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Πλαίσιο του προγράμματος και 
αντικείμενο του ΣΟΑΠ  

Το παρόν τεύχος είναι το τρίτο παραδοτέο (v.1) που προβλέπεται από την 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δήμου 
Θηβαίων, η οποία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση ολοκληρωμένης αστικής 
παρέμβασης στην πόλη της Θήβας. 

Το παραδοτέο αυτό έχει τον τίτλο «Πρόταση στρατηγικής και προκαταρκτικό 
πρόγραμμα δράσης» Αποτελεί την πρώτη υποβολή του παραδοτέου. 
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Βασικά χαρακτηριστικά των ΣΟΑΠ 

Τα ΣΟΑΠ προβλέφθηκαν με το άρθρο 12 του ν.2508/99, ως εξής:   

«1. Για την προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε 
πόλεις ή τμήματά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που 
παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και 
ποιότητας ζωής, καταρτίζονται και εγκρίνονται Σχέδια Ολοκληρωμένων 
Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

Με τα παραπάνω σχέδια  επιδιώκεται ειδικότερα, εντός του πλαισίου των 
κατευθύνσεων του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και 
των εγκεκριμένων  ρυθμιστικών σχεδίων, η βελτίωση των υποδομών και των 
βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η 
δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση των 
λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και η 
καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, η αρμονική διάρθρωση  των 
χρήσεων γης, η συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης 
ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον, η διατήρηση και 
ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η γενικότερη 
κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των 
πόλεων και των ευρύτερων αστικών περιοχών με μειονεκτικά 
χαρακτηριστικά. 

Με τα ίδια σχέδια επιδιώκεται επίσης η διευκόλυνση της συμμετοχής των 
πόλεων και αστικών περιοχών που παρουσιάζουν μειονεκτικά 
χαρακτηριστικά σε προγράμματα και δίκτυα διαπεριφερειακής και 
διευρωπαϊκής συνεργασίας, με τα οποία προωθείται η  αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων, η ανταλλαγή της σχετικής εμπειρίας και η ανάπτυξη κοινών 
μεθόδων και μέσων για την αστική αναγέννηση και την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη. 

Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από πρόγραμμα δράσης, στο οποίο 
εξειδικεύονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή τους κανονιστικές, 
χρηματοδοτικές και διαχειριστικές ρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα, κατά 
φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν 
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συμπληρωματικές δράσεις πληροφόρησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης του πληθυσμού των περιοχών 
αυτών.» 

Δεν έχει εκπονηθεί μέχρι σήμερα άλλο ΣΟΑΠ. Οι προδιαγραφές τους 
εγκρίθηκαν πριν από ένα περίπου χρόνο (απόφ. Υπουργού ΠΕΚΑ 18150 ΦΕΚ 
1341Β/24.4.2013) και το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα είναι το πρώτο ΣΟΑΠ 
που εκπονείται, έχοντας εξ αντικειμένου πιλοτικό ρόλο. Πέραν, δηλ., της 
αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων της περιοχής αναφοράς 
του, μπορεί να οδηγήσει και σε προτάσεις επικαιροποίησης του θεσμικού 
πλαισίου των ΣΟΑΠ  με βάση την πρώτη εμπειρία εφαρμογής του. 

Σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των ΣΟΑΠ, ο ν. 2742/99 περιλαμβάνει 
τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες: 

Κίνηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  [νυν 
ΥΠΕΚΑ] μετά από σχετική ενημέρωση της οικείας Περιφέρειας.  

Όταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, η σχετική πρόταση αποστέλλεται για γνωμοδότηση στο 
οικείο περιφερειακό συμβούλιο, καθώς και στους οικείους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας. Επίσης μπορεί να 
αποστέλλεται και σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων η 
δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή παρέμβασης. 

Η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ο.Α.Π. μπορεί επίσης να κινηθεί με 
πρωτοβουλία του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή 
δεύτερης βαθμίδας αντίστοιχα [αναφέρεται στους πριν το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης ΟΤΑ και τη ΝΑ], με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των 
προηγούμενων παραγράφων 4 και 5. 

Τα ΣΟΑΠ εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [νυν 
ΠΕΚΑ] και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που τα σχέδια αυτά 
επηρεάζουν τη λειτουργία νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το ν. 2190/1994, οι εγκριτικές αποφάσεις 
συνυπογράφονται και από τους Υπουργούς που εποπτεύουν τα νομικά αυτά 
πρόσωπα. 
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Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΟΑΠ γίνεται από 
τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας Για το σκοπό 
αυτό, οι παραπάνω οργανισμοί συντάσσουν ανά διετία έκθεση με την οποία 
αποτιμάται η πορεία εφαρμογής των σχετικών σχεδίων και του 
προγράμματος δράσης τους και υποδεικνύονται τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων και 
δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή.  

Εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια, σχέδια χωρικής και οικιστικής 
οργάνωσης ανοικτών πόλεων, ή άλλα σχέδια χρήσεων γης πολεοδομικού 
χαρακτήρα πρέπει να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν με τη διαδικασία που 
ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από 
την έγκριση των σχεδίων του άρθρου αυτού, προκειμένου να εναρμονισθούν 
προς τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθμίσεις των ΣΟΑΠ. 
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Αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου 

Στο παρόν παραδοτέο αναπτύσσεται η στρατηγική του προγράμματος και σε 
προκαταρκτική μορφή το πρόγραμμα δράσης του ΣΟΑΠ, σε συσχετισμό με 
την ανάλυση SWOT (η τελευταία αποτελούσε τμήμα του δεύτερου 
παραδοτέου. Στο παρόν παραδοτέο έχουν γίνει ορισμένες, περιορισμένης 
έκτασης, τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές της).  

Το περιεχόμενο του παραδοτέου αντιστοιχεί σε ορισμένα από τα στάδια που 
προβλέπονται για την εκπόνηση των ΣΟΑΠ από τις σχετικές προδιαγραφές. 
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι αντιστοιχίες μεταξύ των 
συμβατικών παραδοτέων του προγράμματος και των περιεχομένων 
(σταδίων) που προβλέπονται από τις προδιαγραφές των ΣΟΑΠ. 

Δομή και στάδια ΣΟΑΠ βάσει 
προδιαγραφών 

Παραδοτέο 1 

Προκαταρ-
κτική περιοχή 
παρέμβασης 

Παραδοτέο 2 
Επεξεργασία 
στοιχείων και 
πορίσματα 

Παραδοτέο 3 

Πρόταση 
στρατηγικής 

και 
προκαταρκτι

κό 
πρόγραμμα 
δράσης 

 Παραδοτέο 4 

Κωδικοποίησ
η 

διαβούλευσης 
και σχέδιο 

ΚΥΑ 
έγκρισης του 

ΣΟΑΠ 

Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Το παρόν  Αναμένεται 

Στάδιο 1 Προσδιορισμός 
περιοχής 

παρέμβασης: 
■     

Στάδιο 2: Επεξεργασία και 
ανάλυση των στοιχείων και 
των χαρακτηριστικών της 
περιοχής παρέμβασης 

 ■    

Στάδιο 3: Έκθεση Πορισμάτων  ■    

Στάδιο 4: Πρόταση 
στρατηγικής παρεμβάσεων 

  ■   

Στάδιο 5: Πρόγραμμα Δράσης   □  ■ 

Στάδιο 6: Ανοιχτή 
διαβούλευση Προγράμματος 
Δράσης-Κωδικοποίηση 

     

Στάδιο 7: Σχέδιο ΚΥΑ ΣΟΑΠ     ■ 
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Η πορεία του προγράμματος 

Τα δύο πρώτα παραδοτέα του προγράμματος έχουν παραδοθεί και 
παραληφθεί. 
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Διαβούλευση και επαφές με φορείς 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του προγράμματος έχουν ήδη αρχίσει διαδικασίες 
διαβούλευσης, με το Δήμο Θηβαίων σε πολλά επίπεδα, την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, και φορείς της πόλης. Η διαδικασία αυτή γίνεται με 
πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας για την τροφοδότηση του 
Προγράμματος με προβληματισμούς, στοιχεία και προτάσεις, και δεν 
υποκαθιστά την επίσημη διαβούλευση που προβλέπεται από τις 
προδιαγραφές των ΣΟΑΠ, η οποία θα γίνει στο χρονικό σημείο που 
προβλέπεται από τις τελευταίες. 
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Ερευνητική ομάδα 

Η ερευνητική ομάδα συμμετέχει διεπιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου 
Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, που περιλαμβάνει τους εξής 
(μέχρι το παρόν χρονικό σημείο): 

Καθ. Δημήτρης Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Επιστ. Υπεύθυνος-
Συντονιστής 

Επ. Καθ. Μάριος Χαϊνταρλής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Υπεύθυνος 
νομικών και κοινωνικών θεμάτων 

Α Μακρυγιάννη, Δρ. Οικονομολόγος, Υπεύθυνος θεμάτων ανάπτυξης 

Α. Σαμαρίνα, ΜΔΕ, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ΜΔ 

Π. Πανταζής, ΜΔΕ, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ΜΔ 

Α. Τράμπα, Συγκοινωνιολόγος, (ΕΤΕΠ) 

Χ. Πανώριος, Οικονομολόγος 

Σ. Πουλίσης, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος  

Θ. Μωυσιάδου, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ΜΔΕ 

Κ. Ηλία, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ΜΔΕ 

Γ. Λαϊνάς, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ΜΔΕ 
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Ευχαριστίες 

Καθοριστική για τη σύνταξη του παρόντος ήταν η στενή συνεργασία με το 
Δήμο Θηβαίων. Στο τελευταίο παραδοτέο θα υπάρξει αναλυτικός κατάλογος 
των στελεχών και αιρετών του Δήμου που συνέβαλλαν ενεργά στην εκπόνηση 
του ΣΟΑΠ. 
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2 Αξιολόγηση 
προβλημάτων και 
δυνατοτήτων  
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Πίνακας SWOT  

Η στρατηγική του ΣΟΑΠ θα έχει ως αφετηρία την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης, των τάσεων και των προοπτικών, καθώς και των κατευθύνσεων από 
υπερκείμενα προγράμματα και σχέδια. Τα προαναφερόμενα έχουν 
κωδικοποιηθεί με επιγραμματικό τρόπο στον πίνακα SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) που ακολουθεί. Ο πίνακας δεν ακολουθεί 
τη συνήθη υποδιαίρεση σε τέσσερα διακριτά τμήματα (S-W-O-T) αλλά μια πιο 
σύνθετη δομή. Σημειώνεται ότι ο πίνακας αφορά την πόλη της Θήβας/περιοχή 
παρέμβασης του ΣΟΑΠ, και όχι το σύνολο του Δήμου. 

Στην αριστερή στήλη τίθενται χωρίς διάκριση μεταξύ τους οι πτυχές S/W ενώ 
στη δεξιά στήλη, αντίστοιχα, οι πτυχές O/T. Οι εγγραφές του πίνακα έχουν 
ομαδοποιηθεί κατακορύφως ανά θεματική ενότητα (υπερτοπική θέση, ανάπτυξη-
οικονομία, κοινωνικά ζητήματα, πολεοδομία- συγκοινωνίες-περιβάλλον-λοιπά 
θέματα), με προσπάθεια τοποθέτησης σε όμορες θέσεις παρεμφερών επιμέρους 
ζητημάτων στο εσωτερικό κάθε ενότητας. Παρεμφερή ζητήματα των δύο στηλών 
τίθενται, κατά το δυνατόν, με οριζόντιο συσχετισμό. 
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WR 
Αδυναμίες/Απειλές 

SΟ 
Ισχυρά στοιχεία/Ευκαιρίες 

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ 

Πλασματική τοποθέτηση της ΠΣΤΕ (και της ΠΕ Βοιωτίας) σε 
υψηλότερη βαθμίδα ΑΕΠ κατά κεφαλή, με αποτέλεσμα τη 
μειωμένη διάθεση πόρων για το ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδας--
Αναντιστοιχία ΑΕ Προϊόντος και Εισοδήματος 

 

Αδύναμες Δημοτικές Ενότητες στην περίμετρο της ΔΕ Θηβαίων 
 

Εγγύτητα με τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας-Αττικής, και 
διάχυση αρνητικών επιδράσεων από την τελευταία προς το ΔΘ 

Εγγύτητα με τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας-Αττικής, και 
δυνητική διάχυση θετικών επιδράσεων από την τελευταία προς το 
ΔΘ 

Σημαντικό αστικό κέντρο (ένα εκ των τεσσάρων της ΠΣΤΕ) 

Μερικώς ορθές θέσεις του νέου ΡΣΑ για το ρόλο της Θήβας 

Μερικώς ορθές θέσεις της μελέτης του νέου ΠΠΧΣΑΑ ΣΕ για το ρόλο της Θήβας 

 

Δυνατότητες πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε 
συμπληρωματικές δραστηριότητες 

Ελλειμμα brand name αναγνωρίσιμου ευρύτερα Πολύ σημαντική ιστορία 

  Πρόταση μελέτης νέου ΠΧΠ για ΣΟΑΠ Θήβας για την εξυγίανση 
και τουριστική αναζωογόνηση του 
ιστορικού κέντρου της πόλης και την αξιοποίηση του νέου 
Μουσείου [τεκμηρίωση σκοπιμότητας για ΟΧΕ] 

 

Πολύ σημαντικές χερσαίες μεταφορικές υποδομές πλησίον της 
πόλης της Θήβας (οδικές και υπό βελτίωση σιδηροδρομικές) 

 

Προτάσεις νέου ΠΧΠ για λειτουργία του Στρατιωτικού 
Αεροδρομίου Τανάγρας ως συμπληρωματικού του Ελ. Βενιζέλος, 
σε 
σχέση με την εξυπηρέτηση της Κεντρικής Ελλάδας και για 
επιχειρηματική εξυπηρέτηση της αλυσίδας Επιχειρηματικών 
πάρκων της ΠΕΧΠ «Οινόφυτα-Σχηματάρι-Θήβα-
Ριτσώνα/Χαλκίδα». 

