτρό, κτλ.). Από την άλλη το παλιό κτιριακό απόθεμα του Δήμου σε συνδυασμό 
με τις τοπικές κατασκευαστικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
ανάδειξης και βελτίωσης της ελκυστικότητας των οικισμών του Δήμου σε 
συνδυασμό με αναπλάσεις των δημόσιων χώρων (π.χ. πλατείες, δρόμοι, κτλ.) 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τον Δήμο Ξηρομέρου, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
κατοικιών έχουν κατασκευαστεί στη δεκαετία 1961 - 1970 (21,9%), ακολουθούν οι 
κατοικίες που χτίστηκαν τη δεκαπενταετία αμέσως μετά των Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
1946 – 1960 με ποσοστό 17,5%, και οι κατοικίες που χτίστηκαν τη δεκαετία 1971 – 
1980 με ποσοστό 17,2%. Οι πιο παλιές κατοικίες, που χτίστηκαν πριν το 1945 
αποτελούν το 15,9% του συνόλου των κατοικιών του Δήμου. Η παλαιότητα των 
κατοικιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αντίστοιχη παλαιότητα των οικισμών η 
πλειονότητα των οποίων κατοικούνται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
στοιχείο που αποτυπώνει την ιστορική σημασία της περιοχή του Δ. Ξηρομέρου. 

Συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 
Περιφέρειας και Χώρας, η πλειονότητα των κατοικιών (σε ποσοστά άνω του 60%) 
και στις τρεις περιπτώσεις είναι χτισμένες μετά το 1970.
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Πίνακας 18 - Χρονική περίοδος κατασκευής κτιρίων 

Γεωγραφικό διαμέρισμα Σύνολο Περίοδος κατασκευής 
Πριν από το 

1945 
1946 - 
1960 

1961 - 1970 1971 - 
1980 

1981 - 1990 1991 - 
2000 

2001 - 
2005 

2006 και μετά 

Σύνολο Χώρας 6,371,901 482,131 605,693 1,002,902 1,437,424 1,049,931 806,977 539,009 447,834 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

388,791 32,473 37,555 58,012 81,911 69,621 53,042 31,986 24,191 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 119,514 13,315 14,955 19,351 23,069 20,934 12,993 7,894 7,003 
Δήμος Ξηρομέρου 7,319 1,161 1,284 1,604 1,261 883 630 265 231 
            

  
Γεωγραφικό διαμέρισμα 

Σύνολο Περίοδος κατασκευής 
Πριν από το 

1945 
1946 - 
1960 

1961 - 1970 1971 - 
1980 

1981 - 1990 1991 - 
2000 

2001 - 
2005 

2006 και μετά 

Σύνολο Χώρας 100.0% 7.6% 9.5% 15.7% 22.6% 16.5% 12.7% 8.5% 7.0% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

100.0% 8.4% 9.7% 14.9% 21.1% 17.9% 13.6% 8.2% 6.2% 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 100.0% 11.1% 12.5% 16.2% 19.3% 17.5% 10.9% 6.6% 5.9% 
Δήμος Ξηρομέρου 100.0% 15.9% 17.5% 21.9% 17.2% 12.1% 8.6% 3.6% 3.2% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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Γράφημα 11- Ποσοστιαία αναλογία των κατοικιών ανά χρονική περίοδο 
κατασκευής 
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• Ανέσεις κατοικιών / κουζίνα 

Στο σύνολο των κανονικών κατοικιών του Δ. Ξηρομέρου ένα σημαντικό ποσοστό 
32,6% των κατοικιών διαθέτει κουζίνα μικρότερης των 4 τ.μ. Το ποσοστό αυτό σε 
επίπεδο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας και Χώρας είναι σαφώς μικρότερο. 
Αντίθετα οι κατοικίες χωρίς κουζίνα στον Δ. Ξηρομέρου είναι λιγότερες  συγκριτικά 
με την Π.Ε., την Περιφέρεια και την Χώρα. 

 

Πίνακας 19- Κανονικές κατοικίες με ή χωρίς κουζίνα 
Γεωγραφικό 
επίπεδο 

Κανονικές κατοικίες 
Σύνολο Έχει κουζίνα 

μεγαλύτερη των 4 
μ2  

Έχει κουζίνα 
μικρότερη των 4 

μ2  

Δεν έχει κουζίνα  

Σύνολο Χώρας 6.371.901 4.354.643 1.817.712 199.546 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

388.791 272.274 104.526 11.991 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

119.514 82.565 33.263 3.686 

Δήμος Ξηρομέρου 7.319 4.734 2.384 201 
 
Γεωγραφικό 
επίπεδο 

Κανονικές κατοικίες 
Σύνολο Έχει κουζίνα 

μεγαλύτερη των 4 
μ2  

Έχει κουζίνα 
μικρότερη των 4 

μ2  

Δεν έχει κουζίνα  

Σύνολο Χώρας 100,0% 68,3% 28,5% 3,1% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

100,0% 70,0% 26,9% 3,1% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

100,0% 69,1% 27,8% 3,1% 

Δήμος Ξηρομέρου 100,0% 64,7% 32,6% 2,7% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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• Ανέσεις κατοικιών / λουτρό 

Οι κατοικίες που διαθέτουν εσωτερικό λουτρό στον Δ. Ξηρομέρου αποτελούν το 
83,7% του συνόλου των κανονικών κατοικιών, ποσοστό που είναι μικρότερο τόσο 
από την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (89,5%), όσο και από αυτό της Περιφέρειας (93,2%) 
και της Χώρας (95,2%). 

Οι κατοικίες που δεν διαθέτουν εσωτερικό λουτρό αποτελούν το 16,3% και 
κατανέμονται συνήθως στους ημιορεινούς οικισμούς που έχουν το παλιότερο 
κτιριακό απόθεμα. 

Πίνακας 20 - Κανονικές κατοικίες με ή χωρίς λουτρό 

Γεωγραφικό 
επίπεδο 

Κανονικές κατοικίες 
Σύνολο Υπάρχει 

λουτρό μέσα 
στην κατοικία 

Υπάρχει  
λουτρό έξω από 
την  κατοικία / 

Χωρίς λουτρό ή 
ντους  

Υπάρχει 
λουτρό μέσα 
στην κατοικία 

(%) 

Υπάρχει  λουτρό 
έξω από την  

κατοικία / Χωρίς 
λουτρό ή ντους (%) 

Σύνολο Χώρας 6.371.901 6.067.241 304.660 95,2% 4,8% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

388.791 362.461 26.330 93,2% 6,8% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

119.514 106.952 12.562 89,5% 10,5% 

Δήμος Ξηρομέρου 7.319 6.126 1.193 83,7% 16,3% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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• Ανέσεις κατοικιών / τουαλέτα 

Όσον αφορά την ύπαρξη ή όχι τουαλέτας εντός των κατοικιών, σε επίπεδο Δήμου το 
84% των κανονικών κατοικιών έχει εσωτερική τουαλέτα, ενώ το υπόλοιπο 15% έχει 
εξωτερική τουαλέτα ή δεν έχει καθόλου. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται 
σημαντικά σε επίπεδο Π.Ε., Περιφέρειας και Χώρας, όπου οι κατοικίες με εξωτερική 
ή καθόλου τουαλέτα είναι πολύ λιγότερες με ποσοστά 9,7%, 6% και 4,3% 
αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 21 - Κανονικές κατοικίες με ή χωρίς τουαλέτα 

Γεωγραφικό 
επίπεδο 

Κανονικές κατοικίες  
Σύνολο Έχει 

τουαλέτα 
μέσα στην 
κατοικία 

Έχει 
τουαλέτα 
εκτός της 

κατοικίας / 
Δεν έχει 
τουαλέτα  

Έχει 
τουαλέτα 

μέσα στην 
κατοικία  

(%) 

Έχει τουαλέτα 
εκτός της 

κατοικίας / Δεν 
έχει τουαλέτα (%) 

Σύνολο Χώρας 6.371.901 6.098.507 273.394 95,7% 4,3% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

388.791 365.651 23.140 94,0% 6,0% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

119.514 107.956 11.558 90,3% 9,7% 

Δήμος Ξηρομέρου 7.319 6.145 1.174 84,0% 16,0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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• Ανέσεις κατοικιών / θέρμανση 

Στον Δ. Ξηρομέρου οι κατοικίες χωρίς θέρμανση καταλαμβάνουν ποσοστό 17,1% το 
οποίο είναι κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Π.Ε. 
(13,8%), Περιφέρειας (13,1%) και Χώρας (12%). Συγκριτικά χαμηλό ποσοστό 
καταλαμβάνουν και οι κατοικίες που διαθέτουν κεντρική θέρμανση στον Δήμο 
(36,6%) όταν στα άλλα γεωγραφικά επίπεδα το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το 
50%. Στον Δ. Ξηρομέρου οι περισσότερες κανονικές κατοικίες διαθέτουν άλλου 
είδους θέρμανση – πλην κεντρικής – η οποία στο συντριπτικό ποσοστό της αφορά 
σε τζάκια ή ξυλόσομπες, ενώ πολλές είναι και οι κατοικίες που χρησιμοποιούν για 
θέρμανση ηλεκτρικά σώματα, A/C ή ηλεκτρικές θερμάστρες. 

Πίνακας 22 - Κανονικές κατοικίες ανάλογα με το είδος θέρμανσης 

Γεωγραφικό 
επίπεδο 

  

Κανονικές κατοικίες Ποσοστό (%) 
Σύνολο Κεντρική 

θέρμανση  
Άλλο είδος 
θέρμανσης 

Δεν έχει 
θέρμανση 

Κεντρική 
θέρμανση  

Άλλο είδος 
θέρμανσης 

Δεν έχει 
θέρμανση 

Σύνολο 
Χώρας 

6.371.901 4.317.174 1.291.483 763.244 67,8% 20,3% 12,0% 

Περιφέρεια 
Δυτικής 
Ελλάδας 

388.791 236.266 101.722 50.803 60,8% 26,2% 13,1% 

Π.Ε. 
Αιτωλοα-
καρνανίας 

119.514 63.729 39.327 16.458 53,3% 32,9% 13,8% 

Δήμος 
Ξηρομέρου 

7.319 2.678 3.390 1.251 36,6% 46,3% 17,1% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 

Γράφημα 12 - Ποσοστιαία αναλογία των κατοικιών ανά είδος θέρμανσης 
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• Αριθμός νοικοκυριών και μέλη αυτών 

Στον Δήμο Ξηρομέρου τα περισσότερα νοικοκυριά είναι διμελή σε ποσοστό 30,9%, 
ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των μονομελών νοικοκυριών το οποίο φθάνει 
το 24,3%. Το στοιχείο αυτό εάν συνδυαστεί με το στοιχείο των ατόμων που 
υπερβαίνει το 64 έτος της ηλικίας, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 
των νοικοκυριών αφορά ηλικιωμένα άτομα των οποίων τα παιδιά έχουν 
μεταναστεύσει στα αστικά κέντρα της χώρας. 

Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό γήρανσης που μαστίζει τον Δ. 
Ξηρομέρου λόγω της υπογεννητικότητας αλλά και της μετανάστευσης των νέων 
ανθρώπων στα αστικά κέντρα της χώρας ή και εκτός χώρας. Η γήρανση του 
πληθυσμού, όπως και τα πολλά μονομελή νοικοκυριά ηλικιωμένων ανθρώπων 
αυξάνει σημαντικά τη σημασία των υποδομών και των δράσεων κοινωνικής 
πρόνοιας που θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Δήμο. Ταυτόχρονα, τα μέτρα 
αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν και με μέτρα / κίνητρα συγκράτησης του 
πληθυσμού, ιδίως του πληθυσμού των παραγωγικών ηλικιών που θα συμβάλλουν 
αφενός στην άρση της γήρανσης και αφετέρου με την εργασία τους  στην ανάπτυξη 
του Δήμου. 

Πίνακας 23 - Νοικοκυριά και μέλη αυτών 

Γεωγραφικό επίπεδο  1 μέλος  2 μέλη  3 μέλη  4 μέλη  5 μέλη  6 μέλη και 
άνω 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 17.162 21.314 13.612 13.234 5.696 3.839 
Δήμος Ξηρομέρου 1.046 1.327 711 659 342 216 
  Ποσοστά (%) 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 22,9% 28,5% 18,2% 17,7% 7,6% 5,1% 
Δήμος Ξηρομέρου 24,3% 30,9% 16,5% 15,3% 8,0% 5,0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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Γράφημα 13 - Ποσοστιαία αναλογία των νοικοκυριών ανά αριθμό μελών 
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• Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται πλέον στη σύγχρονη εποχή η δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα η πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον Δήμο Ξηρομέρου μόλις το 12,2% των 
νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό που είναι σημαντικά 
χαμηλότερο τόσο σε επίπεδο Π.Ε. (23,4%), όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας (31,9%) 
και Χώρας (42,9%). 

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί μία αναγκαιότητα πλέον, καθώς αυξάνονται 
συνεχώς οι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους φορείς του Δημοσίου 
τομέα, με το τραπεζικό σύστημα, καθώς και με πλήθος άλλων Οργανισμών και 
Φορέων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις προς τους 
κατοίκους ιδιαίτερα τους νεότερους σε ηλικία να αποκτήσουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 
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Πίνακας 24  - Πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο. 

Γεωγραφικό 
επίπεδο 

Σύνολο 
νοικοκυριών  

Ποσοστό (%) νοικοκυριών που:  
έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο  
δεν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

Σύνολο Χώρας 4.134.540 42,9 57,1 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

242.359 31,9 68,1 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

74.857 23,4 76,6 

Δήμος Ξηρομέρου 4.301 12,2 87,8 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 
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• Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων 

Στον Δήμο Ξηρομέρου τα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο αποτελούν το 
34,9%. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μικρότερο στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
(33,85%) και αρκετά μικρότερο στην Περιφέρεια (31,4%) και τη Χώρα (30,4%). 

Τα περισσότερα νοικοκυριά διαθέτουν 1 αυτοκίνητο σε ποσοστό 46%, ενώ τα 
νοικοκυριά με 2 ή/και περισσότερα αυτοκίνητα αποτελούν το 19,1% του συνόλου 
των νοικοκυριών. 

 

Πίνακας 25 - Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων 
Γεωγραφικό 

επίπεδο 
Σύνολο 

νοικοκυριών  
Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων 

Χωρίς 
αυτοκίνητο 

1 αυτοκίνητο  2 + αυτοκίνητα  

Σύνολο Χώρας 4.134.540 1.255.683 1.881.231 997.626 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

242.359 76.190 107.382 58.787 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

74.857 25.330 33.098 16.429 

Δήμος Ξηρομέρου 4.301 1.499 1.979 823 
 

Γεωγραφικό 
επίπεδο 

 

Σύνολο 
νοικοκυριών  

Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων 
Χωρίς 

αυτοκίνητο  
1 αυτοκίνητο  2 + αυτοκίνητα  

Σύνολο Χώρας 4.134.540 30,4% 45,5% 24,1% 
Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

242.359 31,4% 44,3% 24,3% 

Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας 

74.857 33,8% 44,2% 21,9% 

Δήμος Ξηρομέρου 4.301 34,9% 46,0% 19,1% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, Ίδια επεξεργασία 

 

Οικισμοί – Πολεοδομικό καθεστώς 
Ο Δήμος Ξηρομέρου με βάση το μητρώο των οικισμών για το 2011 έχει 26 
οικισμούς. Από αυτούς μόνον ο Αστακός έχει μόνιμο πληθυσμό άνω των 2000 
κατοίκων. Οι υπόλοιποι κατανέμονται ως εξής: 
• 1 οικισμός, ο Άγιος Αθανάσιος Αρχοντοχωρίου, απογράφηκε με 0 κατοίκους 
• 11 πολύ μικροί οικισμοί που έχουν μόνιμο πληθυσμό κάτω των 200 κατοίκων 
• 8 μικροί οικισμοί που έχουν μόνιμο πληθυσμό 201 - 500 κατοίκους 
• 4 μεσαίου μεγέθους οικισμοί που έχουν μόνιμο πληθυσμό 501 – 1.000 

κατοίκους 
• 2 οικισμοί έχουν μόνιμο πληθυσμό 1.001 – 2.000 κατοίκους 

 
Ως προς το καθεστώς δόμησης που διέπει τους οικισμούς αυτούς: 
• 1 οικισμός, ο Αστακός διαθέτει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (απ. 

Αριθμ. 72674/3647 ΦΕΚ 1263/Δ/1987) του Ν. 1337/1983 
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• 20 οικισμοί έχουν εγκεκριμένο όριο οικισμού με απόφαση Νομάρχη 
• 2 οικισμοί, Παλαιομάνινα και Φυτείες δομούνται με το καθεστώς των 

οικισμών πρό του 1923 (Π.Δ/γμα ΦΕΚ 181/Δ/1981) 
• 3 οικισμοί Βαλτί, Άγιος Αθανάσιος και Παλιόβαρκα αποτελούν άτυπες 

οικιστικές συγκεντρώσεις και δομούνται με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου 
δόμησης. 

 

Πίνακας 26 – Μητρώο οικισμών Δήμου Ξηρομέρου και Πολεοδομικό καθεστώς 

Κωδικός Περιγραφή Πολεοδομικό καθεστώς Αρ. ΦΕΚ 

3807 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
(Έδρα: Αστακός,ο) 

 

380701 Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ  
38070101 Δ.Κ. Αστακού  
3807010101 Αστακός,ο Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο 
1263/Δ/1987  

3807010102 Βαλτίον,το Εκτός σχεδίου 538/Δ/1978 
270/Δ/1985 

38070102 Τ.Κ. Αγραμπέλων  
3807010201 Αγράμπελα,τα Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
814/Δ/1986 

38070103 Τ.Κ. Βασιλοπούλου  
3807010301 Βασιλόπουλον,το Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
806/Δ/1986 
1265/Δ/1987 
828/Δ/1988 

38070104 Τ.Κ. Βλιζιανών  
3807010401 Βλιζιανά,τα Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
406/Δ/1988 

38070105 Τ.Κ. Καραϊσκάκη  
3807010501 Καραϊσκάκης,ο Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
41/Δ/1988 

38070106 Τ.Κ. Μαχαιρά  
3807010601 Μαχαιράς,ο Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
775/Δ/1986 

38070107 Τ.Κ. Μπαμπίνης  
3807010701 Μπαμπίνη,η Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
1233/Δ/1986 

38070108 Τ.Κ. Παλαιομανίνας  
3807010801 Παλαιομάνινα,η Οικισμός προ 1923 138/Δ/1981 
38070109 Τ.Κ. Προδρόμου  
3807010901 Πρόδρομος,ο Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
828/Δ/1988 

38070110 Τ.Κ. Σκουρτούς  
3807011001 Σκουρτού,η Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
500/Δ/1986 

38070111 Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου  
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Κωδικός Περιγραφή Πολεοδομικό καθεστώς Αρ. ΦΕΚ 

3807011101 Στρογγυλοβούνιον,το Οριοθετημένος με   απ. 
Νομάρχη 

631/Δ/1986 

3807011102 Μάνινα Βλιζιανών,η Οριοθετημένος με   απ. 
Νομάρχη 

662/Δ/1986 

38070112 Τ.Κ. Χρυσοβίτσης  
3807011201 Χρυσόβιτσα,η Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
351/Δ/1986 
918/Δ/1986 

380702 Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ  
38070201 Τ.Κ. Κανδήλας  
3807020101 Κανδήλα,η Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
1247/Δ/1986 

38070202 Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου  
3807020201 Αρχοντοχώριον,το Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
406/Δ/1988 

3807020202 Άγιος Αθανάσιος,ο Εκτός σχεδίου 538/Δ/1978 
270/Δ/1985 

3807020203 Παλιόβαρκα,η Εκτός σχεδίου 538/Δ/1978 
270/Δ/1985 

38070203 Τ.Κ. Βάρνακα  
3807020301 Βάρνακας,ο Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
448/Δ/1987 

38070204 Τ.Κ. Μύτικα  
3807020401 Μύτικας,ο Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
182/Δ/1986 
1280/Δ/1986 

38070205 Τ.Κ. Παναγούλας  
3807020501 Παναγούλα,η Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
25/Δ/1991 

380703 Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ  
38070301 Τ.Κ. Φυτειών  
3807030101 Φυτείαι,αι Οικισμός προ 1923 138/Δ/1981 
3807030102 Κουβαράς,ο Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
17/Δ/1988 
263/Δ/1988 

38070302 Τ.Κ. Παππαδάτου  
3807030201 Παππαδάτος,ο Οριοθετημένος με   απ. 

Νομάρχη 
511/Δ/1986 

3807030202 Άγιος Στέφανος,ο Οριοθετημένος με   απ. 
Νομάρχη 

697/Δ/1986 

3807030203 Ρίβιον,το Οριοθετημένος με   απ. 
Νομάρχη 

900/Δ/1986 

 

Άλλοι θεσμοθετημένοι υποδοχείς 

 Βιομηχανικές περιοχές 
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Στο Δ. Ξηρομέρου, αλλά και σε ολόκληρη την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας υπάρχει μόνον 
μία θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή, η οποία είναι μοναδική στο είδος της σε 
εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για τη ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή (ΝΑΒΙΠΕ) 
Πλατυγιαλίου Αστακού. Η μοναδικότητα της έγκειται στο ότι διαθέτει δικό της 
αμιγώς εμπορικό λιμάνι πολλαπλών λειτουργιών και επιπλέον έχει χαρακτηριστεί 
και λειτουργεί με το Π.Δ/γμα 133/1990 (ΦΕΚ 54 Α) ως Ελεύθερη Εμπορική και 
Βιομηχανική Ζώνη. Η χρήση και εκμετάλλευση των λιμενικών υποδομών και της 
βιομηχανικής περιοχής έχουν παραχωρηθεί, ύστερα από διαγωνισμό, από το  
Ελληνικό Δημόσιο στην Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε. για 25 έτη.   

Η ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. είναι η εταιρεία διοίκησης και διαχείρισης του λιμένα και της 
βιομηχανικής περιοχής και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, είναι δε παράλληλα και διαχειριστής της Ελεύθερης Ζώνης 
σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 1207/Β/2007). Η 
συνολική έκταση της ΝΑΒΙΠΕ ανέρχεται στα 1.910  στρ. με 2.300 μ. μήκος 
κρηπιδωμάτων και βύθισμα που κυμαίνεται μεταξύ 8 μ. και 14,5 μ., χαρακτηριστικό 
που  την κατατάσσει ως ένα από τα βαθύτερα λιμάνια της χώρας. 

Η ΝΑΒΙΠΕ, έχοντας υλοποιήσει τα βασικά έργα υποδομής αποτελεί πλέον ένα 
σημαντικό πόλο έλξης επενδύσεων με δυνητικά οφέλη τόσο για την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας όσο και για την εθνική οικονομία. Μέσα από την ανάπτυξη της 
ΝΑΒΙΠΕ καθώς και των μεταφορικών υποδομών, ο Αστακός και η ευρύτερη περιοχή 
μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο, υψηλής αποτελεσματικότητας, διαμετακομιστικό 
κέντρο, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για το διεθνές εμπόριο. 

Η λειτουργία της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού έχει δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Μερικές από τις δραστηριότητες 
που παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης είναι: 
• Η διαμετακόμιση φορτίων και αυτοκινήτων, η μεταφόρτωση υγρών φορτίων 

και φορτίων χύδην και η αποθήκευση φορτίων. 
• Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με την περιοχή της 

ΝΑΒΙΠΕ (εστιατόρια, τράπεζες, σταθμοί υγρών καυσίμων, mini market κλ.π.), 
οι λειτουργίες πορθμείων και η παραλαβή, παράδοση και διαχείριση φορτίων. 

• Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του λιμένα και οι 
δεκάδες τεχνικές υπηρεσίες (επιθεώρηση αυτοκινήτων, επεξεργασία και 
συσκευασία ξύλου, εργασίες ψύξης, επισκευή, συναρμολόγηση κ.λπ.). 

Όσον αφορά στο καθεστώς δόμησης της ΝΑΒΙΠΕ, ισχύει το από 15 Σεπτεμβρίου 
1989 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 630 Δ’) με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο. 

 

 Έγκριση Γενικών Κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής 
δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και 
εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων 
περιοχή του Ν. Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 1027/Δ/2001)  

Με την Υ.Α. αριθμ.26642/4169 ΦΕΚ 1027/Δ/2001 εγκρίθηκαν οι γενικές 
κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) 
ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς 
και οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους περιοχή στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα 
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με την ανωτέρω Υ.Α. για τον καθορισμό περιοχών κατάλληλων για ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ 
στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας καθορίζονται ως κατ' αρχήν κατάλληλες Ζώνες 
Οικιστικής Ανάπτυξης (ΖΟΑ) οι εξής περιοχές που εμπίπτουν εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Ξηρομέρου: 
• Στη Δημοτική Ενότητα Αστακού 2 ΖΟΑ με στοιχεία 9 και 10 και εμβαδόν 950 στρ. 

και 1.500 στρ. αντίστοιχα. 
• Στη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας 3 ΖΟΑ με στοιχεία 1, 2 και 3 και εμβαδόν 250 

στρ., 1.200 στρ και 850 στρ. αντίστοιχα. 
 
Οι ανωτέρω ΖΟΑ σύμφωνα με την ίδια απόφαση δύνανται να τροποποιηθούν, αλλά 
και να εξειδικευτούν σε έκταση και χώρο από τη μελέτη Τ.Χ.Σ. Μάλιστα από τη 
μελέτη Τ.Χ.Σ. οι περιοχές για ΠΕΡΠΟ μπορούν να οριοθετηθούν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια λόγω της κλίμακας εκπόνησης του ΓΠΣ (1:25000 και 1:5.000) και λόγω της 
γεωλογικής μελέτης που υποχρεωτικά πλέον συνοδεύει την έγκριση του Τ.Χ.Σ., απ' 
όπου θα προκύψουν οι γεωλογικά κατ' αρχήν ακατάλληλες για δόμησης περιοχές, 
οι οποίες και θα εξαιρεθούν από τις εκτάσεις που προορίζονται για δόμηση.  

Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται στο απόσπασμα χάρτη που ακολουθεί: 
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Χάρτης 8 : Απόσπασμα χάρτη περιοχών ΠΕΡΠΟ στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου 
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Τεχνικές Υποδομές 

 Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο που διατρέχει τον Δήμο Ξηρομέρου περιλαμβάνει τμήμα του υπό 
κατασκευή διευρωπαϊκού άξονα της Ιόνιας Οδού (Δυτικός Άξονας). Το μεγαλύτερο 
τμήμα του άξονα αυτού που διατρέχει τον Δήμο Ξηρομέρου έχει ήδη υλοποιηθεί 
και αφορά στην ευρεία παράκαμψη του Αγρινίου (Κεφαλόβρυσο – Κουβαράς). Το 
υπόλοιπο τμήμα του ίδιου άξονα Κουβαράς - Ρίβιο εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Ξηρομέρου είναι υπό κατασκευή. Στον ίδιο διευρωπαϊκό οδικό άξονα 
εντάσσεται και το τμήμα  που συνδέει την Ιόνια Οδό με τη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού. Το 
τμήμα αυτό είναι στο στάδιο της εκπόνησης των μελετών. 

Ιδιαίτερης σημασίας για τον Δήμο Ξηρομέρου είναι και ο εθνικής / 
διαπεριφερειακής σημασίας οδικός άξονας Πρέβεζα – Άκτιο – Βόνιτσα – Αμβρακία 
(σύνδεση με Ιόνια Οδό), ο οποίος είναι υπό κατασκευή. Ο άξονας αυτός αν και δεν 
διατρέχει τον Δήμο Ξηρομέρου, εντούτοις μετά την ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει 
στην βελτίωση της διασύνδεσης του Δήμου (κυρίως της Δ.Ε. Φυτειών) με την 
περιοχή του αεροδρομίου του Ακτίου, την Πρέβεζα, τη Βόνιτσα  και τη Λευκάδα. 

