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Στόχος της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” είναι 
μια ανάπτυξη:  

Έξυπνη: 
αποτελεσματικότερες 

επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, την έρευνα 

& την καινοτομία.  

Βιώσιμη:  
μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών 
εκπομπών 

διοξειδίου του 
άνθρακα & σε μια 
πιο ανταγωνιστική 

βιομηχανία.  

Χωρίς 
αποκλεισμούς: με 
ιδιαίτερη έμφαση 
στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας & 
στη μείωση της 

φτώχειας.  



Το έργο που υλοποιεί ο δήμος Κω με τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ 

Ανάπλαση πλατείας Τσιγκούρας Δ.Δ Κεφάλου 

……σε χώρο απέναντι από την πλατεία προβλέπεται η δημιουργία πεζοδρομίου καθώς & χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων 

Βελτιωτικές παρεμβάσεις και επέκταση δικτύου ποδηλατοκίνησης στην ευρύτερη περιοχή του 
ιστορικού κέντρου πόλης Κω 

….κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων, οι οποίοι θα επιστρωθούν στην τελική τους επιφάνεια με 
κυβόλιθους από τσιμέντο διαστάσεων χρώματος κόκκινου.. 

Ανάπλαση πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου & παρακείμενων οδών 

….κατασκευή νέων δαπέδων πεζοδρόμων – δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στις οδούς: Κολοκοτρώνη, 
Κρεκούκια, Εθν. Μακαρίου, 25ης Μαρτίου, Γαλλίας, πλατείας Εθν. Μακαρίου, τμήματος οδού 
Πασσανικολάκη & την κατασκευή νέων ποδηλατοδρόμων στις οδούς 31ης Μαρτίου & Παναγή 

Τσαλδάρη   

Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων οδών Πορφυρίου - Αν. Ζουρούδη – Ολυμπίας 

 …κατασκευή ενός νέου δικτύου ποδηλατοδρόμου στην οδό Πορφυρίου, Ζουρούδη & Ολυμπίας το 
οποίο θα συνδέσει το υπάρχον δίκτυο ποδηλατοκίνησης, με το υφιστάμενο δίκτυο της οδού 

Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών – Λάμπης 





Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
 

Εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του 
περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της 
ΕΕ στους τομείς 
απόβλητων &  

υδάτων 

Προσαρμογή 
στην κλιματική 

αλλαγή – 
Πρόληψη & 
διαχείριση 
κινδύνων 

Διατήρηση 
φυσικού 

περιβάλλοντος & 
βιοποικιλότητας 

Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη – 

Αστική 
Αναζωογόνηση 



Ενδεικτικοί Άξονες Προτεραιότητας που οι δήμοι 
είναι δυνητικοί δικαιούχοι 

Ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
/αστικές παρεμβάσεις για 

προώθηση Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης, αστικής 

κινητικότητας, έξυπνης 
διαχείρισης ενέργειας & χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στις δημόσιες υποδομές 

Καθαρές αστικές μεταφορές  & 
βελτίωση αστικού περιβάλλοντος  

Έργα - μελέτες αντιμετώπισης 
του θορύβου & της ηχορύπανσης 

Επικαιροποίηση & εφαρμογή 
επιχειρησιακών σχεδίων για την 

αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 



Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιου 
Αιγαίου  2014-2020 

Ένταξη της Κω στην ομάδα ΙΙΙ που 
αποτελείται από: 

«νησιά με σημαντική τουριστική 
δραστηριότητα σε Περιφερειακό, Εθνικό 

& Κοινοτικό επίπεδο, με αυξανόμενες 
περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή 

αύξηση & συγκέντρωση, με άμεση ανάγκη 
ελέγχου του είδους της ανάπτυξής τους» 



Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας 
που αποτελεί & τον κεντρικό της στόχο 

«να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους 
προορισμούς του τουρισμού μέσα από την 

υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης 
ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος 
& δημιουργίας ταυτότητας προορισμού». 



ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου - Άξονες Προτεραιότητας  

ΑΠ. 1: Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας & της 

Καινοτομίας 

ΑΠ. 2: Αειφορική Ανάπτυξη & 
διαχείριση των Πόρων 

ΑΠ. 3: Βελτίωση Βασικών 
Υποδομών 

ΑΠ. 4: Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

δυναμικού 

ΑΠ. 5: Ενίσχυση της 
Περιφερειακής Συνοχής 



ΑΠ 2. Αειφορική Ανάπτυξη & Διαχείριση των Πόρων 
Ενδεικτικές δράσεις, σχετικές με την κινητικότητα, που οι δήμοι 

εμφανίζονται ως δυνητικοί δικαιούχου 

Δράσεις 
προώθησης 

αστικής 
βιώσιμης 

κινητικότητας 

Δράσεις για την 
προστασία & 

αξιοποίηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Δράσεις για την 
προστασία & 
ανάδειξη της 

φυσικής 
κληρονομιάς 

Δράσεις 
ολοκληρωμένης 

αστικής 
ανάπτυξης 



Ενδεικτικές δράσεις σε άλλους ΑΠ που οι δήμοι εμφανίζονται ως 
δυνητικοί δικαιούχοι & σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την 

κινητικότητα  

Δράσεις προστασίας 
& ανάδειξης των 

οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας 

Δημιουργία & 
βελτίωση των 

υποδομών 
σύνδεσης με τις 
πύλες εισόδου-

εξόδου 

Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εφαρμογών στον 
τομέα του 

πολιτισμού για τον 
εμπλουτισμό του 

τουρισμού της 
εμπειρίας 



Ορισμένα ενδιαφέροντα κριτήρια επιλογής  

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας 
πράξης δύναται επίσης να 

λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα 
που μπορούν να συμβάλουν στην 

εμπροσθοβαρή υλοποίηση του 
προγράμματος 

επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση 
επιλογών με λιγότερο ορατά 
αναπτυξιακά αποτελέσματα 

αυξημένη προτεραιότητα επιλογής σε 
πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη 
στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε 

διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές 
στρατηγικές όπως της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της Φτώχειας & 
του Κοινωνικού Αποκλεισμού 

αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε 
πράξεις που αναδεικνύουν 

συνέργειες & συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π. 

Κριτήριο αποκλεισμού θα 
αποτελέσει η περίπτωση φυσικής 

ολοκλήρωσης μιας πράξης πριν την 
υποβολή αιτήματος ένταξης για 

χρηματοδότηση  



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

Δρ. Ράλλης Γκέκας 
rgkekas@skepsis.net.gr 

 

www.skepsis.net.gr 
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