 

Προτάσεις νέου ΠΧΠ για προαστιακό σιδηρόδρομο Χαλκίδα-
Θήβα-Λαμία-Δομοκός, και για Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και 
Διαπεριφερειακούς Εμπορευματικούς Σταθμούς στη Σφίγγα 
Θηβών και Οινόη 

 

Διέλευση από την περιοχή πολύ σημαντικών υποδομών 
μεταφοράς ενέργειας 

Η άτυπη αλλά πολύ ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση στα 
Οινόφυτα προκαλεί σοβαρές πιέσεις στο περιβάλλον 

Η πρόθεση της Περιφέρειας ΣΕ να εφαρμόσει ΟΧΕ για την 
εξυγίανσης των Οινοφύτων και της βιομηχανικής ζώνης Ασωπού 

 

Η άτυπη αλλά πολύ ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση στα 
Οινόφυτα δημιουργεί δυνατότητες απασχόλησης 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών 
προοπτικών 

 

Πιέσεις στον αγροτικό τομέα Σημαντική γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας στην ευρύτερη 
περιβάλλουσα περιοχή της Θήβας 

Κλάδοι σημαντικοί για την απασχόληση παρουσιάζουν  
υποχώρηση (εμπόριο, βιοτεχνία) 

Κάποιοι στρατηγικής σημασίας κλάδοι («έξυπνης εξειδίκευσης» 
ΠΕΠ) έχουν χαμηλή παρουσία στην οικονομική βάση αλλά η όλη 
εικόνα παραμένει ακόμα ασαφής (προς περαιτέρω ανάλυση) 

Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης τουρισμού 
 

 
Δυνατότητες χρηματοδότησης από το  ΕΣΠΑ για στρατηγικούς 
κλάδους RIS3 

Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας Δυνατότητα διασύνδεσης με πολιτιστικές διαδρομές ΠΣΕ (ΟΧΕ) 

Ανεπαρκής ανάδειξη της πολύ σημαντικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αξιοποίηση σημαντικών (αναξιοποίητων/ αξιοποιήσιμων) 
πολιτιστικών πόρων (ιστορία, ταυτότητα, αρχαία…) 

 

Ενταξη της Θήβας – Θηβαϊκού κύκλου στα μνημεία υπό την 
προστασία του Συμβουλίου της Ευρώπης [νέο ΠΧΠ] 

Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών 

Αξιοποίηση δικτύου οπτικών ινών Δήμου 

Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 
 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  18 

WR 
Αδυναμίες/Απειλές 

SΟ 
Ισχυρά στοιχεία/Ευκαιρίες 

Μειωμένη καινοτομική και νεανική επιχειρηματικότητα  
Χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης τοπικού εργασιακού δυναμικού 

 

Περαιτέρω αύξηση της ήδη μεγάλης ανεργίας  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

Υποχώρηση πληθυσμιακής δυναμικής 
 

Υψηλοί δείκτες γήρανσης και εξάρτησης (συνταξιούχοι) 
 

Πολύ υψηλή ανεργία, με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά σε ειδικές 
μορφές ανεργίας: μακροχρόνια, γυναικών 

 

Ραγδαία αύξηση ποσοστού μακροχρόνιων ανέργων, και ανέργων 
που δεν δικαιούνται ΕΤΑ  
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) 
ομάδων του πληθυσμού 

Πρόβλεψη ειδικών δράσεων ΕΣΠΑ και ΠΕΠ για τις 
ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες που μπορούν να αξιοποιηθούν 

Εξάπλωση της φτώχειας στο σύνολο σχεδόν του οικιστικού ιστού Υπαρξη μονάδων κοινωνικής οικονομίας στο ΔΘ 

Τάση αύξησης της ακραίας φτώχειας (αριθμός φορολογούμενων 
στο κατώτατο εισοδηματικό κλιμάκιο)ύ 

 

Σημαντική μείωση εισοδημάτων κατά την κρίση σε όλα τα 
εισοδηματικά κλιμάκια (μεγαλύτερη μό. χώρας)  
Κίνδυνος αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω των 
οριζόντιων περικοπών 

 

Ελλειμμα προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών (ενδεικτικά, 
αλλά όχι μόνο, για τους ηλικιωμένους και τους ΑΜΕ) 

Σημαντική δραστηριοποίηση Δήμου στο κοινωνικό πεδίο 

Αυξανόμενη πίεση στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες (από 
μέση κατάσταση αρχικά, σε διαδικασία σταδιακής επιδείνωσης) 

Αξιοποίηση υπηρεσιών smart city και ΤΠΕ για κοινωνικές 
υπηρεσίες 

Ανεπάρκεια εξοπλισμού (κυρίως ΤΠΕ) και ανεπαρκής συντήρηση 
στα σχολεία 

 

Ελλειμμα υποδομών περίθαλψης (φυσικής και ψυχικής υγείας) 

 
Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων και υπηρεσιών για κοινωνικές 
πολιτικές 

Κοινές δραστηριότητες με ΜΚΟ 

Κακές συνθήκες υγιεινής (εργασιακής και οικιστικής) για τους 
τσιγγάνους  
Μεγάλο ποσοστό παιδιών Ρομά δεν παρακολουθούν ούτε τη 
βασική εκπαίδευση  
Ελλειψη επαρκούς ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης και 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

 
Δραστήριες ποδοσφαιρικές ομάδες που αποτελούν πόλο έλξης για 
τους νέους 

ΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ · ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Σχετικά ανεπίκαιρος (θεσμικά και ουσιαστικά) ή/και ανεπαρκής 
πολεοδομικός σχεδιασμός (ΓΠΣ) 

Υπαρξη νέου θεσμικού πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού που 
μπορεί να αξιοποιηθεί 

Προβλήματα (μη) εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου  

Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός σε ορισμένες περιοχές   

Μη ολοκλήρωση εφαρμοσμένου πολεοδομικού σχεδιασμού 
(πολεοδομικών μελετών επέκτασης) 

 

Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη 
αναπλάσεων] 

 

Αυθαίρετη δόμηση  

Πολύ χαμηλό ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων  

Συχνά κακή ποιότητα οδοστρωμάτων και επιστρώσεων 
κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων  

Αρκετά υψηλή σεισμικότητα  

Μη ικανοποιητικές συνθήκες ενδοδημοτικής κυκλοφορίας 
(συμφόρηση) και σε ορισμένες περιοχές στάθμευσης   

Ελλειμμα μορφών βιώσιμης κινητικότητας   

Ελλιπής αξιοποίηση φυσικού αερίου  

Προβλήματα του οδικού δικτύου  
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WR 
Αδυναμίες/Απειλές 

SΟ 
Ισχυρά στοιχεία/Ευκαιρίες 

Δημοτικά και ιδιωτικά κτήρια και δημόσιος χώρος με χαμηλή 
ενεργειακή αποδοτικότητα (μη υλοποίηση σχετικών σχεδιασμών 
για δημοτικά κτήρια) 

 

Ρυπαίνουσες δραστηριότητες Δυνατότητες αξιοποίησης ακινήτων για επενδύσεις 

Ελλειμα νέων μεθόδων καθώς και πληρότητας (μη κάλυψη μη 
οικιακών απορριμμάτων) διαχείρισης απορριμμάτων, και 
ανάγκη "νέου κυττάρου" στο ΧΥΤΑ Θήβας [νέο Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο] 

Πρόβλεψη ειδικών δράσεων για βιώσιμη αστική κινητικότητα 
(ΣΒΑΚ) στο νέο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 

Ελλειμμα δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ   

Ανεπαρκής κάλυψη της πόλης από δίκτυο φυσικού αερίου  

Ενδοδημοτικές διαφοροποιήσεις-ανισότητες (θύλακες ειδικών 
προβλημάτων) 

 

Ελλειψη δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  

Προβλήματα αντιληπτικής εικόνας στη Θήβα --Ελλεμμα 
αναγνωσιμότητας, δυσκολίες προσανατολισμού 

 

Ελλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε πολλές υπηρεσίες του 
Δήμου 

 

Ανεπαρκής αξιοποίηση ΤΠΕ στην οργάνωση του Δήμου  

Μεγάλη αναντιστοιχία ευθυνών-αρμοδιοτήτων (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης) και διαθέσιμων οικονομικών και άλλων πόρων 

 

Οικονομικά προβλήματα βιωσιμότητας των αθλητικών 
συλλόγων, και ελλείψεις στον εξοπλισμό αθλητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και περιορισμός των τελευταίων κυρίως 
στα γήπεδα ποδοσφαίρου 

 

Κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή.   

Κίνδυνος μη αξιοποίηση δυνατοτήτων περιοχής, ΕΣΠΑ κλπ. και 
μη κάλυψης αναγκών πληθυσμού σε περίοδο κρίσης, λόγω 
διοικητικών αδυναμιών 

Σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης επενδυτικών προτεραιοτήτων 
νέου ΕΣΠΑ (Εδαφική συνοχή και άλλες δράσεις) 

 
Αξιοποίηση υπηρεσιών smart city και ΤΠΕ για πολεοδομικές 
δράσεις 
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Σύνοψη του  προβλήματος 

 

Η ανάλυση που προηγήθηκε στο Παραδοτέο 2 και συνοψίστηκε στον πίνακα 
SWOT καθιστά σαφές ότι η περιοχή μελέτης, δηλ. η πόλη και η άμεση 
περιαστική ζώνη της Θήβας, βρίσκεται σε κρίση. Υπάρχουν, κατά περίπτωση 
σημαντικές, θεματικές και γεωγραφικές (ενδοαστικές), αποχρώσεις, αλλά η βασική 
διαπίστωση παραμένει ισχυρή για το σύνολο της περιοχής. Ενδείξεις έναρξης 
κάποιας ουσιαστικής ανάκαμψης δεν εντοπίστηκαν. Οι υπαρκτές «αμυντικές 
δράσεις» δεν ισοδυναμούν με έξοδο από το πρόβλημα αλλά με μείωση των 
αρνητικών συνεπειών του. Εντοπίστηκαν ωστόσο ισχυρά (αναξιοποίητα ή μη 
αξιοποιημένα επαρκώς) συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιοχή, ορισμένα 
σημαντικά στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή που μπορούν να ενταχθούν σε μια 
εξωστρεφή στρατηγική (υπό προϋποθέσεις, με την έννοια ότι για αυτά δεν αρκεί η 
βούληση του Δήμου Θηβαίων), και ευκαιρίες στο προγραμματικό πλαίσιο και το 
θεσμικό πεδίο. 

Η κρίση της Θήβας έχει τα εξής χαρακτηριστικά 

 Σε ορισμένες πτυχές της (πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, συγκοινωνιακές, 
επιμέρους συνιστώσες της οικονομικής βάσης) έχει διαχρονικό χαρακτήρα. 
Ωστόσο, η σε εξέλιξη εθνική κρίση έχει επιδεινώσει πολύ σημαντικά τα 
προβλήματα και προσέθεσε και νέες πτυχές (κυρίως στο κοινωνικό πεδίο). 

 Είναι πολυδιάστατη: κοινωνική, αναπτυξιακή, πολεοδομική, περιβαλλοντική. 
Σε ορισμένες εκφάνσεις της αποκτά χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης ως προς 
τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (που διευρύνονται και γίνονται πιο 
ευάλωτες, τη στιγμή που η προνοιακή προστασία συρρικνώνονται). Οι 
διαστάσεις αυτές αλληλοενισχύονται δημιουργώντας αλυσίδες 
προβληματικότητας, και οδηγώντας σε εντεινόμενη απώλεια συνοχής, 
κοινωνικής αλλά και χωρικής, και σε ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι στο 
παρελθόν δυσκολίες ανάταξης. 

Στα δύο αυτά γενικότερα, που τείνουν να υπάρχουν σε κάποιο βαθμό και σε άλλες 
προβληματικές αστικές περιοχές της χώρας, προστίθενται ορισμένα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά της κρίσης της Θήβας (περιοχής του ΣΟΑΠ): 

 Εχει ισχυρές υπερτοπικές αναφορές. Ο Δήμος Θηβαίων έχει αλληλεξαρτήσεις 
με τη Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας-Αττικής, και επηρεάζεται 
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προφανώς από αυτήν. Παράλληλα, ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και επίσης επηρεάζεται από αυτήν—και την επηρεάζει. Η διπλή αυτή 
συσχέτιση καθιστά τα ζητήματα της ανάπτυξης πιο σύνθετα, προσθέτοντας 
ισχυρές εξωγενείς (μη ελέγξιμες) διαστάσεις, αλλά και ευκαιρίες αξιοποίηση 
«εξωτερικοτήτων». 

 Πρόκειται ταυτόχρονα για πρόβλημα ελλείμματος υποδομών (συμβατικών 
και καινοτομικών) και διαχείρισης των υπαρχουσών υποδομών και του 
οικιστικού χώρου συνολικά. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
λύσεις απαιτούν και σημαντικούς χρηματικούς πόρους και μεγάλη βελτίωση 
της θεσμικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων (για το τελευταίο σημείο, 
βλ. και πιο κάτω). 

 Πολλά προβλήματα είναι «οριζόντια» με την έννοια ότι διαχέονται στο 
σύνολο ή σε μεγάλο τμήμα της εδαφικής περιοχής της πόλης, υπάρχουν 
ωστόσο και ζητήματα με γεωγραφική εξειδίκευση, δύο ειδών: θύλακες με 
σύνθετες αδυναμίες, και ειδικές περιοχές με ισχυρό δυναμικό που μπορεί να 
αξιοποιηθεί. 

 Καθοριστική παράμετρος για την όποια μελλοντική στρατηγική είναι ότι το 
υφιστάμενο θεσμικό και διοικητικό  πλαίσιο στη χώρα συνεπάγεται την 
εμπλοκή μεγάλου αριθμού φορέων, τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού 
όσο και σε επιχειρησιακό. Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται με τη διάσταση 
μεταξύ ρόλου/αρμοδιοτήτων/θεσμικών δυνατοτήτων/πόρων των Δήμων, και 
στην περίπτωση της Θήβας οξύνεται από το ότι πολλά προβλήματα ή 
ζητήματα υπερβαίνουν, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, τα όρια της εδαφικής 
περιοχής του Δήμου. Τα χαρακτηριστικά αυτά θέτουν, ταυτόχρονα, το θέμα 
της αναδιάρθρωσης των δημοτικών αρμοδιοτήτων και την ανάγκη, σε κάθε 
περίπτωση (ακόμα και αν υπάρξουν σταδιακά θετικές εξελίξεις στο 
προηγούμενο σημείο) και με δεδομένο τον επείγοντα χαρακτήρα πολλών 
ζητημάτων, τον κρίσιμο ρόλο του συντονιστικού μηχανισμού που θα 
εφαρμόσει τη στρατηγική. 

 Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υπήρξε κατά τα προηγούμενα χρόνια συστηματική 
προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης της Θήβας από την πολιτεία Ωστόσο, τα 
διδάγματα από τις αποτυχίες εκεί που υπήρξαν προσπάθειες (πχ. στο Κέντρο 
της Αθήνας) μπορούν να αξιοποιηθούν και στην παρούσα περίπτωση (μεταξύ 
των οποίων η ανάγκη: αποφυγής μονοδιάστατων παρεμβάσεων--πχ. μόνο 
«αστικής σύνθεσης»--, διαχρονικής και συνεχούς προσπάθειας, διαμόρφωσης 
προτεραιοτήτων, αμφίδρομης σχέσης μεταξύ στρατηγικού και επιχειρησιακού 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  22 

σκέλους, συντονισμού και κρίσιμης σημασίας ενός αρμόδιου φορέα για τη 
στρατηγική,  

 Δεν υπάρχουν, τέλος, ενδείξεις κάποιας ενδογενούς/μέσω της αγοράς 
ανάκαμψης στη Θήβα ή γενικότερα στο Δήμο Θηβαίων. Ορισμένα θετικά 
στοιχεία, τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και αγοράς υπάρχουν, αλλά όχι 
συνολική ανάκαμψη. Ουσιαστικά, η κρίση επιδεινώνεται, και καθιστά την 
ανάγκη παρέμβασης επείγουσα. 

Μια σύνοψη των πιο πάνω βασικών συμπερασμάτων της ανάλυσης περιλαμβάνει 
τα εξής: 

δύο χρονικές συνιστώσες: μακροχρόνια, πρόσφατη (κρίση) 

κρίση σε πολλά πεδία (πολυδιάστατη) που αλληλοεπιδρούν 

ισχυρές υπερτοπικές αναφορές 

πρόβλημα πόρων και διαχείρισης 

η κρίση συνεχίζεται 

αποφυγή αδυναμιών παλαιότερων ανάλογων προσπαθειών (σε άλλες περιοχές)-
ανάγκη συνέχειας  και συντονισμού 

επείγον χαρακτήρας και ανάγκη άμεσης παρέμβασης 
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Συσχέτιση των προβλημάτων της Θήβας με 
τα γενικά κριτήρια προβληματικότητας 
των ΣΟΑΠ 

Στις προδιαγραφές των ΣΟΑΠ αναφέρονται συγκεκριμένα κριτήρια 
προβληματικότητας, δηλ. παράγοντες που στοιχειοθετούν ανάγκη παρέμβασης. 
Στον επόμενο πίνακα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρουν οι 
προδιαγραφές, με επισήμανση των περιπτώσεων που αυτά έχουν διαπιστωθεί στη 
Θήβα. 
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Θεματικές ενότητες Υπαρξη στη Θήβα 

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2 (στα 4) 

Χαμηλή αναλογία οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
 

Συγκέντρωση παραεμπορίου  
Υψηλότερο του μό της ευρύτερη χωρικής ενότητας ποσοστό εγκατάλειψης επαγγελματικής 
στέγης ΝΑΙ 

Συγκέντρωση ανέργων μακράς διαρκείας- ΝΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 (στα 6) 

Υψηλότερο του μό της ευρύτερης χωρικής ενότητας συγκέντρωση ευπαθών ομάδων που δεν 
λαμβάνουν κάποιου είδους πρόνοια ΝΑΙ 

Υψηλότερο του μό της ευρύτερη χωρικής ενότητας ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της 
φτώχειας ΝΑΙ 

Μεταβολές στην κοινωνική σύνθεση, συγκέντρωση μεταναστών, εθνικών και μειονοτικών 
ομάδων ή προσφύγων ΝΑΙ 

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υψηλό ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο ΝΑΙ 

Σημαντικές ελλείψεις επαγγελματικών δεξιοτήτων ΝΑΙ 

Ελλειψη βασικών κοινωνικών υποδομών ή μειωμένη πρόσβαση σε αυτές ΝΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 (στα 2) 

Υψηλό επίπεδο παραβατικότητας ή εγκληματικότητας ενηλίκων και ανηλίκων, πορνεία 
 

Εντοπισμένη διακίνηση ή και χρήση παράνομων ουσιών, συγκέντρωση τοξικοεξαρτημένων ΝΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 4 (στα 7) 

Απουσία ελεύθερων χώρων, καταπάτηση υφισταμένων ΝΑΙ 

Μεγάλη πυκνότητα κατοίκησης ή τάσεις εγκατάλειψης περιοχών ΝΑΙ 

Μεγάλο ποσοστό εγκαταλελειμμένων ή υπό κατάληψη κτηρίων 
 

Υψηλό ποσοστό κακής ποιότητας κτηριακού αποθέματος 
 

Συγκέντρωση ασύμβατων χρήσεων 
 

Διάρρηξη λειτουργικής ενότητας και συνέχειας αστικού ιστού ΝΑΙ 

Αστικός ιστός που δημιουργεί προβλήματα πρόσβασης και κινητικότητας ΝΑΙ 

Μειωμένη πρόσβαση σε δυνατότητες ενδοαστικών μετακινήσεων 
 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0 (στα 0) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 0 (στα 2) 

Ιδιαίτερα υποβαθμισμένα φυσικά περιβαλλοντικά στοιχεία 
 

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (αστικές νησίδες θερμότητας, 
ρύπανσης κλπ.)  