Επίσης η σύνδεση της έδρας του Δήμου (Αστακός) με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα 
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι εξυπηρετείται: 

• Για το μεν Αγρίνιο μέσω του τμήματος Αγρινίου – Κουβαράς της  εθνικής οδού 
Αντίρριο - Αγρίνιο – Αμφιλοχία,  

• Για το δε Μεσολόγγι μέσω της Επαρχιακής Οδού Αστακού – Αιτωλικού - 
Μεσολογγίου 

Από τους υπόλοιπους οδικούς άξονες που διατρέχουν τον Δήμο, ιδιαίτερη 
αναπτυξιακή σημασία έχουν: 

• ο παραλιακός οδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αστακός – Μύτικας – Πάλαιρος – 
Βόνιτσα (σύνδεση με τον οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία). Ο άξονας αυτός 
αποτελεί τον τουριστικό αναπτυξιακό άξονα του Δήμου στον οποίο έχουν γίνει 
εργασίες αναβάθμισης σε ένα μεγάλο τμήμα του. 

• ο εσωτερικός οδικός άξονας της επαρχιακής οδού Αστακός – Μαχαιρά – 
Μπαμπίνη – Φυτείες που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Δήμου και συνδέει 
τους οικισμούς των Δ.Ε. Αστακού και Φυτειών με τον Αστακό. Ο άξονας αυτός 
είναι στο στάδιο των μελετών για την αναβάθμισή του και μετά την 
ολοκλήρωση των σχετικών έργων αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των οικισμών του Δήμου. 

• η οδός Μύτικας – Κανδήλα – Αρχοντοχώρι – Αετός, η οποία εξυπηρετεί τη 
σύνδεση των οικισμών της Δ.Ε. Αλυζίας με τον Μύτικα και τον Αστακό. 

 

 Λιμάνια 

Εκτός του λιμανιού της ΝΑΒΙΠΕ στο Πλατυγιάλι για την οποία έγινε ήδη αναφορά, 
υπάρχουν οι δύο μικροί λιμένες: 
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• του Αστακού, που εξυπηρετεί την διαπεριφερειακή ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Αστακός – Ιθάκη (Πισαετός) – Κεφαλονιά (Σάμη) και 

• του Μύτικα, που εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση των μικρών νησιών 
Καστού και Καλάμου του Δήμου Λευκάδας. 

Οι λιμένες αυτοί εκτός των ακτοπλοϊκών συνδέσεων λειτουργούν και ως καταφύγια 
/ αγκυροβόλια αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. Οι λιμένες αυτοί χρήζουν 
έργων αναβάθμισης προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δύο 
οικιστικών κέντρων, αλλά και του Δήμου γενικότερα μέσω της ένταξής τους στο 
κύκλωμα του τουρισμού με σκάφη αναψυχής του Ιονίου που είναι ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένος στην όμορη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για το λόγο αυτό κρίνεται ο 
επανασχεδιασμός των δύο λιμανιών με πρόβλεψη κατασκευής σύγχρονης  μαρίνας 
ή τουριστικού καταφυγίου χωριστά από τα αλιευτικά καταφύγια με πρόβλεψη 
υποδομών (πόσιμο νερό, παροχή καυσίμων, επεξεργασία λυμάτων, ηλεκτρικό 
ρεύμα, κτλ.) και υπηρεσιών (π.χ. πρόβλεψη καιρού, διαδικτυακές υπηρεσίες, 
παροχή πληροφοριών, κτλ.) που θα τα καθιστούν ελκυστικά για τα σκάφη 
αναψυχής. 

 

• Ύδρευση 
Στον τομέα της ύδρευσης ο Αστακός υδρεύεται από τις πηγές Αγ. Δημητρίου. Το 
υφιστάμενο δίκτυο όμως λόγω παλαιότητας και της κατασκευής του από 
αμιαντοσωλήνες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση του 
Αστακού, αλλά και στην ποιότητα του νερού που φθάνει στα σπίτια των 
καταναλωτών. Για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος έχει 
ανατεθεί και εκπονείται μελέτη για την αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού 
ύδρευσης μήκους ≈19 χλμ, ο οποίος μεταφέρει νερό από τις πηγές Αγ. Δημητρίου 
προς την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του Αστακού. Η χρηματοδότηση του έργου 
«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης σε μήκος 3,2 km για την προστασία τη οδού 
σύνδεσης της Ιονίας οδού με Αστακό στο τμήμα Κόμβος Πλατυγιαλίου – Ι.Κ. Αγίου 
Δημητρίου» έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων με ποσό 1.500.000,00€ και απαιτείται η ολοκλήρωση αντικατάστασης του 
υπόλοιπου τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τις πηγές Λάμπρα 
μέχρι το αντλιοστάσιο στον Αστακό. Η ολοκλήρωση και των δύο τμημάτων του 
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης αναμένεται να εξασφαλίσει την απρόσκοπη 
υδροδότηση του Αστακού. Εκτός από την ύδρευση του οικισμού Αστακού ο αγωγός 
θα εξασφαλίσει και την ύδρευση της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής 
Πλατυγιαλίου Αστακού. 

Οι υπόλοιποι οικισμοί των Δ.Ε. Αστακού καθώς και των Δ.Ε. Αλυζίας και Φυτειών 
υδροδοτούνται από δημοτικές γεωτρήσεις ή και με συνδυασμό γεωτρήσεων και 
δικτύου ΣΥΚΞ. Το δίκτυο ΣΥΚΞ (Σύνδεσμος Ύδρευσης Κοινοτήτων Ξηρομέρου) 
υδροδοτεί από τις πηγές Κορπής που βρίσκονται στον όμορο Δήμο Ακτίου – 
Βόνιτσας ένα μεγάλο πλήθος οικισμών και των δύο Δήμων, το οποίο λόγω της 
παλαιότητάς του, αλλά και λόγω των συνεχών βλαβών παρουσιάζει συχνά 
προβλήματα που εντείνονται κατά τους θερινούς μήνες. Έτσι στους περισσότερους 
από τους οικισμούς που εξυπηρετούνται από το δίκτυο αυτό έχουν κατασκευαστεί 
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και λειτουργούν σταδιακά δημοτικές γεωτρήσεις που υδροδοτούν είτε 
συμπληρωματικά, είτε πλέον αποκλειστικά τους οικισμούς αυτούς. 

 
Χρήζει άμεσα η ανόρυξη νέας γεώτρησης ύδρευσης στην Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου της 
Δ.Ε. Αλυζίας διότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης. Σήμερα το κόστος 
υδροδότησης για το Δήμο (ΔΕΗ κ.λπ.) είναι πολύ υψηλό. 
 
Στη Δ.Ε. Φυτειών χρήζει άμεσα η συντήρηση και η επισκευή του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης του ΣΥΚΞ μέσω του οποίου υδροδοτείται η Δημοτική Ενότητα με φυσική 
ροή από τις πηγές των Αχυρών. 

 

• Αποχέτευση 

Η αποχέτευση σε όλους τους οικισμούς του Δήμου γίνεται σε απορροφητικούς 
βόθρους. Στον Αστακό υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης σε ένα τμήμα του οικισμού αν 
και έχουν κατασκευαστεί οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), οι οποίες 
όμως δεν λειτουργούν καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσης του 
αποχετευτικού δικτύου με τις ΕΕΛ. Ωστόσο σήμερα υλοποιούνται οι ιδιωτικές 
συνδέσεις και εκτιμάται από τον Δήμο ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα 
τεθεί σε λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης. 

Επισημαίνεται ότι χρήζει με άμεση προτεραιότητα η μελέτη και κατασκευή μικρού 
Βιολογικού καθαρισμού στην Παλαιομάνινα, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
πληθυσμιακά οικισμός της Δ.Ε. Αστακού η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 
με την αποχέτευση των αστικών λυμάτων. 

Στις άλλες δύο Δ.Ε. Αλυζίας και Φυτειών δεν υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί, και η 
αποχέτευση γίνεται μόνο σε απορροφητικούς βόθρους και η μόνη αποχέτευση η 
οποία υπάρχει είναι η αποχέτευση απορροής ομβρίων υδάτων η οποία λειτουργεί 
ικανοποιητικά. 

Σε σχέση με τα προγραμματιζόμενα έργα, έχει εκπονηθεί η μελέτη «Αποχέτευση 
Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Κάνδηλας, Μύτικα και 
Βάρνακα Δ.Ε. Αλυζίας» και εκρεμμεί η ένταξη του έργου σε κάποιο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο. Η μελέτη του έργου αυτού 
είναι ώριμη, έχει πάρει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και αναμένεται η 
ένταξη του στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

 

• Άρδευση 

Στον Δήμο Ξηρομέρου έχουν συσταθεί 3 ΤΟΕΒ: Χρυσοβίτσας, Φυτειών και 
Παλαιομάνινας Οι ΤΟΕΒ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης και 
λειτουργίας. Ο νόμος 3852/2010 μεταφέρει τον έλεγχο τους αλλά και την 
αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων στους Καλικράτειους Δήμους. Ετσι ο 
Δήμος Ξηρομέρου ανέλαβε τον έλεγχο των ανωτέρω ΤΟΕΒ των οποίων η οικονομική 
κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσμενής. Οι οφειλές τους προς τη ΔΕΗ κυμαίνονται 
από 35 έως 120.000 ευρώ ενώ πολύ σημαντικά ποσά απαιτούνται επιπλέον για τη 
συντήρηση των αντλιοστασίων.  
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Αναλυτικότερα, ο Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσοβίτσας, συνεστήθη το έτος 1993 και έκτοτε 
λειτουργεί με έδρα την Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας της Δ.Ε. Αστακού, ο οποίος 
αποτελεί τον φορέα αρδεύσεως εκτάσεως 5.300 στρ., εντασσόμενης στις 
περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Χρυσοβίτσας, Αγραμπέλων, Βασιλόπουλου, 
Αστακού και Στρογγυλοβουνίου. Την αρδευτική περίοδο 2011 η Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού με την αριθ. 4/12-6-2011 πράξη της, παρά τις προσπάθειες που 
κατέβαλε για να δώσει λύσεις στο θέμα, έκρινε αδύνατη τη λειτουργία του 
αρδευτικού έργου, λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης στην οποία 
βρίσκεται, καθώς όφειλε σημαντικά χρηματικά ποσά στη ΔΕΗ, στο ΙΚΑ και στην 
πρώην ΑΤΕ καθώς και στο προσωπικό του Οργανισμού που εργάζεται απλήρωτο 
από το έτος 2010. Παρόλα αυτά ο Δήμος με την 151/2011 απόφαση του ενέκρινε τη 
μελέτη «Βελτίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας» 
προϋπολογισμού ύψους 305.000 €. Η υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου 
θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007-2013», κωδικοί μέτρων 313,321,322.323. Επίσης στη ίδια απόφαση 
(151/2011) ενέκρινε τη μελέτη Βελτίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του ΤΟΕΒ 
Φυτειών προϋπολογισμού ύψους 305.000 ευρώ. 

Ωστόσο τα έργα «Βελτίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας και 
ΤΟΕΒ Φυτειών» αν και είχαν ενταχθεί στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δεν 
υλοποιήθηκαν λόγω λανθασμένης μελέτης και χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων 
μεταξύ των εργολάβων που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης και εν τέλει την μη έγκριση της από το Υπουργείο Γεωργίας 
λόγω λήξης του προγράμματος. Η κατασκευή των έργων αυτών είναι απολύτως 
απαραίτητη για το Δήμο Ξηρομέρου, και γι’ αυτό ο Δήμος θα καταθέσει νέα 
πρόταση στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για την ένταξη των έργων αυτών. 

Εκτός από τους δύο ανωτέρω ΤΟΕΒ λειτουργεί και ο ΤΟΕΒ Παλαιομάνινας, ο οποίος 
έχει υποστεί δύο κλοπές από τον Ιανουάριο του 2010 όταν του ενεκλάπη ολόκληρος 
κινητήρας αξίας 6000€, ενώ το 2011 πραγματοποιήθηκαν λεηλασίες μηχανολογικού 
συγκροτήματος . Η ζημιά εκτιμάται σε πάνω από 25.000€, η οποία μαζί με τις 
δαπάνες επανεγκατάστασης ξεπερνά τις 50.000€. 

 

• Διαχείριση απορριμμάτων 

Τα απορρίμματα του Δήμου μεταφέρονται στους ΧΥΤΑ Παλαίρου (διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας) και ΧΥΤΑ Αγρινίου 
(διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας) αντίστοιχα, με 
απορριμματοφόρα του Δήμο. 

Οι πρώην ΧΑΔΑ Αστακού και Φυτειών έχουν πλήρως αποκατασταθεί. 
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• Ενέργεια 

Σε σχέση με τα ενεργειακά δίκτυα ολόκληρη η περιοχή του Δήμου ηλεκτροδοτείται 
επαρκώς από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αναφορικά με το δίκτυο φυσικού αερίου, η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δεν 
εξυπηρετείται από το υφιστάμενο δίκτυο και δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές 
επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 
ΔΕΣΦΑ για την επόμενη πενταετία.. 

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα 
με το αρχείο αδειών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στην εδαφική 
περιφέρεια του Δ. Ξηρομέρου έχουν δοθεί συνολικά άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής ισχύος 157.30 MW (ενημέρωση Φεβρουάριος 2016) 
των οποίων η τεχνολογία, η θέση, η ισχύς και η επωνυμία της εταιρίας 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Συγκεκριμένα από τον πίνακα αυτό 
προκύπτει ότι από τα 157.30 MW συνολικής ισχύος: 

• Τα 124.50 MW αφορούν σε αιολικές εγκαταστάσεις 

• Τα 21,10 MW αφορούν σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 

• Τα 11,70 MW αφορούν σε Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα 
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Πίνακας 27 - Ισχύουσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (ενημέρωση Φεβρουάριος 2016) 

ΑΙΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔ. 

ΑΔ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ Ισχύς 
(MW) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Γ-02898 10/10/07 ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(Δ.Τ.ΚΥΩΝ ΕΠΕ) 

29/09/10 ΑΣΤΑΚΟΥ ΒΕΛΟΥΤΣΑ 40.00 ΑΙΟΛΙΚΑ  

Γ-02897 10/10/07 ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(Δ.Τ.ΚΥΩΝ ΕΠΕ) 

29/09/10 ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ 32.50 ΑΙΟΛΙΚΑ  

Γ-03875 10/04/09 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε. 04/10/10 ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ 20.00 ΑΙΟΛΙΚΑ 
Γ-01917 01/06/07 GOLDEN SOLUTIONS I 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

04/10/10 ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΛΟΒΡΥΣΚΑ  1.90 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-03798 10/02/09 VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 07/10/10 ΑΛΥΖΙΑΣ & 
ΜΕΔΕΩΝΟΣ 

ΜΠΟΥΜΙΣΤΟΣ 16.00 ΑΙΟΛΙΚΑ 

Γ-02577 03/08/07 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

27/10/10 ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΛΟΒΡΥΣΚΑ 2.00 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-02578 03/08/07 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

27/10/10 ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΛΟΒΡΥΣΚΑ 2.00 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-04025 10/08/09 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 13/01/11 ΑΣΤΑΚΟΥ, 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11.70 ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

Γ-04087 12/10/09 Α.Π.  ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ  - Μ. Ε. 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

23/06/11 ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ - 
ΠΑΓΩΝΙΑ 

16.00 ΑΙΟΛΙΚΑ 

Γ-04763 11/10/10 ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΣΤΑΚΟΥ ΕΕ 25/07/11 ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΠΑΣΑΝΑ Δ.Δ. 
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 

1.01 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔ. 

ΑΔ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ Ισχύς 
(MW) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Γ-04765 11/10/10 ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΣΤΑΚΟΥ ΕΕ 25/07/11 ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΧΟΥΡΙΑ  1.01 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
Γ-04906 10/12/10 ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
26/10/11 ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΥΦΤΟΣ  1.70 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-04910 10/12/10 ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

26/10/11 ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΠΙΤΙΤΣΑ  1.35 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-04909 10/12/10 ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

26/10/11 ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΑΣΟ 1.21 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-05030 10/02/11 ΚΑΡΝΑΒΟΣ Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Δ.Τ. 
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ο.Ε.) 

30/11/11 ΑΛΥΖΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 3.10 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-04905 10/12/10 XALVADORA LIMITED - 
HARTMITT LIMITED O.E 

05/04/12 ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑ  1.72 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-04907 10/12/10 XALVADORA LIMITED - ABBATHA 
LIMITED O.E 

05/04/12 ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΡΥΠΙΔΟΛΑΚΚΟΣ 2.45 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Γ-04908 10/12/10 XALVADORA LIMITED - BLIXELL 
LIMITED O.E 

05/04/12 ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΦΕΤΖΑΚΙ  1.66 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 157.30  

Πηγή: Μητρώο αδειών ΡΑΕ (www.rae.gr)
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Χάρτης 9 : Απόσπασμα γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ όπου απεικονίζονται οι 
θέσεις εγκατάστασης των αδειών ΑΠΕ στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου, όπου 
με πράσινο χρώμα είναι οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και με κίτρινο χρώμα οι 
αιτήσεις σε αξιολόγηση 

 
Πηγή: www.rae.gr/geo/ 

 

• Τηλεπικοινωνίες  

Όλες σχεδόν οι κατοικημένες περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου εξυπηρετούνται 
ικανοποιητικά από τους ιδιωτικούς παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Επίσης καλύπτονται επαρκώς από τις υφιστάμενες υποδομές ευρυζωνικών 
συνδέσεων, οι οποίες επεκτείνονται ήδη με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην 
περιοχή των οικισμών της Δ.Ε. Αστακού (Χρυσοβίοτσα, Πρόδρομος, Αγράμπελο) 

 

• Τηλεοπτικό σήμα 

Το σύνολο σχεδόν των κατοικημένων περιοχών του Δήμου καλύπτεται επαρκώς με 
ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα από τους σταθμούς αναμετάδοσης των Ακαρνανικών 
όρεων και του Αίνου (Κεφαλονιά). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιοχές 
κάλυψης των δύο αυτών κέντρων μετάδοσης στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου 
(με μπεζ χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές κάλυψης). 
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Χάρτες 10 : Περιοχή κάλυψης του κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος 

Ακαρνανικών 

 

 
Χάρτης 11 : Περιοχή κάλυψης του κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος Αίνου 

(Κεφαλονιάς) 
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Αξιολόγηση του θεματικού τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1 Φυσικό και 
Πολιτιστικό 
Περιβάλλον 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Έλλειψη φορέα διαxείρισης για τις 

περιοχές του οικολογικού δικτύου Natura 
2000 

• Προβλήματα ευτροφισμού και μόλυνσης 
από τις γεωργικές καλλιέργειες στις 
λίμνες Οζερός και Αμβρακία  

• Έλλειψη προστασίας του 
βελανιδοδάσους Ξηρομέρου 

• Έντονο πρόβλημα λαθροϋλοτόμησης του 
βελανιδοδάσους 

• Εστίες ρύπανσης σε όλη την ακτογραμμή 
του Δήμου λόγω της θερινής τουριστικής 
δραστηριότητας, καθώς και σε 
παραρεμάτιες περιοχές της ενδοχώρας 

• Ρύπανση των θαλάσσιου βυθού και των 
παραλιών από τη λειτουργία 
υδατοκαλλιεργειών 

• Έλλειψη θεσμικού πλαισίου προστασίας 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της 
περιοχής 

• Απουσία ελέγχου νομιμότητας της 
λειτουργίας των μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας με βάσει τις 
εκδοθείσες ΑΕΠΟ. 

• Απουσία επιστημονικών μετρήσεων της 
θαλάσσιας ρύπανσης. 

• Έλλειψη υποδομών και δράσεων 
πυροπροστασίας που εντείνεται από τη 
δυσκολία πρόσβασης σε αγροτικές 
περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές 
εκτάσεις.  

• Έξαρση της λαθροϋλοτομίας και ασαφές 
πλαίσιο περιοχών για υλοτομία. 

• Ύπαρξη πολλών και αξιόλογων από άποψη 
περιβαλλοντικής αξίας φυσικών 
οικοσυστημάτων (φυσικές λίμνες, 
βελανιδοδάσος, ακαρνανικά όρη, παραλίες, 
κτλ.). 

• Άμεση γειτνίαση με το Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - 
Αιτωλικού και δυνατότητα συνεργασίας με 
τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. 

• Ύπαρξη μεγάλου πλήθους αρχαιολογικών 
χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν. 

• Προστασία - ανάδειξη – προβολή και 
αξιοποίηση των λιμνών της Αμβρακίας και 
της Οζερού για αγροτουρισμό-
οικοτουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη 
(παραλίμνιο χωριό-προβλήτες- 
οικοπολιτιστικών μονοπατιών-
ποδηλατόδρομων-χώρων αναψυχής-
ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος-
τουριστικά πλοιάρια κλπ) 

• Δημιουργία μονοπατιών, περιπατητικών 
διαδρομών, χώρων αναψυχής στις περιοχές 
Λιγοβιτσίου- βελανιδοδάσους Προδρόμου- 
Αγραμπέλων, όρους Πεταλά (Θύαμις), 
αρχαίου φράγματος και παλαιού 
παραδοσιακού οικισμού Βάρνακα, περιοχή 
Αγ Παρασκευής Κανδήλας, συμπλέγματος 
παλαιών παραδοσιακών οικισμών 
Καραισκάκη-Βασιλόπουλου και ορεινής 
περιοχής Βλυζιανών κλπ. 
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Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού που 

να ιεραρχεί τις ανάγκες σε τοπικό 
επίπεδο 

• Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και 
υλικοτεχνική υποδομή 

• Χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 

• Συγκράτηση του τοπικού παραγωγικού 
δυναμικού εντός του Δήμου λόγω μείωσης 
των διαθέσιμων ευκαιριών στα αστικά 
κέντρα και επαναπατρισμός ετεροδημοτών 

• Αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου που 
έχει προκύψει εν μέσω της κρίσης και αφορά 
στη διευκόλυνση των επενδύσεων 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών 

• Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών σε 
διαδημοτικό επίπεδο  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 2 Καθαριότητα / 
Απορρίμματα 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Ελλείψεις σε προσωπικό και σε 

υλικοτεχνική υποδομή (γηρασμένος 
στόλος απορριμματοφόρων, ελλείψεις 
σε κάδους απορριμμάτων, ελλείψεις σε 
άλλα οχήματα καθαριότητας όπως 
σκούπες, πλυντήρια κάδων, κτλ.) 

• Ανάγκη εξεύρεσης χώρου για 
δημιουργία δημοτικού αμαξοστασίου 
στάθμευσης και συντήρης του στόλου 
των δημοτικών οχημάτων 

• Ανάγκη δημιουργίας Υπηρεσίας 
καθαριότητας με ευθύνη όλη τη 
διοικητική επικράτεια του Δήμου και 
με ίδια μέσα. 

• Ανάγκη δημιουργίας σταθμού 
μεταφόρτωσης και συμπίεσης των 
απορριμμάτων για μείωση του κόστους 
μεταφοράς 

• Ύπαρξη παντορροϊκού συστήματος 
αποχέτευσης. 

• Ανάγκη αξιολόγησης της συμμετοχής 
των αστικών αποβλήτων στη μόλυνση 
των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων και στόχευση αποκατάστασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Προώθηση της ανακύκλωσης και της 
κομποστοποίησης 

• Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων 
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Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης 

• Μεγάλο πληθος οικισμών μικρού 
πληθυσμιακού μεγέθους που αυξάνει 
το κόστος συλλογής των απορριμμάτων 

• Μεγάλη απόσταση που δυανύουν τα 
απορριμματοφόρα μέχρι τον ΧΥΤΑ 
Παλαίρου 

• Χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης 
των κατοίκων σε θέματα διαχείρισης 
των απορριμμάτων 

 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
σχετίζονται με τον τομέα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων  

• Αξιοποίηση των νέων ευκαιριών σε τοπικό 
επίπεδο που προκύπτουν από την έγκριση 
του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων  

• Ανάπτυξη συνεργασιών με όμορους Δήμους 

Τομέας 3 Περιβαλλοντικές 
υποδομές 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης 
• Προβλήματα ποιότητας πόσιμου νερού 
• Έλλειψη οργανωμένης Υπηρεσίας 

Ύδρευσης / Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
• Ελλείψεις σε δίκτυα αποχέτευσης 

ακαθάρτων 
• Ελλείψεις σε ΕΕΛ 
• Προβλήματα λειτουργίας των ΤΟΕΒ 
• Ελλείψεις σε έργα άρδευσης 
• Ελλείψεις σε έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας και γενικότερα σε 
υποδομές πολιτικής προστασίας 

• Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης ΣΥΚΞ 
 

• Επάρκεια καλής ποιότητας υδάτινων πόρων 
(επιφανειακά και υπόγεια ύδατα) που 
χρήζουν αξιοποίησης 

• Υψηλό επίπεδο βροχοπτώσεων που 
παράγουν μεγάλο όγκο όμβριων υδάτων τα 
οποία απορρέουν επιφανειακά 
ανεκμετάλλευτα. 

• Αξιοποίηση των πηγών του παλιού Βάρνακα 
για την ύδρευση της Δ.Ε. Αλυζίας 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης 

• Μεγάλο πλήθος μικρών οικισμών που 
δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν 
από αποχετευτικά δίκτυα 

• Ελλείψεις σε υποδομές διαχείρισης των 
επιφανειακών υδάτων 

• Υψηλό επίπεδο χρεών των ΤΟΕΒ που 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους 

• Αυξημένες απαιτήσεις σε νερό τους 
θερινούς μήνες που συνοδεύεται από 
περιόδους ξηρασίας 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές 
υποδομές 

• Αξιοποίηση των κατευθύνσεων και 
υλοποίηση των έργων που προβλέπονται 
από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

• Αξιοποίηση των κατευθύνσεων των υπό 
εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας από το ΥΠΕΝ 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη 
μείωση του κόστους διαχείρισης των 
υδάτων (ΑΠΕ,  κτλ.) 

• Πλήρης καταγραφή των σημείων 
υδροληψίας και των δικτύων ύδρευσης, 
άρδευσης και αποχέτευσης 
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Τομέας 4 Αστική Ανάπτυξη 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Κορεσμός του υφιστάμενου σχεδίου 

πόλης σε Αστακό και Μύτικα 
• Υψηλές απαιτήσεις σε κόστος 

συντήρησης δημόσιων υποδομών 
(ηλεκτροφωτισμός, εσωτερική 
οδοποιία, καθαρισμοί κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων, κτλ.) 

• Ελλείψεις σε χώρους στάθμευσης και 
σε υποδομές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας ιδιαίτερα τους θερινούς 
μήνες στους παραλιακούς οικισμούς 

• Υποβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος από νόμιμες και 
αυθαίρετες κατασκευές που δεν 
συνάδουν με την τοπική αρχιτεκτονική 

• Έλλειψη οργανωμένου μηχανισμού 
έγκαιρου εντοπισμού, καταγραφής και 
επίλυσης προβλημάτων , βλαβών σε 
ζητήματα ύδρευσης, καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού. 

• Αξιοποίηση των τοπικών κατασκευαστικών 
πρακτικών και υλικών για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος 

• Αξιοποίηση και τήρηση των ειδικών 
μορφολογικών κανόνων δόμησης των 
οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων που 
προωθούνται από το ΥΠΕΝ και αναμένεται 
να θεσμοθετηθούν το προσεχές διάστημα 

• Σύνταξη μελέτης Τοπικού Χωρικού  
• Προώθηση του πολεοδομικού και 

χωροταξικού σχεδιασμού αξιοποιώντας τα 
εργαλεία της νέας νομοθεσίας (Ν. 
4269/2014) 

• Προώθηση της εφαρμογής του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Μύτικα. 

