
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΟΡΙΑ

Καστοριά, εσρωπαϊκή πόλη 

να ζεις και να επισκευθείς



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
Παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο



Σπιινγή δεδνκέλσλ

Γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε απνηύπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Καζηνξηάο, 

ζπγθεληξώζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ:

– Γπίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΓΛΣΤΑΤ ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο

– Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία από δεκνηηθέο ππεξεζίεο 

(π.ρ. θνηλσληθή ππεξεζία) επηρεηξήζεηο, ΓΒΓ, θ.ά.

– Πξσηνγελή δεδνκέλα κε ηελ κέζνδν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ



Ανάλυςη PEST

Πολιτικό / ρυθμιςτικό περιβάλλον Οικονομικό περιβάλλον Κοινωνικό / 

δημογραφικό / 

πολιτιςτικό περιβάλλον

Σεχνολογικό περιβάλλον

Οικονομικζσ 

προκλήςεισ

.Ελκυςτικά κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων 

μζςω του Νζου Αναπτυξιακοφ Νομοφ 4399/2016

.Ευνοϊκά διακείμενα προσ τθν επιχειρθματικότθτα 

όργανα δθμοκρατικοφ προγραμματιςμοφ

.Γραφειοκρατικζσ, πολφπλοκεσ και χρονοβόρεσ 

κεςμικζσ διαδικαςίεσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ

.Περιοχι Natura

Παρατεταμζνθ φφεςθ και μθ ευνοϊκό περιβάλλον 

ανάπτυξθσ και χρθματοδό-τθςθσ επιχειρθματικϊν 

πρωτοβουλιϊν

Η οικονομικι κρίςθ περιορίηει τουσ διακζςιμουσ 

χρθματοδοτικοφσ πόρουσ (ΚΑΠ, ΑΣΑ) για τθν 

υλοποίθςθ δθμοτικϊν ζργων

Πιεςτικά χρθματοδοτικά προβλιματα ΟΣΑ που 

επιδεινϊνονται από τθ ςθμαντικι μείωςθ ςτισ 

ειςπράξεισ των βεβαιωμζνων απαιτιςεων 

δθμοτϊν λόγω αδυναμίασ ανταπόκριςθσ

Η ιςτορία τθσ περιοχισ 

αποτελεί ςθμαντικό 

πόλο ζλξθσ

Ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ 

(Απαίτθ-ςθ για τθν παροχι 

θλεκτρονικϊν υπθρε-ςιϊν μζςα 

από το Portal του Διμου).

Μεγάλθ ςφνδεςθ και εξάρτθςθ των 

τεχνολογικϊν πόρων με τα 

προϊόντα – υπθρεςίεσ του Διμου.

Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ του 

Διμου με τθν αξιοποίθςθ τθσ 

τεχνολογίασ και των αυτοματιςμϊν.

Ανάπτυξθ και διάχυςθ τθσ 

καινοτομίασ.

Περιβαλλοντικζ

σ προκλήςεισ

Απαίτθςθ για ςυνολικι βελτίωςθ του αςτικοφ 

περιβάλλοντοσ και τθσ εικόνασ τθσ πόλθσ τθσ 

Καςτοριάσ μζςω δράςεων ολοκλθρωμζνου αςτικοφ 

ςχεδιαςμοφ όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν πρόταςθ 

ανακεϊρθςθσ- εξειδίκευςθσ του κεςμοκετθμζνου 

Περιφερειακοφ Πλαιςίου Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΠΠΧΑΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ

Αλόγιςτθ χριςθ φυςικϊν πόρων Πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ για τθν 

αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ 

Κλιματικζσ 

προκλήςεισ 

Αυξθμζνεσ απαιτιςεισ για βιοκλιματικι αναβάκμιςθ 

βάςει του Ν.4122/2013 ςφμφωνα με τον οποίο όλα τα 

νζα κτίρια πρζπει να είναι κτίρια ςχεδόν μθδενικισ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ από τθν 1.1.2021. Για τα νζα 

κτίρια που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του δθμόςιου και 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα, θ υποχρζωςθ αυτι 

τίκεται ςε ιςχφ από τθν 1.1.2019

πατάλθ ενζργειασ

Δημογραφικζσ 

προκλήςεισ 

/Κοινωνικζσ 

προκλήςεισ

Νόμοσ Καλλικράτθ (3852/2010), εντάχκθκε ςειρά 

άμεςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτον τομζα τθσ 

Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ που 

ενίςχυςαν ςθμαντικά το πεδίο τθσ Κοινωνικισ 

Πολιτικισ διευρφνοντασ το πλαίςιο παρζμβαςθσ των 

Διμων ςτθν εφαρμογι προνοιακοφ χαρακτιρα 

πολιτικϊν. 

Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ ζνασ από τουσ ςτόχουσ 

τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020»

θμαντικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ που χριηει 

κοινωνικισ ςτιριξθσ, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

και τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ.

Κίνδυνοσ μθ ςυνζχιςθσ προγραμμάτων κοινωνικισ 

πολιτικισ λόγω ζλλειψθσ κονδυλίων κακϊσ θ 

λειτουργία τουσ χρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ 

πόρουσ 

Γιρανςθ πλθκυςμοφ

Πλθκυςμιακι 

ςυρρίκνωςθ 

/Τψθλό ποςοςτό 

ανεργίασ, αποκλειςμόσ 

κοινωνικϊν ομάδων, 

διεφρυνςθ κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων



Ανάλυςη SWOT

Δυνάμεισ Αδυναμίεσ Ευκαιρίεσ Απειλζσ

Οικονομικζσ 

προκλήςεισ

2οσ Ιςχυρότεροσ πόλοσ ςυγκζντρωςθσ 

λειτουργιϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και εμπορίου 

υπερτοπικισ εμβζλειασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία

Χϊροι που ςυνδζονται με τθν ιςτορία του 

τόπου και αποτελοφν πόλουσ επιςκεψιμότθτασ

Ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με 

ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 

πόλθσ

Δυνατότθτα ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ με 

βάςθ χζδιο Marketing για τθν ανάδειξθ τθσ 

φυςιογνωμίασ τθσ πόλθσ (city branding) 

Πολυμεςικι τουριςτικι και πολιτιςμικι 

προβολι και διαμόρφωςθ τουριςτικισ 

πολιτικισ ςτθν Δυτικι Μακεδονία

Ωρίμανςθ μελετϊν για τθν υποβολι 

προτάςεων υλοποίθςθσ ζργων

Ραγδαία πτϊςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι

Μθ φπαρξθ ςτακερισ εργαςίασ - Εποχικότθτα 

Μειωμζνθ επαγγελματικι κινθτικότθτα 

Λίγεσ ευκαιρίεσ για επαγγελματικι εξζλιξθ - εγκλωβιςμόσ ςε 

περιοριςμζνεσ παραδοςιακζσ επαγγελματικζσ εναςχολιςεισ, λόγω 

ζλλειψθσ ικανϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων

Ζλλειψθ δομϊν παρακολοφκθςθσ των εξελίξεων ςτθν τοπικι αγορά 

εργαςίασ

Ανεπαρκισ προβολι και αξιοποίθςθ πλοφςιου αποκζματοσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ

Χαμθλι τουριςτικι κίνθςθ: Η περιοχι είναι εκτόσ του βαςικοφ 

τουριςτικοφ κυκλϊματοσ και υπάρχει ςχετικι απομόνωςθ από τα 

τουριςτικά δρϊμενα 

Περιοριςμζνθ αντίλθψθ των δυνατοτιτων ανάδειξθσ τουριςτικισ 

ταυτότθτασ και αςαφισ τουριςτικι ταυτότθτα, με αποτζλεςμα θ 

περιοχι να μθν αποτελεί τουριςτικά αναγνωρίςιμο προοριςμό.

Αποτελεςματικι αξιοποίθςθ προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ & δια βίου μάκθςθσ, 

αλλά και ενεργθτικισ απαςχόλθςθσ, 

επιχειρθματικότθτασ και αυτοαπαςχόλθςθσ.