 

Σε μια πρώτη ανάγνωση, είναι εμφανές ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα 
κοινωνικά (υπάρχουν όλα όσα περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές), ενώ 
σημαντικά είναι τα προβλήματα οικονομικού-αναπτυξιακού και πολεοδομικού 
χαρακτήρα (περί το ½ των περιλαμβανόμενων στις προδιαγραφές). Η εικόνα 
αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό ακριβής. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στις 
προδιαγραφές υπάρχει κάποιο bias σε βάρος των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
με την έννοια ότι μόνο δύο τέτοια προβλέπονται, και αυτά δεν περιλαμβάνουν 
ορισμένα υπαρκτά προβλήματα στον αστικό χώρο. Τέτοια προβλήματα έχουν 
διαπιστωθεί στη Θήβα (σύγχρονη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων, 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  25 

ηχορρύπανση…), και παρά την παράλειψή τους στις προδιαγραφές αποτελούν 
πεδία αναγκαίας παρέμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι στη Θήβα παρατηρείται το μεγαλύτερο 
ποσοστό των δυνητικών προβλημάτων των ΣΟΑΠ, και συνεπώς η επιλογή της για 
την εκπόνηση τέτοιου προγράμματος είναι απολύτως εύλογη και τεκμηριωμένη. 
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3 Προκαταρκτική 
στρατηγική του ΣΟΑΠ  
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Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Θήβας 

Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ Θήβας είναι όχι απλώς η επαναφορά σε μια αποδεκτή 
προ-κρίσης κατάσταση, δεδομένου ότι πολλά και σοβαρά προβλήματα 
προϋπήρχαν αυτής, αλλά ο επαναπροσδιορισμός της Θήβας ως μιας έξυπνης 
και βιώσιμης πόλης με ταυτότητα, εξωστρέφεια και δυναμισμό 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εξής παράμετροι: αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος, αξιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού, ισότητα 
ευκαιριών και κοινωνική συνοχή, ενίσχυση επιχειρηματικότητας (με εστίαση στις 
δραστηριότητες προτεραιότητας/έξυπνης εξειδίκευσης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
2014-2020. 

Ταυτόχρονα, δύο άλλα δομικά στοιχεία-επιδιώξεις του ΣΟΑΠ είναι 

 Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της 
περιοχής, με κεντρικό παρονομαστή την κοινωνική συνοχή. Με άλλα λόγια, 
είναι αναγκαίος ένας χαρακτήρας ταυτόχρονα ολοκληρωμένος και 
ιεραρχημένος. Η έννοιας της ολοκλήρωσης είναι κεντρική στη φιλοσοφία των 
ΣΟΑΠ, που για την Ελλάδα είναι ένα νέο προγραμματικό εργαλείο διακριτό 
από τα συνήθη πολεοδομικά σχέδια–δεν είναι (μόνο) πολεοδομικό αλλά 
πολυδιάστατο, και δεν είναι ένα συμβατικό σχέδιο που προβάλλει απλώς την 
«εικόνα» ενός επιθυμητού μέλλοντος αλλά μια διαδικασία προσέγγισης στην 
εικόνα αυτή μέσω συγκεκριμένων επιχειρησιακών δράσεων. 

 η μερική εστίαση σε συγκεκριμένους θύλακες και ζώνες παρέμβασης. 
 

Παράλληλα με τα παραπάνω στοιχεία της κεντρικής ιδέας, που έχουν θεματικό 
χαρακτήρα, καθοριστική σημασία έχουν τρία άλλα στοιχεία. Το πρώτο είναι 
μεθοδολογικό, και συνίσταται στην απόλυτη ανάγκη συστηματικότητας, 
συνέχειας, και συντονισμένου χαρακτήρα της παρέμβασης. Η αναγκαιότητα 
αυτά για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί μείζονα, και δύσκολα επιτεύξιμο, στόχο, 
αφού η έλλειψή τέτοιων χαρακτηριστικών αποτελεί συνηθισμένη αδυναμία των 
διαφόρων πολιτικών στη χώρα μας. Ειδικότερα για ολοκληρωμένα χωρικά 
προγράμματα η έλλειψή τους οδηγεί αναπότρεπτα στην αποτυχία, όπως έχει 
δειχθεί από την έκβαση ορισμένων τέτοιων προσπαθειών (όχι μόνο στη Θήβα) 
κατά τα τελευταία χρόνια. Αμεση συνέπεια των προηγούμενων είναι ότι 
απαιτείται ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εφαρμογής του ΣΟΑΠ, που θα 
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περιλαμβάνει επιμέρους μηχανισμούς συντονισμού (τεχνικού και πολιτικού) των 
πολλαπλών φορέων που πρέπει να εμπλακούν στην υλοποίηση των διαφόρων 
δράσεων, την παρακολούθηση (monitoring) της εφαρμογής μέσω κατάλληλων 
δεικτών, και τη συνεχή αξιολόγηση και επαναδιαμόρφωση του ΣΟΑΠ 
(ανάδραση). 

Το δεύτερο στοιχείο είναι καθοριστικός ρόλος της κοινωνικής διαβούλευσης 
και συμμετοχής. Συμπεριλαμβάνουμε βέβαια την ούτως ή άλλως προβλεπόμενη 
θεσμικά διαβούλευση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματος, αλλά 
ακόμα περισσότερο στη συμμετοχή της κοινωνίας κατά την εφαρμογή του. Η 
συμμετοχή αυτή δεν νοείται ως ένας μηχανισμός ενσωμάτωσης αλλά ως μια 
αμφίδρομη διαδικασία αξιολόγησης της στοχοθεσίας και των αποτελεσμάτων, και 
παράλληλα ως ενεργητική συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων. Μεταξύ των 
τελευταίων επισημαίνουμε και αυτές που στηρίζονται στην κοινωνική 
αλληλεγγύη, νέο στοιχείο που αποτελεί μια θετική συνέπεια της κρίσης, αλλά και 
σε άλλες μορφές συμμετοχής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων με το διακριτό 
ρόλο κάθε μιας. 

Το τρίτο στοιχείο είναι η αναγκαιότητα σημαντικής χρηματοδοτικής στήριξης 
του ΣΟΑΠ. Αν και υπάρχουν δράσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά 
σημαντικές, που έχουν περισσότερο θεσμικό ή οργανωτικό χαρακτήρα, το είδος, 
οι διαχρονικές ρίζες και ο πολλαπλός χαρακτήρας των αστικών προβλημάτων της 
Θήβας σημαίνουν ότι χωρίς χρηματοδότηση πολλά προβλήματα απλώς δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Τέτοια προβλήματα συνδέονται με αστικές 
υποδομές, πεδία μεγάλων ελλειμμάτων και αναγκαία τόσο για την ποιότητα ζωής 
όσο και για τη δημιουργία εξωτερικών οικονομιών, αλλά και με απόλυτα 
αναγκαίες δράσεις κοινωνικού/προνοιακού χαρακτήρα καθώς και άμεσης 
στήριξης της οικονομικής βάσης (και ιδίως των μικρών αλλά πολλών οικονομικών 
μονάδων που έχουν πληγεί καίρια από την κρίση). Μια πηγή χρηματοδότησης θα 
είναι το νέο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 που έχει για το θέμα αυτό ειδικές 
προβλέψεις, τόσο στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Εδαφικής Παρέμβασης όσο 
και σε άλλα τμήματά του (άξονες). Και σε τομεακά (εθνικά) προγράμματα του 
ΕΣΠΑ, όμως, προβλέπονται ειδικές δράσεις, για τα κοινωνικά αλλά και για άλλα 
προβλήματα, που πρέπει και μπορεί να αξιοποιηθεί. Επικουρικά, εξάλλου, το 
ΣΟΑΠ θα ενισχυθεί τόσο από ίδιους πόρους του Δήμου όσο και από ιδιωτικούς 
πόρους (μόχλευση). 

Συνοψίζοντας, η στρατηγική του ΣΟΑΠ Θήβας προσδιορίζεται από τις εξής 
κύριες παραμέτρους πολιτικής: 
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 Επαναπροσδιορισμός της της Θήβας ως μιας έξυπνης και βιώσιμης πόλης με 
ταυτότητα, εξωστρέφεια και δυναμισμό (κεντρικό όραμα) 

 Κρίσιμες παράμετροι: έξυπνη επιχειρηματικότητα, αστικό περιβάλλον και 
ποιότητα ζωής, κοινωνική συνοχή, πολιτισμός και ιστορία 

 Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της περιοχής, 
με κεντρικό παρονομαστή την κοινωνική συνοχή. 

 Ειδική αντιμετώπιση περιοχών με πολύ έντονα προβλήματα και αξιοποίηση 
περιοχών με δυναμικό πολλαπλασιαστικού χαρακτήραΜερική εστίαση σε 
θύλακες και ειδικές ζώνες παρέμβασης 

 Συστηματικότητα, συνέχεια, και συντονισμένος χαρακτήρας της παρέμβασης 

 Κεντρικός ρόλος της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής, στη 
διαμόρφωση αλλά κυρίως στην εφαρμογή του ΣΟΑΠ. 

 Ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη, από το νέο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας αλλά και 
από άλλες πηγές. 
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Στρατηγικοί Στόχοι του προγράμματος  

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΟΑΠ διαμορφώνονται ως εξής: 

1 Υποστήριξη των ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται εντονότερα από την 
κρίση και αντιμετώπιση των διαχρονικών-δομικών κοινωνικών ανισοτήτων 
[Κοινωνική δικαιοσύνη] 

2 Στήριξη της οικονομικής βάσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, και μετασχηματισμός της με ενίσχυση των στρατηγικών κλάδων 
[Οικονομικός μετασχηματισμός] 

3 Βελτίωση του αστικού χώρου, σε πολεοδομικό, συγκοινωνιακό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο και μείωση των χωρικών ανισοτήτων [Οργάνωση του 
χώρου] 

4 Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης [Ταυτότητα της πόλης] 

5 Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής 
[Διακυβέρνηση] 

Οι στόχοι αυτοί έχουν τη σχετική αυτοτέλειάς τους, αλλά θα λειτουργήσουν με 
ισχυρές συνέργειες, που απεικονίζονται στο επόμενο διάγραμμα. 
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Αξονες του ΣΟΑΠ 

Το ΣΟΑΠ διαρθρώνεται σε 11 άξονες μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι (με τη σειρά τους, οι άξονες εξειδικεύονται, πιο κάτω, αν και 
όχι με μονοσήμαντη αντιστοίχιση, σε ένα σύνολο δράσεων). Οι άξονες του ΣΟΑΠ 
είναι οι εξής: 

► Α1 Βελτίωση κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

► Α2 Αντιμετώπιση ανεργίας 

► Α3 Επιλεκτική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της οικονομικής βάσης  

► Α4 Ερευνα και καινοτομία και εφαρμογές έξυπνης πόλης 

► Α5 Αναβάθμιση της λειτουργίας και δομής του αστικού χώρου 

► Α6 Βελτίωση της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

► Α7 Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 

► Α8 Ενίσχυση του πολιτισμού και βελτίωση εικόνας της πόλης 

► Α9 Προώθηση εμβληματικών παρεμβάσεων 

► Α10 Ενίσχυση της ασφάλειας 

► Α11 Βελτίωση των μηχανισμών διακυβέρνησης 

Η συσχέτιση των αξόνων με τους στρατηγικούς στόχους του ΣΟΑΠ απεικονίζεται 
στο επόμενο διάγραμμα. 
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Στόχοι του προγράμματος(συμβολή από άξονες) (1: άμεση συμβολή, 0,5: έμμεση συμβολή) 

  Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

  Υποστήριξη ομάδων του 
πληθυσμού που 

πλήττονται εντονότερα 
από την κρίση και 
αντιμετώπιση των 

διαχρονικών-δομικών 
κοινωνικών ανισοτήτων 
[Κοινωνική δικαιοσύνη] 

Στήριξη της οικονομικής 
βάσης, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις  ΜΜΕ, και με 
ενίσχυση των στρατηγικών 
κλάδων [Οικονομικός 
μετασχηματισμός] 

Βελτίωση του αστικού 
χώρου, σε πολεοδομικό, 
συγκοινωνιακό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο 
και μείωση των χωρικών 
ανισοτήτων [Οργάνωση 

του χώρου] 

Ενίσχυση του 
μητροπολιτικού ρόλου, της 

ταυτότητας και της 
εικόνας της Θήβας 

[Ταυτότητα της πόλης] 

Βελτίωση μηχανισμών 
διακυβέρνησης  
[Διακυβέρνηση] 

Α1 
Βελτίωση κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες  

1  0,5   

Α2 Αντιμετώπιση ανεργίας 1 1    

Α3 
Επιλεκτική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της 
οικονομικής βάσης  

0,5 1  0,5  

Α4 
Ερευνα και καινοτομία και εφαρμογές έξυπνης 
πόλης 

 1 1 0,5 1 

Α5 
Αναβάθμιση της λειτουργίας και δομής του αστικού 
χώρου 

0,5 0,5 1 1  

Α6 
Βελτίωση της διαχείρισης και προστασίας του 
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής 

 0,5 0,5 0,5  

Α7 Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 0,5  1 0,5  

Α8 
Ενίσχυση του πολιτισμού και βελτίωση εικόνας της 
πόλης 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Α9 Προώθηση εμβληματικών παρεμβάσεων 0,5 0,5 0,5 1  

Α10 Ενίσχυση της ασφάλειας 0,5 0,5 0,5  0,5 

Α11 Βελτίωση των μηχανισμών διακυβέρνησης 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
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Περιγραφή περιοχής/ περιοχών 
παρέμβασης 

Γενική περιγραφή 

Ο επόμενος χάρτης παρουσιάζει στάδιο την περιοχή παρέμβασης του ΣΟΑΠ 
Θήβας.  Οργανώνεται σε  δύο επίπεδα: 

 Σύνολο του  οικιστικού ιστού. Με τον όρο αυτό εννοούμε την περιοχή που 
στο  ΓΠΣ Θήβας προσδιορίζεται ως εντός σχεδίου ή προς επέκταση, καθώς 
και δυνητικά ορισμένες περιορισμένες περιαστικές ζώνες, δηλ. την 
αστικοποιημένη ζώνη που έχει ως πυρήνα τον οικισμό της Θήβας. 
Ορισμένες δράσεις του ΣΟΑΠ (παρουσιάζονται πιο κάτω, στο οικείο τμήμα 
του παρόντος) είναι γεωγραφικά οριζόντιες, δηλ. αφορούν το σύνολο του 
οικιστικού ιστού. Ο λόγος της ύπαρξης τέτοιων δράσεων είναι ότι πολλά 
από τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την πόλη της Θήβας διαχέονται 
σε όλη αυτή την έκταση, ενώ παράλληλα το ΣΟΑΠ από τη φύση του και το 
θεσμικό του πλαίσιο αφορά περιοχές που έχουν αστικό χαρακτήρα (δηλ. 
όχι αγροτικές ζώνες ή αυτοτελείς μη αστικούς οικισμούς). (εκτός οικιστικού 
ιστού μόνον κατ’ εξαίρεση επεκτείνονται ορισμένες δράσεις). 

 Περιοχές εστίασης του ΣΟΑΠ (εκτατικοί θύλακες,  και ζώνες παρέμβασης 
του Δήμου). Η οριοθέτησή τους έχει προκύψει από τις συζητήσεις με 
υπηρεσίες του Δήμου Θηβαίων, και αντιστοιχεί σε περιοχές που χρήσουν 
ειδικών παρεμβάσεων. Ορισμένες δράσεις εστιάζουν σε κάποιες από αυτές 
τις περιοχές (δεν αποκλείεται μια οριζόντια δράση να εστιάζει και σε 
κάποια περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, η δράση αφορά το σύνολο της 
πόλης αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν, 
ωστόσο, και δράσεις που δεν είναι οριζόντιες, που εστιάζουν δηλ. μόνο σε 
κάποια/κάποιες περιοχές). 
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Οι προαναφερόμενες περιοχές περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Τύπος Ονομα Κωδικός στα Δελτία 
Δράσης 

Ζώνες παρέμβασης Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

  Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

  Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

  Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

  Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

  Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

  Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Εκτατικοί θύλακες Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

  
Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής 
αγοράς 

Ζ9 

 

Περιγραφή ανά περιοχή 

Καταυλισμός Ρομά 

Πρόκειται για μη νόμιμα δημιουργημένο οικισμό εκτός σχεδίου πόλης στο 
βόρειο τμήμα της Θήβας που οριοθετείται νοτίως από τη σιδηροδρομική γραμμή 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης και δυτικά από το βόρεια περιφερειακή οδό Θήβας.  
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Τα βασικά προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:  

 στον κοινωνικό διαχωρισμό 

 πολύ κακές συνθήκες στέγασης 

 γενικό έλλειμμα οδικών και λοιπών τεχνικών υποδομών 

 έλλειμμα κοινωνικών υποδομών 

 απουσία κοινόχρηστων χώρων 

 νοσηρότητα και κακές συνθήκες υγείας 

 ηχορρύπανση 

 προβλήματα παραβατικότητας   

Από το ΓΠΣ, η περιοχή τοποθετείται σε Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της  
Δόμησης (ΠΕΠΔ 1). Η ΠΕΠΔ προορίζεται για αγροτικές δραστηριότητες και 
αγροβιομηχανίες, ενώ απαγορεύεται η κατοικία και οι υποστηρικτικές αστικές 
χρήσεις. 
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Παλαιός προσφυγικός οικισμός 

Πρόκειται για πολεοδομημένη και πυκνοδομημένη περιοχή στο κεντρικό βόρειο 
τμήμα της Θήβας και περιλαμβάνει όλη τη ζώνη του παλαιού προσφυγικού 
οικισμό καθώς και τμήματα μεταγενέστερων επεκτάσεων.	

 

 

 

Τα βασικά προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:  

 θύλακες μειονοτικών πληθυσμών (πομάκοι) καθώς και συγκεντρώσεις 
προσφύγων και συναφή προβλήματα κοινωνικού διαχωρισμού 
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 πολύ στενοί δρόμοι και δυσχερής προσπέλαση από τον περιβάλλοντα 
χώρο 

 ύπαρξη αρκετών πεζοδρόμων αλλά με προβλήματα λειτουργίας και 
μερικώς κατάστασης 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ, η περιοχή τοποθετείται στην ΠΕ 3 με χαρακτήρα (τύπο) 
ΠΟΑ 1α (περιοχές πολεοδομημένες) (σημ. ο όρος υποδηλώνει τη θεσμική 
πολεοδόμηση, δηλ. καθεστώς εντός σχεδίου, και όχι την πλήρη εφαρμογή 
σχεδίου). 

Συνοικία Κοντίτο 

Πρόκειται για πολεοδομημένη σχετικά χαμηλής πυκνότητας περιοχή που 
βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Θήβας (Άγιοι Θεόδωροι). Σχετικά 
ανομοιογενής (πολεοδομικά κυρίως, λιγότερο κοινωνικό-οικονομικά) με  
παλαιές μονοκατοικίες και  νεότερα κτήρια που προσδίδουν χαρακτηριστικά 
προαστίου.	
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Τα βασικά προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:  

 προβλήματα διαμόρφωσης πεζοδρομίων, ΚΧ και χώρων πρασίνου 

 έλλειμμα κοινωνικών υποδομών και κυρίως σχολείων 

 σχετική δυσκολία πρόσβασης στο κέντρο της πόλης 

 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ, η περιοχή τοποθετείται στην ΠΕ 4 με χαρακτήρα (τύπο) 
ΠΟΑ 1α (περιοχές πολεοδομημένες) (σημ. ο όρος υποδηλώνει τη θεσμική 
πολεοδόμηση, δηλ. καθεστώς εντός σχεδίου, και όχι την πλήρη εφαρμογή 
σχεδίου). 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) 

Πρόκειται για το κεντρικό-ιστορικό τμήμα του οικισμού της Θήβας, με 
συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών και πυκνή δόμηση. Ο δήμος ήδη έχει 
πεζοδρομήσει τον πυρήνα του κέντρου και συνεχίζει την προσπάθεια σταδιακής 
πολεοδομικής ανάπλασης της περιοχής. 
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Τα βασικά προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:  

 έντονη διαμπερής κίνηση οχημάτων 

 ατελής (ακόμα) ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και του 
αρχαιολογικού μουσείου, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το υπόλοιπο τμήμα 
της πόλης 

 γενικότερη έλλειψη ανάδειξης «τοποσήμων» και τουριστικής προβολής 
του κέντρου του οικισμού 

 απουσία χώρων στάθμευσης 

 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ, η περιοχή τοποθετείται στην ΠΕ 6 με χαρακτήρα (τύπο) 
ΠΟΑ 1α (περιοχές πολεοδομημένες). 
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Συνοικία Πινδάρου 

Πρόκειται για αδόμητη  περιοχή εντός σχεδίου πόλης, η οποία καταλαμβάνει και 
το μεγαλύτερο τμήμα της ΠΕ Πινδάρου, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Θήβας. 

 

 

Τα βασικά προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:  

 έλλειμμα τεχνικών υποδομών 

 έλλειμμα και κακή κατάσταση οδικού δικτύου 

 έλλειμμα κοινόχρηστων χώρων 
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Σύμφωνα με το ΓΠΣ, η περιοχή τοποθετείται στην ΠΕ 2 με χαρακτήρα (τύπο) 
ΠΟΑ 1α (περιοχές πολεοδομημένες) (σημ. ο όρος υποδηλώνει τη θεσμική 
πολεοδόμηση, δηλ. καθεστώς εντός σχεδίου, και όχι την πλήρη εφαρμογή 
σχεδίου). 

Εργατικές κατοικίες (α & β) – συνοικία Τάχι 

Πρόκειται για δύο πυρήνες εργατικών κατοικιών σχετικά πρόσφατων (τελευταία 
15ετία) στις παρυφές της πόλης, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Θήβας. 	

 

 

Τα βασικά προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:  

 προβλήματα συντήρησης πεζοδρομίων, ΚΧ και χώρων πρασίνου 
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 έλλειμμα κοινωνικών υποδομών  

 παρουσία μεγάλου (σχετικά) αριθμού ατόμων από ευάλωτες ομάδες 
(ΑΜΕΑ, άτομα με ψυχικές παθήσεις) και τάση σχετικής γκετοποίησης 

 σχετική δυσκολία πρόσβασης στο κέντρο της πόλης 

 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ, η περιοχή τοποθετείται στην ΠΕ 7 με χαρακτήρα (τύπο) 
ΠΟΑ 1α (περιοχές πολεοδομημένες) (σημ. ο όρος υποδηλώνει τη θεσμική 
πολεοδόμηση, δηλ. καθεστώς εντός σχεδίου, και όχι την πλήρη εφαρμογή 
σχεδίου). 

Επιχειρηματικό Πάρκο 

Η περιοχή κατατάσσεται από το ΓΠΣ μερικώς στον τύπο ΠΟΑ 4.6 και μερικώς 
στον τύπο ΠΟΑ 5.2, για δραστηριότητες βιομηχανίας, βιοτεχνίας και 
χονδρεμπορίου υπερτοπικής εμβέλειας, που θα διαμορφωθεί ως οργανωμένος 
υποδοχέας με χρήση διαφόρων ειδικών καθεστώτων δημιουργίας τέτοιων 
υποδοχέων. Επισημαίνει την ύπαρξη αξιόλογων εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών κτηρίων, και αναφέρει την ανάγκη εξυγίανσης και οργάνωσης 
και εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής του σιδηροδρομικού σταθμού. Προβλέπει, 
επίσης, διασφάλιση χώρων για το ΤΕΙ, και τέλος προτείνει τμήμα της να 
διαμορφωθεί, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ως Πάρκο Αθλητισμού και 
υπαίθριας αναψυχής. 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς 

Αφορά τη χρήση που αναφέρει ο τίτλος της. 
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Δράσεις του ΣΟΑΠ 

Γενικά χαρακτηριστικά των δράσεων 

Το πρόγραμμα δράσης του ΣΟΑΠ αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους 
δράσεων, που μπορούν να ομαδοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Μια πρώτη 
διάκρισή αφορά το θεματικό πεδίο εφαρμογής τους (κάτι διαφορετικό από τα 
πεδία στα οποία αναμένονται επιπτώσεις από κάθε ενέργεια). Το πεδίο 
εφαρμογής παραπέμπει όχι στα αποτελέσματα (τα οποία κατά κανόνα θα 
αναπτύσσονται σε περισσότερα του ενός πεδία) αλλά στο θεματικό περιεχόμενο 
της συγκεκριμένης ενέργειας. Οι δράσεις κατατάσσονται από την άποψη αυτή 
στα εξής πεδία: 

 Κοινωνική συνοχή και ισότητα 

 Στήριξη και δυναμικός μετασχηματισμός της οικονομικής βάσης 

 Ακίνητα, Κτηριακό απόθεμα 

 Πολεοδομία 

 Συγκοινωνίες και κινητικότητα 

 Περιβάλλον 

 Ασφάλεια 

Από άποψη χαρακτήρα, από την άλλη πλευρά, οι δράσεις κατατάσσονται στις 
πιο κάτω κατηγορίες (κάθε δράση μπορεί να κατατάσσεται σε περισσότερες της 
μιας κατηγορίες, στην περίπτωση που απαιτούνται για την υλοποίησή της 
διάφορα βήματα διαφορετικού χαρακτήρα, με δεδομένη την πολλαπλότητα των 
προς αντιμετώπιση ζητημάτων και τη συνακόλουθη συνθετότητα διαφόρων 
δράσεων): 

 νομοθετικού χαρακτήρα (τροποποίηση ή εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου) 

 διοικητική ενέργεια (εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου ή/και άσκηση 
τρεχουσών αρμοδιοτήτων από φορείς της διοίκησης κατά κανόνα, σε ειδικές 
περιπτώσεις όμως και από φορείς επαγγελματικούς, ιδιωτικούς, 
κοινωνικούς). 

 έργο (φυσικό έργο υποδομής, κτηριακό κλπ.) 

 οικονομική επιδότηση (χρηματική ενίσχυση ή ισοδύναμη δράση, όπως πχ. 
φορολογική απαλλαγή. Συνήθως αποδέκτης είναι ο ιδιωτικός τομέας). 
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 άλλη άυλη (soft) ενέργεια (πχ. πρόγραμμα κατάρτισης, μελέτη, .) (πλην των 
οικονομικού χαρακτήρα τέτοιων ενεργειών) 

 
Τέλος, από χωρική άποψη, οι δράσεις κατατάσσονται σε δύο ομάδες 

 οριζόντιου χαρακτήρα (αφορά το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, ενίοτε 
επεκτείνεται από τη φύση της ενέργειας και εκτός αυτού) 

 εστίαση σε συγκεκριμένου θύλακες ή ειδικές ζώνες παρέμβασης (έναν ή 
περισσότερους) 

 

Οι δράσεις έχουν προκύψει από τις ανάγκες και δυνατότητες που έχουν 
διαπιστωθεί στο πλαίσιο της ανάλυσης. Παράλληλα, έχουν αντιστοιχηθεί με μια 
σειρά προγραμματικά κείμενα, που ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να 
προσφέρουν και χρηματοδοτική στήριξη, που είναι τα εξής: 

‐ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 (με υποδιαίρεση σε επενδυτικές 
προτεραιότητες επιλέξιμες για ΒΑΑ, και λοιπές επενδυτικές 
προτεραιότητες). 

‐ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 

‐ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

‐ ΕΠΑΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 

‐ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Θηβαίων (επικαιροποιημένο) 

‐ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Θήβας 

‐ Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Θήβας 

‐ Τοπικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τους Ρομά Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας-Δήμος Θηβαίων 

Κατάλογος δράσεων ΣΟΑΠ 

Το προσωρινό πρόγραμμα δράσης του ΣΟΑΠ Θήβας περιλαμβάνει 66 δράσεις, 
που είναι οι εξής: 

1 Ενέργειες για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού 

2 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους ρομά 
3 Στήριξη νέων μορφών κοινωνικής οικονομίας και εθελοντισμού 
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4 Ειδικές δράσεις για για αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας 
5 Ενέργειες ενεργού γήρανσης 
6 Βελτίωση  υπηρεσιών και υποδομών περίθαλψης και πρόνοιας και 

κοινωνικής φροντίδας 
7 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών  εκπαίδευσης 
8 Ενέργειες δια βίου μάθησης και ευαισθητοποίησης 
9 Οριζόντια μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

10 Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης (branding και city marketing) 
11 Ενέργειες για την ένταξη στην οικονομική δραστηριότητα ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού 
12 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
13 Αναδιάρθρωση της οικονομικής βάσης της πόλης στην κατεύθυνση της 

έξυπνης εξειδίκευσης 
14 Ενισχύσεις προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 

και ειδικές ενισχύσεις στη Θήβα ως «πόλης σε κρίση» 
15 Οριζόντια ενίσχυση των ΜΜΕ  
16 Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου και του μικρο-εμπορίου 
17 Οριζόντια ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  
18 Παρεμβάσεις προώθησης συστάδων επιχειρήσεων και επιχειρηματικές 

διαδρομές 
19 Βελτίωση διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας πόλης 
20 Βιώσιμη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων 
21 Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης 
22 Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης  
23 Πράσινες ταράτσες-Κατακόρυφοι κήποι 
24 Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων και μεγάλων πράσινων χώρων 
25 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
26 Μετακίνηση σημαντικών φορέων του δημοσίου τομέα στη Θήβα 
27 Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 
28 Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο 

χώρο 
29 Αναμόρφωση πεζοδρομίων και υφιστάμενων πεζοδρόμων 
30 Επέκταση δικτύου κίνησης πεζών 
31 Αναβάθμιση ή δημιουργία πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 
32 Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη 
33 Οικονομικά εργαλεία εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού 
34 Πολεοδομικές εφαρμογές, παρεμβάσεις ρυμοτομίας, ενοποίηση 

ακαλύπτων χώρων 
35 Πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες 
36 Ενοποίηση αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων 
37 Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες άσκησης πληθυσμού 
38 Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας και χρήσης των διατηρητέων 

κτηρίων 
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39 Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια 
40 Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα 
41 Αξιοποίηση ιδιωτικών ακινήτων  στη Θήβα 
42 Στήριξη αγοράς ακινήτων και μέτρα στεγαστικής πολιτικής 
43 Εκπόνηση ΣΒΑΚ και Ευφυείς Μεταφορές 
44 Επέκταση δικτύου ροής ποδηλάτων  
45 Αναδιοργάνωση και βελτίωση οδικού δικτύου 
46 Διαχείριση της Στάθμευσης 
47 Προώθηση-διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς  
48 Eκσυγχρονισμός μεταφοράς ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας-Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια  
49 Προώθηση ΑΠΕ 
50 Βελτίωση ψηφιακών υποδομών  
51 Ασφάλεια και αντιμετώπιση της παραβατικότητας δευτερευόντως από 

άλλες πηγές), κατάληψη δημόσιου χώρου, τραπεζοκαθίσματα…-Ασφάλεια 
52 Βελτίωση θεσμικής και διαχειριστικής ικανότητας Δήμου Θηβαίων 
53 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων με τεχνικά δελτία 

Το παρόν περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια δράσης για όλα τις δράσεις του 
ΣΟΑΠ. 