• Αναπλάσεις αλσυλλίων Φυτειών και 
Παπαδάτου 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης 

• Μεγάλο πλήθος οικισμών με μικρό 
πληθυσμιακό μέγεθος που απαιτεί 
πολλαπλάσιες υποδομές σε σχέση με 
τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό 

• Ελλείψεις σε παρακαμπτήριες οδούς 
• Εγκατάλειψη και ερήμωση των 

ημιορεινών οικισμών της ενδοχώρας  

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον 

• Μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων των προγραμμάτων του 
Πράσινου Ταμείου 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 5 Λοιπές Τεχνικές 
Υποδομές 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Προβλήματα εκτεταμένων φθορών του 

οδικού δικτύου 
• Ελλείψεις συντήρησης του 

αγροτοδασικού δικτύου 
• Ανεπάρκεια χερσαίων λιμενικών χώρων 

και υποδομών για τις ανάγκες του 
λιμένα Αστακού 

• Ελλείψεις σε υποδομές παροχής 
υπηρεσιών τουριστικών και λιμενικών 
σκαφών 

• Ενίσχυση των οδικών διασυνδέσεων 
του Δήμου και της ΝΑΒΙΠΕ 
Πλατυγιαλίου με τον υπο διαμόρφωση 
οδικό άξονα της Ιόνιας Οδού 

• Ενίσχυση των ακτοπλοϊκών 
διασυνδέσεων του Αστακού με Ιθάκη 
και Κεφαλονιά και του Μύτικα με τα 

• Αξιοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων 
παραγωγής λατομικών προϊόντων και 
παροχής εργολαβικών εργασιών 

• Αξιοποίηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με 
Ιθάκη – Κεφαλονιά 

• Αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας 
με τα απέναντι Ιόνια Νησιά  

• Αξιοποίηση του ήδη ανεπτυγμένου 
τουρισμού τουριστικών σκαφών στο Ιόνιο 

• Αξιοποίηση των υδροπλάνων ως νέου 
μεταφορικού μέσου θαλάσσιων 
διασυνδέσεων μικρής και μέσης εμβέλειας 

• Αξιοποίηση της παραλίας μήκους 3,5 Km 
από όρια οικισμού Μύτικα μέχρι το 
Ξενοδοχείο «ΘΕΣΜΟΣ» 

• Προώθηση των οδικών έργων που 
προβλέπονται από τις υπάρχουσες μελέτες  
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νησιά Κάλαμο και Καστό 
• Έλλειψη καθορισμού χερσαίας ζώνης 

λιμένα Μύτικα 
• Ανεπάρκεια χερσαίων λιμενικών χώρων 

και υποδομών για τις ανάγκες του 
λιμένα Μύτικα 

• Ανάγκη αναβάθμισης των οδικών 
αξόνων του Δήμου με προτεραιότητα 
στην διευκόλυνση πρόσβασης των 
παραλιακών περιοχών και κυρίως του 
Μύτικα, από το μεγάλο αστικό κέντρο 
του νομού το  Αγρίνιο. Βελτίωση της 
εσωτερικής οδικής σύνδεσης πχ 
Σκουρτού – Φυτείες, Σκουρτού – 
Πρόδρομος, κτλ.. 

• Βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας των 
οικισμών. 

• Άρδευση περιοχής Ξηρομέρου από Φράγμα 
Αχυρών 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης 

• Εκτεταμένο δίκτυο οδικών συνδέσεων 
μεταξύ των οικισμών 

• Εκτεταμένο αγροτοδασικό δίκτυο 
• Ανταγωνισμός με τους νησιωτικούς 

Δήμους Κεφαλονιάς, Ιθάκης και 
Λευκάδος 

• Αυξημένες απαιτήσεις σε λιμενικές 
υποδομές 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

• Χρηματοδότηση και επίσπευση εργασιών 
ολοκλήρωσης της κατασκευής της Ιόνιας 
Οδού και της σύνδεσής της με τη ΝΑΒΙΠΕ 
Πλατυγιαλίου 

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου 
θεσμικού παλισίου για χωροθέτηση 
λιμένων τουριστικών σκαφών και 
υδατοδρομίων 

• Αξιοποίηση των ορεινών περιοχών 
Ακαρνανικών Αρχοντοχωρίου- Παναγούλας 
–Βάρνακα-Κανδήλας και όρους Πεταλά 
Φυτειών – Παπαδάτου γιααιολικές 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

• Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ όλων των διαθέσιμων 
μορφών υπό τον όρο της προστασίας του 
περιβάλλοντος και του τοπίου. 

• Αξιοποίηση των τεχνολογιών εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κτιριακό τομέα του Δήμου. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Στον τομέα περιβάλλον και ποιότητα ζωής ο Δήμος Ξηρομέρου διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον, το οποίο όμως παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητο. Ο Δήμος παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις 
σε περιβαλλοντικές και τεχνικές υποδομές ιδιαίτερα δε στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των οικιακών 
λυμάτων, αλλά και σε υποδομές ύδρευσης - άρδευσης. Η μεγάλη έκταση του Δήμου σε συνδυασμό με ένα 
εκτεταμένο σε πλήθος και διάσπαρτο  δίκτυο μικρών οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων καθιστά ιδαίτερα 
δύσκολη την υλοποίηση έργων σε τεχνικές και περιβαλλοντικές υποδομές που να ικανοποιούν το σύνολο των 
κατοίκων. Σημαντικές είναι οι πιέσεις για οικιστικές επεκτάσεις ιδιαίτερα δε στον Αστακό και στον Μύτικα. 
 
Επίσης διαπιστώνεται επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και των ΑΠΕ, αλλά οι 
έλλειψη θεσμικού πλαισίου χρήσεων γης δημιουργεί προβλήματα συγκρούσεων με άλλες χρήσεις και με τις 
τοπικές κοινωνίες που αντιτίθενται στις επενδύσεις αυτές. 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα: 
 
• Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (θαλάσσιου και χερσαίου) από τις παραγωγικές δραστηριότητες 

(υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικές μονάδες, λαθροϋλοτόμηση, κτλ.)  
• Η κατασκευή έργων υποδομών σε κρίσιμους τομείς ιδιαίτερα δε στους τομείς της ύδρευσης, της 

αποχέτευσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων, της άρδευσης και της διαχείρισης αστικών στερεών 
αποβλήτων. 

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στους οικισμούς και η προώθηση αισθητικών παρεμβάσεων 
σε όλους τους οικισμούς του Δήμου 

• Η αξιοποίηση κατά το καλύτερο δυνατό των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 

• Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών του Δήμου και πρόσληψη του απαιτούμενου 
προσωπικού σύμφωνα με το εγκεκριμένο οργανόγραμμα 
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1.1.3 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».  

 

1.1.3.1 Υποτομέας Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

Στον Δήμο Ξηρομέρου λειτουργούν 2 (δύο) Κέντρα Υγείας, ένα στον Αστακό (Δ.Ε. 
Αστακού) κι ένα στον Μύτικα (Δ.Ε. Αλυζίας) τα οποία υπάγονται διοικητικά στο 
Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Επίσης στον Δήμο λειτουργούν 5 (πέντε) 
Περιφερειακά Ιατρεία: 

• Π.Ι. Φυτειών που υπάγεται διοικητικά στο Κ.Υ. Αστακού 

• Π.Ι. Μαχαιράς που υπάγεται διοικητικά στο Κ.Υ. Αστακού 

• Π.Ι. Αρχοντοχωρίου που υπάγεται διοικητικά στο Κ.Υ. Μύτικα 

• Π.Ι. Παπαδάτου που υπάγεται διοικητικά στο Κ.Υ. Αμφιλοχίας 

• Π.Ι. Παλαιομάνινας που υπάγεται διοικητικά στο Κ.Υ. Αστακού 

Ο δήμος σε επίπεδο δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας (νοσοκομειακή 
περίθαλψη) εξυπηρετείται από τις νέες νοσοκομειακές μονάδες του Αγρινίου, του 
Μεσολογγίου και της Λευκάδας, καθώς και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Πατρών.  

Σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο Ξηρομέρου λειτουργούν 3 (τρεις) 
παιδικοί σταθμοί, καθώς και 3 (τρεις) μονάδες ΚΔΑΠ. Επιπλέον στον Δήμο 
λειτουργεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί εναλλακτική 
προσέγγιση στην φροντίδα των ηλικιωμένων και σχεδιάσθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κ.Ε.Δ.Ε. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η παραμονή 
των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της 
συνοχής της οικογένειας του ηλικιωμένου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για την Τρίτη Ηλικία απευθύνεται σε : 

• Μοναχικά ηλικιωμένα άτομα. 

• Ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως και 
χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα (κινητικά προβλήματα, γεροντική άνοια, 
μειωμένη όραση, μελαγχολία κ.α.). 

• Ηλικιωμένα άτομα χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους, που το εισόδημα 
τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. 

Το προσωπικό που απασχολείται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι: 

• 1 Κοινωνική Λειτουργός 

• 1 Νοσηλεύτρια 

• 1 Οικογενειακή Βοηθός 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το προσωπικό είναι οι ακόλουθες: 

Κοινωνική Λειτουργός: 
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• Πλήρης καταγραφή και μελέτη των αναγκών των ηλικιωμένων που ζουν στο 
σπίτι. 

• Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε θέματα που 
απασχολούν τον ηλικιωμένο. 

• Πληροφορίες για τα δικαιώματα και ενημέρωση των εξυπηρετούμενων (για 
ασφαλιστικά θέματα, συνταξιοδοτικά, προνοιακά κ.α.) από Κοινωνικό 
Λειτουργό. 

• Συνεργασία με άλλους φορείς (Κ.Φ.Υ. , Κοινωνική Πρόνοια, Νοσοκομείο, ΙΚΑ, 
ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, Ερυθρός Σταυρός κ.α.). 

Νοσηλεύτρια 

• Παροχή πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας και συμβουλευτική σε 
θέματα υγείας του ηλικιωμένου από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια. Η 
Νοσηλευτική φροντίδα αφορά την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, 
σφυγμών, έλεγχος σακχάρου του αίματος, αλλαγή και τοποθέτηση 
ουροκαθετήρα, αιμοληψίες και μεταφορά αίματος και ούρων στο 
Νοσοκομείο. 

• Καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής του ηλικιωμένου και 
παρακολούθηση τήρησης της σωστής λήψης αυτών. 

• Εκπαίδευση των ηλικιωμένων και της οικογένειας όταν υπάρχουν 
προβλήματα σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής πίεσης κ.α. 

• Συνταγογραφία, περιποίηση κατακλύσεων, συνοδεία του ηλικιωμένου στο 
γιατρό, ενεσοθεραπεία κ.α. 

Οικογενειακή Βοηθός 

• Καθαριότητα του σπιτιού, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και φροντίδα του 
ηλικιωμένου. 

• Ελαφρύ μαγείρεμα, πληρωμή λογαριασμών, διάφορα ψώνια, αγορά 
φαρμάκων. 

• Συντροφιά στον ηλικιωμένο, συζήτηση μαζί του, συντροφιά στον ασθενή 
ηλικιωμένο που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο. 

• Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για την Τρίτη Ηλικία , εξυπηρετεί 
ηλικιωμένους που ζουν στον Δήμο Ξηρομέρου. 

• Η συχνότητα των επισκέψεων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες των 
ηλικιωμένων και τις ειδικότητας που έχουν περισσότερη ανάγκη. Σε γενικές 
γραμμές γίνονται συχνές επισκέψεις (1-3) φορές την εβδομάδα. 

• Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι επισκέψεις γίνονται 2-3 φορές τον 
μήνα ή και καθημερινά όταν το καλεί η ανάγκη. 

Όσον αφορά άλλες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ο Δήμος Ξηρομέρου 
εξυπηρετείται από τα αντίστοιχα ιδρύματα που λειτουργούν στην Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα, από τα εξής: 
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1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»: Δέχεται άτομα με νοητική υστέρηση και σύνοδες 
αναπηρίες από 15 ετών και άνω. Περιλαμβάνει δύο δομές στο Μεσολόγγι 
και στο Αγρίνιο.  

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
(ΕΛΕΠΑΠ) Παράρτημα Αγρινίου. Δέχεται παιδιά από την γέννησή τους και 
μέχρι και 16 ετών με κινητικά προβλήματα και λογοπεδικά από όλη την 
περιφερειακή ενότητα.  

3. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»: Δέχεται 
ενήλικες με νοητική υστέρηση  

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ». Δέχεται άτομα με 
αναπηρίες, κυρίως αυτισμό και νοητική υστέρηση από 18 και άνω. 
Περιλαμβάνει δύο δομές α) Κέντρο ημέρας και β) ΣΥΔ στέγη 
υποστηριζόμενης διαβίωσης.  

5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

6. ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.  

 

1.1.3.2 Υποτομέας Εκπαίδευση 

Στον Δήμο Ξηρομέρου λειτουργούν οι εξής δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες: 

1. Νηπιαγωγείο Αστακού 

2. Δημοτικό σχολείο Αστακού 

3. Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Παλαιομάνινας 

4. Δημοτικό Καραϊσκάκη 

5. Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Χρυσοβίτσας 

6. Δημοτικό Στρογγυλοβουνίου 

7. Δημοτικό Μπαμπίνης 

8. Νηπιαγωγείο Φυτειών  

9. Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Ρίβιου 

10. Δημοτικό Μύτικα 

11. Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Αρχοντοχωρίου 

12. Νηπιαγωγείο Βάρνακα 

13. Δημοτικό Βάρνακα 

14. Νηπιαγωγείο Κανδήλας 

15. Δημοτικό Κανδήλας 

16. Νηπιαγωγείο Μύτικα 
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17. Νηπιαγωγείο Καραϊσκάκη 

18. Γυμνάσιο Αστακού 

19. Λύκειο Αστακού 

20. Γυμνάσιο Κανδήλας 

21. Λύκειο Μύτικα 

22. Γυμνάσιο- Λύκειο Φυτειών 

 

1.1.3.3 Υποτομέας Πολιτισμός 

Ο Δήμος Ξηρομέρου παρουσιάζει αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα, και 
παράδοση διοργανώνοντας κάθε χρόνο ποικίλες εκδηλώσεις - φεστιβάλ πολλές από 
τις οποίες έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί με το πέρασμα των χρόνων. 

Οι κυριότερες από τις αυτές είναι: 

• Καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Αστακό, στον Μύτικα και στην Κανδήλα 

• Συνάντηση χορευτικών από τον Χορευτικό Όμιλο Αστακού 

• Ετήσια λαϊκά πανηγύρια των χωριών, τα οποία μολονότι σήμερα έχουν χάσει 
το λαογραφικό τους χαρακτήρα, αποτελούν σημαντικά κοινωνικά γεγονότα. 

• Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλα τα χωριά 
του Δήμου από τους πολιτιστικούς συλλόγους 

• Γιορτή σαρδέλας στον Μύτικα (Κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση που 
αποτελεί το πλέον θεσμό τα τελευταία έτη) 

• Θεατρικές παραστάσεις από τη θεατρική ομάδα Καραμούζειου Γυμνάσιου 
Αστακού 

• Εκθέσεις Τύπου – Βιβλίου 

Εκτός αυτών στο δήμο λειτουργεί η δημοτική Βιβλιοθήκη στον οικισμό Σκουρτού και 
οι δημοτικές βιβλιοθήκες Φυτειών, Αλυζίας και Βάρνακα, καθώς και το Πνευματικό 
Κέντρο με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό βιβλίων. 

Επίσης στον οικισμό Αγράμπελο έχει δημιουργηθεί στον χώρο του πρώην 
Δημοτικού Σχολείου λαογραφικό μουσείο από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. 

 

1.1.3.4 Υποτομέας Αθλητισμός 

Στον Δήμο Ξηρομέρου υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος αθλητικών χώρων που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών αθλητικών σωματείων, ενώ αρκετοί από 
αυτούς είναι χωροθετημένοι σε προαύλια σχολείων για την εξυπηρέτηση των 
σχολικών αναγκών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αθλητικοί χώροι: 

• Γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5, μπάσκετ και τένις στον Αστακό 

• Κλειστό Γυμναστήριο στον Αστακό 

• Γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ στον Μύτικα 
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• Γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ στο Αρχοντοχώρι 

• Γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ στον Βάρνακα 

• Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Κανδήλα 

• Γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5 και μπάσκετ στις Φυτείες 

• Δημοτικό γυμναστήριο στη Παπαδάτου (Δ.Ε. Φυτειών), εξοπλισμένο με 
σύγχρονα όργανα. 

Εκτός των ανωτέρω σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου υπάρχουν γήπεδα 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ, των οποίων η κατάσταση διαφοροποιείται από οικισμό 
σε οικισμό. 

Απαραίτητη θεωρείται η ολοκλήρωση της κατασκευής του αθλητικού κέντρου, η 
οποία έχει σταματήσει λόγω έλλειψη χρηματοδότησης. 

Η αθλητική υποδομή του Δήμου χρήζει εκτεταμένων συντηρήσεων, αλλά και 
αναβάθμισης με την επέκταση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων 
αθλητικών υποδομών, καθώς υπάρχουν πολλά αθλητικά σωματεία που 
συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.  

Επίσης αξιόλογη δραστηριότητα παρουσιάζει και ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αστακού 
αν και στερείται σχετικών υποδομών.  
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Αξιολόγηση του θεματικού τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισμός και Αθλητισμός» 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1 : 
Δημόσια Υγεία 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Ανάγκες σε υποδομές στα Κέντρα Υγείας 

Αστακού και Μύτικα και στα 
περιφερειακά ιατρεία του Δήμου 

• Ανάγκες σε ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό 

• Λειτουργία κινητών μονάδων ιατρικής σε 
συνεργασία με άλλους φορείς 

• Συνεργασία με ιατρικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και φορείς για την υλοποίηση 
δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης των 
ασθενειών 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας στους 
απομακρυσμένους οικισμούς (υπηρεσίες τηλε-
υγείας) 

• Δυνατότητα επιδότησης ενοικίου για τους 
υποψήφιους αγροτικούς Ιατρούς του Κ.Υ. 
Μύτικα και των Περιφερειακών Ιατρείων. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Ελλείψεις σε εξοπλισμό και εξειδικευμένο 

προσωπικό 
• Απροθυμία στελέχωσης των Π.Ι. Ιατρείων 

και του Κ.Υ. Μύτικα από αγροτικούς 
Ιατρούς λόγω της περιφερειακής του 
γεωγραφικής θέσης. 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
σχετίζονται με τον τομέα της υγείας 

• Αξιοποίηση των νέων νοσοκομειακών 
υποδομών Αγρινίου και Λευκάδος 

• Διεκδίκηση οικονομικών πόρων και του 
απαραίτητου προσωπικού 

 
 

Τομέας 2 : 
Κονωνική 
Πρόνοια 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Ελλείψεις σε νέες υποδομές πρόνοιας 

(βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 
κτλ.) 

• Ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό 
• Έλλειψη προγραμμάτων συμβουλευτικής 

υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού 

• Ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες  
και κινητικές δυσκολίες 

• Έλλειψη προγραμμάτων και δράσεων για 
την καταπολέμηση της φτώχιας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

• Ελλείψεις στη στελέχωση των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

• Ανάγκη για δημιουργία μονάδων 
φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων. 

• Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας 

• Πρόβλεψη ειδικών υποδομών και υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες και κινητικές δυσκολίες 

• Προώθηση εθελοντικών δράσεων για την 
καταπολέμηση της φτώχιας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

• Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
με έμφαση στην εξυπηρέτηση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 99 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Αύξηση του πληθυσμού που χρήζει 

υποδομών,  δράσεων και προγραμμάτων 
κοινωνικής πρόνοιας κυρίως λόγω της 
οικονομικής κρίσης και της γήρανσης του 
πληθυσμού 

• Περιορισμένοι διαθέσιμοι χώροι και 
ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
σχετίζονται με τον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας, της αντιμετώπισης της φτώχιας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού 

• Συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος 
"Βοήθεια στο σπίτι" που υλοποιεί ο Δήμος για 
τα άτομα τρίτης ηλικίας. 

Τομέας 3 : 
Πολιτισμός 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Ελλείψεις σε δράσεις ανάδειξης και 

αξιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου 
του Δήμου 

• Απουσία στρατηγικού σχεδιασμού στον 
τομέα του πολιτισμού 

• Ελλείψεις σε χρηματοδοτικούς πόρους 
• Ελλείψεις συντήρησης και εξοπλισμού με 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή του 
κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του 
Πνευματικού Κέντρου Μύτικα 

• Ισχυρό πολιτιστικό κεφάλαιο και αξιόλογη 
δράση πλήθους πολιτιστικών συλλόγων 

• Ανεπτυγμένος εθελοντισμός και συνεργασίες 
των τοπικών κοινωνιών σε θέματα τοπικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών για την 
προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς  του Δήμου 

• Αξιοποίηση των εγκαταλελειμένων δημόσιων 
κτιρίων στους οικισμούς για την ανάπτυξη 
πολιτιστικών πολυχώρων 

• Αξιοποίηση της Ι.Μ. ΛΙγοβιτσίου ως κέντρο 
θρησκευτικού τουρισμού του Δήμου. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Πληθώρα πολιτιστικών συλλόγων που 

δρουν μεμονωμένα και όχι συλλογικά 
• Ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
σχετίζονται με τον τομέα του πολιτισμού 

• Προώθηση δράσεων προβολής και 
ενημέρωσης σχετικά με την πολιτιστική 
κληρονομιά του Δήμου σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού 

• Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για 
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού 
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Τομέας 4 : 
Παιδεία και Δια 
Βίου Μάθηση 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Συντήρηση και βελτίωση  των 

υφιστάμενων εκπαιδευτικών υποδομών 
• Διασπορά των νηπίων και των μαθητών 

σε πολλούς και απομακρυσμένους 
οικισμούς που απαιτούν την ανάγκη 
μεταφοράς τους στις λειτουργούσες 
εκπαιδευτικές μονάδες 

• Ανάγκη βελτίωσης της υλικοτεχνικής 
υποδομής των εκπαιδευτικών μονάδων 

• Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών για την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης όλου του πληθυσμού και την 
παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε 
ανέργους 

• Αξιοποίηση των εγκαταλελειμένων δημόσιων 
κτιρίων στους οικισμούς για την υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης 

• Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
οργανισμούς  για την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης 

• Κατανομή του μαθητικού δυναμικού, ώστε 
στις έδρες των πρώην Δήμων (νυν Δ.Ε.) να 
λειτουργούν πλήρεις μονάδες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Χαμηλός βαθός ευαισθητοποίησης του 

πληθυσμού στην ανάγκη 
παρακολούθησης προγραμμάτων 
κατάρτισης και δια βίου μάθησης 

• Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και 
σε προσωπικό 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για την 
υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων 
εκαπίδευσης και διά βίου μάθησης 

Τομέας 5 : 
Αθλητισμός 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων 

αθλητικών χώρων 
• Ανάγκη δημιουργίας νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων όπως το αθλητικό κέντρο 
Αστακού 

• Δραστηριοποίηση πλήθους αθλητικών 
σωματείων και συλλόγων σε τοπικό επίπεδο 
που προάγουν τα αθλητικά ιδεώδη 

• Ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα του 
αθλητισμού (π.χ. Συνδιοργάνωση αθλητικών 
γεγονότων) 

• Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και 
συλλόγων 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Πληθώρα αθλητικών χώρων διάσπαρτων 

σε όλους τους οικισμούς του Δήμου που 
χρήζουν εκτεταμένης συντήρησης 

• Μέγιστη αξιοποίηση όλων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στον τομέα 
του αθλητισμού 

• Αξιοποίηση των ευκαιριών από τη συμμετοχή 
των τοπικών αθλητικών σωματείων σε εθνικής 
εμβέλειας αθλητικές δραστηριότητες 

• Ανάπτυξη θαλάσσιου αθλητισμού 
(ναυταθλητισμού) στο πλαίσιο της γαλάζιας 
οικονομίας 
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στους τομείς της υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, 
πολιτισμού και αθλητισμού σχετίζονται με τις ελλείψεις σε χώρους, κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, 
καθώς και σε ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Στους τομείς αυτούς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή η 
συγκυρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 20114 - 2020 για την υλοποίηση προγραμμάτων και 
δράσεων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την υλοποίηση προγραμμάτων για την 
αντιμετώπιση της φτώχιας και της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η δραστηριοποίηση πλήθους πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών 
σωματείων που θα πρέπει να οργανωθούν συλλογικά και να αναπτύξουν συνεργασίες και συλλογικέ 
δράσεις για την ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού του Δήμου. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα: 
 
• Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των μονάδων υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, 

πολιτισμού και αθλητισμού 
• Ενίσχυση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού ιδίως σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης της 

φτώχιας και φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού 
• Διοργάνωση / συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων υπερτοπικής εμβέλειας 
• Αξιοποίηση των τοπικών αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων για την προώθηση 

υπερτοπικών δράσεων 
• Ανάπτυξη του θαλάσσιου αθλητισμού 
• Αξιοποίηση του εγκαταλελειμένου κτιριακού αποθέματος των δημοτικών κτιρίων για την δημιουργία 

χώρων υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού 
• Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών υγείας, 

εκπαίδευσης / κατάρτισης, προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
• Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους δήμους, φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 

για την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στους τομείς της υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και 
πολιτισμού 
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1.1.4 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Τοπική οικονομία και απασχόληση».  

 

1.1.4.1 Οικονομικά ενεργός και μη πληθυσμός 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011, ο οικονομικώς 
ενεργός πληθυσμός στον Δήμο Ξηρομέρου ανέρχονταν σε ποσοστό 35% του 
μόνιμου πληθυσμού του Δήμου, ήτοι 4.129 άτομα. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 
ίδιο με το αντίστοιχο ποσοστό στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (36%) και χαμηλότερο 
από το αντίστοιχο της Περιφέρειας (38%), αλλά και της Χώρας (42%). 

Στη δεκαετία 2001 – 2011, σύμφωνα με το επόμενο γράφημα, ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός του Δήμου Ξηρομέρου μειώνεται κατά μεγάλο ποσοστό 25%, όταν η 
αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο Π.Ε. είναι 9,3%, σε επίπεδο Περιφέρειας 7,4% και σε 
επίπεδο Χώρας μόλις 0,6%. Μεταξύ των δύο φύλων, η μεγαλύτερη μείωση 
σημειώνεται στους άνδρες με ποσοστό 44%, ενώ στις γυναίκες η μείωση φθάνει το 
14%. 

Αντίθετα η μεταβολή του οικονομικώς μη ενεργού πληθυσμού παρουσιάζει 
μικρότερες διακυμάνσεις μεταξύ των γεωγραφικών επιπέδων αναφοράς. 
Ειδικότερα παρουσιάζει αύξηση κατά 16,8% στον Δήμο, κατά 21,3% στην Π.Ε., κατά 
14,7% στην Περιφέρεια και κατά 18,8% σε επίπεδο χώρας. 

 

Πίνακας 28 - Μεταβολή του οικονομικώς ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού στη 
δεκαετία 2001 - 2011 

Γεωγραφικό επίπεδο 
/ φύλο  

Σύνολο Οικονομικά ενεργός  Οικονομικά μη ενεργός  

2011 2001 2011 2001 2011 2001 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 9.859.593 4.586.636 4.614.499 6.229.650 5.245.094 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

679.796 646.912 261.175 281.946 418.621 364.966 

Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

210.802 194.983 76.371 84.180 134.431 110.803 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 11.737 11.998 4.129 5.484 7.608 6.514 
Άρρενες 5.999 6.112 3.047 3.560 2.952 2.552 
Θήλεις 5.738 5.886 1.082 1.924 4.656 3.962 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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Γράφημα 14 - Ποσοστιαία μεταβολή του οικονομικώς ενεργού και μη ενεργού 
πληθυσμού στη δεκαετία 2001 - 2011 

 
 

Στον Δήμο Ξηρομέρου ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός συνίσταται κατά το 
μεγαλύτερο ποσοστό (48,8%) σε συνταξιούχους και σε μικρότερο ποσοστό σε 
μαθητές – σπουδαστές (21,4%) και λοιπούς (299,7%). Η διάρθρωση αυτή του 
οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού επιβεβαιώνει το φαινόμενο της δημογραφικής 
γήρανσης του Δήμου στο οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο.  
Αντίστοιχη κατανομή παρατηρείται και στα ανώτερα γεωγραφικά επίπεδα 
αναφοράς με μικρότερα όμως ποσοστά συμμετοχής των συνταξιούχων και 
μεγαλύτερα των μαθητών – σπουδαστών. 
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Πίνακας 29 - Διάρθρωση του οικονομικώς μη ενεργού πληθυσμού το 2011 

Γεωγραφικό επίπεδο 
/ φύλο  

Οικονομικά μη ενεργοί 
Μαθητές- 

σπουδαστές 
Συνταξιούχοι Λοιποί  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 27,9% 38,6% 33,5% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

28,6% 38,1% 33,3% 

Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

26,6% 40,0% 33,5% 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 21,4% 48,8% 29,7% 
Άρρενες 27,8% 58,7% 13,5% 
Θήλεις 17,4% 42,6% 40,0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

 

1.1.4.2 Απασχόληση - Ανεργία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011 η απασχολούμενοι στον Δήμο 
Ξηρομέρου ανέρχονταν σε ποσοστό 80,2% επί συνόλου του οικονομικώς ενεργού 
πληθυσμού, ήτοι 3.312 απασχολούμενοι. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το 
αντίστοιχο σε επίπεδο Π.Ε. (78,2%) και Περιφέρειας (79%) και χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο της Χώρας (81,3%). Στην κατανομή κατά φύλο οι άνδρες εμφανίζουν 
υψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων (81,9%) συγκριτικά με τις γυναίκες (75,5%). 
Η κατανομή αυτή είναι αναμενόμενη για έναν επαρχιακό Δήμο στον οποίο 
κυριαρχεί η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα με τις γυναίκες να αποτελούν 
συμβοηθούντα μέλη των ανδρών στις αγροτικές εργασίες και παράλληλα να 
απασχολούνται στις εργασίες του σπιτιού. 

Όσον αφορά στους ανέργους αυτοί ανέρχονται σε 817 άτομα και ποσοστό 19,8%, το 
οποίο είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Π.Ε. (21,8%) και της Περιφέρειας 
(21%), αλλά μικρότερο από το αντίστοιχο της Χώρας (18,7%). Μεταξύ των δύο 
φύλων οι άνδρες κατέχουν μικρότερο ποσοστό ανεργίας 18,1% έναντι των γυναικών 
που είναι 24,5%. 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 30 - Απασχόληση - Ανεργία 

Γεωγραφικό επίπεδο / 
φύλο  

Απασχολούμενοι 
2011 

Άνεργοι 
2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.727.633 81,3% 859.003 18,7% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

206.343 79,0% 54.832 21,0% 

Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

59.738 78,2% 16.633 21,8% 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 3.312 80,2% 817 19,8% 
Άρρενες 2.495 81,9% 552 18,1% 
Θήλεις 817 75,5% 265 24,5% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Από την κατανομή των ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης προκύπτει ότι στον 
Δήμο Ξηρομέρου οι περισσότεροι άνεργοι είναι απόφοιτοι Λυκείου και απόφοιτοι 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια, κτλ.) με ποσοστό 43,7%. 
Ακολουθούν οι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών 
Σχολών με ποσοστό 19,7% και οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου  / 
Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και 
ισότιμων σχολών με ποσοστό 15,1% (βλ. πίνακα 29 και γράφημα 15). 
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Πίνακας 31 - Ανεργία ανά επίπεδο εκπαίδευσης 2011 

Περιγραφή τόπου 
μόνιμης διαμονής  

Σύνολο 
Ανέργων 

Κάτοχοι διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου  / 
Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών και 

ισότιμων σχολών 

Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολλέγια κλπ.) / Απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού, 
Εκκλησιαστικού, 

Επαγγελματικού κλπ.) 

Απόφοιτοι τριτάξιου 
Γυμνασίου και 

πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών 

Σχολών 

Άλλη περίπτωση 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 859.003 180.590 375.748 146.740 155.925 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

54.832 10.189 23.206 8.788 12.649 

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16.633 3.004 6.763 2.784 4.082 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 817 123 357 161 176 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 100,0% 21,0% 43,7% 17,1% 18,2% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

100,0% 18,6% 42,3% 16,0% 23,1% 

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 100,0% 18,1% 40,7% 16,7% 24,5% 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 100,0% 15,1% 43,7% 19,7% 21,5% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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Γράφημα 15 - Ποσοστιαία κατανομή των ανέργων ανά επίπεδο εκπαίδευσης για το 2011 
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Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας 
σήμερα είναι σημαντικά διαφοροποιημένα, με την ανεργία να έχει εκτιναχθεί σε 
υψηλά ποσοστά την τελευταία πενταετία που ακολούθησε της απογραφής της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρη τη 
χώρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με δειγματοληπτική έρευνα της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων καταγράφτηκε ποσοστό ανεργίας 
στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 26,4%, αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες 
περίπου σε σχέση με το ποσοστό της απογραφής του 2011. Αντίστοιχα ο μέσος όρος 
της ανεργίας σε επίπεδο Περιφέρειας το 2015 έφθασε το 25,9% έναντι 21% το 2011, 
ενώ σε επίπεδο χώρας το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 24,9% έναντι 18,7% το 2011. 
Κατ’ αντιστοιχία το ποσοστό της ανεργίας στον Δήμο Ξηρομέρου για το 2015 
εκτιμάται περίπου στο 24%. 

 

1.1.4.3 Παραγωγικοί τομείς 

Πρωτογενής τομέας 
Ο πρωτογενής τομέας στον Δήμο Ξηρομέρου είναι ο πλέον ανεπτυγμένος τομέας. 
Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον Δήμο οι απασχολούμενοι στον 
πρωτογενή τομέα ανέρχονται σε 1.939 άτομα, ήτοι ποσοστό 58,5%, δηλαδή πάνω 
από τους μισούς απασχολούμενους. Τα αντίστοιχα ποσοστά απασχολουμένων είναι 
κατά πολύ χαμηλότερα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (25,7%), στην Περιφέρεια 
(19,5%) και στη Χώρα (10%). 

Πίνακας 32 - Απασχόληση στον πρωτογενή τομέα το 2011 

Γεωγραφικό επίπεδο Σύνολο 
Απασχολουμένων 
(αριθμός) 

Απασχολούμενοι 
στον α’ γενή 
(αριθμός) 

Ποσοστό (%) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.727.633 372.209 10,0% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 206.343 40.248 19,5% 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 59.738 15.336 25,7% 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 3.312 1.939 58,5% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
 
Οι κυριότεροι ανεπτυγμένοι κλάδοι είναι: 

• Η γεωργία όπου κυριαρχούν οι ετήσιες καλλιέργειες (σιτηρά, καλαμπόκι, 
μηδική) και οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, εσπεριδοειδή, κ.α.) 

• Η κτηνοτροφία με κυριότερα εκτρεφόμενα είδη τα αιγοπρόβατα και τα 
βοοειδή. Σύμφωνα με την Α’ φάση της μελέτης Αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ 
Δυτικής Ελλάδας το 2011 το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Ξηρομέρου 
περιελάμβανε 115 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 5.834 ζώα και 753 
εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με 125.038 ζώα. 

• Οι υδατοκαλλιέργειες, με κυρίαρχη μορφή την ιχθυοκαλλιέργεια, οι οποίες 
αποτελούν έναν ιδιαίτερα δυναμικό τομέα και έχουν αναπτυχθεί στην 
παράκτια περιοχή του Δήμου περιλαμβάνοντας και χερσαίες εγκαταστάσεις, 
όπως συσκευαστήρια, επεξεργασία αλιευμάτων, κτλ. 
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• Η αλιεία, η οποία ασκείται στους δύο παραλιακούς οικισμούς Αστακό και 
Μύτικα. 

 

Δευτερογενής τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας στον Δήμο Ξηρομέρου είναι ο λιγότερο ανεπτυγμένος 
τομέας. Δεν καταγράφεται αξιόλογη βιομηχανική παραγωγή, πλην ορισμένων 
μεταποιητικών μονάδων που σχετίζονται με την τοπική αγροτική παραγωγή 
(ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια, οινοποιεία, ποτοποιεία) και με τις κατασκευές 
(σιδηρουργεία, αλουμινάδικα, ξυλουργεία). Από τους κλάδους το δευτερογενή ο 
πιο ανεπτυγμένος είναι ο κλάδος των κατασκευών στον οποίο απασχολούνταν 170 
άτομα σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011, ήτοι το 5,1% του 
συνόλου των απασχολουμένων του Δήμου. 

Στον δευτερογενή τομέα περιλαμβάνονται και τα Δημοτικά Σφαγεία, που εχουν ήδη 
κατασκευαστεί, αλλά δε λειτουργούν καθώς δεν έχει κατασκευαστεί ο απαραίτητος 
Βιολογικός Καθαρισμός Σφαγείου.  

Η σημαντικότερη εγκατάσταση του δευτερογενούς τομέα είναι ο μεμονωμένος 
βιομηχανικός πόλος της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, η οποία αποτελεί σημαντικό 
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων και μπορεί να στηρίξει 
μεταποιητικές δραστηριότητες τόσο ως υποδοχέας εγκατάστασης μεταποιητικών 
μονάδων, όσο και ως πύλη εξαγωγών για τα προϊόντα του νομού. Για τη ΝΑΒΙΠΕ 
έχει ήδη προηγηθεί εκτενής αναφορά. 

 

Τριτογενής τομέας 
Ο πρωτογενής τομέας στον Δήμο Ξηρομέρου παρουσιάζει περιορισμένη ανάπτυξη 
με κυριότερους κλάδους το χονδρικό και λιανικό εμπόριο / επισκευή οχημάτων, την 
παροχή τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης και την εκπαίδευση. Ειδικότερα 
σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον Δήμο Ξηρομέρου απασχολούνται: 

• 290 άτομα στον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου / επισκευής 
οχημάτων, ήτοι ποσοστό 8,8% του συνόλου των απασχολουμένων 

• 161 άτομα στον κλάδο των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης, ήτοι ποσοστό 4,9% του συνόλου των απασχολουμένων 

• 145 άτομα στον κλάδο της εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό 4,4% του συνόλου 
των απασχολουμένων 

• 120 άτομα στον κλάδο μεταφορών και αποθήκευσης, ήτοι ποσοστό 3,6% του 
συνόλου των απασχολουμένων 

• 119 άτομα στον κλάδο δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής 
ασφάλισης, ήτοι ποσοστό 3,6% του συνόλου των απασχολουμένων 

• 32 άτομα στον κλάδο διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, ήτοι 
ποσοστό 1% του συνόλου των απασχολουμένων 
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Τα ανωτέρω στοιχεία απασχολουμένων ανά κλάδο στον τριτογενή τομέα 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα συγκριτικά με τα αντίστοιχα σε επίπεδο Π.Ε., 
Περιφέρειας και Χώρας. 
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Πίνακας 33 - Απασχόληση στους κλάδους του τριτογενή τομέα το 2011 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩ
Ν ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

Η. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥ
ΣΗ 

Θ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟ
Σ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Ν. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚ
ΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΕΣ 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΜΥΝΑ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Η 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο. 
ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗ 

Π. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.727.633 651.739 192.871 291.589 102.192 359.779 294.359 236.831 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

206.343 33.470 9.507 13.704 3.963 17.888 18.349 12.466 

Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

59.738 9.619 2.511 3.725 795 4.487 5.127 3.057 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 3.312 290 120 161 32 119 145 72 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 100,0% 17,5% 5,2% 7,8% 2,7% 9,7% 7,9% 6,4% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

100,0% 16,2% 4,6% 6,6% 1,9% 8,7% 8,9% 6,0% 

Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

100,0% 16,1% 4,2% 6,2% 1,3% 7,5% 8,6% 5,1% 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 100,0% 8,8% 3,6% 4,9% 1,0% 3,6% 4,4% 2,2% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Αξιολόγηση του θεματικού τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1 : Αγροτική 
Παραγωγή 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Έλλειψη αρδευτικών υποδομών και 

γενικά υποστηρικτικών υποδομών του 
αγροτικού τομέα 

• Εξυγίανση των οικονομικών και 
επαναλειτουργία των ΤΟΕΒ που 
λειτουργούν στον Δήμο 

• Εκσυγχρονισμών του ΤΟΕΒ Φυτειών 
• Έλλειψη επεξεργασίας - τυποποίησης των 

αγροτικών προϊόντων καθιστώντας τα 
ευάλωτα στον ανταγωνισμό συγκριτικά 
με άλλες περιοχές 

• Δημιουργία Βιολογικού Καθαρισμού για 
τη λειτουργία των Σφαγείων του Αστακού 

• Αναβάθμιση των γεωργικών υποδομών, 
αποτελεσματικότερη οργάνωση, 
κατάρτιση των νέων αγροτών, με στόχο 
την αξιοποίηση του δυναμικού της 
περιοχής και την παραγωγή προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

• Έλλειψη αλιευτικών καταφυγίων / 
αγκυροβολίων 

• Ανάγκη συντήρησης και επέκτασης του 
δικτύου αγροτικών δρόμων. 

• Υψηλό ποσοστό απασχολουμένων στον 
πρωτογενή τομέα 

• Ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες και υψηλός 
αριθμός βροχοπτώσεων που δύνανται να 
αξιοποιηθούν από επιφανειακούς 
ταμιευτήρες 

• Εκτεταμένες γεωργικές και χορτολιβαδικές 
εκτάσεις που σε συνδυασμό με την καλή 
ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος 
συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας 

• Υψηλός βαθμός εκμηχάνισης του αγροτικού 
τομέα 

• Εξειδίκευση στην κτηνοτροφική παραγωγή  
• Προώθηση του αναδασμού στην περιοχή Γαζή 

Φυτειών.  
• Επέκταση - εκσυγχρονισμός των δικτύων 

άρδευσης 
• Ανάπτυξη Βιοτεχνικού Πάρκου στην περιοχή 

του κόμβου Κουβαρά με κατεύθυνση την 
μεταποίηση της τοπικής αγροτικής 
παραγωγής (καθετοποίηση της παραγωγής). 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Περιορισμένη συνεταιριστική οργάνωση 

των παραγωγών 
• Έλλειψη καθετοποίησης των 

παραγόμενων αγροτικών προϊόντων 
(έλλειψη διασύνδεσης με τον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα) 

• Υψηλό κόστος παραγωγής 
• Ανεπαρκής λειτουργία των αγροτικών 

συνεταιρισμών 

• Μέγιστη αξιοποίηση του Ε.Π. Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 – 2020 

• Δράσεις για την πιστοποίηση των τοπικών 
προϊόντων ως προϊόντα ονομασίας 
προέλευσης (ΠΟΠ) 

• Αξιοποίηση του προγράμματος «καλάθι 
αγροτικών προϊόντων» της Περιφέρειας 

• Αξιοποίηση των σύγχρονων σφαγείων του 
Δήμου αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο 
βιολογικός καθαρισμός 

 
 

Τομέας 2 :  
Υδατοκαλλιέργειες 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Σύγκρουση με τις δραστηριότητες 

θαλάσσιας αναψυχής και τουρισμού 
• Αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου 

(ΕΠΧΣΑΑΥ) λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές κοινωνίες 

• Ρύπανση του θαλάσσιου πυθμένα και 
των κολυμβητικών παραλιών 

• Ελλείψεις σε υποστηρικτικές χερσαίες 
υποδομές και εγκαταστάσεις 
 

• Δυναμικός κλάδος με μεγάλη εξωστρέφεια 
και προστιθέμενη αξία 

• Παραγωγή ποιοτικών αλιευμάτων 
• Ιδανικές συνθήκες θαλάσσιου περιβάλλοντος 
• Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της ΝΑΒΙΠΕ 

Πλατυγιαλίου για την επεξεργασία και 
απευθείας εξαγωγή των προϊόντων 
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Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία 

στην ανάπτυξη νέων υδατοκαλλιεργειών 
• Έλλειψη σε ντόπιο επιστημονικό 

δυναμικό 

• Μέγιστη αξιοποίηση του Ε.Π. Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 – 2020 

• Επενδύσεις σε καινοτόμες και φιλικές προς το 
θαλάσσιο περιβάλλον μορφές παραγωγής  

• Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

• Αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για 
τις υδατοκαλλιέργειες (Ν. 4282/2014) 

Τομέας 3 : 
Τουρισμός 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Ανεπαρκής αξιοποίηση των φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων για τουριστική 
εκμετάλλευση 

• Ελλειπής τουριστική προβολή του Δήμου 
• Έλλειψη μαρίνας, τουριστικών 

καταφυγίων 
• Ελλείψεις σε περιβαλλοντικές υποδομές 

(επεξεργασία αστικών λυμάτων, 
ύδρευση, διαχείριση απορριμμάτων). 

• Ελειψη υδατοδρομίων 

• Πολύ καλή ποιότητα χερσαίου και θαλάσσιου 
φυσικού περιβάλλοντος και ακτών 

• Ύπαρξη μεγάλου πλήθους πολιτιστικών 
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και 
ιστορικών τόπων που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 

• Αξιοποίηση του ήδη ανεπτυγμένου τουρισμού 
σκαφών αναψυχής στην περιοχή του Ιονίου 
Πελάγους 

• υπαρξη δημοτικών εκτάσεων με τουριστικά 
χαρακτηρηστικα που μπρουν να 
αξιοποιηθουν με ΣΔΙΤ 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι 

λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Ελλείψεις σε υψηλής ποιότητας 

τουριστικά καταλλύματα και υποδομές 
(καταλύματα 3, 4 και 5 αστέρων / 
κλειδιών) 

• Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού σε 
τοπικό επίπεδο για τη χωρική οργάνωση 
των δραστηριοτήτων τουρισμού, 
εστίασης και αναψυχής. 

• Σύγκρουση με τις δραστηριότητες της 
υδατοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφίας 

• Μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στον τομέα 
του τουρισμού 

• Ανάπτυξη συνεργασιών με όμορους Δήμους 
ιδίως με τους νησιωτικούς Δήμους των Ιόνιων 
Νησιών για την ανάπτυξη του θαλάσσιου 
τουρισμού σκαφών αναψυχής και 
καταδύσεων αναψυχής 

• Αξιοποίηση των νέων πολιτικών και 
ευκαιριών στον τομέα της θαλάσσιας 
οικονομίας και στις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού. 

• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου ιδιαίτερα στις παραλιακές περιοχές για 
την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων. 

• Αξιοποίηση της εγγυτητας του αεροδρομίου 
του Ακτίου και της σύνδεσης με την Ιόνια Οδό 
αλλα και των δυνατοτήτων των 
υδατοδρομίων  
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 4 : 
Απασχόληση 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Υψηλό ποσοστό ανεργίας 
• Ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων των 

απασχολουμένων 
• Χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής 

κατάρτισης και εξειδίκευσης του 
αγροτικού πληθυσμού 

• Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

• Έλλειψη πληροφόρησης για πιθανές 
ευκαιρίες που υφίστανται σε επίπεδο 
νεανικής και γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

• Υψηλό ποσοστό απασχολουμένων στον 
πρωτογενή τομέα 

• Δυνατότητα μερικής απασχόλησης εποχιακά 
σε άλλους κλάδους πλην του πρωτογενή 
τομέα (πολυαπασχόληση) 

• Αξιοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ για τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στον δευτερογενή 
τομέα και στον ναυτιλιακό κλάδο 

• Νέες επενδύσεις στους κλάδους των 
υδατοκαλλιεργειών, του τουρισμού, των ΑΠΕ 
που δημιουργούν νέες θεσεις εργασίας. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Ραγδαία αύξηση του ποσοστού της 

ανεργίας λόγω της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης 

• Περιορισμένες θέσεις εργασίας στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα  

• Συρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού 
ως αποτέλεσμα της διαρροής των νέων 
προς τα αστικά κέντρα και της γήρανσης 
του πληθυσμού 

• Μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για την 
υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της 
απασχόλησης 

• Προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
υλοποίηση έργων που εντάσσονται στα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 
περιόδου  2014 – 2020 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ΤΠΕ για την 
κατάρτιση και εξειδίκευση των 
απασχολουμένων και την καταπολέμιση της 
ανεργίας 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Η τοπική οικονομία του Δήμου στηρίζεται σε συντριπτικό ποσοστό στον πρωτογενή τομέα με παραδοσιακά 
ανεπτυγμένους τους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και σχετικά πρόσφατα τον κλάδο των 
υδατοκαλλιεργειών που αποτελεί έναν έντονα εξωστρεφή κλάδο με μεγάλη σημασία για την εθνική 
οικονομία. Ο δευτερογενής τομέας είναι ο λιγότερο ανεπτυγμένος τομέας με σημαντικές όμως προοπτικές 
ανάτυξης στον κλάδο της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων  και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
πλήρους ανάπτυξης και λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου. Ο τριτογενής τομέας παρουσιάζει επίσης 
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται 
στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού τόσο 
στο χερσαίο χώρο (αγροτουρισμός, οικο-τουρισμός, θρησκευτικός - πολιτιστικός τουρισμός, κτλ.) όσο και στο 
θαλάσσιο (τουρισμός σκαφών αναψυχής, καταδύσεις αναψυχής, κτλ.). 
Η ανεργία λόγω των τρεχουσών δημοσιονομικών συνθηκών έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου και για την άρση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα: 
 
• Ολοκλήρωση των υποστηρικτικών υποδομών και κατασκευή νέων σε τοπικό επίπεδο (λειτουργία 

σφαγείων, επαναλειτουργάι των ΤΟΕΒ και των αρδευτικών υποδομών, κατασκευή ταμιευτήρων και νέων 
αρδευτικών δικτύων στις περιοχές που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα) για την τόνωση του 
αγροτικού τομέα. 

• Προώθηση της πιστοποίησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων ως προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ - ΠΓΕ) 
• Καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής με διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον δευτερογενή και 

τριτογενή (επεξεργασία - τυποποίηση και εμπορία των προϊόντων) 
• Προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων των 

δραστηριοτήτων (υδατοκαλλιέργειες και κτηνοτροφία με τον τουρισμό, τουριστική ανάπτυξη και φυσικό 
περιβάλλον, κτλ.) 

• Αξιοποίηση των νέων πολιτικών και ευκαιριών στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας και στις 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

• Υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου και προβολής του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντός του για την προσέλκυση επισκεπτών. 

• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για νέες επενδύσεις σε συνεργασία με άλλους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς. 

• Αξιοποίηση της θέσης του Δήμου σε σχέση με το αεροδρόμιο του Ακτίου και με τον υπό κατασκευή νέο 
οδικό άξονα της Ιόνιας Οδού 

• Αξιοποίηση της μοναδικής στο είδος της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου 
• Υλοποίηση δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας 
• Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης των απασχολουμένων 
• Ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ της περιοχής ως παράγοντες 

συγκράτησης του ενεργού οικονομικού πληθυσμού στην περιοχή 
• Προσέλκυση επενδύσεων στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού και των ΑΠΕ λαμβάνοντας 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. 
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1.1.5 Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. 

 

1.1.5.1 Ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

Η οργανωτική δομή των Δήμων προσδιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το 
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που η Κεντρική Διοίκηση 
αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες 
των Δήμων περιγράφονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΥΕΚ 
Α 114/08.06.2006). Οι νέες μεταβιβαζόμενες πρόσθετες αρμοδιότητες στους 
Δήμους αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ενός 
Δήμου στην εκπλήρωση της αποστολής του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
ικανότητες της εκάστοτε δημοτικής αρχής να: 

• προγραμματίζει, οργανώνει και διεκδικεί πόρους χρηματοδότησης και 
Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

• αξιοποιεί και ενεργοποιεί το σύνολο του στελεχικού δυναμικού που 
διαθέτει. 

• συνεργάζεται με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής. 

• ευαισθητοποιεί και παρακινεί τους πολίτες προς συγκεκριμένες 
συμπεριφορές και δράσεις. 

• αναδεικνύει και να προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης και 
της περιοχής του Δήμου. 

 

1.1.5.2 Όργανα Διοίκησης του Δήμου 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3852/2010, ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την 
Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών 
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 

 

Δημοτικό Συμβούλιο 

To Δημοτικό συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο, μέσω του 
οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες του Δήμου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, περί σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου: Το 
Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνουν: 

• Αποφασίζει και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, 
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του (άρθρο 65, Ν. 3852/2010). 
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• Εκλέγει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και του Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 74, Ν. 3852/2010). 

• Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 65, Ν. 
3852/2010). 

• Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών 
κοινοτήτων (άρθρο 83, Ν. 3852/2010) και ασκεί αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής επιτροπής (αρθρο 73 και 72, Ν. 
3852/2010. 

• Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο συγκροτεί 
Επιτροπές (άρθρο 70, Ν. 3852/2010). 

• Καταρτίζει και διανέμει τους Κώδικες Δεοντολογίας για τους αιρετούς 
εκπροσώπους(άρθρο 61, Ν. 3852/2010). 

• Ψηφίζει το Κανονισμό Διαβούλευσης (άρθρο 76, Ν. 3852/2010). 

• Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές (άρθρο 65, Ν. 
3852/2010). 

• Καθορίζει το ανώτατο ύψος του Π/Τ εξόδων της δημοτικής ή τοπικής 
κοινότητας (άρθρο 86, Ν. 3852/2010). 

• Καθορίζει τις υπηρεσιακές μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν στις 
τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (άρθρο 91, Ν. 3852/2010). 

• Λαμβάνει αποφάσεις συγχώνευσης Νομικών Προσώπων (άρθρο 103, Ν. 
3852/2010). 

 

Οικονομική Επιτροπή 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του Δήμου και έχει θητεία δυόμιση ετών. Οι συνεδριάσεις της 
επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
3852/2010, περιλαμβάνουν: 

• Συντάσσει, ελέγχει την υλοποίηση και εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση 
των πιστώσεων του Π/Τ του Δήμου. 

• Υποβάλλει Τριμηνιαίες Εκθέσεις Κατάστασης Εσόδων - Εξόδων και 
Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Τα του Δήμου, με ταυτόχρονη δημοσίευσή 
τους στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

• Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων και καταρτίζει τους όρους τους. 

• Εισηγείται την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

• Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 
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• Αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε επείγουσες 
περιπτώσεις. 

• Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη και κατακυρώνει 
δημοπρασίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ δύναται να 
συγκροτεί Επιτροπές για τη διεξαγωγή και την αξιολόγησή τους. 

• Προελέγχει τον απολογισμό. 

• Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάθεση 
παροχής γνωμοδοτήσεων, που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, 
εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. 

• Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, για τον 
εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης μέχρι ποσού 30.000 ευρώ και 
την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.  

• Εισηγείται τα Σχέδια Κανονιστικών Αποφάσεων και το Ετήσιο Σχέδιο 
Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δήμου. 

• Αποφασίζει για ζητήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο. Ασκεί τις 
αρμοδιότητες του Δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την 
πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής 
είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου, με ευθύνη του Προέδρου της. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010, περιλαμβάνουν: 

• Θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα όπως καθορισμού χρήσεων γης, 
ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, 
αναπλάσεως περιοχών, κ.ά. 

• Θέματα προστασίας περιβάλλοντος. 

• Σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 (Ρύθμιση 
κυκλοφορίας) του Κ.Δ.Κ. 

• Θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων & κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. 

• Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καθώς και την ανάκληση ή την οριστική 
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και 
επιχειρήσεων. 

• Χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 

• Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων. 
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Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του 
Δήμου που παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους 
τομείς. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνιστάται σε όλους τους Δήμους που έχουν 
περισσότερους από έναν Αντιδημάρχους. Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τα 
άρθρα 63, 84 και 106 του Ν. 3852/2010: 

• Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

• Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών κατά τη κατάρτιση 
του Π/Τ και έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Π/Τ. 

• Εισηγείται το προσχέδιο του Π/Τ και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
προς την Οικονομική Επιτροπή. 

• Συντονίζει την κατάρτιση, παρακολουθεί την εκτέλεση και εισηγείται το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

• Καταρτίζει, εισηγείται και υλοποίει το Σεχνικό Πρόγραμμα. 

• Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δήμου. 

• Εισηγείται τον ορισμό υπάλληλων για την: (α) γραμματειακή εξυπηρέτηση 
των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής 
κοινότητας, (β) στελέχωση των υπηρεσιών που εδρεύουν σε τοπικές 
κοινότητες, (γ) παροχή «διοικητικής βοήθειας» και (ε) εισηγείται τη διάθεση 
κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού στις τοπικές κοινότητες. 

 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν 
υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες, με την 
Επιτροπή να συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 
Π/Τ και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010: 

• Γνωμοδοτεί για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, τα Προγράμματα Δράσης, το 
Επιχειρησιακό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και για τα θέματα που 
παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο. 

• Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του 
Κ.Δ.Κ. 

• Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και την επίλυσή τους καθώς και τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου. 

• Παρουσιάζει τις προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης με τους πολίτες. 
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Δήμαρχος 

Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010, «προασπίζει τα τοπικά 
συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά 
του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας». Ο 
Δήμαρχος, σύμφωνα με τα άρθρα 58, 62, 83 και 178 του Ν.3852/2010, ασκεί τις 
παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των 
αποφάσεών της. 

• Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μπορεί να αποφασίζει και για 
θέματα αρμοδιότητας της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση 
ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης. 

• Ορίζει τους Αντιδημάρχους και ασκεί τις αρμοδιότητές τους όταν 
απουσιάζουν ή κωλύονται. 

• Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Προέδρους των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και να συνιστά Ομάδες Εργασίας 
και Ομάδες Διοίκησης Έργου. 

• Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. 

• Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος. 

• Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής . 

• Εκδίδει τις πράξεις για διορισμό, υπηρεσιακές μεταβολές και άσκηση 
πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού του Δήμου. 

• Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες του Δήμου 
καθώς και τα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις των δημοτών. 

• Συμμετέχει στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στις συνεδριάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Οργανα διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου είναι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος Καλλικράτης, το Συμβούλιο και ο 
Πρόεδρος του συμβουλίου αυτών. Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου ενός 
συμβουλίου Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 82 και 85 του 
Ν.3852/2010, είναι: 

• Εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Δημοτικής/τοπικής Κοινότητας. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής 
οδοποιίας της τοπικής κοινότητας και εποπτεύει τις εργασίες συντήρησης, 
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υποβάλλοντας υπόμνημα προς την Τεχνική Υπηρεσία για το είδος των 
εργασιών, το τόπο και το χρόνο που έγιναν. 

• Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την 
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας. 

• Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. 

• Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου 
δημοτικού φωτισμού. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των 
παιδικών χαρών. 

• Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του 
κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή 
οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες 
ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών. 

• Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας 
πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. 

• Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την κατάρτιση του 
σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. 

• Είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της 
τοπικής κοινότητας και αναφέρει τυχόν ζημίες ή προσβολές των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου. 

• Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή. 

• Συγκαλεί την ετήσια συνέλευση κάτοικων και φορέων της τοπικής 
κοινότητας. 

 

1.1.5.3 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου 

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ξηρομέρου εγκρίθηκε με την 
απ. Γ.Γ. Α.Δ. ΔΕΠΙΝ αριθμ. 23484/2249 ΦΕΚ 724/Β/2014) και τροποποιήθηκε με τις 
αποφάσεις 10/2016 και 96/2016 του ΔημοτικοΎ Συμβουλίου Ξηρομέρου. Σύμφωνα 
με τα ανωτέρω οι υπηρεσίες του Δήμου καθώς και οι θέσεις του μόνιμου 
προσωπικού του Δήμου ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ανά σχέση εργασίας 
παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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Πίνακας 34 – Ανθρώπινο δυναμικό Δήμου Ξηρομέρου ανά κατηγορία 
εκπαίδευσης και σχέση εργασίας 

Κατηγορίες Οργανικές 
θέσεις 

Αορίστου 
Χρόνου 

Ορισμένου 
χρόνου 

Σύνολο 

ΠΕ 12 - - 12 

ΤΕ 4 - 10 14 

ΔΕ 21 5 20 46 
ΥΕ 7 13 16 36 

Σύνολο 44 18 46 108 

Πηγή : Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ. Ξηρομέρου (ΦΕΚ 724/Β/2014) 

Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων μόνιμου προσωπικού από τον ΟΕΥ προβλέπονται 
επιπλέον 3 (τρεις) θέσεις ειδικού προσωπικού εκ των οποίων οι 2 (δύο) αφορούν σε 
θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών και 
η μία θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου οι 
υπηρεσίες του Δήμου κατανέμονται σε κεντρικές και αποκεντρωμένες. Η 
διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών είναι η ακόλουθη: 

• Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Δήμαρχο: 

o Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου 

o Γραφείο διοικητικής βοήθειας 

o Νομική Υπηρεσία 

• Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 

o Αυτοτελές τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

- Γραφείο Τεχνικών έργων και μελετών 

- Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών και Συγκοινωνιών έργων  

- Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

- Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών 

o Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω γραφεία: 

- Γραφείο Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας 

- Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου 

- Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τις εξής 
αρμοδιότητες: 

 Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας 

 Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 
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 Απασχόλησης και τουρισμού 

• Υπηρεσίες υποστήριξης 

o Αυτοτελές τμήμα διοικητικών υπηρεσιών με: 

- Γραφείο οικονομικής υπηρεσίας και ταμείου 

- Γραφείο προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας 

- Γραφείο κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού 

o Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ 

 

Η διάρθρωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών είναι η ακόλουθη: 

• Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη Δ.Ε. Φυτειών 

o Γραφείο ΚΕΠ 

o Γραφείο διοικητικών / οικονομικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του 
πολίτη 

o Γραφείο εσωτερικής καθαριότητας και συντήρησης υποδομών 

• Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη Δ.Ε. Αλυζίας 

o Γραφείο ΚΕΠ 

o Γραφείο διοικητικών / οικονομικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του 
πολίτη 

o Γραφείο εσωτερικής καθαριότητας και συντήρησης υποδομών 

Οι αρμοδιότητες όλων των ανωτέρω κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών 
αναφέρονται αναλυτικά στον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του 
Δήμου και δεν θα γίνει περαιτέρω περιγραφή στο παρόν για λόγους συντομίας. 
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Αξιολόγηση του θεματικού τομέα «εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι 
οριζόντιες υπηρεσίες» 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Έλλειψη αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης για το Δημότη 
• Ανάγκη καταγραφής των παραπόνων των 

δημοτών 
• Αποκλίσεις της εσωτερικής διάρθρωσης του 

Δήμου από τον εγκεκριμένο ΟΕΥ 
• Ελλείψεις σε υπηρεσίες που είναι κρίσιμες 

για την λειτουργία του Δήμου και την 
εξυπηρέτηση των πολιτών όπως π.χ. ΔΕΥΑ, 
Υπηρεσία Δόμησης, γραφείο ενημέρωσης και 
υποστήριξης του κοινού για την αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων και 
προγραμμάτων, κτλ. 

• Ανάγκη ανάπτυξης των ΤΠΕ για την 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

 

• Κτιριακή επάρκεια  για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου τόσο 
στην έδρα του, όσο και στις Δημοτικές 
Ενότητες 

• Παροχή σημαντικών υπηρεσιών  στον 
κοινωνικό τομέα (Βοήθεια στο Σπίτι, 
παιδικοί σταθμοί) 

• Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας σε 
διαδημοτικό και διεθνές επίπεδο 

• Εφαρμογή του εγκεκριμένου ΟΕΥ σε 
συνδυασμό με την κατάρτιση των στελεχών 
του Δήμου. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Απουσία καθηκοντολογίου για θέσεις 

εργασίας στο δημόσιο. 
• Απουσία κινήτρων για αύξηση της 

παραγωγικότητας των διοικητικών 
υπαλλήλων 

• Περιορισμοι σε ανθρώπινο δυναμικό και 
υλικοτεχνική υποδομή 

 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για 
τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης 

• Αξιοποίηση κτιριακού δυναμικού Δήμου 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Απουσία Γενικού Διευθυντή στο Δήμο. 
• Καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε 

προσωπικό για την στήριξη υπηρεσιών στο 
τομέα ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου. 

• Ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικού 
• Έλλειψη στελεχών με αυξημένα προσόντα 

στο τομέα των  οικονομικών, της διαχείρισης 
της τεχνολογίας και διαχείρισης έργων, 
κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. 

• Ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
προσωπικού 

• Ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό στις 
διάφορες υπηρεσίες του Δήμου 

 
 
 
 
 
 

• Ύπαρξη στελεχών με αξιόλογη εμπειρία 
• Χαμηλό κόστος υλοποίησης δράσεων 

επιμόρφωσης μέσω του ΙΝΕΠ 
• Μελέτη για τον εντοπισμό των αναγκών 

του Δήμου σε στελεχιακό δυναμικό   
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Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Αρνητική δημοσιονομική συγκυρία - 

απαγόρευση νέων προσλήψεων 
• Ελλείψεις επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου 

προσωπικού σε κρίσιμους τομείς της 
διοίκησης του Δήμου (υγεία, πρόνοια, 
τεχνική υπηρεσία) 

• Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό 
μέσω υλοποίησης προγραμμάτων 
διαδημοτικών συνεργασιών 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Χαμηλός βαθμός ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου 
• Η ιστοσελίδα του Δήμου χρήζει ανανέωσης 

και εμπλουτισμού με διαδραστικά στοιχεία 
• Έλλειψη ολοκληρωμένου πληροφοριακού  

συστήματος και σύνδεσή του με το σύνολο 
των υπηρεσιών. 

• Ανάγκη ανάπτυξης διαδικτυακού 
γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών 
(webgis) για την προβολή του Δήμου, την 
ενημέρωση των πολιτών και για τη 
διαχείριση των πληροφοριών μεταξύ των 
υπηρεσιών του Δήμου 

• Οι υπηρεσίες διαθέτουν μερική επάρκεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρόσφατα 
συντηρημένο και ανανεωμένο με 
πιστοποιημένες εφαρμογές. 

• Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 
τους δημότες μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου που δύνανται να επεκταθούν 
περαιτέρω 

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
εφαρμογών λογισμικού κώδικα (ΛΑΚ) που 
δίνει τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στους πολίτες με χαμηλό 
κόστος για τον Δήμο. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης των 

σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι λόγω 
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 

• Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης  των πολιτών 
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες λόγω του 
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και του 
υψηλού βαθμού γήρανσης 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για 
την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Αυξημένη χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ για την 
γρήγορη και έγκυρη διάχυση της 
πληροφορίας από τις κεντρικές κρατικές 
υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού 

• Σημαντικές δυνατότητες από έργα ΤΠΕ με 
έμμεση ή άμεση επίπτωση στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και στην ανάπτυξη βασικών 
υποδομών για την στήριξη της τοπικής 
ανάπτυξης και την βελτίωση της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας όπως: 
ευρυζωνικότητα, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΚΕΠ, 
ηλεκτρονική πολεοδομία, ηλεκτρονικό 
ληξιαρχείο, κτλ. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΗ  

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή για την 

στήριξη υπηρεσιών στο τομέα καθαριότητας. 
• Έλλειψη χώρου για τις ανάγκες 

αρχειοθέτησης της τεχνικής υπηρεσίας 
• Ελλείψεις στο μηχανολογικό εξοπλισμό του 

συνεργείου του δήμου για την έγκαιρη 
συντήρηση των μηχανημάτων καθαριότητας 
και την υλοποίηση έργων συντήρησης 
πρασίνου. 

• Ελλείψεις σε υποδομές προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ και ΕΑ 

• Αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού 
δυναμικού του Δήμου στις επιμέρους ΔΚ 
και ΤΚ 

• Αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει 
αποκτηθεί από το προσωπικό στη χρήση 
του υφιστάμενου υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, ώστε να  μην απαιτηθεί η εκ 
νέου εκπαίδευση του προσωπικού σε 
περίπτωση προμήθειας νέου εξοπλισμού 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι λόγω 

της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
• Υψηλό κόστος συντήρησης 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για 
την συντήρηση του υφιστάμενου και την 
προμήθεια νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

• Αξιοποίηση των ΑΠΕ και των νέων 
τεχνολογιών και προγραμμάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του 
Δήμου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
• Περιορισμένος σχεδιασμός διαδικασιών 

πρόβλεψης και εκτίμησης εσόδων και 
εξόδων. 

• Ελειψη καταγραφης της δημοτικης 
περιουσίας και σχεδειου αξιποίησης της  

• Εντατικοποίηση των εισπράξεων των ιδίων 
εσόδων από τον Δήμο  

• Αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας 
• Επάρκεια στελέχωσης της οικονομικής 

υπηρεσίας 
• Χαμηλές δανειακές υποχρεώσεις του 

Δήμου 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
• Αρνητική δημοσιονομική συγκυρία 
• Απουσία Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο 
 
 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Από την ανωτέρω αξιολόγηση προκύπτει ότι απαιτείται σε γενικές γραμμές η βελτίωση τόσο της 
υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου και των υπηρεσιών του, κυρίως στους τομείς της υπηρεσίας 
καθαριότητας και της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και η βελτίωση του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού. 
Ωστόσο λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης οι ανάγκες σε νέο προσωπικό είναι δύσκολο να 
καλυφθούν. Μέρος του προβλήματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της κατάρτισης του ανθρώπινου 
δυναμικού και μέσω της βελτίωσης και ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. 
Επίσης είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του Δήμου η 
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
2014 - 2020. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών είναι σημαντική η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την 
υλοποίηση δράσεων  ενίσχυσης του ρόλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 127 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα: 
 
• Ανάγκη ύπαρξης ενός επιτελικού οργάνου που θα συντονίζει τα επιμέρους τμήματα σε συχνές 

συναντήσεις με τους προϊσταμένους σε εβδομαδιαία βάση 
• Αριθμητική ενίσχυση του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. 
• Ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες με εφαρμογές στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, και σε επίκαιρα θέματα όπως νέες νομοθεσίες, χρηματοδοτικά προγράμματα, 
επικοινωνία και εξυπηρέτηση του δημότη. 

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας του Δήμου και 
της τοπικής ανάπτυξης (Ευρυζωνικότητα, γεωπληροφορική, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ανάπτυξη 
ψηφιακού πολιτισμού , ανάπτυξη τουριστικής προβολής). 

• Καταγραφη της δημοτικης περιουσιας σε βαση γεωγραφικων συστηματων πληροφοριων και επίλυση 
νομικων και θεσμικων προβληματων και δημιουργία δημοτικου κτηματολογιου 

• Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας του δήμου. 
• Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων. 
• Ενίσχυση του μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού του συνεργείου καθαριότητας του Δήμου 
• Εξασφάλιση αποθηκευτικών χώρων του δήμου και βελτίωση των συνθηκών στέγασης της υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου και τήρηση των βασικών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. 
• Ανάγκη καλύτερου ελέγχου και εξορθολογισμού των οικονομικών δαπανών και ενίσχυση της είσπραξης 

των ιδίων εσόδων. 
• Ανάγκη παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου και απόκτηση διαχειριστικής 

επάρκειας. 
• Ανάγκη σαφέστερου καθορισμού αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων μεταξύ των στελεχών του δήμου με 

βάση την εξειδίκευση. 
• Ανάπτυξη συνεργασιών σε διαδημοτικό και διεθνές επίπεδο 
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Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1.2.1 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που έχει προηγηθεί, τις τρέχουσες κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες σε εθνικό επίπεδο και τις δυνατότητες που απορρέουν από 
τα χρηματοδοτικά προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 
2020, το όραμα του Δήμου συνοψίζεται ως εξής: 

 
Ο Δήμος Ξηρομέρου να καταστεί ένας σύγχρονος, έξυπνος, ελκυστικός, 
εξωστρεφής και χωρίς ανισότητες Δήμος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 
«πράσινης» και της «γαλάζιας» ανάπτυξης σε όλο το φάσμα των παραγωγικών 
τομέων της οικονομίας και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους χωρικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του διατυπωθέντος οράματος στη συνέχεια 
επεξηγούνται οι επιμέρους όροι που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίοι ταυτόχρονα 
αποτελούν και τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα αρθρωθούν οι άξονες και τα 
επιμέρους μέτρα του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα ο 
Δήμος Ξηρομέρου οραματίζεται να είναι: 

1 Σύγχρονος, διότι πρέπει να οργανώσει το εσωτερικό του περιβάλλον με 
ευέλικτο σχήμα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

2 Έξυπνος, διότι πρέπει να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών τόσο προς όφελος της εσωτερικής του οργάνωσης και 
λειτουργίας όσο κυρίως προς όφελος των εξυπηρετούμενων πολιτών 
ενισχύοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μειώνοντας στο ελάχιστο τις 
επί τόπου συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου. 

3 Ελκυστικός, διότι πρέπει να αναδεικνύει και να προβάλλει τα συγκριτικά του 
πλεονεκτήματα και να διαμορφώνει ένα φιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον για 
τις νέες επιχειρήσεις. Παράλληλα οφείλει να προστατεύει και να αναδεικνύει 
τα στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού του περιβάλλοντος με στόχο την 
προσέλκυση τουριστών / επισκεπτών. 

4 Εξωστρεφής, διότι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των Δήμων πρέπει να 
αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους Δήμους της χώρας στο πλαίσιο 
διαδημοτικών δικτύων και συνεργασιών, καθώς και με Δήμους ή αρχές άλλων 
χωρών στο πλαίσιο των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας (Interreg). 

5 Χωρίς ανισότητες σε όποιο επίπεδο κι αν αυτές εκφράζονται (χωρικό, 
κοινωνικό, οικονομικό), λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη της 
χωρικής και κοινωνικής συνοχής του Δήμου και για την αντιμετώπιση του 
αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού (άτομα που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχιας, ηλικιωμένοι, άνεργοι, ΑμΕΑ, μετανάστες, κτλ.). 

Πράσινη ανάπτυξη, είναι η ανάπτυξη που στηρίζεται στην αξιοποίηση 
τεχνολογιών και στην εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. 
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Γαλάζια ανάπτυξη, είναι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον 
θαλάσσιο χώρο λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση που έχουν οι θαλάσσιες και οι χερσαίες 
δραστηριότητες στον παράκτιο χώρο. 

 

1.2.2 Η στρατηγική του Δήμου  

Στο πλαίσιο του ανωτέρω οράματος οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του 
Δήμου Ξηρομέρου είναι οι ακόλουθες: 

• Η στήριξη του βασικότερου παραγωγικού τομέα της τοπικής οικονομίας, του 
πρωτογενούς (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες) με δράσεις 
ενημέρωσης και κατάρτισης των απασχολουμένων και με θεσμικές 
παρεμβάσεις για την πιστοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. 

• Η δημιουργία υποδομών και η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών για την 
ανάπτυξη ήπιου συμβατικού και εναλλακιτκών μορφών τουρισμού. 

• Η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση του αστικού και εξωαστικού 
χώρου του Δήμου, η οποία είναι πιο επιτακτική από ποτέ, τόσο λόγω της 
λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ και του υπό κατασκευή οδικού άξονας σύνδεσής της 
με την Ιόνια Οδό, όσο και εν όψει της εξόρυξης υδρογονανθράκων στη 
θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, καθώς πρόκειται για υποδομές και 
δραστηριότητες που θα προσελκύσουν πλήθος ετερόκλητων και συνάμα 
οχλουσών χρήσεων. 

• Η προστασία, προβολή και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και των ακτών 

• Η χρήση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και τεχνολογιών / μεθόδων / πρακτικών που 
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και στους 
κοινόχρηστους χώρους 

• Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου με έμφαση στην ενίσχυση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

• Η ανάπτυξη υποδομών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα 
στο πλαίσιο της θαλάσσιας οικονομίας (μαρίνες, τουριστικά και αλιευτικά 
καταφύγια / αγκυροβόλια, θαλάσσια αναψυχή, καταδυτικά πάρκα , 
υδατοκαλλιέργειες) και σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής στρατηγικής 
για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ν. 
3982/2011). 

• Η απαιτούμενη προετοιμασία σε διοικητικό επίπεδο και σε επίπεδο 
ωρίμανσης μελετών για την μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων και εργαλείων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
2014 – 2020 

• Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και συνεργασιών με την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας (διαβαθμιδική συνεργασία) σε διάφορους τομείς, όπως 
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υγεία, πρόνοια, πολιτιστική κληρονομιά, αθλητισμός, τεχνικές υποδομές, 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κτλ.) 

• Η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, όπως εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικούς 
φορείς / επιμελητήρια, κτλ. 

• Η βελτίωση των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων χώρων, δομών και 
δράσεων στις κοινωνικές υποδομές (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, 
πολιτισμός, αθλητισμός) 

• Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών 
(ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, διαχείριση υγρών αποβλήτων, διαχείριση 
στερεών αποβλήτων). 

• Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών ήτοι οδικό δίκτυο, λιμενικές υποδομές, 
ηλεκτρική ενέργεια 

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών  

• Η αναβάθμιση των υπηρεσιών, του εξοπλισμού και του στελεχιακού 
δυναμικού του Δήμου 

• Η ανάληψη δράσεων για τις ευάλλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

• Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

• Η ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας  

• Η συγκράτηση του παραγωγικού δυναμικού και του πληθυσμού του Δήμου  

• Η βελτίωση της λειτουργίας και της διοικητικής ικανότητας του Δήμου τόσο 
σε επίπεδο οργάνωσης των υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο βελτίωσης της 
υλικοτεχνικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

2.1 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. 41179 ΦΕΚ 2970/Β/2014 σχετικά με τη δομή και το 
περιεχόμενο των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων της 
περιόδου 2014 – 2019 οι προτεινόμενοι άξονες είναι οι εξής τέσσερις: 

• Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

• Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

• Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση 

• Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου 

 

Οι ανωτέρω άξονες αναλύονται σε επιμέρους μέτρα και στόχους ως ακολούθως: 

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Μέτρο 1.1. Προστασία, προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος  

1.1.1 Προστασία της παραλιακής περιοχής του Δήμου από την άναρχη και 
αυθαίρετη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και από τη διάχυτη ρύπανση 

1.1.2 Προστασία, προβολή και ανάδειξη των σημαντικότερων οικοσυστημάτων 
(βελανιδοδάσους Ξηρομέρου, λίμνες Οζερού και Αμβρακίας, όρος Μπούμστος  

1.1.3 Προστασία, προβολή και ανάδειξη των στοιχείων του πολιτιστικού 
αποθέματος (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι, κτλ.) 

1.1.4 Αποκατάσταση και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων και συνόλων 

1.1.5 Δημιουργία οικο-πολιτιστικών διαδρομών που να διασυνδέουν τα στοιχεία 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 

 

Μέτρο 1.2. Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος 

1.2.1 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων οικισμών 

1.2.2 Επέκταση και συντήρηση αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

1.2.3 Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων 

1.2.4 Βελτίωση / συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας των οικισμών 

1.2.5 Βελτίωση / συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 

1.2.6 Δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 

1.2.7 Χωροθέτηση νέων, επέκταση / μετεγκατάσταση των υφιστάμενων 
κοιμητηρίων σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες 
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1.2.8 Δημιουργία νέου κοιμητηρίου Δ.Κ. Αστακού 

 

Μέτρο 1.3. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 

1.3.1 Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Ν. 4269/2014 για όλη την έκταση του 
Δήμου  

1.3.2 Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του στον 
Αστακό και στον Μύτικα 

1.3.3 Προώθηση της πολεοδόμησης (ή τμηματικής πολεοδόμησης) των οικισμών της 
ενδοχώρας με προτεραιότητα στους δυναμικούς βάσει της δημογραφικής εξέλιξης 
οικισμούς, καθώς και στους οικισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα δόμησης. 

1.3.4 Προώθηση αναπλάσεων και αισθητικών παρεμβάσεων κατά προτεραιότητα 
στους οικισμούς Αστακό και Μύτικα και στους ενδιαφέροντες ή αξιόλογους 
αρχιτεκτονικά οικισμούς της ενδοχώρας. 

 

Μέτρο 1.4 Περιβαλλοντικές υποδομές 

1.4.1 Προώθηση των έργων κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ 
με προτεραιότητα στους οικισμούς Αστακού, Μύτικα – Κανδήλας – Βάρνακα, και 
Φυτειών – Παπαδάτου. 

1.4.2 Βελτίωση / εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων σύμφωνα με τις ανάγκες 
υποδομών ύδρευσης 

1.4.3 Βελτίωση / εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων σύμφωνα με τις ανάγκες των 
υποδομών άρδευσης 

1.4.4 Προώθηση του έργου κατασκευής  ΕΕΛ των σφαγείων 

1.4.5 Σύνταξη ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων 

1.4.6 Βελτίωση υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού διαχείρισης οικιακών 
απορριμμάτων 

1.4.7 Προώθηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης 

1.4.8 Δημιουργία Σταθμού συμπίεσης και Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

1.4.9 Αντιπλημμυρικά έργα, έργα πολιτικής προστασίας 

 

Μέτρο 1.5 Λοιπές υποδομές 

1.5.1 Βελτίωση / συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου 

1.5.2 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις 

1.5.3 Αγροτική / δασική οδοποιία 

1.5.4 Δημιουργία μαρίνας, τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων σε Αστακό και 
Μύτικα 
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1.5.5 Χωροθέτηση υδατοδρομίου στον Αστακό  

1.5.6 Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας 

1.5.7 Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

1.5.8 Εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, χρήση 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ 

 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 2.1. Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 

2.1.1 Βελτίωση των υποδομών των Κέντρων Υγείας Αστακού και Μύτικα 

2.1.2 Βελτίωση των υποδομών των Περιφερειακών Ιατρείων 

2.1.3 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών και δράσεων 
υποστήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ, νήπια, 
εξαρτημένα άτομα) . Συνέχιση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 

2.1.4 Δημιουργία νέων μονάδων κοινωνικής πρόνοιας για όλες τις ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Κεντρα διημέρευσης ΑμΕΑ, Κέντρα Συμβουλευτικής, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, κτλ.) 

2.1.5 Δράσεις αντιμετώπισης της φτώχιας 

2.1.6 Δράσεις αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού 

2.1.7 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και ανάπτυξη διαδημοτικής 
συνεργασίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής 

2.1.8 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών τηλε-ιατρικής για την παροχή 
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας 

 

Μέτρο 2.2. Βελτίωση των υποδομών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 
Μάθησης και στήριξη της νεολαίας 

2.2.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

2.2.2 Παροχή δωρεάν φροντιστηριακών υπηρεσιών και δωρεάν σίτισης σε 
ευάλωτες κατηγορίες μαθητών 

2.2.3 Δημιουργία δομών διά βίου μάθησης 

2.2.4 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη νεολαία 

2.2.5 Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για τους αγρότες και τους ανέργους 
του Δήμου 

2.2.6 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-κατάρτισης 

2.2.7 Aσφαλής μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στον τόπο φοίτησης 
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Μέτρο 2.3. Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών πολιτισμού 

2.3.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών και δράσεων 
πολιτισμού 

2.3.2 Ανάπτυξη συνεργασιών με τους τοπικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς 
συλλόγους 

2.3.3 Στήριξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (δρώμενα, φεστιβάλ, εκθέσεις, 
προβολές, εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, κτλ.) 

2.3.4 Ενημέρωση και ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων στον τομέα του πολιτισμού 

2.3.5 Ανάδειξη – αξιοποίηση βιβλιοθηκών 

 

Μέτρο 2.4. Βελτίωση των αθλητικών υποδομών και δραστηριοτήτων 

2.3.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών 

2.3.2 Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 

 

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Μέτρο 3.1. Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας 

3.1.1 Ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας 

3.1.2 Σύναψη συμφωνιών με τον φορέα διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ και με τοπικές 
επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων του Δήμου 

3.1.3 Συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 
ανέργων 

3.1.4 Ενθάρρυνση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας 

 

Μέτρο 3.2. Στήριξη Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Τομέα 

3.2.1 Έργα, μελέτες και δράσεις στήριξης των κλάδων της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας 

3.2.2 Διοικητικές και θεσμικές ενέργειες και δράσεις για την πισοτποίηση των 
τοπικών αγροτρικών προϊόντων ως προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κτλ.) 