Δθμιουργία δομϊν για τθν προϊκθςθ τθσ 

καινοτομίασ & τθσ επιχειρθματικό-τθτασ, για τθ 

δθμιουργία τοπικοφ κεφαλαίου για τθν 

ιςχυροποίθςθ των ςχζςεων ζρευνασ και 

παραγωγισ κ.α

Δυνατότθτεσ που προςδίδουν οι νζεσ 

τεχνολογίεσ, θ δικτφωςθ και οι διατοπικζσ και 

διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ ςτθν προςπάκεια 

άρςθσ τθσ απομόνωςθσ

υνεργαςία με ακαδθμαϊκά ιδρφματα, για τθν 

υλοποίθςθ καινοτόμων δράςεων

Ενίςχυςθ διαςυνοριακισ επιχειρθματικότθτασ 

με τθν αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ των αγορϊν

Δυςμενισ οικονομικι ςυγκυρία

Δυςχερζςτατο επιχειρθματικό περιβάλλον για τθν 

πραγματοποίθςθ επενδφςεων (υψθλι φορολογία, 

οικονομικι αςτάκεια, υψθλό κόςτοσ λειτουργίασ, 

πολφπλοκθ νομοκεςία).

Δυςκολία ςτθν εξαςφάλιςθ κεφαλαίων για 

πραγματοποίθςθ επενδφςεων, λόγω δυςχερειϊν 

ςτθ ςυγκζντρωςθσ δανειακϊν πιςτϊςεων.

Μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτθ καταβολι ςτουσ 

δικαιοφχουσ, των επιδοτιςεων από τα 

προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ.

Περιβαλλοντικζσ 

προκλήςεισ

Υπαρξθ πολλϊν κεςμοκετθμζνων 

προςτατευόμενων περιοχϊν Νatura, κακϊσ 

και αξιόλογθσ και ςπάνιασ χλωρίδασ και 

πανίδασ

Σοπικό Δθμοτικό χζδιο Διαχείριςθσ 

Απορριμμάτων Διμου Καςτοριάσ

Δεν καταγράφονται οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ 

ςτθν περιοχι

Ολοκλιρωςθ δακτυλίου παράκαμψθσ τθσ 

πόλθσ

Αλλοίωςθ αρχικοφ παραδοςιακοφ ιςτοφ και των κοινόχρθςτων χϊρων

Εγκατάλειψθ και φκορά αρχιτεκτονικοφ αποκζματοσ ςτο παραδοςιακό 

τμιμα τθσ πόλθσ

Ανεπαρκισ ςυντιρθςθ και φπαρξθ φκορϊν ςε πλατείεσ 

Δυςκολίεσ προςβάςεων, αδυναμία εφαρμογισ προβλεπόμενθσ 

ρυμοτομίασ ςτο παραδοςιακό τμιμα λόγω ςφαλμάτων ςχεδιαςμοφ

Θφλακεσ υψθλισ πυκνότθτασ με δυςχερείσ προςπελάςεισ και ζλλειψθ 

ελεφκερων χϊρων εξαιτίασ τρόπου δόμθςθσ και εντατικισ 

εκμετάλλευςθσ του αςτικοφ εδάφουσ ςε ζνα δφςκολο φυςικό 

ανάγλυφο

υγκροφςεισ χριςεων (καταλιψεισ τμθμάτων παραλίμνιων 

κοινόχρθςτων χϊρων από τουσ εκμιςκωτζσ- παρεμπόδιςθ κίνθςθσ 

πεηϊν, ΑμεΑ, ποδθλατϊν)

Ζντονο κυκλοφοριακό πρόβλθμα κατά τισ ϊρεσ αιχμισ ςτο κζντρο τθσ 

πόλθσ

Περιοριςμζνθ ςυμμετοχι κοινοφ ςτισ δράςεισ κακαριότθτασ και 

προςταςίασ περιβάλλοντοσ

Αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων υποβάκμιςθσ 

του περιβάλλοντοσ με τθ χριςθ Ανανεϊςιμων 

Πθγϊν Ενζργειασ

Χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν και λαμπτιρων 

που επιτυγχάνουν επαρκι εξοικονόμθςθ 

ρεφματοσ

Κίνδυνοσ επιβολισ περιβαλλοντικϊν 

προςτίμων ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ των 

απαιτιςεων τθσ ΕΕ.