Το περιεχόμενο των επιμέρους τμημάτων των σχεδίων είναι γενικά προφανές. 
Σημειώνονται ωστόσο τα εξής: 

Στη γραμμή «Εξυπνη πόλη»’ επισημαίνονται οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
υποδράσεις που παραπέμπουν στην έννοια της έξυπνης πόλης (δεν 
περιορίζονται μόνο σε μια δράση αλλά διαχέονται σε μεγάλο αριθμό δράσεων 
του ΣΟΑΠ) 

Οι «φορείς εφαρμογής» είναι, κατά περίπτωση, τελικοί δικαιούχοι (για 
χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ) ή επισπεύδοντες της εφαρμογής. 

Στο τμήμα «Χρηματοδότηση»: 

Η ένδειξη ΠΕΠ/ΒΑΑ αναφέρεται σε επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας που ρητώς προσδιορίζονται ως επιλέξιμες για παρεμβάσεις 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η ένδειξη ΠΕΠ/άλλο αναφέρεται στις λοιπές 
επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 
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Η διαφορά μεταξύ «ιδιωτικής» (χρηματοδότησης) και «αυτοχρηματοδότησης» 
συνίσταται στο ότι η πρώτη αναφέρεται σε ίδια συμμετοχή ιδιωτικών πόρων 
(μόχλευση) ενώ η δεύτερη σε ενδεχόμενα έσοδα από την εφαρμογή της δράσης (ή 
κάποιων υποδράσεων). 

Πέραν των αναφερόμενων πηγών χρηματοδότησης, ορισμένες από τις δράσεις 
του ΣΟΑΠ ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν από λοιπές Ευρωπαϊκές 
Πηγές/Πόρους και Όργανα, όπως π.χ. από Ευρωπαϊκά 
Διαπεριφερειακά/Διακρατικά Προγράμματα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
σχετικά με την Καινοτομία ή την Επιχειρηματικότητα, από Ευρωπαϊκά πρόσθετα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, κλπ. 
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1.1.1 1 Ενέργειες για την κοινωνική ενσωμάτωση 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

Τίτλος Ενέργειες για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση X 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού)   

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός   
Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Y M M M M 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Y M M  M   M  M M 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

2.1.3 Δράσεις για την Ισότητα των δύο Φύλων 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων ΕΣΠΑ και ΠΕΠ για τις ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες που 
μπορούν να αξιοποιηθούν 
Σημαντική δραστηριοποίηση Δήμου στο κοινωνικό πεδίο 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) ομάδων του πληθυσμού 
Κίνδυνος αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω των οριζόντιων περικοπών  
  

Στη Θήβα υπάρχει υψηλή παρουσία πολλών κατηγοριών ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, με ύπαρξη και κάποιων χωρικών εστιάσεων. Στις περιπτώσεις 
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συνύπαρξης υψηλών ποσοστών ευπαθών ομάδων με άλλα προβλήματα, ακόμα 
και πολεοδομικά-περιβαλλοντικά, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό και μπορεί να 
προκαλέσει και δευτερογενή προβλήματα όπως πχ. η αύξηση της 
παραβατικότητας και εγκληματικότητας, η αυξανόμενη αίσθηση ανασφάλειας 
των κατοίκων, η υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες κοινωνικής ενσωμάτωσης για τις Ευπαθείς 
Ομάδες του Πληθυσμού, που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες  

α) Στις "Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού" , δηλ. τις ομάδες που η ένταξη τους 
στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά 
αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με 
αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή 
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, 
φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.  

β) Στις "Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού", δηλ. τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, από 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι 
άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη 
πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι 
κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. 

Ομόλογη δράση για την οικονομική ενσωμάτωση είναι η Δ11. 

Υποδράση 1 Προγράμματα πληροφόρησης ευπαθών ομάδων  

Υποδράση 2 Λειτουργία γραφείων ΑΜΕΑ  

Υποδράση 3 Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε δημόσια κτήρια  

Υποδράση 4 Επιδόματα κοινωνικής αρωγής  

Υποδράση 5 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων  

Υποδράση 6 Λειτουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών  

Υποδράση 7 Ενίσχυση-διεύρυνση προγραμμάτων κοινωνικής 
ενσωμάτωσης  

Υποδράση 8 Λειτουργία συμβουλευτικών δομών  

Υποδράση 9 Υποστήριξη ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται από 
κοινωνικό αποκλεισμό   

Υποδράση 10 Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών 
ομάδων με διευρυμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

Υποδράση 11 Παρέμβαση στο δρόμο (street work) 

Υποδράση 12 Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής (ενίσχυση των γυναικών με την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων 
παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία) 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8iv (για εργαζόμενες και mainstreaming 
άνεργες μητέρες)  

Υποδράση 13 Δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑμεΑ 
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ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10i 

Υποδράση 14 Δράσεις υποστήριξης φοιτητών που προέρχονται από ΕΚΟ ή 
είναι ΑμεΑ για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10ii 

Υποδράση 15 Δράσεις ενεργοποίησης μελών που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης (που 
ανήκουν σε ειδικές ομάδες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες κλπ.). 

Υποδράση 16 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους 
με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες  

Υποδράση 17 Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ 

Υποδράση 18 Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας 
και προσυμπτωματικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες 

 

Υποδράση 19 Απαλλαγή των ΑΜΕΑ από την καταβολή τελών στάθμευσης, 
στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του όλου συστήματος 
στάθμευσης Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης) 

Υποδράση 20 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.2 2 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους Ρομά 

Τίτλος Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους ρομά 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό) X 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση X 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού)   

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός  Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ  Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Υ         Μ Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων ΕΣΠΑ και ΠΕΠ για τις ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες που 
μπορούν να αξιοποιηθούν 
Σημαντική δραστηριοποίηση Δήμου στο κοινωνικό πεδίο 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) ομάδων του πληθυσμού 
Ελλειμμα προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών (ενδεικτικά, αλλά όχι μόνο, για τους 
ηλικιωμένους και τους ΑΜΕ) 
Κακές συνθήκες υγιεινής (εργασιακής και οικιστικής) για τους τσιγγάνους 
Μεγάλο ποσοστό παιδιών Ρομά δεν παρακολουθούν ούτε τη βασική εκπαίδευση 
 

Σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπως η σημερινή, με την ανεργία 
σε πρωτόγνωρα για την ελληνική οικονομία επίπεδα και την αυξανόμενη 
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παρουσία παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, η κοινωνική και εργασιακή 
ενσωμάτωση ομάδων όπως οι Ρομά αποκτά πρόσθετη σημασία.  

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση συνίσταται στην εξειδίκευση του Πλαισίου Εθνικής Στρατηγικής για 
τους Ρομά, λαμβανομένου υπόψη του Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 
για τους Ρομά Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δήμος Θηβαίων. Λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς ορισμένες άλλες, οριζόντιες, δράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα που αφορούν το σύνολο των ευπαθών ομάδων. 

Υποδράση 1 Δημιουργία one stop shop / Κέντρου Κοινότητας Ρομά με 
διευρυμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
[συμπεριλαμβανομένων όπου απαιτείται χώρων υγιεινής 
(δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων), ξενώνων 
ύπνου και κινητών μονάδων. [ολιστική παρέμβαση σε πολλές 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού]. 

 

Υποδράση 2 Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της 
σχολικής διαρροής και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης 
εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10i 

Υποδράση 3 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10i 

Υποδράση 4 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά και αντίστοιχων 
περιοχών   

Υποδράση 5 Ιατροκοινωνικό κέντρο Ρομά  

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 
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Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.3 3 Στήριξη νέων μορφών κοινωνικής οικονομίας 
και εθελοντισμού 

Τίτλος Στήριξη νέων μορφών κοινωνικής οικονομίας και εθελοντισμού 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση X 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Υ Μ Μ  Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Υ Μ Μ        Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων ΕΣΠΑ και ΠΕΠ για τις ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες που 
μπορούν να αξιοποιηθούν 
Υπαρξη μονάδων κοινωνικής οικονομίας στο ΔΘ 
Σημαντική δραστηριοποίηση Δήμου στο κοινωνικό πεδίο 
Κοινές δραστηριότητες με ΜΚΟ. 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) ομάδων του πληθυσμού 
Εξάπλωση της φτώχειας στο σύνολο σχεδόν του οικιστικού ιστού 
Τάση αύξησης της ακραίας φτώχειας (αριθμός φορολογούμενων στο κατώτατο 
εισοδηματικό κλιμάκιο) 
Σημαντική μείωση εισοδημάτων κατά την κρίση σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια 
(μεγαλύτερη μό. χώρας) 
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Κίνδυνος αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω των οριζόντιων περικοπών 
Ελλειμμα προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών (ενδεικτικά, αλλά όχι μόνο, για τους 
ηλικιωμένους και τους ΑΜΕ) 
Αυξανόμενη πίεση στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες (από μέση κατάσταση αρχικά, 
σε διαδικασία σταδιακής επιδείνωσης) 
 

Η κρίση έχει αναδείξει νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομικής 
δραστηριότητας εκτός συμβατικής αγοράς, που συνοψίζονται στον όρο 
«κοινωνική οικονομία»: κοινωνικά παντοπωλεία, δωρεάν γιατροί, διάθεση 
χρόνου για δωρεάν κοινωνική εργασία. , τόσο από την κοινωνία όσο και από 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη Θήβα αναπτύσσονται πλήθος τέτοιων 
πρωτοβουλιών, κάποιες από τις οποίες βασίζονται στις αρχές της κοινωνικής 
(ανταλλακτικής) οικονομίας. Ταυτόχρονα λειτουργούν ήδη δομές κοινωνικής 
φροντίδας με την υποστήριξη του Δήμου. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Στόχος της δράσης είναι η οργάνωση και ενίσχυση των κοινωνικών 
πρωτοβουλιών σε ένα πλαίσιο που δεν θα θίγει το μικρό εμπόριο της πόλης αλλά 
θα λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτό. 

Υποδράση 1 Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

Υποδράση 2 Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προαγωγή, προώθηση και 
δρομολόγηση πρωτοβουλιών ανάπτυξης «αναγνωρίσιμων 
πόλων» Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια 

Υποδράση 3 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 9v 

Υποδράση 4 Ενίσχυση για την έναρξη δραστηριότητας και τη λειτουργία 
των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω επιχορηγήσεων ή/και με 
την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, εταιρικά 
μερίδια, κουπόνια λήψης υπηρεσιών 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 9v 

Υποδράση 5 Λειτουργία «λαϊκής» αγοράς και εκθετηρίου προϊόντων 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 9v  

Υποδράση 6 Συνομολόγηση και υλοποίηση Τοπικών Οικονομικών 
Συμφωνιών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας μεταξύ 
του Δήμου, του Ιδιωτικού τομέα και κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 9v 

Υποδράση 7 Εφαρμογή μηχανισμών συναλλακτικής διευκόλυνσης-
διατακτικών πληρωμής (social vouchers) από το Δήμο με 
αποδέκτες τους δημότες του με στόχο την ενθάρρυνση της 
κατανάλωσης υπηρεσιών και προϊόντων Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 9v  

Υποδράση 8 Ενθάρρυνση εθελοντικών δράσεων  
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Υποδράση 9 Προς μελλοντική διαμόρφωση 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.4 4 Ειδικές δράσεις για αντιμετώπιση της ακραίας 
φτώχειας 

Τίτλος Ειδικές δράσεις για για αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση X 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια X 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ  Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Υ Μ         Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

-- 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Σημαντική δραστηριοποίηση Δήμου στο κοινωνικό πεδίο 
Κοινές δραστηριότητες με ΜΚΟ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
 Ραγδαία αύξηση ποσοστού μακροχρόνιων ανέργων, και ανέργων που δεν δικαιούνται 
ΕΤΑ 
Εξάπλωση της φτώχειας στο σύνολο σχεδόν του οικιστικού ιστού 
Τάση αύξησης της ακραίας φτώχειας (αριθμός φορολογούμενων στο κατώτατο 
εισοδηματικό κλιμάκιο) 
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Το φαινόμενο της φτώχειας έχει πάρει εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις στη Θήβα, 
με διάφορες επιμέρους πτυχές που έχουν αναδειχθεί από τις επεξεργασίες του 
ΣΟΑΠ και αποτυπωθεί στην ανάλυση SWOT. Η ακραία φτώχεια αποτελούσε 
στο παρελθόν μια οριακή εκδοχή του προβλήματος, που αποκτά όμως 
διαστάσεις που τις αφαίρεσαν τον «εξαιρετικό» χαρακτήρα και την καθιστούν 
όχι ασυνήθη σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η παρούσα δράση εστιάζει στην αντιμετώπιση των ειδικών διαστάσεων της 
φτώχειας κατά την κρίση (σε αντιδιαστολή προς τη δομική αντιμετώπιση της 
φτώχειας ως δομικού κοινωνικού φαινομένου, που απαιτεί διαφορετικού τύπου 
προσεγγίσεις), χρησιμοποιώντας κυρίως εργαλεία του ΕΣΠΑ, με υποδράσεις 
που έχουν ως άμεσους αποδέκτες τα νοικοκυριά που υφίστανται, ή απειλούνται 
άμεσα από, φτώχεια.  

Θα αξιοποιηθεί, επίσης, και το ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
Απόρους) για επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή 

Υποδράση 1 Λειτουργία «Κόμβου Αλληλεγγύης» (Social Hub), η ανάπτυξη 
των υποδομών του οποίου καλύπτεται μέσω της δράσης Δ-6. 

Συνδυασμός Δράσεων του ΕΚΕ (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) και του 
ΤΕΒΑ (ΒΑΑ) 

Υποδράση 2 Συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων και ειδών 
πρώτης ανάγκης και Οργάνωση και Διανομή των αγαθών 
αυτών στις ομάδες στόχο + Διανομή διατακτικών Επιταγών 
Τροφίμων στις ομάδες αυτές 

Υποδράση 3 Μείωση δημοτικών τελών σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού (πολυτεκνικές, τριτεκνικές οικογένειες, καθώς 
και τα ΑμΕΑ) καθώς και συγκεκριμένους θύλακες 
προβληματικότητας 

Υποδράση 4 Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε 
σύνδεση με την Κάρτα Αλληλεγγύης [οριζόντια κεντρική 
δράση] 

Υποδράση 5 Λοιπές συναφείς δράσεις μέσω Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης 
και ΤΕΒΑ 

Υποδράση 6 Εφαρμογή εκπτωτικού προγράμματος στις επιχειρήσεις 
εστίασης και ψυχαγωγίας στην Θήβα σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς 

Υποδράση 7 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Υπουργείο Εργασίας 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ, Υπουργείο Εργασίας, ΚΟΔΕΠ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 
Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      
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 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Υπουργείο Εργασίας, ΤΕΒΑ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.5 5 Ενέργειες ενεργού γήρανσης 

Τίτλος Ενέργειες ενεργού γήρανσης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή X Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  X 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια X 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ  Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Υ          Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

2.1.1 Πρόληψη και προαγωγή υγείας 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  
Σημαντική δραστηριοποίηση Δήμου στο κοινωνικό πεδίο 
Κοινές δραστηριότητες με ΜΚΟ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Υποχώρηση πληθυσμιακής δυναμικής 
Υψηλοί δείκτες γήρανσης και εξάρτησης (συνταξιούχοι) 
Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων και υπηρεσιών για κοινωνικές πολιτικές 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες που εστιάζουν σε ειδικά προβλήματα και 
δυνατότητες που συνδέονται με την ενεργό γήρανση. Άλλες δράσεις που 
αφορούν γενικότερα τις ευπαθείς ομάδες λειτουργούν συμπληρωματικά προς 
την παρούσα 

Υποδράση 1 Λειτουργία-ενίσχυση ΚΑΠΗ και «στεκιών» του Δήμου  
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Υποδράση 2 Δημιουργία μονάδων ΚΑΠΗ  

Υποδράση 3 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  

Υποδράση 4 Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των ηλικιωμένων με 
ενημέρωση και παρακίνησή τους για ενεργή κοινωνική ζωή 

Υποδράση 5 Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν 
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές 
δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα. Παρέχει 
συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική 
φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Η ομαλή 
λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια 
εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε 
δομή και αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια 
και οικογενειακή βοηθό. 