3.2.3 Λειτουργία γραφείου ενημέρωσης / εξυπηρέτησης των αγροτών 

 

Μέτρο 3.3. Τουριστική προβολή 

3.3.1 Εκπόνηση έντυπου και ηλεκτρονικού οδηγού τουριστικής προβολής του 
Δήμου 

3.3.2 Έργα, μελέτες και δράσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
(αγροτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, αλιευτικός 
τουρισμός, κτλ.) 
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3.3.3 Προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

 

Άξονας 4 : Εσωτερική Οργάνωση του Δήμου 

Μέτρο 4.1. Βελτίωση των διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης του Δήμου 

4.1.1 Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης  

4.1 2 Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης  

4.1 3 Εξορθολογισμός και μείωση του λειτουργικού κόστους 

4.1.4 Βελτίωση της διοικητικής και οργανωτικής επάρκειας για την άμεση 
ανταπόκριση στις προσκλήσεις έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
(απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας, εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών και 
μελετών ωρίμανσης έργων, κτλ.) 

 

Μέτρο 4.2. Συντήρηση / Βελτίωση / Αναβάθμιση της κτιριακής και υλικοτεχνικής 
υποδομής του Δήμου 

4.2.1 Αναβάθμιση των υφιστάμενων και απόκτηση νέων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου 

4.2.2 Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στο 
Δήμο με πρόβλεψη διαδικτυακής εφαρμογής προβολής, ενημέρωσης και 
συμμετοχής των δημοτών 

4.2.3 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου με επέκταση των υφιστάμενων και 
πρόβλεψη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες 

4.2.4 Συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων κτιριακών 
υποδομών για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 

 

Μέτρο 4.3. Ανθρώπινο δυναμικό 

4.3.1 Συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου σε προγράμματα κατάρτισης και 
ενίσχυση των δεξιοτήτων του 

4.3.2 Εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στον Δήμο 

 

Μέτρο 4.4. Βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τους δημότες 

4.4.1 Ανάπτυξη διαδικασιών και υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας και 
συμμετοχής των δημοτών 

4.4.2 Βελτίωση της υφιστάμενων και παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση των δημοτών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) 

4.4.3 Προαγωγή της διαφάνειας στις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου 
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Μέτρο 4.5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας 

4.5.1 Ανάπτυξη διαδημοτικών και διαβαθμιδικών (Δήμος – Περφέρεια) 
συνεργασιών 

4.5.2 Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα 

4.5.3 Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με επαγγελματικούς φορείς, 
επιμελητήρια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και με φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών 

4.5.4 Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων υπερτοπικής 
σημασίας 

 

Μέτρο 4.6 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 

4.6.1 Πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της δημοτικής περιουσίας σε γεωγραφικό 
σύστημα πληροφοριών (GIS) 

4.6.2 Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος έργων και δράσεων αξιοποίησης 
της δημοτικής περιουσίας 

4.6.3 Στρατηγική επένδυση  δημιουργίας τουριστικού θέρετρου  αποκατάστασης και 
αναζωογόνησης στην περιοχή  Μαραθιά 

 

Μέτρο 4.7. Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου 

4.7.1 Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης 

4.7.2 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και λοιπών προγραμμάτων 
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2.2. Πηγές χρηματοδότησης 
 

Οι πηγές χρηματοδότησης των έργων και δράσεων που προτείνονται από το παρόν 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνουν το Περιφερειακό, τα Τομεακά και τα 
διασυνοριακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθώς και τα ετήσια χρηματοδοτικά προγράμματα του 
Πράσινου Ταμείου. Επίσης οριμένες δράσεις χαμηλού κόστους ενδεχομένως να 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 

Όσον αφορά στα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου 
Ταμείου για το 2016, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016» συνολικού προϋπολογισμού 
11.300.000,00 €   

Δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, οι Δασικές υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η ΕθνικόΚτηματολόγιο και χαρτογράφηση Α.Ε. 
(Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας 
Δασικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ". 

2. «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας 
Ρύπανσης 2016» συνολικού προϋπολογισμού 2.431.000,00 €  

Δικαιούχοι του χρηματοδοτικού προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η 
υλοποίηση των σχετικών εργασιών/προμηθειών, στο πλαίσιο των παραπάνω 
μέτρων, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών. 

3. «Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2016» συνολικού προϋπολογισμού 
2.000.000,00 €  

Δυνητικοί δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι Δήμοι, Δημοτικές 
επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της 
εκτελεστικής εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και 
εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Στο πρόγραμμα αυτό οι Δήμοι περιλαμβάνονται στους 
δικαιούχους και επομένως ο Δήμος Ξηρομέρου δύναγται να χρηματοδοτηθεί για 
έργα που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητες: 

Α.Π. 1 : Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE προϋπολογισμού 1.000.000,00 € 

Μέτρο 1.1 LIFE CAPACITY BUILDING προϋπολογισμού 300.000,00 € 

Μέτρο 1.2 LIFE RE-WEEE/ανακύκλωση συσκευών προϋπολογισμού 100.000,00 € 

Μέτρο 1.3 συγχρηματοδότηση προγραμμάτων LIFE προϋπολογισμού 1.000.000,00 € 

Α.Π. 2 : Λοιπές καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις προϋπολογισμού 600.000,00 € 
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4. «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» συνολικού προϋπολογισμού 8.845.592,89 
€, με τους εξής άξονες προτεραιότητας: 

Α.Π.1: Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών προϋπολογισμού 
7.804.580,00€ 

Δικαιούχοι στον άξονα αυτό είναι οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών που στην περίπτωση του Δήμου Ξηρομέρου εμπίπτει κατά ένα μέρος ο 
Φ.Δ. του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου 
του Αχελώου ποταμού και νήσων Εχινάδων και έχει διαθέσιμη πίστωση 152.049 
ευρώ. 

Α.Π. 2: Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας φυσικού περιβάλλοντος προϋπολογισμού 
500.000,00 € 

Δικαιούχοι στον άξονα αυτό είναι οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το 
ΥΠΕΝ. 

Α.Π.3: Λοιπές δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος προϋπολογισμού 
541.012,89 € 

Δικαιούχοι στον άξονα αυτό είναι το ΥΠΕΝ και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, 
Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

 

Όσον αφορά στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 πρόκειται για τα ακόλουθα: 

1. Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 
2. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 
3. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
4. Ε.Π. Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
5. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

(Τομέας Εκπαίδευσης) 
6. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

(Τομέας Εργασίας) 
7. Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 
8. Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 
9. Ε.Π. Θάλασσα & Αλιεία 

 

Επιπλέον των ανωτέρω, στο πλαίσιο ανάπτυξης της εξωστρέφειας του Δήμου 
Ξηρομέρου και των διεθνών συνεργασιών που προτείνονται από το παρόν, είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση έργων και δράσεων από τα προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει ο Δήμος Ξηρομέρου. 
Πρόκειται για τα ακόλουθα προγράμματα: 

• Ε.Π. Ελλάδα-Ιταλία όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη 
η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, άρα και ο Δήμος Ξηρομέρου 

• Ε.Π. Βαλκάνια-Μεσόγειος όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται 
ολόκληρη η Χώρα 

• Ε.Π. INTERREG IVC όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη 
η Χώρα 

• Ε.Π. MED όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η Χώρα 
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• Ε.Π. MED ENPI όπου στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται ολόκληρη η 
Χώρα 

• Ε.Π. SEE (Νοτιοανατολική Ευρώπη), όπου στις επιλέξιμες περιοχές 
περιλαμβάνεται ολόκληρη η Χώρα 

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται και τα δίκτυα 
συνεργασιών URBACT & ESPON, καθώς και το INTERRACT, το οποίο παρέχει τεχνική 
υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 
 
Εκτός των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα 
εργαλεία / προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που συνεισφέρουν στους 
Θεματικούς Στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η χρηματο-οικονομική 
στήριξη που παρέχουν  τα εργαλεία αυτά μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως 
ενισχύσεις, βραβεία, συμβόλαια, επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Πρόκειται ουσιαστικά για ταμεία της ΕΕ, η πλειονότητα των οποίων 
υπόκειται σε κεντρική διαχείριση και οι δράσεις τους υλοποιούνται μέσω 
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τους εκτελεστικούς της οργανισμούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής 
εργαλεία / προγράμματα: 

9. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), είναι το πρόγραμμα 
πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία με τρεις βασικές προτεραιότητες 
(πυλώνες), τη βιομηχανική υπεροχή, την επιστημονική αριστεία και τις 
κοινωνικές προκλήσεις. Ο πυλώνας της επιστημονικής αριστείας στηρίζει 
την παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονική πρόοδο στην Ευρώπη, με την 
ανάπτυξη, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλαντούχων ερευνητών και τη 
στήριξη της ανάπτυξης των βέλτιστων ερευνητικών υποδομών. Ο πυλώνας 
Βιομηχανικής υπεροχής υποστηρίζει βασικές τεχνολογίες όπως τη 
μικροηλεκτρονική και την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή σε όλο το 
εύρος των υφισταμένων και αναδυομένων τομέων. Οι Κοινωνικές 
Προκλήσεις υποστηρίζουν την Ε&Κ σε τομείς όπως το κλίμα, το περιβάλλον 
και τις μεταφορές που έχουν αντίκτυπο στους πολίτες και την ευρύτερη 
κοινωνία. Αυτός ο πυλώνας συνεισφέρει στην ανάπτυξη ρηξικέλευθων 
λύσεων προερχόμενων από διεπιστημονικές συνεργασίες, που 
συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 

10. Η Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη - ΔΣΕ (Connecting Europe Facility) 
χρηματοδοτεί έργα που συμπληρώνουν τους δεσμούς που λείπουν από τον 
ευρωπαϊκό ενεργειακό, μεταφορικό και ψηφιακό κορμό. Επίσης, θα 
καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο πράσινη, προωθώντας 
καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας και διευκολύνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ΔΣΕ χωρίζεται σε τρεις 
τομείς: 
- ΔΣΕ Μεταφορές; 
- ΔΣΕ Ενέργεια; 
- ΔΣΕ Τηλεπικοινωνίες. 

11. Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and 
Medium-sized Enterprises) που θα στηρίξει τις ΜΜΕ σε τέσσερις τομείς: 
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Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε αγορές, υποστήριξη σε 
επιχειρηματίες, καλύτερες συνθήκες για δημιουργία επιχειρήσεων και 
ανάπτυξη. 

12. Το πρόγραμμα «LIFE», το μόνο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που 
επικεντρώνεται στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Τα ολοκληρωμένα 
έργα έχουν στόχο την υλοποίηση σχεδίων ή στρατηγικών σχετικών με τη 
φύση, το νερό, τα απόβλητα και τον αέρα σε μεγάλη εδαφική κλίμακα. 
Συμπληρωματική χρηματοδότηση για ολοκληρωμένα έργα LIFE μπορούν να 
αντληθούν από οποιαδήποτε πηγή. 

13. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει τους πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς. Το πρόγραμμα βοηθά και τους δυο τομείς να 
εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της 
παγκοσμιοποίησης. Το πρόγραμμα αποτελείται από: 
- το επιμέρους πρόγραμμα MEDIA αφιερωμένο στους οπτικοακουστικούς 

δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς. 
- το επιμέρους πρόγραμμα «Culture» για τους μη-οπτικοακουστικούς 

δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς. 
- ένα διατομεακό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει ένα μηχανισμό 

εγγυοδοσίας 121 εκατομμυρίων EUR για τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα, που παρέχει στις σχετικές ΜΜΕ ευκαιρίες για 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

14. Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI 
(Employment and Social Innovation) είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο 
για την προώθηση ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, με την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας, καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  Το 
EaSI έχει τρεις άξονες: 
- τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών 

μέσω του άξονα PROGRESS, 
- την κινητικότητα στην εργασία μέσω του άξονα EURES, 
- την πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση και κοινωνική 

επιχειρηματικότητα μέσω του άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

15. Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
νέων και αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα προσφέρει 
ευκαιρίες σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να 
καταρτιστούν, να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και να αναλάβουν 
εθελοντική δράση στο εξωτερικό. Οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι: 
- η βελτίωση των βασικών επαρκειών και δεξιοτήτων για την αγορά 

εργασίας, 
- η εισαγωγή βελτιώσεων της ποιότητας, αριστείας στην καινοτομία και 

διεθνοποίησης στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
- η αύξηση της ευαισθητοποίησης για έναν ευρωπαϊκό χώρο διά βίου 

μάθησης και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 
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16. Το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας ως μέρος όλων των πολιτικών της ΕΕ και συνεργάζεται με τα κράτη-
μέλη για να τα στηρίξει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη 
της ανθρώπινης ασθένειας. Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία έχει τους 
εξής στόχους: 
- προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και καλλιέργεια συνθηκών 

για την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής, 
- προστασία των πολιτών από σοβαρές δια-συνοριακές απειλές κατά της 

υγείας, 
- συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας, 
- διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 

περίθαλψη. 
 

Από τα ανωτέρω προγράμματα ακολουθεί αναλυτική αναφορά στα μέτρα, 
υπομέτρα και τις επενδυτικές προτεραιότητες των Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στα οποία είναι δικαιούχοι οι Δήμοι και τα οποία θα 
αποτελέσουν τους βασικούς χρηματοδοτικούς πυλώνες για την υλοποίησης των 
έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν.  

 

1. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020 
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 
καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

Ε.Π. 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για 
ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των 
ιδιωτών - επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της ΠΔΕ. 

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης αποτελούν: 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών και εμπορικών 
κέντρων για την προώθηση της περιφερειακής / τοπικής 
επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 της 
Περιφέρειας 

• Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας των πολιτών, 
επισκεπτών και τουριστών της Περιφέρειας 

• Ανάπτυξη εφαρμογών και διαδραστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών 
σε αστικά κέντρα (π.χ. θέσεις parking, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ) 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης της 
ποιότητας ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα και ενημέρωση πολιτών 
σεπραγματικό χρόνο, κλπ 
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Σημειώνεται ότι τμήμα του παρόντος τύπου δράσης το οποίο περιλαμβάνει έργα 
και δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών κλπ. θα αποτελέσει μέρος του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος 
Προγράμματος. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• Δημόσιοι Φορείς 

• Επιμελητήρια 

 

Α.Π. 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

Ε.Π. 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

Ειδικός στόχος 4.γ.1.1. «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή 
αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων υποδομών 
(όπως νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία κλπ.) και η αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσή τους. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης προβλέπεται η 
υλοποίηση των κάτωθι ενδεικτικών παρεμβάσεων: 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών για εξοικονόμηση 
ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, μουσεία, νοσοκομεία κ.α. 

• Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών υποδομών που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού 

• Τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου ενεργειακής κατανάλωσης προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ενεργειακού εφοδιασμού των δημόσιων 
υποδομών. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ 

• Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί 

 

Ε.Π. 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για 
όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός Στόχος 4.ε.1.1. «Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών 
φιλικών στο περιβάλλον» 

Στο πλαίσιο του εν λόγω στόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορικών μέσω 
φιλικών προς το περιβάλλον όπως είναι ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς (μικρά βαν-
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λεωφορεία), ποδήλατα κλπ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη μεταφορά κατοίκων 
και επισκεπτών εντός των πόλεων στα πλαίσια ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
αστικών μετακινήσεων. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί 

• ΟΤΑ 

 

Ε.Π. 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς 
και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Ειδικός Στόχος 5.α.1.1. «Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και 
προστασίας ακτών» 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης περιλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίων 
αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης πλημμυρών, την κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων και έργων για την προστασία από την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας (έργα προστασίας ακτογραμμής). Οι κατηγορίες αυτώ των 
παρεμβάσεων θα προγραμματιστούν λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και τα πορίσματα της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που προβλέπονταιστην Οδηγία 2007/60/ΕΚ για 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας). Επιπλέον, όλα τα έργα 
και οι δράσεις θα σχεδιαστούν σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και θα ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από την υλοποίησή τους. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• Δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις 

• Δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας 

• Περιφέρεια 

 

Ε.Π. 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός Στόχος 5.β.1.1. «Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης καταστροφών» 

Βάσει των ανωτέρω στο πλαίσιο του εν λόγω τύπου δράσης περιλαμβάνονται έργα 
προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών. Επίσης, 
όσον αφορά στις πυρκαγιές, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκτέλεση 
ολοκληρωμένων σχεδίων καταστολής. Στο πλαίσιο των παραπάνω παρεμβάσεων 
δύναται να αξιοποιηθεί και το εργαλείο ΤΑΠΤΟΚ. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 
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• ΟΤΑ 

• Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί 

• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 

Ε.Π. 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός Στόχος 6.α.1.1. «Επενδύσεις στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» 

Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθούν έργα που αφορούν: 

• Παρεμβάσεις σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) καθώς 
και σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας. 

• Παρεμβάσεις στον τομέα διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης και εναλλακτικής διάθεσης των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΦΟΔΣΑ 

• ΟΤΑ 

 

Ε.Π. 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις 
εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός Στόχος 6.β.1.1. «Επενδύσεις στη διαχείριση ύδατος» 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): 

• Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης με στόχο την 
διασφάλιση καλής ποιότητας υδάτων κολύμβησης σε συνδυασμό με την 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης. 

• Δράσεις παρακολούθησης και καταγραφής της κατάστασης (ποιότητα, 
ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Περιφέρειας για την 
αποτελεσματική διαχείριση του παρεχόμενου ύδατος και την βελτίωση της 
ποιότητας όπως: 

o Εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης 

o Αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης, 
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o Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής ύδατος, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης 
ύδατος 

• Προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, (εξοπλισμός, 
ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση κ.α.) 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δ/νση Υδάτων) 

 

Ειδικός Στόχος 6.β.1.2. «Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός 
περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» 

Βάσει των παραπάνω οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν κυρίως 
έργα αποχετεύσεων σε δήμους, στα πλαίσια σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ 

 

Ε.Π. 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ειδικός Στόχος 6.γ.1.1. «Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών 
με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών 
τοπίων» 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες που 
αφορούν την ανάδειξη – προστασία – διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (πχ. θεραπευτικός, 
ιαματικός κλπ). Επίσης, περιλαμβάνονται έργα ανάδειξης, προβολής και δικτύωσης 
των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ όπως Μνημεία, Σύνολα και Αρχαιολογικοί Χώροι, 
πολιτιστικές διαδρομές με έμφαση στη δικτύωση επισκέψιμων Μνημείων, 
Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, στη βελτίωση τόσο της επισκεψιμότητας και 
αντιληπτότητας των μνημείων και των χώρων όσο και της ελκυστικότητας των 
μουσειακών εκθέσεων, καθώς και στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στους επισκέπτες. Τέλος, σημειώνεται ότι θα ληφθεί μέριμνα 
για υποδομές βελτίωσης της προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ΑμεΑσε 
τουριστικές περιοχές. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ 

• Δημόσιοι φορείς 

• Υπουργεία 
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Ε.Π. 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου 
Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 

Ειδικός Στόχος 6.δ.1.1. «Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων 
περιοχών» 

Στόχος του συγκεκριμένου τύπου δράσης είναι η διατήρηση και διαχείριση των 
προστατευόμενων ειδών και περιοχών λαμβάνοντας υπόψη το ΠλαίσιοΔράσεων 
Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020 του ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα ενδεικτικά μέτρα που θα είναι δυνατό να 
υποστηριχθούν είναι: 

• Διαχείριση φερτών υλών σε παράκτιες λιμνοθάλασσες 

• Δράσεις περιορισμού/ εξάλειψης αμμοληψιών σε προστατευόμενες 
περιοχές . Παρακολούθηση και έλεγχος διάβρωσης καθώς και 
εξειδικευμένων δομών παράκτιων τύπων οικοτόπων σε αμμοθίνες 

• Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσης για τη διατήρηση και αποκατάσταση 
οικοτόπων που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή. Ανάσχεση 
διάβρωσης και ερημοποίησης εδαφών 

• Παρακολούθηση και εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης και αποκατάστασης 
ρυπασμένων– υποβαθμισμένων περιοχών οικοτόπων 

• Εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης οικοτουρισμού σε 
Περιφερειακά Πάρκα (Διαχείριση επισκεπτών, προβολή και ανάδειξη). 

• Δράσεις/ έργα υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού 

• Σχεδιασμός πράσινων υποδομών και οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων σε 
επίπεδο Περιφέρειας κλπ. 

Ο τύπος δράσης συμβάλλει και στην στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου, της οποίας το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των 
στόχων της εγκρίθηκε από την ΕΕ του Ιούνιο του 2014, στον πυλώνα της ποιότητας 
του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ 

• Επιχειρήσεις ΟΤΑ 

• Υπουργεία 

• Φορείς Διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 

 

Ε.Π.  6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

Ειδικός Στόχος 6.ε.1.1. «Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης» 
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Στο συγκεκριμένο τύπο δράσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης 
σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. Επίσης, προβλέπονται και αστικές αναπλάσεις 
ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, αστικές αναπλάσεις για τη 
μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας (για την βελτίωση του 
βιοκλίματος σε αστικές περιοχές), ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός κλπ.Τμήμα 
του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα συμβάλλει στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του Προγράμματος. Επίσης δύναται να αξιοποιηθεί και το εργαλείο 
ΤΑΠΤΟΚ. Επίσης θα ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες αρχές της Νέα δέσμης 
μέτρων για καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη (EC – IP/13/1274 18/12/2013), που έχει 
στόχο την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης έτσι ώστε να περιοριστούν οι 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και η Οδηγία 
2008/50/EC για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Ενδεικτικές κατηγορίες 
δράσεων είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για την καταγραφή και παρακολούθηση 
της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου σε 
μεγάλες αστικές περιοχές και ο σχεδιασμός πλαισίου παρεμβάσεων αντιμετώπισης 
της ρύπανσης. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ 

• ΜΚΟ 

• Δημόσιοι φορείς 

• Υπουργεία 

 

Ειδικός Στόχος 6.ε.1.2. «Επενδύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας εντός ή 
πλησίον πολεοδομικών συγκροτημάτων» 

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις που προβλέπονται από υφιστάμενα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και αφορούν στην ανάδειξη και προστασία υγροτόπων 
και αστικών περιαστικών δασών, σε έργα φύτευσης πρασίνου σε κοινόχρηστους 
χώρους και σε έργα ανάπλασης που συνοδεύονται με την αύξηση της αστικής 
βιοποικιλότητας με τη δημιουργία κήπων. 

Επίσης θα ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριας αρχές της Νέα δέσμης μέτρων για 
καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη (EC – IP/13/1274 18/12/2013), που έχει στόχο την 
μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και η Οδηγία 2008/50/EC για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ 

• Υπουργεία 

 

Α.Π. 3 : Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών 

Ε.Π. 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 
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Ειδικός Στόχος 7.α.1.1. «Αναβάθμιση των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ» 

Για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα υλοποιηθούν 
παρεμβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις βασικές 
παρεμβάσεις προσπελασιμότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Υποδομές 
μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση συγκεκριμένων τμημάτων του Οδικού Δικτύου 
της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση δεν είναι επιλέξιμη. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εποπτευόμενοι φορείς 
του 

• ΟΤΑ 

 

Ειδικός Στόχος 7.α.2.1. «Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ-Μ» 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών που 
εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που 
προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας και τη 
συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής 
και εμπορευματικής κίνησης. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• Υπουργεία 

• φορείς διαχείρισης λιμένων 

• ΟΤΑ 

 
Ε.Π. 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 

Ειδικός Στόχος 7.β.1.1. «Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που 
συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών» 

Περιλαμβάνονται έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ και έργα που 
υποστηρίζουν τις υποδομές, που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών 
με την σύνδεση αυτών με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά 
κέντρα.Στην περίπτωση που υλοποιηθούν προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ, δύναται να 
χρηματοδοτηθούν έργα αναβάθμισης οδών εντός των περιοχών που θα 
υλοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Σημειώνεται ότι η συντήρηση δεν είναι επιλέξιμη. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων και εποπτευόμενοι φορείς του 
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• ΟΤΑ 

 

Ε.Π. 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών 
οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων 
και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός Στόχος 7.γ.1.2.«Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου μεταφορών» 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου τύπου δράσης προβλέπεται η ανάπτυξη ευφυούς 
συστήματος στις οδικές μεταφορές με την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης 
της οδήγησης (συστήματα πληροφόρησης, προειδοποίησης κινδύνου), 
υποβοήθησης ή ελέγχου κυκλοφορίας κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών μετακίνησης με την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας. 

Επιπλέον προβλέπεται και η ανάπτυξη ευφυούς συστήματος στις θαλάσσιες 
μεταφορές με την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας των πλοίων, τη βελτίωση των υποδομών επικοινωνίας, την ενίσχυση 
των υποδομών και συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου για την καλύτερη 
κυκλοφορία προσώπων και αγαθών. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ 

• Φορείς διαχείρισης Λιμένων 

 

Α.Π. 4 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων 

Ε.Π. 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών 
οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της 
αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση 
και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

Ειδικός Στόχος 8.1.1.1 «Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης» 

Περιεχόμενο: 

• Προγράμματα κατάρτισης ανέργων τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση. 

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων τα οποία 
οδηγούν σε πιστοποίηση. 

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν θα 
σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας σύμφωνα και με την 
Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 
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• ΟΤΑ 

• Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ 

• Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ 

 

Ε.Π. 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

Ειδικός Στόχος 9.i.1.1 «Δράσεις ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» 

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης 
ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

• Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε κλάδους αιχμής της 
οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε 
πιστοποίηση 

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 
ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / 
τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

• Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (βάσει 
των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και σε κλάδους με συγκριτικό 
πλεονέκτημα)/ αναπροσανατολισμού συμβουλευτικής, κατάρτισης / 
επιμόρφωσης, mentoring, τύπου «κοινωνικού voucher», ευαισθητοποίησης, 
δημοσιότητας & απασχόλησης. 

• Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (όπως δημιουργία θέσεων εργασίας 
σε επιχειρήσεις). 

• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν 
την ευθύνη φροντίδας παιδιών (παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ) σε 
νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 

• Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

 

Ε.Π. 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά 

Ειδικός Στόχος 9.ii.1.1. «Δράσεις υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για 
την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωσή τους» 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 
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• • Λειτουργία One – Stop shops / Κέντρα Κοινότητας ευπαθών ομάδων 
προσφέρουν μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την προώθηση στην 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, μέσω της ανάπτυξης 
παρεμβάσεων μπορεί να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και 
κοινωνική δράση στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας, της 
εκπαίδευσης της προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και 
γενικότερα της δημιουργίας έργων αρωγής και συμπαράστασης. Ο στόχος 
της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα 
κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων, να 
επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
(φτωχές οικογένειες, μετανάστες, Ρομά, κ.λ.π), καθώς επίσης και να 
διασυνδεθούν μέσω παραπομπών οι επιμέρους φορείς και παρεμφερείς 
υπηρεσίες (δημόσιες και κοινωνίας των πολιτών), υποστηρίζοντας και 
προωθώντας την προσέγγιση της κοινωνικής σύμπραξης. 

• Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες κοινότητες 

• Μετεξέλιξη Κέντρων (Ιατρο-κοινωνικών) Στήριξης περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

• Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων συμβουλευτικής, προκατάρτισης / 
επιμόρφωσης, mentoring, δράσεων προώθησης 
απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης Ρομά 

• Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

• Λειτουργία χώρων Υγιεινής (δημόσια λουτρά κ.α.) 

Επισημαίνεται ότι δράσεις όπως λειτουργία χώρων Υγιεινής κλπ.., δεν αποτελούν 
«αυτοτελείς» δράσεις αλλά είναι μέρος της λειτουργίας ευρύτερων δομών (π.χ. 
Κέντρων Κοινότητας / One stop shops) και της παροχής των υπηρεσιών αυτών 
προκειμένου να επιτευχθεί ολιστικός χαρακτήραςπαρέμβασης. 

Τέλος, οι δράσεις για τους ΡΟΜΑ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
ΕΠ θα είναι σύμφωνες με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των 
ΡΟΜΑ και τον γενικό στόχο αυτής για «Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος 
κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και 
Κοινωνικής ένταξης)», καθώς και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας για τους 
ΡΟΜΑ. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 

 

Ε.Π. 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

Ειδικός Στόχος  9.iii.1.1. «Ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών» 
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Στο πλαίσια του συγκεκριμένου τύπου δράσης προβλέπονται: 

• Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και 
φορέων 

• Ανάπτυξη μεικτών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (ομάδες στόχοι που 
υφίστανται διακρίσεις με ομάδες τυπικού πληθυσμού) 

• Συμβουλευτικά Κέντρα για άτομα που υφίστανται διακρίσεις π.χ. 
κακοποιημένες γυναίκες κ.α. 

• Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία 

• Κέντρα δημιουργικής απασχόλισης για παιδιά και έφηβους με νοητική 
υστέρηση ή/και αναπηρίες 

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

• Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 

• Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

 

Ε.Π. 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Ειδικός Στόχος 9 iv.1.1. «Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού» 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως: 

• Λειτουργία Δομών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων 

• Λειτουργία Δικτύου δομών για την καταπολέμηση της φτώχειας (κοινωνικά 
παντοπωλεία κ.α.) 

• Λειτουργία Δομών αποϊδρυματοποίησης παιδιών (η λειτουργία των οποίων 
στηρίζεται στην κοινότητα) 

• Aναβάθμιση και «επαγγελματοποίηση» των κοινωνικών υπηρεσιών 

• Υποστήριξη οικογενειών με στόχο την παροχή φροντίδας σε οικογενειακό, ή 
τύπου οικογενειακό πλαίσιο (family like) σε παιδιά που έχουν ανάγκη. 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ατομικής 
φροντίδας, συμβουλευτικής οικογένειας, ημερήσιας φροντίδας, 
υποστήριξης αναζήτησης εργασίας, νοσηλείας, φροντίδας ορφανών 
παιδιών, κλπ. 

• Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ 
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• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 

• Βρεφονηπιακοί σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά με αναπηρία 

• Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού που απασχολούνται 
σε Δομές – Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας 

• Υποστήριξη λειτουργίας ανοικτών κέντρων φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο. 
Οι σχετικές δράσεις προς συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, θα καλύπτουν 
υπηρεσίες που προωθούν την απασχολησιμότητα και κοινωνική ένταξη των 
ωφελουμένων, όπως ενδεικτικά συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, 
μετάφραση/διερμηνεία, όχι όμως λειτουργικά κόστη. 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 

• Υπουργεία 

• ΜΚΟ 

 

Ειδικός Στόχος 9. iv.1.2. «Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Δικτύου Προστασίας Υγείας 
του Πληθυσμού (Health Safety Net) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ταξινομούνται ενδεικτικά στις κάτωθι ενότητες: 

• Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους 

• Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο 
Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας 
για τα έτη 2014-15 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών 
προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων 
αναγκών 

• Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units) 

• Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, αναδιοργάνωση 
των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ) και 
συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και 
της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέσω της απόκτησης γνώσεων και 
ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 
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Ε.Π. 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

Ειδικός Στόχος 9.v.1.1. «Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο» 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του εν λόγω τύπου δράσης, ενδεικτικά, περιλαμβάνεται: 

• Η λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και 
προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και 
κάθε μορφής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία θα ενεργοποιηθεί 
καταρχήν σε κεντρικό επίπεδο με συμμετοχή στην υλοποίηση υποχρεωτικά 
τοπικών/περιφερειακών φορέων δημόσιου χαρακτήρα και προκειμένου να 
έχει συνεκτικό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ενώ η διάρκεια υλοποίησής 
της προσδιορίζεται μέχρι τέλους του 2016. Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ 
κατά την διάρκεια υλοποίησης της Δράσης των Περιφερειακών Μηχανισμών 
αναμένεται να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα θέματα 
λειτουργίας Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης Κοιν.Σ.Επ., ΚΟΙΣΠΕ και 
ευρύτερων μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και και εν γένει 
σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γενικότερα, έτσι ώστε να 
μπορούν να αναλάβουν τη συνέχιση της λειτουργίας Περιφερειακών 
Μηχανισμών μετά το 2016. 

• Η ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (start ups κοινωνικών 
επιχειρήσεων) 

• Η ανάπτυξη θερμοκοιτίδων για την κοινωνική οικονομία 

• Η στήριξη για ανάπτυξη καινοτομίας - συστάδες επιχειρήσεων (clusters) 

• Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 

 

Ε.Π. 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

Ειδικός Στόχος 9.vi.1.1. «Τοπικά σχέδια δράσης για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας» 

Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη 
δέσμη παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους όπως συμβουλευτική, κατάρτιση / 
επιμόρφωση, mentoring, δημοσιότητα & ευαισθητοποίηση, δικτύωση, προώθηση 
της απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης κ.α. 

Επίσης περιλαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της διαχειριστικής 
ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών. 
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Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 

• ΜΚΟ 

 

Α.Π. 5 : Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, 
υποδομών υγείας και εκπαίδευσης. 

Ε.Π. 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις 
ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 
πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

Ειδικός Στόχος 9.α.1.2. «Υποδομές για ευπαθείς ομάδες» 

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για 
δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, επέκταση και 
δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας και μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης για 
ευπαθείς ομάδες. 

Στις παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών και 
Ηλικιωμένων, Ξενώνες/ Δομές προστασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων, λειτουργία 
χώρων υγιεινής (Δημόσια Λουτρά, Κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, κ.λπ. για 
περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως ΡΟΜΑ). Οι συγκεκριμένες δράσεις συνεργούν 
ή/και υποστηρίζουν τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ9. Ειδικά, σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις 
για τους ΡΟΜΑ θα είναι συναφείς με την Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική 
ένταξη των ΡΟΜΑ σε ότι αφορά τον στόχο της για «Στέγαση – βασικές υποδομές». 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• ΟΤΑ 

• ΜΚΟ 

 

Ε.Π. 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη 
υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Ειδικός Στόχος 10.α.1.1. «Υποδομή τυπικής εκπαίδευσης (σχολικής εκπαίδευσης)» 

Σε αυτή την κατηγορία δράσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν την 
σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην 
αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας αλλά και 
στην συμπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση του σχετικού εξοπλισμού με 
ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων. 
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Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

• Δήμοι 

• Κτηριακές Υποδομές ΑΕ 
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2. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 2014 - 2020 
Τα μέτρα, τα υπομέτρα και οι δικαιούχοι για κάθε υπομέτρο του προγράμματος 
παρουσιαζονται αναλυτικά στη συνέχεια: 

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης 

1.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων 

Δικαιούχοι: 

• ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με αυτεπιστασία. 

• Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να 
παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και να υλοποιούν δράσεις απόκτησης 
δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στο γεωργικό 
(συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εργατών και των 
απασχολούμενωνσε επιχειρήσεις, που μεταποιούν και εμπορεύονται 
γεωργικά προϊόντα (με αποτέλεσμα επίσης γεωργικόπροϊόν) και στο δασικό 
τομέα. 

1.2 - στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης 

Δικαιούχοι: 

• Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επίδειξης ή/και 
ενημέρωση, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στους τομείς της 
γεωργίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ μεταποίησης από γεωργικό σε 
γεωργικό προϊόν) και της δασοπονίας. 

1.3 - στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές με επίκεντρο τη διαχείριση 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και δάση 

Δικαιούχοι: 

• Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι οργανώνουν τις βραχυπρόθεσμες 
ανταλλαγές σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις ή δάση ή/και 
επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι. 

 

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 

2.1 - στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες  αυτών, 
που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω 
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να 
παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. 

2.3 - στήριξη για την εκπαίδευση συμβούλων 

Δικαιούχοι: 

• Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (βάσει του άρθρου 66§2 Καν. 1305/2013, 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 15 «Ρυθμίσεις εφαρμογής του 
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Προγράμματος»). Ο Δικαιούχος-Ανάδοχος μπορεί να είναι δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας, ένωση ή κοινοπραξία φορέων. 

 

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

3.1 - στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας 

Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013. Οι ομάδες γεωργών μπορεί να είναι ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου οντότητες. 

3.2 - στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται 
από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά 

Δικαιούχοι είναι «ομάδες παραγωγών». Οι «ομάδες παραγωγών» μπορεί να είναι 
ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή 
άλλου νομικού τύπου οντότητες. Στις εν λόγω ομάδες δύναται να συμμετέχουν, 
εκτός των παραγωγών, και ιδιοκτήτες μονάδων μεταποίησης. 

 

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

4.1 - στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα 
του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει 
εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

4.2 - στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων 

Δικαιούχοι: 

• Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

• Επαγγελματίες αγρότες όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία 

4.3 - στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 

Δικαιούχοι: 

• Δημόσιος φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την 
εφαρμογή πράξεων. Στις περιπτώσεις των δημόσιων έργων, ο δημόσιος 
φορέας είναι: 

o η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει 
την ευθύνη για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των 
έργων εκείνων που ικανοποιούν τις αρδευτικές ανάγκες της χώρας, με 
βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της Ελλάδας και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας ή 
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o η αρμόδια τεχνική υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ 
ή Β΄ βαθμού) η οποία μπορεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να 
υλοποιήσει τέτοια έργα. 

• Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. 

• Διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων: φυσικά πρόσωπα, νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

• Δήμοι και ενώσεις τους 

• Ενώσεις των ανωτέρω ωφελουμένων 

4.4 - στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 

Δικαιούχοι: 

• φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που 
ασκούν συστηματικά τη μελισσοκομία και διαμένουν ή μετακινούνται στις 
περιοχές παρέμβασης, 

• φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι είναι ενταγμένοι στη δράση «Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» του μέτρου των 10 γεωργοπεριβαλλοντικές 
κλιματικές ενισχύσεις. 

• φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης. 

• κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που 
διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και 

• καλλιεργητές βρώσιμων από την αρκούδα ειδών στις περιοχές παρέμβασης, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων. 

 

Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων 
προληπτικών δράσεων 

5.1 - στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων 
κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων 

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, 
σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ή σε ομάδες γεωργών (όπως ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα 
με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, όπως κάθε φορά ισχύει). 

5.2 - στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του 
παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από αντίξοες 
κλιματικές συνθήκες και από καταστροφικά συμβάντα 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 160 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

Δικαιούχοι κρίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού 
γεωργού, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ή σε ομάδες γεωργών (όπως 
ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, 
σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, όπως κάθε φορά ισχύει). 

Η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε δημόσιους φορείς, όταν αποδεικνύεται 
σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων, που πραγματοποιούνται από τους εν λόγω 
φορείς και του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), που συστάθηκαν βάσει του Ν.Δ. 3881/1958 
(ΦΕΚ 181Α/1958). 

 

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 

6.1 - ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς 

Δικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης): 

• Α) Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων 
αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 
2§ιδ του Καν. 1305/2013, ήτοι : 

o Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω). 

o Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική 
εκμετάλλευση. 

• Β) Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών 
μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου: 

o Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο 
και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
του σημείου (Α) και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί 
του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με 
άλλουςνέους γεωργούς. 

o Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο 
γεωργό (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για 
πρώτη φορά. 

6.2 - ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε 
αγροτικές περιοχές 

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών 
περιοχών εφαρμογής όπως: 

• Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών, 

• Λοιπά Φυσικά πρόσωπα. 

6.3 - ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 
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Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που (κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης) είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή 
οικογενειακές). 

 

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

7.1 - στήριξη για την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης 
δήμων και χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών τους υπηρεσιών και για 
την εκπόνηση και επικαιροποίηση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης τοποθεσιών 
NATURA 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας 

Δικαιούχοι είναι φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως Κεντρική Διοίκηση – 
Υπουργεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού) 
που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή για τη διαχείριση 
των προστατευόμενων περιοχών (όπως προκύπτει από τη νομοθεσία ή μέσω 
ανάθεσης σχετικών αρμοδιοτήτων). 

7.3 – στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και 
την παροχή πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Δικαιούχοι είναι φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων ανάπτυξης δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών όπως Φορείς εντός 
Δημοσίου Τομέα (αναφέροντας ενδεικτικά τη Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία) ή 
άλλοι φορείς που εποπτεύονται από τους Φορείς του Δημοσίου και τους έχει 
ανατεθεί το σχετικό έργο – αρμοδιότητα. 

7.6 – στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των 
δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες 

• Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί 
δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα, 

• Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) 
με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και 
ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης). 
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M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών 

8.1 - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων 

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι: 

• Διαχειριστές δημόσιας γης 

• Διαχειριστές ιδιωτικής γης 

• Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης. 

Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής 
ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής 
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός της αυτοδιοίκησης Α’ 
βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται μόνο το κόστος εγκατάστασης. 

8.2 - στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων 

Οι δικαιούχοι είναι: 

• Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους 

• Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης 

Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη 
παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος. 

8.3 - στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 

• Δημόσιες Υπηρεσίες 

o Δασικές Υπηρεσίες 

o Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι 
ενώσεις τους 

o Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι 
ενώσεις τους 

• Ιδιώτες 

o Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους 

8.4 - στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 

• Δημόσιες Υπηρεσίες 

o Δασικές Υπηρεσίες 
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o Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι 
ενώσεις τους 

o Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι 
ενώσεις τους 

• Ιδιώτες 

o Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους 

8.6 – στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, 
διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Διακιούχοι είναι ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, 
δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα), δήμοι και οι ενώσεις τους, καθώς 
και ΜΜΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς. 

 

M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 

9.1 - σύσταση ομάδων παραγωγών και οργανισμών στους τομείς της γεωργίας και 
της δασοκομίας 

Δικαιούχοι είναι νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες 
αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή του Κράτους – Μέλους. 
Περιορίζεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που ανήκουν στην κατηγορία 
των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως αυτές 
ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ). 

 

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα 

10.1 - ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις 

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

10.2 - στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων 
στη γεωργία 

Δικαιούχοι είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία καθώς και Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά 
νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να 
κριθούν επίσης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική 
γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, 
διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία. 
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M11 - Βιολογικές καλλιέργειες 

11.1 - ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας 

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 
νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις 
εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

11.2 - ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας 

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 
νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις 
εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα 

12.2 - αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000 

Διακαιούχοι είναι ιδιώτες διαχειριστές δασών, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου) και ενώσεις των ανωτέρω. 

 

Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 

13.1 - αποζημίωση για ορεινές περιοχές 

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι 
ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως 
εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, 
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσωνενισχύσεων κατ’ εκτέλεση 
του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015) και ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών. 

13.2 - αποζημίωση για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία 
είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα εντός των μειονεκτικών περιοχών α) με την υφιστάμενη 
οριοθέτηση και β) μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, εντός περιοχών που 
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς βάσει των βιοφυσικών κριτηρίων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 
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M14 - Καλή διαβίωση των ζώων 

14.1 - ενίσχυση για την ορθή μεταχείριση των ζώων 

Δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι βοοτροφικών, 
χοιροτροφικών, αιγο/προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πτηνοτρόφοι (φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα) της Χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 
του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013. 

 

M16 - Συνεργασία 

16.1 - στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για 
την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 1 

16.2 - στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, 
διαδικασιών και τεχνολογιών  

Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα 
προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας και θα διαθέτουν εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα 
απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, 
ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που 
εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων ή 
άλλοι φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ). 

16.4 - στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων εφοδιαστικής 
αλυσίδας για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων και 
τοπικών αγορών και στήριξη για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο 
σχετικά με την ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων και τοπικών αγορών 

Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα 
προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι 
παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, 
έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους. 

16.5 - στήριξη για την ανάληψη κοινής δράσης με σκοπό τον μετριασμό των 
επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στήριξη για κοινές 
προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές 
πρακτικές 

Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα 
προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. 
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M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη 
με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην 
προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών 
ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε 
τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό 
εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες 
μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές 
οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών 
της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. 

Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει 
την «ευελιξία» και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας αλλά και της Περιφέρειας (πχ ΠΕΠ, 
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης), με την υλοποίηση παρεμβάσεων 
δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη 
της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων 
σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων), καθώς και με 
δράσεις συνεργασίας, συνδυάζοντας έναν αριθμό υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ, και 
γενικότερα έργων και δράσεων στο πλαίσιο επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΕ) 
1305/2014, καθώς και δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση 
πολυταμειακής προσέγγισης). 

Το παρόν μέτρο θα εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές. Συνολικά θα επιλεγούν κατά 
μέγιστο αριθμό 50 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου οι οποίες 
συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων 
περιοχών παρέμβασης LEADER. 

Για την καλύτερη διασφάλιση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε ΟΤΔ, για 
την προετοιμασία, την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την 
υλοποίηση του τοπικού της προγράμματος, πρέπει να διαλέξει μία βασική θεματική 
κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης η οποία μπορεί να συνδέεται συμπληρωματικά με 
δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης. 

Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τα παρακάτω: 

• Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων. 

• Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της 
τοπικής ταυτότητας. 

• Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής 
και την 

• καταπολέμηση της φτώχειας. 
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• Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 
κρατών. 

• Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή. 

• Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού. 

• Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 

• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 

• Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, 

 

19.1 - Προπαρασκευαστική στήριξη 

Το παρόν υπομέτρο αφορά την προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών 
στρατηγικών και την ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να 
καταρτίσουν τα τοπικά τους προγράμματα. Ειδικότερα, αφορά στον «από κάτω 
προς τα επάνω» σχεδιασμό για την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένων της κινητοποίησης – δικτύωσης – συμμετοχής των τοπικών 
φορέων και των τοπικών κοινωνιών. 

Σκοπός είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων, με στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους. Οι περιοχές οι 
οποίες θα επιλεγούν από τις ΟΤΔ θα πρέπει αποδεδειγμένα να παρουσιάζουν 
υστέρηση στην ανάπτυξη με οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή 
άλλους όρους. Τα τοπικά προγράμματα και η στρατηγική ανάπτυξης θα πρέπει να 
εστιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, να αναλύονται 
οι τομείς υστέρησης, καθώς και να προτείνονται επεμβάσεις για την ανάπτυξη τους 
στο πλαίσιο μιας στρατηγικής με τον κατάλληλο συνδυασμό των υπομέτρων, 
δράσεων και έργων και ενεργειών. 

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες άυλου χαρακτήρα, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, όπως: 

i) δράσεις επιμόρφωσης για τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή 
ιδιωτικών συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες), 

ii) δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής όπως 
η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, μελέτη οικείας περιοχής ή άλλων σχετικών 
μελετών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

iii) λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική 
υποστήριξη με σκοπό την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα έργου, 
εμπλεκόμενα στελέχη), 
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Μέσω όλων των εφαρμοζόμενων δράσεων για την υποστήριξη του τοπικού 
σχεδιασμού, έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση εργαλείων, τεχνογνωσίας και 
ικανοτήτων, καθώς και σε δράσεις εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού. 

Δικαιούχοι για την προπαρασκευαστική φάση είναι οι υφιστάμενες ή νέες Ομάδες 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς τη 
δομή και τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης. 

19.2 - Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων· 

Στο παρόν υπομέτρο δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και 
ιδιωτικού χαρακτήρα με σκοπό την επίτευξη του σημαντικότερου μέρους των 
στόχων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Το σύνολο των έργων θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη στρατηγική και το τοπικό πρόγραμμα 
και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού. Παράλληλα, μέσω της 
παρούσας δράσης έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην 
ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της 
τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας, τη 
βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της 
επισκεψιμότητας, στην ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών 
συνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας, στη 
μείωση της κάθε μορφής μετανάστευσης, στην εισαγωγή πρακτικών για την 
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της 
φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης, την 
υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση 
των περιοχών εφαρμογής και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας καθώς και έργων με σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού 
πληθυσμού. Μέσω του υπομέτρου μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν οι 
ακόλουθες δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες συμβάλουν με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων 
της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων: 

• Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), 
αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για 
δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση 
(μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η 
στέγαση υπηρεσιών ή / και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη 
και πώληση τοπικών προϊόντων. 

• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της υπαίθρου. 

• Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. 

• Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών 
αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την 
αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 
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• Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών. 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο. Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

19.3 - Προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο 
τοπικής δράσης 

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. 

Τα σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των εταίρων, να αποτυπώνουν διακριτούς 
και μετρήσιμους στόχους, καθώς και να αποδεικνύεται η διάχυση των 
αποτελεσμάτων του σχεδίου στον τοπικό πληθυσμό. Τα οφέλη των σχεδίων 
συνεργασίας μπορούν να έχουν επιπτώσεις /αποτελέσματα και σε περιοχές εκτός 
της περιοχής εφαρμογής των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων. Είναι 
υποχρεωτικό η κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης να περιέχει 
τουλάχιστον ένα προσχέδιο διατοπικής ή / και διακρατικής συνεργασίας στο οποίο 
θα αποτυπώνονται οι προτάσεις για το/τα δυνητικά σχέδια συνεργασίας. 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την 
προετοιμασία του σχεδίου (προπαρασκευαστική φάση), καθώς και την υλοποίηση 
των δράσεων που περιγράφονται στο σχέδιο. 

Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα του Καν. 
1303/2013 (ειδικά άρθρα 32-35). 

19.4 - Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό 

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που 
στοχεύουν στη στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την 
υλοποίηση προγράμματος τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές 
περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς: 

• Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων των τοπικών 
προγραμμάτων. 

• Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των 
δράσεων και των προγραμμάτων. 

• Αναλυτικότερα, σκοπός του υπομέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των 
ΟΤΔ αναφορικά με τη στελέχωση (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 
μετακινήσεων), τα λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισμός και την 
μηχανοργάνωση, την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, τις ενέργειες πληροφόρησης και εμψύχωσης, τις ενέργειες 
επιμόρφωσης, καθώς και ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ. 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 170 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος και σχετίζονται με τα 
ακόλουθα: 

• τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη 
διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 

• τον εξοπλισμό και την μηχανοργάνωση των ΟΤΔ, 

• την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων για την 
προετοιμασία, την υλοποίηση, καθώς και την λειτουργία των επενδυτικών 
τους σχεδίων, 

• την εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σχετικών με το τοπικό πρόγραμμα, 

• τις ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική 
αναπτυξιακή στρατηγική, τις ενέργειες εμψύχωσης, τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων προβολής του τοπικού προγράμματος, 

• τις ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των 
εκπροσώπων των φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του 
προγράμματος (πχ τα μέλη του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων), 

• ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. 

Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 35 
του Καν. 1303/2013. 
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Όσον αφορά στα λοιπά επιχειρησιακά προγράμματα οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης για τον Δήμο Ξηρομέρου είναι πιο περιορισμένες, διότι αφορούν 
σε τομεακά προγράμματα εθνικού επιπέδου που υλοποιούνται κυρίως από τα 
αρμόδια Υπουργεία και αφορούν δράσεις σε εθνικό ή στοχευμένο περιφερειακό 
επίπεδο. Πιο συγκεικριμένα: 

 

1. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ θα υλοποιηθούν δράσεις εθνικής ή εστιασμένης περιφερειακής 
εμβέλειας. Μέσω των ΠΕΠ θα υλοποιηθούν δράσεις που στοχεύουν στο 
παραγωγικό δυναμικό των περιφερειών και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους 
μέσω της έρευνας και καινοτομίας σε σχέση και με την ανάδειξη ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων τους. Από τα ΠΕΠ προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων 
χαμηλού σχετικά προϋπολογισμού με τοπική στόχευση, αξιοποίηση και ανάδειξη 
περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων με στόχο την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των Περιφερειών, με κύρια συμμετοχή των φορέων της Περιφέρειας. 

Οι άξονες του προγράμματος και οι επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες που 
αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι ακόλουθες: 

Α.Π.01 - Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες 

Ε.Π. 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, 
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και 
ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων 
και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της 
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών 
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης 
παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής 
Ε.Π. 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση 
της ζήτησης για ΤΠΕ 

Ε.Π. 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
Ε.Π. 4a - Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές 
Ε.Π. 6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των 
αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
 

Α.Π.02 - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 
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Ε.Π. 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην 
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων 
κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της 
καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 
Ε.Π. 11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή 
διακυβέρνηση 
 

Α.Π.03 - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 

Ε.Π. 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
Ε.Π. 2a - Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων 
υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και 
δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας 
Ε.Π. 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 
Ε.Π. 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
Ε.Π. 6g - Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική 
χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας 
και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα 
Ε.Π. 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού 
μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές 
 

Α.Π.04 - Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ 

 

Α.Π.05 - Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ 

 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 173 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

2. ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Α.Π.10 – Εφαρμογή Στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΤΣ) 

Ε.Π. 5ii Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης των καταστροφών. 
Ειδικός Στόχος: Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από 
πλημμύρες 
 
Α.Π.11 – Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή της 
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΕΚΤ) 

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες 
και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών 
 

Α.Π.12 – Στρατηγικές και δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του ευραπαϊκού 
περιβαλλοντικού κεκτημένου (ΕΤΠΑ) 
Ε.Π. 6e Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση 
των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για 
τον περιορισμό του θορύβου 
 
Α.Π.14 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) 
Ε.Π. 6i Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Ειδικοί Στόχοι:  

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της 
αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης. 

• Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία 
Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

• Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων 
• Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων 

 
Ε.Π. 6ii Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις 
εν λόγω απαιτήσεις. 
Ειδικοί Στόχοι:  
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• Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία 
Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

• Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων 
• Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων 

 
Ε.Π. 6iv Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προώθηση μέτρων για τονπεριορισμό του θορύβου. 
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής 
αναζωογόνησης 
 

3. ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Α.Π. 1 - Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 
περιφέρειες 
Ε.Π. 11i Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή 
διακυβέρνηση. 
Ειδικοί Στόχοι:  

• Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα 
συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση Ενίσχυση των φορέων και 
συστημάτων της 

• Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιτελικού της χαρακτήρα της 
δημόσιας διοίκησης 

• Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται 
σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών 
διαδικασιών 

• Αύξηση των φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα 
στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση 

 
Α.Π. 4 - Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες 
Ε.Π. 2c Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού 
και της ηλεκτρονικής υγείας. 
Ειδικοί Στόχοι:  

• Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η 
χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 
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Α.Π. 7 - Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του 
Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες 
Ε.Π. 11i Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή 
διακυβέρνηση. 
Ειδικοί Στόχοι:  

• Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέες 
οριζόντιες πολιτικές νέα συστήματα αξιολόγησης και ορθολογικής διοίκησης 
ανθρώπινο δυναμικού 

• Αύξηση του αριθμού στελεχών / υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με 
πιστοποιημένες δεξιότητες/ διοικητικές ικανότητες 

 
Α.Π. 10 - Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 11 περιφέρειες 
 
Α.Π. 13 - Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 11 περιφέρειες 
 

4. ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1 
Ο χαμηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας του κλάδου της θαλάσσιας αλιείας, τα 
χαρακτηριστικά του αλιευτικού στόλου (πολλά και μικρά σκάφη, παλαιότητα, 
περιορισμένη χωρητικότητα - δυναμικότητα, κλπ), οι ανάγκες για εκσυγχρονισμό ή/ 
και δημιουργία υποδομών (αλιευτικά καταφύγια, αλιευτικοί λιμένες), τα 
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού (μεγάλης ηλικίας αλιείας, χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο), επιτάσσουν το σχεδιασμό μιας στρατηγικής που να 
καλύπτει τα προαναφερόμενα. 
 
Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Ειδικούς 
Στόχους του Άρθρου 6 του Κανονισμού: 

• Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
• Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων. 
• Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων 

αλιευτικών δυνατοτήτων. 
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 

επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας. 

• Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, και της μεταφοράς γνώσης. 

• Ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
και της διά βίου μάθησης. 

 
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων : 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 176 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

• Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια επί του σκάφους και τη 
βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων καθώς και την 
αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό των μηχανών σκαφών της παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας. 

• Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα επιτρέποντας 
στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία και την 
άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων. 

• Επενδύσεις σε εξοπλισμό επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της 
εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών 

• Αναγκαία μέτρα προσωρινής και οριστικής παύσης αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. 

• Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς 
• Επενδύσεις επί του σκάφους για την ανάπτυξη συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων εκτός της αλιείας, όπως περιβαλλοντικές υπηρεσίες, 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τουρισμός. 

• Μέτρα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμπράξεων μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων. 

• Μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης. 
• Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών 

εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας 
και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και 
αξιολόγησής τους. 

• Εκπόνηση μελετών και ενέργειες παρακολούθησης και επικαιροποίησης 
σχεδίων προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. 

• Επενδύσεις σε εξοπλισμό που βελτιώνει την επιλεκτικότητα μεγέθους ή την 
επιλεκτικότητα είδους των αλιευτικών εργαλείων, που περιορίζει τις φυσικές 
και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα ή τον θαλάσσιο 
βυθό. 

• και μειώνει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή άλλα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα. 

• Επενδύσεις σε εξοπλισμό για την προστασία των εργαλείων και των 
αλιευμάτων από θηλαστικά και πτηνά προστατευόμενα από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ ή την οδηγία 2009/147/ΕΚ , καθώς και στήριξη συστημάτων για 
την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα εν 
λόγω θηλαστικά και πτηνά.  

• Επενδύσεις βελτίωσης των υποδομών αλιευτικών λιμένων, τόπων 
εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών. 

• Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών 
καταφυγίων. 

• Μέτρα στήριξης της αλιείας εσωτερικών υδάτων. 
• Μέτρα προστασίας της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας εσωτερικών υδάτων. 

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση των δράσεων οριστικής παύσης, αντικατάστασης 
μηχανής και στήριξης νέων αλιέων θα εξαρτηθεί απόλυτα από τα συμπεράσματα 
της ετήσιας έκθεσης για το στόλο και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. 
 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 
Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας (με αιχμή τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια), 
συνδέεται με ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, 
επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και τη συμβολή του στο παραγόμενο εθνικό 
προϊόν και εισόδημα, παρουσιάζοντας σημαντική ανάπτυξη τόσο σε επενδεδυμένα 
κεφάλαια όσο και σε παραγωγή Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που 
ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους του Άρθρου 6 του 
Κανονισμού: 

• Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και 
των συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ. 

• Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της 
ενίσχυσης των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας. 

• Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

• Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
της διά βίου μάθησης.  

 
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων: 

• Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, ίδρυση νέων και 
εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 

• Προώθηση της καινοτομίας, των νέων μορφών υδατοκαλλιέργειας με υψηλό 
δυναμικό ανάπτυξης,της βελτίωσης της ποιότητας και της αύξησης 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, της 
διαφοροποίησης του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας 
μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός της 
υδατοκαλλιέργειας. 

• Υπηρεσίες διαχείρισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 
υδατοκαλλιέργειας. 

• Στήριξη ανάπτυξης ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των απαιτούμενων 
υποδομών. 

• Δράσεις που εξυπηρετούν τη μετάβαση σε συστήματα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας. 

• Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες 
όπως μεθόδους συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες 
υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης, μορφές εκτατικής 
υδατοκαλλιέργειας κλπ. 

• Μέτρα για τη δημόσια υγεία μέσω χορήγησης αντιστάθμισης σε 
οστρακοκαλλιεργητές. 

• Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων όπως δράσεις ελέγχου & 
εξάλειψης των νόσων στον τομέα υδατοκαλλιέργειας κλπ. 

 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3 
Η τάση μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων, η ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας 
των αλιευτικών επιχειρήσεων, καθώς και ο εντοπισμός ειδών αλιείας που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, καθιστούν αναγκαία τη περαιτέρω στήριξη των σχετικών 
μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς επίσης και την εφαρμογή 
περισσότερο αειφόρων διαχειριστικών συστημάτων. 
 
Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους Ειδικούς Στόχους του 
Άρθρου 6 του Κανονισμού: 

• Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και της βελτίωση της 
συλλογής και διαχείρισης δεδομένων. 

• Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού 
φόρτου. 

 
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων : 

• Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική 
ανάλυση και την υλοποίηση της ΚΑλΠ. 

• Επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα. 
• Εθνικά και διεθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας. 
• Παρακολούθηση στη θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των θαλάσσιων οργανισμών όπως τα 
θαλάσσια θηλαστικά και τα πουλιά. 

• Βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και 
υλοποίηση πιλοτικών μελετών, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων 
συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων. 

• Αγορά ή/και ανάπτυξη τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την συλλογή, 
διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση, παρουσίαση και ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικών με την αλιεία, καθώς και διασύνδεση με διατομεακά συστήματα 
ανταλλαγής δεδομένων. 

• Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, 
περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της 
διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην 
εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις 
ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), 
συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων 
αυτόματου εντοπισμού (AIS). 

• Αγορά ή εκσυγχρονισμός ελεγκτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων 
περιπολικών πλοίων και αεροσκαφών. 

• Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και εφαρμογή πιλοτικών 
προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας. 

• Προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής, και ανάμεσα στα κράτη μέλη, 
προσωπικού επιφορτισμένου με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4 
Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις νησιωτικές και 
παράκτιες περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων εξάρτησης ορισμένων περιοχών της χώρας 
από την αλιευτική δραστηριότητα, περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από 
δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και αφετέρου από τις 
ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδομές. Από την άλλη, τα φυσικά 
πλεονεκτήματά τους, σε συνδυασμό με ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί 
προορισμοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου 
να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των 
περιοχών αυτών. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σε αυτές, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής. 

Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους 
Αναπτυξιακούς Στόχους: 

• Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. 

• Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους 
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. 

• Επισημαίνεται, ότι για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, σημαντική 
θεωρείται όχι μόνο η δημιουργία απασχόλησης, αλλά παράλληλα και η 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι το σημαντικότερο τμήμα 
του κοινωνικού και οικονομικού ιστού εξαρτάται από τον τομέα της αλιείας. 

 
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων: 

• Δράσεις αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων, 
προώθησης της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, δια βίου μάθησης και στήριξης της 
διαφοροποίησης εντός ή εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων (παράκτιος 
τουρισμός, ναυτιλία μικρών αποστάσεων κλπ). 

• Δράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων 
των αλιευτικών περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της 
θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Ενέργειες διάδοσης βέλτιστων πρακτικών μέσω της διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

• Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟTΔ Αλιείας). 

 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5 
Ο τομέας της μεταποίησης και εμπορίας στη χώρα παρουσιάζει περιορισμένα 
μεγέθη συγκρινόμενος με αυτόν της ΕΕ-28. Εντούτοις, αποτελεί τομέα με 
προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι δρα συμπληρωματικά σε σχέση με τους 
υπόλοιπους τομείς, αποτελώντας το δίαυλο προώθησης των αλιευτικών προϊόντων. 

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ



Στρατηγικος Σχεδιασμός 2016 – 2020 Δήμου Ξηρομέρου 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 180 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις υπό τους Ειδικούς Στόχους του Άρθρου 6 του 
Κανονισμού: 

• Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, 

• Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της 
εμπορίας. 

Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων : 

Μέτρα εμπορίας όπως : 

• στήριξη της σύστασης οργανώσεων παραγωγών καθώς και των σχεδίων 
παραγωγής και εμπορίας των (ΟΠ), 

• αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 

• προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της 
διευκόλυνσης: της αίτησης για καταχώριση ενός συγκεκριμένου προϊόντος 
και της προσαρμογής των ενδιαφερόμενων φορέων στις σχετικές απαιτήσεις 
συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37), της 
πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων, συμβολή στην 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής 
εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα 
προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 κλπ 

• διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό 
επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά. 

 

Μέτρα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως αυτά που : 

• συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των 
αποβλήτων· 

• βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας· 
• υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν 

αντικείμενο εμπορίας και δεν μπορούν να προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση· 

• σχετίζονται με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις 
βασικές δραστηριότητες μεταποίησης· 

• σχετίζονται με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 
δυνάμει των άρθρων 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 
834/2007· 

• οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή 
βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης 
και οργάνωσης. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6 
Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις αναγκαίες για την ενίσχυση 
εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής υπό τον Ειδικό στόχο 
«Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής». 
 
Οι παρεμβάσεις θα αφορούν δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Εποπτείας και ιδίως των στόχων του Κοινού 
Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών. 
 

5. Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 

 
Α.Π. 1 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ 
Ειδικοί Στόχοι:  

• Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού 
της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και 
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς 
επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων 

• Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την 
εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων 

 
Α.Π. 2 - Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ 
Ειδικοί Στόχοι:  

• Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού 
της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και 
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς 
επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων 

• Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την 
εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων 

 
Α.Π. 3 - Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ 
Ειδικοί Στόχοι:  

• Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού 
της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και 
διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς 
επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων 

• Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την 
εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων 
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2.3 Πρόγραμμα δράσης 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή τα 
παραπάνω μέτρα και οι επιμέρους δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι 
δυνατότητες χρηματοδότησης από τα προγράμματα που προαναφέρθηκαν, καθώς 
και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. 

 

Για την καλύτερη ανάγνωση του πίνακα παρουσιάζονται στη συνέχεια οι 
επεξηγήσεις των συντομογραφιών: 

ΠΕΠ ε.π. 
 

ΠΕΠ ΤΒ  
ΕΠΥΜΠΑΑ 

 
ΕΠΑνΕΚ 

 
ΕΠΑΑ 
ΕΠΑΘ 

ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ 
 

ΕΠΜΔΤ 
ΕΠΤΒ 
ΙΝΕΠ 

: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 
(επενδυτική προτεραιότητα) 
: ΠΕΠ Τεχνική Βοήθεια 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Διά 
Βίου Μάθησης 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια 
: Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

 

Υ Υψηλή προτεραιότητα 
Μ Μέση Προτεραιότητα 
Χ Χαμηλή προτεραιότητα 
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Πίνακας 35 – Πρόγραμμα δράσης 

Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής               

Μέτρο 1.1. 
Προστασία, προβολή 

και ανάδειξη του 
φυσικού και 
πολιτιστικού 

περιβάλλοντος  

1.1.1 Προστασία της παραλιακής περιοχής του Δήμου 
από την άναρχη και αυθαίρετη ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων και από την διάχυτη ρύπανση 

ΠΕΠ ε.π. 5a 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 
LIFE 
Πράσινο Ταμείο 
Ίδιοι πόροι 

Υ 

          

1.1.2 Προστασία, προβολή και ανάδειξη των 
σημαντικότερων οικοσυστημάτων (βελανιδοδάσους 
Ξηρομέρου, λίμνες Οζερού και Αμβρακίας, όρος 
Μπούμστος  

ΠΕΠ ε.π. 6a 
Πράσινο Ταμείο 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 
LIFE 

Μ 

          
1.1.3 Προστασία, προβολή και ανάδειξη των στοιχείων 
του πολιτιστικού αποθέματος (αρχαιολογικοί χώροι, 
μνημεία, ιστορικοί τόποι, κτλ.) 

ΠΕΠ ε.π. 6c 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 

Μ 
          

1.1.4 Αποκατάσταση και ανάδειξη των διατηρητέων 
κτιρίων και συνόλων 

ΠΕΠ ε.π. 6c 
Πράσινο Ταμείο 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 

Μ 

          
1.1.5 Δημιουργία οικο-πολιτιστικών διαδρομών που να 
διασυνδέουν τα στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 

ΠΕΠ ε.π. 6c - 6d 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 
LIFE 

Υ 
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

Μέτρο 1.2. Βελτίωση 
του οικιστικού 
περιβάλλοντος 

1.2.1 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων οικισμών 

ΠΕΠ ε.π. 6e 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 
Πράσινο Ταμείο 

Υ 

          

1.2.2 Επέκταση και συντήρηση αστικού πρασίνου και 
κοινόχρηστων χώρων 

ΠΕΠ ε.π. 6e 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
Πράσινο Ταμείο 

Μ 
          

1.2.3 Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης 
οχημάτων 

ΠΕΠ ε.π. 6e 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          
1.2.4 Βελτίωση / συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας 
των οικισμών Ίδιοι πόροι Μ 

          

1.2.5 Βελτίωση / συντήρηση ηλεκτροφωτισμού ΠΕΠ ε.π. 4c 
Ίδιοι πόροι Μ 

          

1.2.6 Δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων ΠΕΠ ε.π. 6e 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          
1.2.7 Χωροθέτηση νέων, επέκταση / μετεγκατάσταση 
των υφιστάμενων κοιμητηρίων σύμφωνα με τις κατά 
τόπους ανάγκες 

Ίδιοι πόροι Χ 
          

1.2.8 Δημιουργία νέου κοιμητηρίου Δ.Κ. Αστακού Ίδιοι πόροι Υ 
          

Μέτρο 1.3. 
Χωροταξικός και 

πολεοδομικός 
σχεδιασμός 

1.3.1 Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Ν. 
4269/2014 για όλη την έκταση του Δήμου  

ΠΕΠ 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          
1.3.2 Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού σχεδιασμού και 
της εφαρμογής του στον Αστακό και στον Μύτικα 

Πράσινο Ταμείο 
Ίδιοι πόροι Υ 
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.3 Προώθηση της πολεοδόμησης (ή τμηματικής 
πολεοδόμησης) των οικισμών της ενδοχώρας με 
προτεραιότητα στους δυναμικούς βάσει της 
δημογραφικής εξέλιξης οικισμούς, καθώς και στους 
οικισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα δόμησης. 

ΠΕΠ 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
Πράσινο Ταμείο 

Χ 

          
1.3.4 Προώθηση αναπλάσεων και αισθητικών 
παρεμβάσεων κατά προτεραιότητα στους οικισμούς 
Αστακό και Μύτικα και στους ενδιαφέροντες ή 
αξιόλογους αρχιτεκτονικά οικισμούς της ενδοχώρας. 

ΠΕΠ ε.π. 6e 
ΕΠΑΑ Μ07 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
Ίδιοι πόροι 

Υ 

          

Μέτρο 1.4 
Περιβαλλοντικές 

υποδομές 

1.4.1 Προώθηση των έργων κατασκευής δικτύων 
αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ με προτεραιότητα 
στους οικισμούς Αστακού, Μύτικα – Κανδήλας – 
Βάρνακα, και Φυτειών – Παπαδάτου. 

ΠΕΠ ε.π. 6b 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
Ίδιοι πόροι 

Υ 

          

1.4.2 Βελτίωση / εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων 
σύμφωνα με τις ανάγκες υποδομών ύδρευσης 

ΠΕΠ ε.π. 6b 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
Ίδιοι πόροι 

Υ 
          

1.4.3 Βελτίωση / εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων 
σύμφωνα με τις ανάγκες των υποδομών άρδευσης 

ΠΕΠ ε.π. 6b 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 
Ίδιοι πόροι 

Υ 

          
1.4.4 Προώθηση του έργου κατασκευής  ΕΕΛ των 
σφαγείων 

ΠΕΠ ε.π. 6b 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          
1.4.5 Σύνταξη ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου 
αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 

ΠΕΠ ε.π. 6a 
ΕΠΥΜΠΑΑ Μ 

          
1.4.6 Βελτίωση υποδομών και υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων 

ΠΕΠ ε.π. 6a 
ΕΠΥΜΠΑΑ Μ 
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

1.4.7 Προώθηση της ανακύκλωσης και της 
κομποστοποίησης 

ΠΕΠ ε.π. 6a 
ΕΠΥΜΠΑΑ Μ 

          
1.4.8 Δημιουργία Σταθμού συμπίεσης και 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

ΠΕΠ ε.π. 6a 
ΕΠΥΜΠΑΑ Μ 

          

1.4.9 Αντιπλημμυρικά έργα, έργα πολιτικής προστασίας ΠΕΠ ε.π. 5a-5b 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          

Μέτρο 1.5 Λοιπές 
υποδομές 

1.5.1 Βελτίωση / συντήρηση του δημοτικού οδικού 
δικτύου 

ΕΠΥΜΠΑΑ 
Πράσινο Ταμείο 
Ίδιοι πόροι 

Υ 
          

1.5.2 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις ΠΕΠ ε.π. 6e-7c 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          

1.5.3 Αγροτική / δασική οδοποιία 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
Πράσινο Ταμείο 
Ίδιοι πόροι 

Μ 
          

1.5.4 Δημιουργία μαρίνας, τουριστικών και αλιευτικών 
καταφυγίων σε Αστακό και Μύτικα 

ΠΕΠ ε.π. 7a-7c 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          
1.5.5 Χωροθέτηση υδατοδρομίου στον Αστακό 
 ΕΠΥΜΠΑΑ Μ           

1.5.6 Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας ΠΕΠ ε.π. 4e 
ΕΠΥΜΠΑΑ Υ 

          

1.5.7 Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Μ 
          

1.5.8 Εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, χρήση εγκαταστάσεων ΑΠΕ 

ΠΕΠ ε.π. 4c 
ΕΠΑνΕΚ Μ 
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός               

Μέτρο 2.1. Βελτίωση 
των υπηρεσιών 

υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας 

2.1.1 Βελτίωση των υποδομών των Κέντρων Υγείας 
Αστακού και Μύτικα ΠΕΠ ε.π. 9iv Υ 

          
2.1.2 Βελτίωση των υποδομών των Περιφερειακών 
Ιατρείων ΠΕΠ ε.π. 9iv Υ           
2.1.3 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων 
υποδομών και δράσεων υποστήριξης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ, νήπια, 
εξαρτημένα άτομα). Συνέχιση του προγράμματος 
"Βοήθεια στο Σπίτι" 

ΠΕΠ ε.π. 9iii-9iv Μ 

          
2.1.4 Δημιουργία νέων μονάδων κοινωνικής πρόνοιας 
για όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΚΑΠΗ, 
ΚΗΦΗ, Κέντρα διημέρευσης ΑμΕΑ, Κέντρα 
Συμβουλευτικής, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κτλ.) 

ΠΕΠ ε.π. 9iv Μ 

          
2.1.5 Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους ΠΕΠ ε.π. 9iii-9iv Μ           
2.1.6 Δράσεις αντιμετώπισης της φτώχιας ΠΕΠ ε.π. 9iv-9vi Μ           
2.1.7 Δράσεις αντιμετώπισης του κοινωνικού 
αποκλεισμού ΠΕΠ ε.π. 9ii-9iii Μ           
2.1.8 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 
ανάπτυξη διαδημοτικής συνεργασίας σε θέματα 
κοινωνικής πολιτικής 

ΠΕΠ Α.Π. 4 
Ίδιοι πόροι Μ 

          
2.1.9 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών τηλε-
ιατρικής για την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 
υγείας 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Χ 
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ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 188 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

Μέτρο 2.2. Βελτίωση 
των υποδομών 
Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Δια 
Βίου Μάθησης και 

στήριξη της νεολαίας 

2.2.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων 
υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

ΠΕΠ ε.π. 10a 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ Υ 

          
2.2.2 Παροχή δωρεάν φροντιστηριακών υπηρεσιών και 
δωρεάν σίτισης σε ευάλωτες κατηγορίες μαθητών 

ΠΕΠ ε.π. 9ii-iii-9iv 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ Μ 

          

2.2.3 Δημιουργία δομών διά βίου μάθησης ΠΕΠ ε.π. 10a 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ Μ 

          
2.2.4 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη 
νεολαία 

ΠΕΠ ε.π. 9i 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ Μ 

          

2.2.5 Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για τους 
αγρότες και τους αγρότες του Δήμου 

ΠΕΠ ε.π. 9i 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ 
ΕΠΑΑ - Μ01 

Υ 
          

2.2.6 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών τηλε-
εκπαίδευσης και τηλε-κατάρτισης 

ΠΕΠ ε.π. 9i-2c 
ΕΠΑνΕΚ Χ 

          
2.2.7 Aσφαλής μεταφορά μαθητών από τον τόπο 
διαμονής στον τόπο φοίτησης 

ΠΕΠ ε.π. 10a 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ Υ 

     

Μέτρο 2.3. Βελτίωση 
των υποδομών και 

των υπηρεσιών 
πολιτισμού 

2.3.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων 
υποδομών και δράσεων πολιτισμού 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
Δημιουργική 
Απασχόληση 

Μ 

          
2.3.2 Ανάπτυξη συνεργασιών με τους τοπικούς 
πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους Ίδιοι πόροι Μ 

          

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

2.3.3 Στήριξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
(δρώμενα, φεστιβάλ, εκθέσεις, προβολές, εκδηλώσεις 
λόγου και τέχνης, κτλ.) 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
Δημιουργική 
Απασχόληση 

Μ 

          
2.3.4 Ενημέρωση και ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων 
στον τομέα του πολιτισμού Ίδιοι πόροι Χ 

          

2.3.5 Ανάδειξη – αξιοποίηση βιβλιοθηκών ΠΕΠ 
Ίδιοι πόροι Χ 

     

Μέτρο 2.4. Βελτίωση 
των αθλητικών 
υποδομών και 

δραστηριοτήτων 

2.4.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων 
αθλητικών υποδομών 

ΠΕΠ 
Ίδιοι πόροι Μ 

          
2.4.2 Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και 
προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 

ΠΕΠ 
Ίδιοι πόροι Χ 

          
Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση               

Μέτρο 3.1. Δράσεις 
ενίσχυσης της 

απασχόλησης και 
αντιμετώπισης της 

ανεργίας 

3.1.1 Ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

ΠΕΠ ε.π. 8i 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ 
Απασχόληση και 
Κοινωνική 
Καινοτομία 

Υ 

          
3.1.2 Σύναψη συμφωνιών με τον φορέα διαχείρισης 
της ΝΑΒΙΠΕ και με τοπικές επιχειρήσεις για την 
απασχόληση ανέργων του Δήμου 

- Χ 
          

3.1.3 Συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα του ΟΑΕΔ 
για την απασχόληση ανέργων 

ΠΕΠ ε.π. 8i 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ 
Απασχόληση και 
Κοινωνική 
Καινοτομία 

Υ 

          

ΑΔΑ: 6ΡΛ6ΩΚΖ-4ΒΙ
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

3.1.4 Ενθάρρυνση της γυναικείας και νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

ΠΕΠ ε.π. 9i-9iii 
ΕΠΑνΕΚ 
Απασχόληση και 
Κοινωνική 
Καινοτομία 

Μ 

          

Μέτρο 3.2. Στήριξη 
Πρωτογενούς και 
Δευτερογενούς 

Τομέα 

3.2.1 Έργα, μελέτες και δράσεις στήριξης των κλάδων 
της γεωργίας και της κτηνοτροφίας 

ΠΕΠ ε.π. 9v 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ 
ΕΠΑΑ 
ΕΠΘΑ 

Υ 

          

3.2.2 Διοικητικές και θεσμικές ενέργειες και δράσεις 
για την πιστοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων 
ως προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κτλ.) 

ΠΕΠ ε.π. 6b 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑΑ 
Ίδιοι πόροι 

Υ 

          
3.2.3 Λειτουργία γραφείου ενημέρωσης / 
εξυπηρέτησης των αγροτών 
 

ΠΕΠ ε.π. 9v 
ΕΠΑΑ Μ 

          

Μέτρο 3.3. 
Τουριστική προβολή 

3.3.1 Εκπόνηση έντυπου και ηλεκτρονικού οδηγού 
τουριστικής προβολής του Δήμου 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΑΑ 

Μ 
     

3.3.2 Έργα, μελέτες και δράσεις για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, 
θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, 
αλιευτικός τουρισμός, κτλ.) 

ΠΕΠ ε.π. 6c-6d 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΑΑ 

 
Υ 

          

3.3.3 Προώθηση – προβολή του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΑΑ 

Μ 
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

Άξονας 4 : Εσωτερική Οργάνωση του Δήμου             

Μέτρο 4.1. Βελτίωση 
των διαδικασιών 
οργάνωσης και 
διοίκησης του 

Δήμου 

4.1.1 Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης  ΕΠΜΔΤ Μ           

4.1 2 Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης  ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΜΔΤ Μ 

          
4.1 3 Εξορθολογισμός και μείωση του λειτουργικού 
κόστους - Υ           
4.1.4 Βελτίωση της διοικητικής και οργανωτικής 
επάρκειας για την άμεση ανταπόκριση στις 
προσκλήσεις έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  

ΠΕΠ ΤΒ 
ΕΠΤΒ Υ 

          

Μέτρο 4.2. 
Συντήρηση / 
Βελτίωση / 

Αναβάθμιση της 
κτιριακής και 
υλικοτεχνικής 
υποδομής του 

Δήμου 

4.2.1 Αναβάθμιση των υφιστάμενων και απόκτηση 
νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για 
τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 
ΕΠΑΑ Μ07 

Μ 

          
4.2.2 Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Δήμο με πρόβλεψη 
διαδικτυακής εφαρμογής προβολής, ενημέρωσης και 
συμμετοχής των δημοτών 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Μ 

          
4.2.3 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου με 
επέκταση των υφιστάμενων και πρόβλεψη νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Μ 
          

4.2.4 Συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων και 
δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών για τις ανάγκες 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 

ΠΕΠ ε.π. 4c 
Ίδιοι πόροι Μ 
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

Μέτρο 4.3. 
Ανθρώπινο 
δυναμικό 

4.3.1 Συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου σε 
προγράμματα κατάρτισης  

ΠΕΠ ε.π. 8i 
ΕΠΜΔΤ 
ΙΝΕΠ 

Υ 
          

4.3.2 Εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων στον Δήμο Ίδιοι πόροι Υ 

          

Μέτρο 4.4. Βελτίωση 
της σχέσης του 
Δήμου με τους 

δημότες 

4.4.1 Ανάπτυξη διαδικασιών και υπηρεσιών 
αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των 
δημοτών 

ΠΕΠ 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Χ 
          

4.4.2 Βελτίωση της υφιστάμενων και παροχή νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των 
δημοτών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Μ 
          

4.4.3 Προαγωγή της διαφάνειας στις διαδικασίες 
λειτουργίας του Δήμου 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Υ 
          

Μέτρο 4.5. Ενίσχυση 
της εξωστρέφειας 

4.5.1 Ανάπτυξη διαδημοτικών και διαβαθμιδικών 
(Δήμος - Περιφέρεια) συνεργασιών 

Ίδιοι πόροι 
ΥΠΕΣ Μ 

          

4.5.2 Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
δίκτυα και προγράμματα 

ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ - 
ΙΤΑΛΙΑ 
ΕΠ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
INTERREG IVC 
MED 
SEE 

Υ 
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Άξονας / μέτρο Ομάδες έργων και δράσεων Χρηματοδότηση Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 

4.5.3 Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με 
επαγγελματικούς φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα και με φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών 

ΠΕΠ 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ 
ΕΠΜΔΤ 

Χ 

          

4.5.4 Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και 
εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας 

ΠΕΠ 
ΕΠΥΜΠΑΑ 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΑΑΔΕκΔΒΜ 
ΕΠΜΔΤ 

Χ 

          

Μέτρο 4.6 
Αξιοποίηση της 

δημοτικής 
περιουσίας 

4.6.1 Πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της 
δημοτικής περιουσίας σε γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών (GIS) 

ΠΕΠ ε.π. 2c 
ΕΠΑνΕΚ 
ΕΠΜΔΤ 

Υ 
          

4.6.2 Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος έργων 
και δράσεων αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας 

Ίδιοι πόροι 
ΕΠΜΔΤ Υ 

          
4.6.3 Στρατηγική επένδυση  δημιουργίας τουριστικού 
θέρετρου  αποκατάστασης και αναζωογόνησης στην 
περιοχή  Μαραθιά 

ΣΔΙΤ 
Ίδιοι πόροι Υ 

     

Μέτρο 4.7. Βελτίωση 
των οικονομικών του 
Δήμου 

4.7.1 Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης Ίδιοι πόροι Υ 
          

4.7.2 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και λοιπών 
προγραμμάτων 
 

Ίδιοι πόροι 
Τεχνική Βοήθεια Υ 
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                 Η   Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα  Αριθμό  180 / 2016 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
        Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                              
 
 
 
                                           ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                       
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