Κλιματικζσ 

προκλήςεισ 

Ενεργειακζσ αναβακμίςεισ δθμοτικϊν κτιρίων, 

υποδομϊν και εξοπλιςμοφ

Μεγάλθ κατανάλωςθ ενζργειασ, πεπαλαιωμζνα δθμόςια κτίρια 

Δριμφσ χειμϊνασ μεγάλθσ διάρκειασ

Η οικονομικι κρίςθ οδθγεί ςε καφςθ ξυλείασ που επιβαρφνει τθν 

ατμόςφαιρα

Αξιοποίθςθ Κοινοτικϊν και Εκνικϊν 

Προγραμμάτων

Κλιματικι αλλαγι

Δημογραφικζσ 

προκλήςεισ 

Πλθκυςμιακι αποδυνάμωςθ Αξιοποίθςθ ενεργοφ γιρανςθσ

Κοινωνικζσ 

προκλήςεισ

Βελτίωςθ ςυνκθκϊν πρόςβαςθσ ςτθν 

απαςχόλθςθ για ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ

Διάρρθξθ κοινωνικοφ ιςτοφ λόγω υψθλϊν επιπζδων ανεργίασ

Ελλειμματικζσ δομζσ πρόνοιασ δεν είναι ικανζσ να ςτθρίξουν το 

οικονομικά υποβακμιςμζνο τμιμα του αςτικοφ πλθκυςμοφ που 

αυξάνεται

Αξιοποίθςθ κοινωνικισ οικονομίασ και 

επιχειρθματικότθτασ

υςπείρωςθ των τοπικϊν φορζων για 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ περιοχισ

υνζργεια των προγραμμάτων του Διμου και 

των εκελοντικϊν οργανϊςεων με τουσ επί 

μζρουσ ςτόχουσ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ

Προβλθματικι βιωςιμότθτα δομϊν λόγω 

χρθματοδοτικϊν περιοριςμϊν



Δεκόζηα δηαβνύιεπζε
α/α Ενζργειεσ Διαβοφλευςησ Ημερομηνία

1 Διαβοφλευςθ με εταίρουσ 11/5/2017

2 Ανακοίνωςθ των θλεκτρονικϊν 

ερωτθματολογίων προσ τισ τρεισ 

ομάδεσ ενδιαφζροντοσ

9/6/2017

2 Ηλεκτρονικό ερωτθματολόγιο προσ 

ομάδα ςτόχου 1

9/6/2017

3 Ηλεκτρονικό ερωτθματολόγιο προσ 

ομάδα ςτόχου 2

9/6/2017

4 Ηλεκτρονικό ερωτθματολόγιο προσ 

ομάδα ςτόχου 3

9/6/2017

5 Ανακοίνωςθ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ 30/6/2017

6 Εργαςτιριο ςυναντίλθψθσ με τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ και 

εμπλεκόμενουσ φορείσ 

5/07/2017 (11:30)

7 Ανοιχτι διαβοφλευςθ με το κοινό 5/07/2017 (17:00)

8 υηιτθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο 7/8/2017

9 Ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ καταχωρίςεισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια



Δηαβνύιεπζε



Δηαβνύιεπζε



Πξνθιήζεηο

Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, δεκνγξαθηθέο, 
πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο 

Γιιηπήο πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο, ηνπ πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ 
ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο – Φακειή 
θαη κε νξζνινγηθή ρξήζε θπζηθώλ πόξσλ θαη 
πξνώζεζε ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο

Σεκαληηθή κείσζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κε 
ηθαλνπνηεηηθή πξνώζεζε ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, 
ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο, πξνώζεζε 
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ελίζρπζε θνηλσληθήο 
ζπλνρήο, βειηίσζε ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 
δηεύξπλζε ρξήζεο ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ

Αλαγθαηόηεηα βειηίσζεο ηεο αζηηθήο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη αζηηθήο νξγάλσζεο



ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
Η ζηξαηεγηθή γηα ηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο



Αλαπηπμηαθέο αλάγθεο
ΑΑ-1:Γλίζρπζε Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Πεξηνρήο - Αλάδεημε, Αμηνπνίεζε θαη Πξνζηαζία 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο

ΑΑ-2: Γπαηζζεηνπνίεζε Πνιηηώλζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο

ΑΑ-3:Γλίζρπζε Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Πεξηνρήο –Αλάδεημε, Αμηνπνίεζε Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο

ΑΑ-4: Γλίζρπζε - Αλάπηπμε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο - Πξνώζεζε Σπλεξγαζηώλ - Καηλνηνκία

ΑΑ-5: Πξνώζεζε ηνπ Τνπξηζκνύ

ΑΑ-6: Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ

ΑΑ-7: Δηεύξπλζε ηεο Φξήζεο ησλ Γθαξκνγώλ ΤΠΓ γηα Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε

ΑΑ-8: Πξνώζεζε Κνηλσληθήο Έληαμεο - Καηαπνιέκεζε Φηώρεηαο 

ΑΑ-9: Βειηίσζε Υπνδνκώλ - Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο

ΑΑ-10: Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Οδηθνύ Δηθηύνπ, Βειηίσζε Κπθινθνξηαθώλ Σπλζεθώλ

ΑΑ-11: Φσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε

ΑΑ-12: Μείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ, ππνδνκώλ, εμνπιηζκνύ



Σηξαηεγηθνί ζηόρνη

• ΣΣ-1: Αλάδεημε – Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο -
Γμνξζνινγηζκόο ηνπ αζηηθνύ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ θαη 
κείσζε ηνπ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο ησλ αζηηθώλ, 
παξαγσγηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ

• ΣΣ-2: Πξνώζεζε ηεο «ζύλζεηεο» Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 
Πόιεο, Βειηίσζε ηνπ Γπηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ 
Δεμηνηήησλ ηνπ ηνπηθνύ Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ

• ΣΣ-3: Αλάδεημε ηεο Καζηνξηάο σο Αλαγλσξίζηκνπ Τνπξηζηηθνύ 
Πξννξηζκνύ.

• ΣΣ-4: Γλίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σπλνρήο θαη 
ηεο Πνηόηεηαο ησλ Δεκνηηθώλ Λεηηνπξγηώλ πξνο όθεινο ησλ 
Δεκνηώλ, ησλ Γπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Γπηζθεπηώλ

• ΣΣ-5: Βειηίσζε ηεο Αζηηθήο Λεηηνπξγηθόηεηαο, ησλ 
Κπθινθνξηαθώλ Σπλζεθώλ, ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ηεο 
Πνιενδνκηθήο Οξγάλσζεο ηεο Πόιεο.



Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο

1. Αλάδεημε, Αμηνπνίεζε θαη Πξνζηαζία 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζηηθνύ 

Απνζέκαηνο

2. Γλίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Σπλνρήο - Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε

3. Βειηίσζε Αζηηθήο Λεηηνπξγηθόηεηαο -

Οξζνινγηθή Φξήζε Φπζηθώλ Πόξσλ



Γηδηθνί Σηόρνη 1

1.1 Αλάδεημε, Αμηνπνίεζε, Πξνζηαζία Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο – Γπαηζζεηνπνίεζε Πνιηηώλ

1.2 Αλάδεημε, Αμηνπνίεζε Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο



Γηδηθνί Σηόρνη 2

2.1 Αλάπηπμε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο –

Πξνώζεζε Σπλεξγαζηώλ - Καηλνηνκία

2.2 Πξνώζεζε Τνπξηζκνύ

2.3 Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ - Δηεύξπλζε ηεο 

Φξήζεο ησλ Γθαξκνγώλ ΤΠΓ γηα Ηιεθηξνληθή 

Δηαθπβέξλεζε

2.4 Πξνώζεζε Κνηλσληθήο Γληαμεο - Καηαπνιέκεζε 

Φηώρεηαο, Βειηίσζε Υπνδνκώλ - Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο



Γηδηθνί Σηόρνη 3
3.1 Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Οδηθνύ Δηθηύνπ - Βειηίσζε 

Κπθινθνξηαθώλ Σπλζεθώλ πόιεο Καζηνξηάο

3.2 Φσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε

3.3 Μείσζε Καηαλάισζεο Γλέξγεηαο ζε Δεκνηηθά Κηίξηα, 

Υπνδνκέο θαη Γμνπιηζκό



Τν όξακά καο γηα ηελ 

Καζηνξηά

Καστοριά, εσρωπαϊκή πόλη 

να ζεις και να επισκευθείς



ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ
Πεξηνρή παξέκβαζεο & πξνηεηλόκελεο νκάδεο 
δξάζεο