Υπουργείο Εργασίας, ΥΠΕΣΔΑ 

Υποδράση 6 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.6 6 Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών 
περίθαλψης και πρόνοιας και κοινωνικής 
φροντίδας 

Τίτλος 
Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών περίθαλψης και πρόνοιας και 
κοινωνικής φροντίδας 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή    X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό) X 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού)   

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ  Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Υ          Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

2.1.1 Πρόληψη και προαγωγή υγείας 
2.1.2 Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών κοινωνικής 
φροντίδας και ενσωμάτωσης 
2.2.1 Κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  

Αξιοποίηση υπηρεσιών smart city και ΤΠΕ για κοινωνικές υπηρεσίες 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Υποχώρηση πληθυσμιακής δυναμικής 
Ραγδαία αύξηση ποσοστού μακροχρόνιων ανέργων, και ανέργων που δεν δικαιούνται 
ΕΤΑ 
Κίνδυνος αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω των οριζόντιων περικοπών 
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Ελλειμμα προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών (ενδεικτικά, αλλά όχι μόνο, για τους 
ηλικιωμένους και τους ΑΜΕ) 
Αυξανόμενη πίεση στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες (από μέση κατάσταση αρχικά, 
σε διαδικασία σταδιακής επιδείνωσης) 
Ελλειμμα υποδομών περίθαλψης (φυσικής και ψυχικής υγείας) 
Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων και υπηρεσιών για κοινωνικές πολιτικές 
Ελλειψη επαρκούς ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

 

Οι υποδομές και υπηρεσίες περίθαλψης, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας 
ήταν και προ κρίσης σε μη ικανοποιητικό επίπεδο. Το έλλειμμα αυξήθηκε και 
εξακολουθεί να αυξάνεται κατά την περίοδο της κρίσης, τόσο με απόλυτους 
όρους όσο και σχετικούς (δηλ. σε συνάρτηση με την αυξανόμενη παρουσία 
ατόμων με σχετικές ανάγκες). 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η κατάσταση στο μέτωπο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει 
επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης με αποτέλεσμα (και) τη στέρηση 
βασικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Τα προβλήματα αυτού του τύπου 
δεν αφορούν μόνο το φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού (αν και αυτό πλήττεται 
πιο έντονα) αλλά επεκτείνονται και σε τμήμα του μη φτωχού (με συμβατικά 
κριτήρια, εισοδηματικά ή/και περιουσιακά) πληθυσμού. Η παρούσα δράση 
εστιάζει στην οικοδόμηση καθολικών συστημάτων παροχών και κοινωνικής 
πρόνοιας και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας μέσω της συγκέντρωσης των υπηρεσιών και της 
καλύτερης παροχής τους, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση ευρύτερου 
συνόλου παραγόντων και μέσων. Οι σχετικές δράσεις κοινωνικής προστασίας 
πρέπει να καλύπτουν δύο βασικές ανάγκες: την πρόληψη, και την έγκαιρη 
παρέμβαση. Περιλαμβάνονται διάφορες υπηρεσίες και υποδομές περίθαλψης, 
πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας με αποδέκτες το γενικό πληθυσμό. 

Υποδράση 1 Αναβάθμιση υφιστάμενων βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών και παιδικών χαρών 

Υποδράση 2 Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών 
ολοκληρωμένης φροντίδας, και παιδικών χαρών 

Υποδράση 3 Παροχές δημόσιας υγείας   

Υποδράση 4 Λειτουργία ΚΔΑΠ 

Υποδράση 5 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και 
της ισότιμης πρόσβασης (συμπεριλ. από ΑΜΕΑ) σε φορείς 
παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανόμενων και 
αυτών του Δήμου Θηβαίων. 

 

Υποδράση 6 Παροχές δημόσιας υγείας   

Υποδράση 7 Λειτουργία ΚΔΑΠ 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και 
της ισότιμης πρόσβασης (συμπεριλ. από ΑΜΕΑ) σε φορείς 
παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανόμενων και 
αυτών του Δήμου Θηβαίων. 
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Εφαρμογής Προς προσδιορισμό 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Υπουργείο Εργασίας ((από το Λογαριασμό 
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. 
από τους πόρους του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού 
Φορέα 33−220, από πόρους της ειδικής 
εισφοράς ασφαλισμένων που θεσμοθετήθηκε 
με το άρθρο 138 του 4 052/2012 (Α � 41), 
ΥΠΕΣΔΑ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.7 7 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών 
εκπαίδευσης 

Τίτλος Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Υ Μ Μ  ΜΥ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Υ Μ Μ        Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

2.2.1 Κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 
2.2.2 Στήριξη τους λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης 
2.2.3 Ανάπτυξη και λειτουργία Υποστηρικτικών δομών και Υποδομών Εκπαίδευσης και 
Δια Βίου Μάθησης 
2.5.3 Ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Αξιοποίηση υπηρεσιών smart city και ΤΠΕ για κοινωνικές υπηρεσίες 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών (ενδεικτικά, αλλά όχι μόνο, για τους 
ηλικιωμένους και τους ΑΜΕ) 
Αυξανόμενη πίεση στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες (από μέση κατάσταση αρχικά, 
σε διαδικασία σταδιακής επιδείνωσης) 
Ανεπάρκεια εξοπλισμού (κυρίως ΤΠΕ) και ανεπαρκής συντήρηση στα σχολεία 
Μεγάλο ποσοστό παιδιών Ρομά δεν παρακολουθούν ούτε τη βασική εκπαίδευση 
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Οι υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προ κρίσης 
παρουσίαζαν προβλήματα σε συγκεκριμένες, κατά βάση, μονάδες, αλλά η κρίση 
δημιούργησε σταδιακά συνθήκες πιο διευρυμένου χωρικά προβλήματος. Η 
γενικότερη πίεση στις κοινωνικές υποδομές κατά τα τελευταία χρόνια 
δημιουργεί αρνητικές συνέργειες με τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Οσον 
αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη Θήβα λειτουργεί μόνο ένα Τμήμα του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα σχολεία της περιοχής όπου 
εντοπίζονται πιο έντονα προβλήματα υποβάθμισης και εστιάζει στη βελτίωση 
των υποδομών και του εξοπλισμού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης . Οι παρεμβάσεις θα στοχοθετούνται με τη λογική διαμόρφωσης 
ενός συνεκτικού περιφερειακού δικτύου εκπαίδευσης, το οποίο θα αντιμετωπίζει 
ιεραρχημένα ελλείψεις στο σύστημα εκπαίδευσης, προβλήματα σχολικής 
διαρροής κλπ., λαμβανομένων υπόψη και των αποτελεσμάτων άλλων συναφών 
δράσεων (όπως πχ. η αντιμετώπισης του φαινομένου «Πρόωρης Εγκατάλειψης 
του Σχολείου») και των «χαρτών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού», ώστε 
να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και στοχευμένα η αυξημένη ζήτηση 
παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών και αναγκών σε περιοχές με οξυμένα 
προβλήματα. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες θα καθοριστούν από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη και των 
προαναφερόμενων κριτηρίων. 

Πέραν της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δράση αφορά και 
την τριτοβάθμια. 

Υποδράση 1 Κατασκευή σχολικών μονάδων  

Υποδράση 2 Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, συντήρησης κλπ. 
υφιστάμενων σχολικών μονάδων  

Υποδράση 3 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
υποστήριξη της μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία. 

Υποδράση 4 Βελτίωση υποδομών και εφαρμογών ΤΠΕ στα σχολεία 

 Υποδράση 5 Ανάπτυξη του ΤΕΙ 

 Υποδράση 6 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΠΕΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΠΕΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       
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Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΥΠΠΕΘ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.8 8 Ενέργειες δια βίου μάθησης και 
ευαισθητοποίησης 

Τίτλος Ενέργειες δια βίου μάθησης και ευαισθητοποίησης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή X Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια X 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ    Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Μ       Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

2.2.3 Ανάπτυξη και λειτουργία Υποστηρικτικών δομών και Υποδομών Εκπαίδευσης και 
Δια Βίου Μάθησης 

  

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 
Μειωμένη καινοτομική και νεανική επιχειρηματικότητα 
Χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης τοπικού εργασιακού δυναμικού 
Πολύ υψηλή ανεργία, με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά σε ειδικές μορφές ανεργίας: 
μακροχρόνια, γυναικών 
Ραγδαία αύξηση ποσοστού μακροχρόνιων ανέργων, και ανέργων που δεν δικαιούνται 
ΕΤΑ 
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) ομάδων του πληθυσμού 
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Αφετηρία της ανάγκης διά βίου μάθησης είναι η έλλειψη προσαρμογής του 
εργασιακού δυναμικού, ιδίως των σχετικά μεγαλύτερων ηλικιών, στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της οικονομίας, αλλά και ειδικότερα στις νέες 
ανάγκες που προκύπτουν από την κρίση 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση κινείται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, σχεδιασμός και υλοποίηση 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, τόσο σε άτομα από 
ευπαθείς και στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων 
(core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 
μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, 
επιχειρηματικότητα κλπ.), όσο και στο γενικό κοινό (ευαισθητοποίηση σε 
επίκαιρα πεδία). Η δράση μπορεί να αφορά είτε συμπληρωματική εκπαίδευση 
(ως προς την υπάρχουσα ειδίκευση) είτε εκπαίδευση σε νέο αντικείμενο. 
Δεύτερον, άλλες ενέργειες ευαισθητοποίηση του γενικού ή ειδικών ομάδων του 
πληθυσμού σε ζητήματα αιχμής. 

Υποδράση 1 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αναβάθμιση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων σε στοχευμένες ομάδες του 
πληθυσμού  

Υποδράση 2 Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα 
επαγγελματικής κατάρτισης 

Υποδράση 3 Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης (ΤΟΣΔΑ) 

Υποδράση 4 Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κυκλοφοριακής 
αγωγής  

Υποδράση 5 Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα αθλητισμού και 
υγείας  

Υποδράση 6 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10iii 

Υποδράση 7 Δράσεις Διά Βίου Μάθησης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο 
Δήμο Θηβαίων) 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10iii 

Υποδράση 8 Δράσεις και εργαλεία δια βίου συμβουλευτικής & 
επαγγελματικού προσανατολισμού βάσει των αναγκών της 
αγοράς εργασίας, καθώς και των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων της χώρας 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10iii 

Υποδράση 9 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΠΕΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΠΕΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ Επεν-

δυτική 

     

 άλλο       
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 ΕΠΑΝΕΚ  προτε-
ραιότητα 

     

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.9 9 Οριζόντια μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας 

Τίτλος Οριζόντια μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια X 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ  Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Μ Μ Υ        Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

4.3.1 Επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Περαιτέρω αύξηση της ήδη μεγάλης ανεργίας 
Πολύ υψηλή ανεργία, με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά σε ειδικές μορφές ανεργίας: 
μακροχρόνια, γυναικών 
Ραγδαία αύξηση ποσοστού μακροχρόνιων ανέργων, και ανέργων που δεν δικαιούνται 
ΕΤΑ 

 

Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας αποτελεί κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα, με 
οικονομικές ρίζες και επιπτώσεις και σε άλλα πεδία. Η Θήβα έχει πληγεί πιο 
έντονα από πολλές ελληνικές πόλεις, στην περίοδο της κρίσης, ενώ το πρόβλημα 
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χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από υψηλή παρουσία σε όλο το Δήμο και αιχμές σε 
συγκεκριμένες περιοχές. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες κυρίως υποδράσεις για την άμεση 
δημιουργία θέσεων εργασίας (σε αντιδιαστολή προς άλλες δράσεις που 
στοχεύουν δευτερογενώς στη δημιουργία δομικών συνθηκών δημιουργίας 
απασχόλησης μέσω μέτρων αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας) 

Υποδράση 1 Δημιουργία Ενιαίας Πλατφόρμα ταυτοποίησης, 
διαμεσολάβησης, καθοδήγησης και παρακολούθησης 
κοινωνικών, ψυχοκοινωνικών και λοιπών υπηρεσιών σε 
ευπαθείς ομάδες, που θα περιλαμβάνει και μεθόδους, εργαλεία 
και σύστημα ταυτοποίησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των ευπαθών ομάδων, ανάπτυξη τοπικού/δημοτικού δικτύου 
κοινωνικής προστασία και αλληλεγγύης, και ανάπτυξη 
«Κόμβου Αλληλεγγύης» 

Υποδράση 2 Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας». Αντικείμενο της 
πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της 
πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) 
μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8i 

Υποδράση 3 Προγράμματα απασχόλησης για τη δημιουργία Νέων 
Θέσεων Εργασίας με ωφελούμενους νέους ηλικίας έως 29 ετών 
μέσω της επιδότησης μισθολογικού ή μη-μισθολογικού 
κόστους από εργοδότες ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8ii 

Υποδράση 4 Ενίσχυση Νέων Επιστημόνων 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8ii 

Υποδράση 5 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  
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Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.10 10 Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης 
(branding και city marketing) 

Τίτλος Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης (branding και city marketing) 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

     

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

           

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Σημαντικό αστικό κέντρο (ένα εκ των τεσσάρων της ΠΣΤΕ)  
Πολύ σημαντική ιστορία 
Προτάσεις νέου ΠΧΠ για λειτουργία του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Τανάγρας ως 
συμπληρωματικού του Ελ. Βενιζέλος, σε 
σχέση με την εξυπηρέτηση της Κεντρικής Ελλάδας και για επιχειρηματική εξυπηρέτηση 
της αλυσίδας Επιχειρηματικών πάρκων της ΠΕΧΠ «Οινόφυτα-Σχηματάρι-Θήβα-
Ριτσώνα/Χαλκίδα». 
Αξιοποίηση σημαντικών (αναξιοποίητων/ αξιοποιήσιμων) πολιτιστικών πόρων (ιστορία, 
ταυτότητα, αρχαία…) 
Ενταξη της Θήβας – Θηβαϊκού κύκλου στα μνημεία υπό την προστασία του Συμβουλίου 
της Ευρώπης [νέο ΠΧΠ] 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ  
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Εγγύτητα με τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας-Αττικής, και διάχυση αρνητικών 
επιδράσεων από την τελευταία προς το ΔΘ 
Ελλειμμα brand name αναγνωρίσιμου ευρύτερα 
Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης τουρισμού 
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Προβλήματα αντιληπτικής εικόνας στη Θήβα --Ελλεμμα αναγνωσιμότητας, δυσκολίες 
προσανατολισμού 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση αφορά την εκπόνηση Σχεδίου Branding-City Marketing   της Θήβας. 
Η αναγκαιότητα συνδέεται με την υπανάπτυξη του τουρισμού σε συνδυασμό με 
την ύπαρξη εξαιρετικά σημαντικών πολιτιστικών (αρχαιολογικών κατά 
πρώτον) αλλά επικουρικά και άλλων τουριστικά αξιοποιήσιμων πόρων, ενώ η 
εγγύτητα με την  Αθήνα και οι υπερτοπικές υποδομές (μείζονες χερσαίες, καθώς 
και αποδεκτή απόσταση από το Αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος) συμμετέχει στις 
προϋποθέσεις εξωστρεφούς τουριστικής ανάπτυξης 

Υποδράση 1 Εκπόνηση Σχεδίου Branding-City Marketing   της Θήβας 

Υποδράση 2, … Προς προσδιορισμό από το Σχέδιο 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού  

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΕΣΔΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.11 11 Ενέργειες για την ένταξη στην οικονομική 
δραστηριότητα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

Τίτλος 
Ενέργειες για την ένταξη στην οικονομική δραστηριότητα ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση X 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια X 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού)   

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ  Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Μ    Μ     Μ  

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

3.4.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ένταξη στην αγορά εργασίας, 
και στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Πρόβλεψη ειδικών δράσεων ΕΣΠΑ και ΠΕΠ για τις ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες που 
μπορούν να αξιοποιηθούν 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 
Μειωμένη καινοτομική και νεανική επιχειρηματικότητα 
Περαιτέρω αύξηση της ήδη μεγάλης ανεργίας 
Πολύ υψηλή ανεργία, με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά σε ειδικές μορφές ανεργίας: 
μακροχρόνια, γυναικών 
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) ομάδων του πληθυσμού 
Εξάπλωση της φτώχειας στο σύνολο σχεδόν του οικιστικού ιστού 
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Κίνδυνος αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω των οριζόντιων περικοπών 

 

Η ανεργία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, έντονο στη Θήβα, που συνδέεται 
άμεσα με τις δυσκολίες ένταξης στην οικονομική δραστηριότητα, δυσκολίες που 
επιφέρουν και άλλες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. Πολλά άλλα 
προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα συνδέονται επίσης με δυσκολίες 
κοινωνικής ένταξης, ιδίως σε περιόδους συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας. Τα 
φαινόμενα αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα στην περίπτωση των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, που έχουν σημαντική παρουσία στη Θήβα, γενικά και 
ειδικότερα σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την ένταξη στην οικονομική 
δραστηριότητα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς τη δράση Δ1 ( Ενέργειες για την κοινωνική ενσωμάτωση 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού).  

Υποδράση 1 Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» 
ομάδες του πληθυσμού της πόλης , στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται πλέγμα δράσεων προετοιμασίας για 
προώθηση στην απασχόληση (λ.χ. συμβουλευτική, mentoring, 
επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, προώθηση 
στην απασχόληση, «σχολείων» επιχειρηματικότητας, 
ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.). Η συγκεκριμένη 
παρέμβαση εστιάζει σε ευπαθείς ομάδες (ψυχικά ασθενείς, 
άτομα από ιδρύματα, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι κλπ.) 
που πραγματικά έχουν ανάγκη και άλλων συνοδευτικών 
παρεμβάσεων πριν την προώθηση στην απασχόληση 

 

Υποδράση 2 Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) μέσω της 
προώθησης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας 
επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο, με αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων (microloans, start-ups κλπ.). 

 

Υποδράση 3 Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8iv και ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 4 «Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στις επιχειρήσεις». Προβλέπονται δράσεις, μεταξύ άλλων για 
την ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε 
θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της 
προσαρμογής των εργαζομένων γυναικών και των γυναικών 
επιχειρηματιών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
εργασιακού περιβάλλοντος και την προώθηση των πολιτικών 
Ισότητας στις Επιχειρήσεις 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8iv και ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 5 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, βάσει 
ΕΠΑΝΕΚ 
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Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, βάσει 
ΕΠΑΝΕΚ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.12 12 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Τίτλος Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια X 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ   Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

 Μ Μ        Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

3.4.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ένταξη στην αγορά εργασίας, 
και στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 
4.3.1 Επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Μειωμένη καινοτομική και νεανική επιχειρηματικότητα 
Χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης τοπικού εργασιακού δυναμικού  

 

Η ανάγκη προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έχει δύο αφετηρίες: 
Αφενός την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων που 
ενεργοποιούνται σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τον οικονομικό και 
κοινωνικό χαρακτήρα της Θήβας (και της ευρύτερης αγοράς εργασίας στην 
οποία δραστηριοποιούνται κάτοικοι του Δήμου), και αφετέρου την παροχή της 
αναγκαίας εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες, ώστε να 
μπορέσουν είτε να βρουν απασχόληση (σε περίπτωση που είναι άνεργοι), είτε 
να μπορέσουν διατηρήσουν την θέση εργασία τους (σε περίπτωση που είναι 
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εργαζόμενοι σε κίνδυνο). Συνδέεται, συνεπώς, τόσο με ανάγκες της οικονομικής 
βάσης όσο και της κοινωνίας. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση κινείται σε δύο επίπεδα.: Αφενός την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών 
των επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τον 
οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της Θήβας. Αφετέρου την παροχή της 
αναγκαίας εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες, ώστε να 
μπορέσουν είτε να βρουν απασχόληση (σε περίπτωση που είναι άνεργοι), είτε 
να μπορέσουν διατηρήσουν την θέση εργασία τους (σε περίπτωση που είναι 
εργαζόμενοι σε κίνδυνο). Οι τομείς κατάρτισης θα είναι κατά προτεραιότητα 
αυτοί που συνδέονται με την Περιφερειακή Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης. 

Υποδράση 1 Προγράμματα με αξιοποίηση πόρων ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για 
την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση)  

Υποδράση 2 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω επιμόρφωσης προσωπικού Δήμου  
 

Υποδράση 3 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με 
πρακτική άσκηση για ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της 
περιφερειακής / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε 
πιστοποίηση 

 

Υποδράση 4 Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης σε κλάδους αιχμής της 
ελληνικής και περιφερειακής οικονομίας, που οδηγούν σε 
πιστοποίηση 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8i 

Υποδράση 5 Προγράμματα κατάρτισης – απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας, των νέων (ΕΚΤ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της 
υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 8i 

Υποδράση 6 Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους 
αποφοίτους ΕΠΑΛ και ΙΕΚ και τους φοιτούντες σε ΣΕΚ 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 10iv 

Υποδράση 7 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  
Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      
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 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΛΑΕΚ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.13 13 Αναδιάρθρωση της οικονομικής βάσης της 
πόλης στην κατεύθυνση της έξυπνης εξειδίκευσης 

Τίτλος 
Αναδιάρθρωση της οικονομικής βάσης της πόλης στην κατεύθυνση της 
έξυπνης εξειδίκευσης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) X 

Εργο (φυσικό) X 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση X 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» X 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ  Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

 Μ Υ        Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.5.5 Βελτίωση πρόσβασης σε τοπικές κοινότητες, υποδοχείς του δευτερογενούς τομέα και 
πόλους ειδικών μορφών αναψυχής και τουρισμού. 
3.1.1 Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, διάθεσης και προστασίας τους γεωργικής 
παραγωγής και κτηνοτροφίας 
3.2.1 Επαναδιοργάνωση και δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων 
3.3.1 Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αστικός – αρχαιολογικός – πολιτιστικός, 
οικολογικός, θρησκευτικός, αθλητικός κλπ) 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Εγγύτητα με τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας-Αττικής, και δυνητική διάχυση 
θετικών επιδράσεων από την τελευταία προς το ΔΘ 
Μερικώς ορθές θέσεις του νέου ΡΣΑ για το ρόλο της Θήβας 
Μερικώς ορθές θέσεις της μελέτης του νέου ΠΠΧΣΑΑ ΣΕ για το ρόλο της Θήβας 
Δυνατότητες πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε συμπληρωματικές δραστηριότητες 
Πολύ σημαντικές χερσαίες μεταφορικές υποδομές πλησίον της πόλης της Θήβας (οδικές 
και υπό βελτίωση σιδηροδρομικές) 
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Προτάσεις νέου ΠΧΠ για λειτουργία του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Τανάγρας ως 
συμπληρωματικού του Ελ. Βενιζέλος, σε 
σχέση με την εξυπηρέτηση της Κεντρικής Ελλάδας και για επιχειρηματική εξυπηρέτηση 
της αλυσίδας Επιχειρηματικών πάρκων της ΠΕΧΠ «Οινόφυτα-Σχηματάρι-Θήβα-
Ριτσώνα/Χαλκίδα». 
Προτάσεις νέου ΠΧΠ για προαστιακό σιδηρόδρομο Χαλκίδα-Θήβα-Λαμία-Δομοκός, και 
για Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και Διαπεριφερειακούς Εμπορευματικούς Σταθμούς στη 
Σφίγγα Θηβών και Οινόη 
Η άτυπη αλλά πολύ ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση στα Οινόφυτα δημιουργεί 
δυνατότητες απασχόλησης 
Σημαντική γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας στην ευρύτερη περιβάλλουσα περιοχή 
της Θήβας 
Κάποιοι στρατηγικής σημασίας κλάδοι («έξυπνης εξειδίκευσης» ΠΕΠ) έχουν χαμηλή 
παρουσία στην οικονομική βάση αλλά η όλη εικόνα παραμένει ακόμα ασαφής (προς 
περαιτέρω ανάλυση) 
Δυνατότητες χρηματοδότησης από το  ΕΣΠΑ για στρατηγικούς κλάδους RIS3  
Υπαρξη νέου θεσμικού πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού που μπορεί να αξιοποιηθεί 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Αδύναμες Δημοτικές Ενότητες στην περίμετρο της ΔΕ Θηβαίων 
Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών προοπτικών 
Πιέσεις στον αγροτικό τομέα 
Κλάδοι σημαντικοί για την απασχόληση παρουσιάζουν  υποχώρηση 
Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης τουρισμού 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Σημαντική μείωση εισοδημάτων κατά την κρίση σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια 
(μεγαλύτερη μό. χώρας) 

 
Οι κλάδοι προτεραιότητας για την έξυπνη εξειδίκευση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 
είναι οι εξής: 1 Αγροδιατροφή, 2 «Βιομηχανία» της εμπειρίας, 3 Αλυσίδα αξίας 
του μετάλλου, 4 Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας 
από ΑΠΕ. 
 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει υποδράσεις που προωθούν την αναδιάρθρωση της 
οικονομικής βάσης της πόλης της Θήβας, σε συνάρτηση και με τις 
προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Από τις 
τελευταίες: 

ως προς την προτεραιότητα 1, εστίαση γίνεται στα επεξεργασμένα τρόφιμα και 
την προώθησή τους στην αγορά 

ως προς την προτεραιότητα 2, η διάχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας διαχέεται σε πολλές δράσεις και ειδικά στη δράση Δ50 (ψηφιακές 
υποδομές), ενώ η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού καλύπτεται στις 
δράσεις Δ12 (επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση) και Δ8 (Ενέργειες δια 
βίου μάθηση). Ο τουρισμός καλύπτεται και σε άλλες δράσεις, ιδίως  ως προς τις 
υποστηρικτικές υποδομές (πχ. Δ35, Δ36) ενώ η δράση  Δ10 καλύπτει την 
εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ. 

ως προς την προτεραιότητα 4, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ καλύπτεται τη 
δράση Δ49.  

Υποδράση 1 Στρατηγικός σχεδιασμός μέτρων υποστήριξης του 
αγροδιατροφικού συμπλέγματος δραστηριοτήτων στο Δήμο 
της Θήβας, ειδικότερα όσον αφορά τέτοιες δραστηριότητες που 
χωροθετούνται στον οικιστικό ιστό ή υποστηρίζονται από 
άλλες δραστηριότητες χωροθετημένες στην πόλη 
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Υποδράση 2 Εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μέτρων υποστήριξης 
του αγροδιατροφικού συμπλέγματος δραστηριοτήτων  

Υποδράση 3 Στρατηγικός σχεδιασμός μέτρων υποστήριξης του κλάδου 
μετάλλου-δομικών υλών στο Δήμο της Θήβας, ειδικότερα όσον 
αφορά τέτοιες δραστηριότητες που χωροθετούνται στον 
οικιστικό ιστό ή υποστηρίζονται από άλλες δραστηριότητες 
χωροθετημένες στην πόλη 

Υποδράση 4 Αναβάθμιση και ενίσχυση Επιχειρηματικού Πάρκου Θήβας 

Υποδράση 5 Ειδικά μέτρα υποστήριξης του δημιουργικού τουρισμού 

Υποδράση 6 Προγράμματα νέων αγροτών για σύνδεση αγροτικής 
παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης  

Υποδράση 7 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών-
υποστηρικτικών προς τη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων 

Υποδράση 8 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΥΠΑΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Συλλογικοί επαγγελματικοί φορείς ιδιωτικού τομέα 

Εφαρμογής ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Επιχειρήσεις 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ Χ      

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.14 14 Ενισχύσεις προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικές 
ενισχύσεις στη Θήβα ως «πόλης σε κρίση» 

Τίτλος 
Ενισχύσεις προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 
και ειδικές ενισχύσεις στη Θήβα ως «πόλης σε κρίση 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Υ Μ Μ Υ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

 Μ Υ Υ    Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

3.2.1 Επαναδιοργάνωση και δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  
Εγγύτητα με τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας-Αττικής, και δυνητική διάχυση 
θετικών επιδράσεων από την τελευταία προς το ΔΘ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών προοπτικών 
Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης τουρισμού 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 
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Παρά τις βελτιώσεις που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος σε σχέση με 
τους προηγούμενες, παραμένουν δύο προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά 
τη Θήβας. 

(ι) μη πρόβλεψη ενίσχυση ορισμένων κατηγοριών δραστηριοτήτων και 
κλάδων που έχουν παρουσία στην οικονομική βάση της Θήβας και έχουν 
πληγεί έντονα από την κρίση,  

(ιι) μη αξιοποίηση δυνατότητας ειδικών (μεγαλύτερων) ενισχύσεων κατ’ 
εξαίρεση του Περιφερειακού Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
συμβαίνει σε άλλες χώρες, μέσω του μηχανισμού της «πόλης σε κρίση». 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Περιλαμβάνεται αφενός η αξιοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου και 
αφετέρου η αντιμετώπιση των αδυναμιών που αναφέρονται πιο πάνω. 

Υποδράση 1 Ενισχύσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου  

Υποδράση 2 Πρόταση τροποποίησης του νέου αναπτυξιακού νόμου για 
την κάλυψη ειδικών αναγκών της Θήβας: 

α. Διεύρυνση επιλέξιμων κλάδων/δραστηριοτήτων. 
Προτείνεται ο επόμενος αναπτυξιακός νόμος να ενισχύει και 
το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, δεδομένου ότι το εμπόριο 
δεν ανήκει στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. 

β. Εξάντληση των δυνατοτήτων για το ύψος της ενίσχυσης.  

γ. Πέρα από τα προηγούμενα, επιδίωξη πρόσθετων ειδικών 
ενισχύσεων λόγω των συνθηκών κρίσης. Ενα τέτοιο σύστημα 
σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Κανονισμού CE 
1998 / 2006 που αφορά την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της συνθήκης στις ενισχύσεις de minimis. 

Υποδράση 3 Κατ’ εξαίρεση ενισχύσεις: Ένταξη της Θήβας (περιοχή ΣΟΑΠ-
[ενδεχομένως και άλλων περιοχών Στερεάς Ελλάδας] στις «μη 
προκαθορισμένες περιοχές “γ”» του Περιφερειακού Χάρτη 
Ενισχύσεων της ΕΕ, δηλ. περιοχές που ένα κράτος μέλος 
μπορεί, κατά την κρίση του, να χαρακτηρίσει ως περιοχές «γ», 
υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος αποδεικνύει ότι οι εν 
λόγω περιοχές πληρούν ορισμένα κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια (και στις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση ορισμένων 
ενισχύσεων), βάσει της μεθόδου που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙ των «Κατευθύνσεων». Προτείνεται η 
αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, που μπορεί να γίνει με 
επισπεύδοντα το (αρμόδιο) Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο 
πλαίσιο αυτό, επιδίωξη πρόσθετων ειδικών ενισχύσεων (πέραν 
όσων προβλέπονται από τον αναπτυξιακό νόμο) λόγω των 
συνθηκών κρίσης. Ένα τέτοιο σύστημα σήμερα μπορεί να 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Κανονισμού CE 1998 / 2006 που 
αφορά την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις 
ενισχύσεις de minimis (κατά το προηγούμενο των «zones 
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franches urbaines ZFU” ή “Urban Free Zones” («πόλη σε 
κρίση»)) 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΑΝ 

Επιτροπή Συντονισμού ΣΟΑΠ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Εφαρμογής ΥΠΑΝ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΥΠΑΝ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.15 15 Οριζόντια ενίσχυση των ΜΜΕ  

Τίτλος Οριζόντια ενίσχυση των ΜΜΕ 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Υ Μ Μ Υ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

 Μ Υ Υ       Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

3.4.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ένταξη στην αγορά εργασίας, 
και στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Δυνατότητες πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε συμπληρωματικές δραστηριότητες 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ  
Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών προοπτικών 
Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 

 

Οι ΜΜΕ αποτελούν το συνδετικό ιστό της οικονομικής δραστηριότητας και 
παράλληλα συνεισφέρουν πολύ σημαντικά στην απασχόληση. Η κρίση έχει 
πλήξει έντονα τις ΜΜΕ στη Θήβας, με επιπτώσεις και στα δύο προαναφερόμενα 
πεδία. 