Περιοριςμοί πρόςκληςησ για τη ςφνταξη των ΕΒΑΑ

Μζγιςτο ποςό ανά ΕΒΑΑ 15.000.000,00

Άξονασ Προτεραιότθτασ ΠΕΠ

Ποςό 
Πρόςκλθςθσ 

(υνολικά ποςά 
ανά Αξονα για 

όλα τα ΕΒΑΑ)

Μζγιςτο ποςό 
ανά άξονα για 
κάκε ΕΒΑΑ

(40% του ποςοφ 
Πρόςκλθςθσ)

Προςχζδιο Σελικό χζδιο

Ποςά ανάΑξονα
ΠΕΠ του ΕΒΑΑ

Καςτοριάσ

Ποςοςτά 
ανάΑξονα ΠΕΠ

του ΕΒΑΑ
Καςτοριάσ

Ποςά ανάΑξονα 
ΠΕΠ του ΕΒΑΑ 

Καςτοριάσ

Ποςοςτά 
ανάΑξονα ΠΕΠ 

του ΕΒΑΑ 
Καςτοριάσ

2.Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και 
τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν των 
πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν

1.500.000,00 600.000,00 470.000,00 31,33% 505.000,00 33,67%

3. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 
μικρομεςαίων επιχειριςεων

4.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 40,00% 1.600.000,00 40,00%

4. Τποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια 
οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου 
του άνκρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ

13.000.000,00 5.200.000,00 4.380.000,00 33,69% 3.995.000,00 30,73%

6. Διαφφλαξθ και προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ των πόρων

10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 40,00% 4.000.000,00 40,00%

7. Προϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και 
τθσ άρςθσ των προβλθμάτων ςε βαςικζσ 
υποδομζσ δικτφων

10.000.000,00 4.000.000,00 3.750.000,00 37,50% 4.000.000,00 40,00%

8. Προϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και 
ποιοτικισ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ 
κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ

300.000,00 120.000,00 120.000,00 40,00% 120.000,00 40,00%

9. Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε 
διάκριςθσ (ΕΣΠΑ)

1.000.000,00 400.000,00 80.000,00 8,00% 180.000,00 18,00%

10. Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε 
διάκριςθσ (ΕΚΣ)

1.500.000,00 600.000,00 600.000,00 40,00% 600.000,00 40,00%

ΤΝΟΛΟ 41.300.000,00 16.520.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Βαςικοί Αξονεσ 3, 8, 10



Τν πξνηεηλόκελν ζρέδην αλ θαη ρσξνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή παξέκβαζεο, ζπκβάιεη ζε ζπλέξγεηα κε ηηο ινηπέο 

νινθιεξσκέλεο δξάζεηο -ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

ηεο απαζρόιεζεο, βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο- ζηελ Βηώζηκε 

Αλάπηπμε, ηόζν ζε ηνπηθό, όζν θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΚΟΙΝΩΝΙΑ



Πξνηεηλόκελεο Οκάδεο Δξάζεσλ - Άμνλαο 1



Πξνηεηλόκελεο Οκάδεο Δξάζεσλ - Άμνλαο 2.α



Πξνηεηλόκελεο Οκάδεο Δξάζεσλ - Άμνλαο 2.β



Πξνηεηλόκελεο Οκάδεο Δξάζεσλ - Άμνλαο 2.γ



Πξνηεηλόκελεο Οκάδεο Δξάζεσλ - Άμνλαο 3.α



Πξνηεηλόκελεο Οκάδεο Δξάζεσλ - Άμνλαο 3.β



Πεξηνρή παξέκβαζεο:

ην ηζηνξηθό - εκπνξηθό θέληξν & ε είζνδνο ηεο πόιεο



Αλαπιάζεηο



Πνιηηηζηηθέο & Κνηλσληθέο Δξάζεηο



Βειηίσζε αζηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ



Γλεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο