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ΜΜΕ, με έμφαση αλλά όχι 
αποκλειστικότητα στα θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έμφαση 
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Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

στις ΜΜΕ. Ως προς το δεύτερο σκέλος, γενικό πλαίσιο είναι η εφαρμογής τη 
στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία. Προτεραιότητα έχουν οι 
τομείς της ΠΣΕΕ. 

Υποδράση 1 

Διευκόλυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής των ΜΜΕ 
στην αξιοποίηση των παραγόμενων τεχνολογιών και 
καινοτομιών 

 

Υποδράση 2 

Ανάπτυξη «θερμοκοιτίδων», «start-ups», και τεχνοβλαστών 
(spin-off) με στόχο την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων ή προϊόντων 

 ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 3 
Διευκόλυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής των ΜΜΕ 
στην αξιοποίηση των παραγόμενων τεχνολογιών και 
καινοτομιών 

Υποδράση 4 

Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων ή προσαρμογή των 
επιχειρησιακών μοντέλων υφιστάμενων , 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των στελεχών των ΜΜΕ 

 ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 5 

Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών 
δραστηριοτήτων μέσω της εισαγωγής ή/και αύξηση της 
χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ  

ΕΠΑΝΕΚ 3c ΒΑΑ 

Υποδράση 6 
Υποστήριξη της αφομοίωσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ – 
αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό / 
διεθνές επίπεδο (λ.χ. DG CΟNECT) 

Υποδράση 7 

Στήριξη των επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) για την 
παραγωγή, προμήθεια και τη χρήση ενδοεπιχειρησιακών 
τεχνολογικών λύσεων (υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την 
ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους με την χρήση των ΤΠΕ). 

 ΕΠΑΝΕΚ ΒΑΑ, λοιπά Χρηματοδοτικά Εργαλεία (, ΕΤΕΠ, 
JESSICA κλπ.) 

Υποδράση 8 

Υποστήριξη της παραγωγής τεχνολογικών λύσεων για τις 
επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα από νεοφυείς επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα, 
που αποσκοπούν στην κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της 
περιφερειακής οικονομίας 

 ΕΠΑΝΕΚ ΒΑΑ, λοιπά Χρηματοδοτικά Εργαλεία (ΕΤΕΠ, 
JESSICA κλπ.) 

Υποδράση 9 

Στήριξη των ΜΜΕ για την προστασία της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και των σημάτων 

 ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 10 Ενθάρρυνση της χρήσης από τις ΜΜΕ εφαρμογών και της 
συμμετοχής τους σε εγχώρια / διαπεριφερειακά και διεθνή 
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δίκτυα για την υποστήριξη αλυσίδων κλασσικής και 
ανάστροφης εφοδιαστικής υποστηρίζοντας με τις εργασίες 
συλλογής, επιθεώρησης και ταξινόμησης με στόχο τη 
μεταπώληση, την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση σε 
διεθνή δίκτυα 

 ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 11 

Στήριξη της Επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την 
αστική αναζωογόνηση: δημιουργία pre-incubators και 
υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών σχημάτων 

 ΕΠΑΝΕΚ ΒΑΑ 

Υποδράση 12 

Επενδυτική στήριξη για την έναρξη αυτοαπασχόλησης και 
μικρών επιχειρήσεις, καθώς και δημιουργία επιχειρήσεων, 
υποστήριξη κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας των 
επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ.  

 ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 13 

Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών 
δραστηριοτήτων μέσω της εισαγωγής ή/και αύξηση της 
χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ  

ΕΠΑΝΕΚ 3c ΒΑΑ 

Υποδράση 14 
Απαλλαγές από ορισμένες κατηγορίες δημοτικών τελών, υπό 
προϋποθέσεις, για ειδικές κατηγορίες ΜΜΕ σε κλάδους με 
έντονα προβλήματα (λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία, …). 

Υποδράση 15 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ  

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Εφαρμογής δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.16 16 Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου και του 
μικρο-εμπορίου 

Τίτλος Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου και του μικρο-εμπορίου 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ   Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

 Μ Μ        Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

3.3.2 Βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του εμπορίου 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  
Δυνατότητες πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε συμπληρωματικές δραστηριότητες 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Κλάδοι σημαντικοί για την απασχόληση παρουσιάζουν  υποχώρηση 
Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 
Περαιτέρω αύξηση της ήδη μεγάλης ανεργίας 

 

Το εμπόριο και το μικρο-εμπόριο αποτελεί δραστηριότητα που δημιουργεί 
σημαντική απασχόληση (εντάσεως εργασίας) και έχει διασυνδέσεις και με άλλες 
παραμέτρους της οικονομικής ζωής όπως τα ακίνητα, η «κεντρικότητα» της 
πόλης, αλλά και η καθημερινότητα μεγάλου μέρους της πόλης (όχι μόνο 
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κεντρικών περιοχών). Εχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, και έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τη Θήβας, γιατί υπάρχουν επιπτώσεις σε όλα τα προαναφερόμενα 
πεδία 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η ενέργεια περιλαμβάνει μέτρα στήριξης του εμπορίου, με έμφαση στα 
μικρότερα καταστήματα. 

Υποδράση 1 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ, για την 
ενίσχυση της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης των 
παραγωγών και των παραγωγικών επιχειρήσεων(αγρότες, 
μικροί βιοτέχνες και λοιποί παραγωγοί) στους καταναλωτές 
(πχ Ψηφιακό Δημοπρατήριο, Πλατφόρμα Κοινωνικού 
Εμπορίου Χωρίς Μεσάζοντες κλπ.) 

Υποδράση 2 Αναβάθμιση υποδομών και ρόλου Δημοτικής Αγοράς 

 Αναβάθμιση χώρου και λειτουργίας λαϊκής αγοράς 

Υποδράση 3 Ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων, χορήγηση 
αδειοδοτήσεων και εποπτεία αγοράς  

Υποδράση 4 Κίνητρα για τη διατήρηση, την επαναφορά και την ανάπτυξη 
θεματικών αγορών σε περιοχές με μεγάλο αριθμό κενών 
καταστημάτων.[εξειδίκευση δράσης 19 Παρεμβάσεις 
ενίσχυσης αστικών clusters και επιχειρηματικές διαδρομές για 
μικρο-εμπόριο] 

Υποδράση 5 Προγραμματισμός ειδικών θεματικών bazaar με βελτίωση του 
τρόπου λειτουργίας τους 

 Υποδράση 6 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Επιχειρήσεις 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις, Συλλογικοί φορείς 
επιχειρήσεων 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα) Χ 
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Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.17 17 Οριζόντια ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

Τίτλος Οριζόντια ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Υ Μ Μ Υ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

 Μ Υ Υ       Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

3.4.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ένταξη στην αγορά εργασίας, 
και στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 
3.4.2 Προώθηση και ενίσχυση τους επιχειρηματικότητας 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Δυνατότητες πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε συμπληρωματικές δραστηριότητες 
Δυνατότητες χρηματοδότησης από το  ΕΣΠΑ για στρατηγικούς κλάδους RIS3 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών προοπτικών 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 
Μειωμένη καινοτομική και νεανική επιχειρηματικότητα 

 

Μέχρι πρόσφατα η επιχειρηματικότητα δεν είχε κατανοηθεί επαρκώς ως 
παράγων ανάπτυξης, και αυτό ίσχυε επίσης και για τους νέους για τους οποίους 
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δεν αποτελούσε πρώτη επιλογή. Η κρίση συνδέεται και με αυτή τη νοοτροπία, 
αλλά ταυτόχρονα έχει οδηγήσει σε μια σχετική ανατροπή της, που πρέπει όμως 
να ενισχυθεί σαφώς περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για την καινοτομία, πεδίο 
στο οποίο η χώρα κατέγραφε επί πολλά χρόνια αρνητικές μη ικανοποιητικές 
επιδόσεις. Οι συνθήκες ως προς αυτά τα θέματα στη Θήβας είναι αντίστοιχες με 
αυτές της χώρας, και η έξοδος της πόλης από την κρίση με ένα νέο βιώσιμο 
πρότυπο ανάπτυξης προϋποθέτει σημαντική βελτίωση ως προς αυτά. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση στοχεύει αφενός στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αφετέρου 
σε αυτήν της καινοτομίας, με έμφαση στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ως προς το 
δεύτερο σκέλος, γενικό πλαίσιο είναι η εφαρμογής τη στρατηγικής για την 
Έρευνα και την Καινοτομία. Προτεραιότητα έχουν οι τομείς της ΠΣΕΕ. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι η αναβάθμιση της θεσμικής ικανότητας του 
περιφερειακού συστήματος καινοτομίας αποτελεί οριζόντια επιλογή της 
στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Υποδράση 1 Ανάπτυξη και διάδοση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και 
υπηρεσιών, είτε B2C (υπηρεσίες για τους καταναλωτές) ή B2B 
(business υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και νέους 
επιχειρηματίες). 

 ΕΠΑΝΕΚ ΒΑΑ 

Υποδράση 2 

Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δικτύωση και συνεργασία, 
τη δημιουργία κοινών εικονικών εργαστηρίων για την 
ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ (LivingLabs) και ενίσχυση της 
ποιότητας και εξωστρέφειας των εφαρμογών ΤΠΕ. 

 ΕΠΑΝΕΚ ΒΑΑ 

Υποδράση 3 

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ανάπτυξης ερευνητικών και 
καινοτομικών προϊόντων (νέων στην επιχείρηση), μέσω 
κουπονιών καινοτομίας, και Δράσεις για την προαγωγή 
επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία 

 ΕΠΑΝΕΚ 1b 

Υποδράση 4 

Φυτώρια ιδεών και επιχειρήσεων (φιλοξενία και αρχική 
στήριξη επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ)  

 ΕΠΑΝΕΚ 

Υποδράση 5 

Σχολεία επιχειρηματικότητας (βελτίωση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των νέων επιχειρηματιών στους τομείς της ΠΣΕΕ)  

 

Υποδράση 6 

Προώθηση και αξιοποίηση της αριστείας για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας και της 
εμπέδωσης στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

 ΕΠΑΝΕΚ ΒΑΑ 

Υποδράση 7 

Ανάπτυξη & προσαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων 
λογισμικού & ψηφιακού περιεχομένου 

ΕΠΑΝΕΚ 2b 

Υποδράση 8 

Υποστήριξη δράσεων απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες 

ΕΠΑΝΕΚ 3cΒΑΑ 
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Υποδράση 9 

Στήριξη ρευστότητας (για επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών) 

ΕΠΑΝΕΚ 3cΒΑΑ 

Υποδράση 10 

Αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία 
σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

ΕΠΑΝΕΚ 3cΒΑΑ λοιπά Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
(Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΤΕΠ, JESSICA κλπ.) 

Υποδράση 11 Αναβάθμιση δημόσιων ερευνητικών υποδομών στη Θήβα (με 
περιφερειακή και υπερ-περιφερειακή εμβέλεια) 

 Υποδράση 12 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Εφαρμογής δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Επιχειρήσεις 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.18 18 Παρεμβάσεις προώθησης συστάδων 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικές διαδρομές  

Τίτλος 
Παρεμβάσεις προώθησης συστάδων επιχειρήσεων και επιχειρηματικές 
διαδρομές 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού)   

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Υ Μ Μ  

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Υ Μ Μ  Μ Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών προοπτικών 
Μειωμένη αυθόρμητη επιχειρηματικότητα 

 
Η έννοια της «συστάδας» ή cluster στον αστικό χώρο παραπέμπει στη 
συγκέντρωση στην ίδια μικρο-περιοχή (πχ. δρόμος, γειτονιά, πλατεία.) 
ομοειδών ή συμπληρωματικών οικονομικών μονάδων, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία οικονομιών συγκέντρωσης. Τα οφέλη επιμερίζονται και στις 
επιχειρηματικές μονάδες, στη συγκεκριμένη μικρο-περιοχή, αλλά και στην 
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ευρύτερη περιοχή η οποία επωφελείται από οικονομικά πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα, ενίσχυση ταυτότητας κλπ.  

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση συνίσταται στην προώθηση συστάδων επιχειρήσεων με αμοιβαίες 
διασυνδέσεις (κατά κανόνα μικρού ή και πολύ μικρού μεγέθους), ομοειδών ή 
συμπληρωματικών. Εμφαση είναι σε συστάδες από επιχειρήσεις με χωρική 
εγγύτητα (γραμμική ή επιφανειακή) (ο όρος «διαδρομές» παραπέμπει σε 
περιοχές κλίμακας πεζού) ούτως ώστε να προκύψουν οικονομίες συγκέντρωσης 
και να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας και αστικότητας. Ενέργειες τέτοιου 
τύπου που έχουν εφαρμοστεί ήδη σε άλλες περιοχές της μητροπολιτικής Αθήνας 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 
παρούσας. 

Υποδράση 1 

Δημιουργία δικτύων, έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και 
συστάδων (clusters) ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα 
ερευνητικά κέντρα, στους τομείς που θα αναδείξει η ΠΣΕΕ 

 ΕΠΑΝΕΚ 1b 

Υποδράση 2 

Αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάπτυξη δικτύων και 
συμπράξεων μεταξύ Επιχειρήσεων, Επαγγελματικών Φορέων 
κλπ. 

 ΕΠΑΝΕΚ 1b 

Υποδράση 3 

Παρεμβάσεις αρχικής δικτύωσης (networking) και 
δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και 
επιχειρηματικών δικτύων. Παροχή δυνατότητας σχεδίασης 
δράσεων τύπου «proof of concept» (φυτώριο ιδεών) για τη 
δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης γνώσης 

 ΕΠΑΝΕΚ 1b 

Υποδράση 4 

Υποστήριξη συστάδων επιχειρήσεων για αναζήτηση 
ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού: κατά 
προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ, για τη διείσδυση τους 
σε νέες αγορές ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών ή για την 
τοποθέτησή τους σε «ώριμες» αγορές με νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες 

 ΕΠΑΝΕΚ 1b 

Υποδράση 5 

Αξιοποίηση, οργάνωση και λειτουργία κοινών μηχανισμών 
πληροφόρησης και ενημέρωσης 

 ΕΠΑΝΕΚ 1b 

 Υποδράση 6 
Δημιουργία επιχειρηματικών διαδρομών στη Θήβα 
(συστάδων επιχειρήσεων χωροθετημένων στον ίδιο δρόμο ή 
μικροπεριοχή της πόλης) 

 Υποδράση 7 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Συλλογικοί επαγγελματικοί φορείς 

Εφαρμογής δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Επιχειρήσεις 

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ       
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 άλλο Χ Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις, Συλλογικοί φορείς 
επιχειρήσεων 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.19 19 Βελτίωση διαχείρισης απορριμμάτων και 
καθαριότητας πόλης 

Τίτλος Βελτίωση διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας πόλης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Υ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

   Μ Υ Μ  Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.4.1 Βελτίωση της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων 
1.4.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Η πρόθεση της Περιφέρειας ΣΕ να εφαρμόσει ΟΧΕ για την εξυγίανσης των Οινοφύτων 
και της βιομηχανικής ζώνης Ασωπού 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ  
Η άτυπη αλλά πολύ ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση στα Οινόφυτα προκαλεί σοβαρές 
πιέσεις στο περιβάλλον 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Ρυπαίνουσες δραστηριότητες 
Ελλειμα νέων μεθόδων καθώς και πληρότητας (μη κάλυψη μη οικιακών απορριμμάτων) 
διαχείρισης απορριμμάτων, και ανάγκη "νέου κυττάρου" στο ΧΥΤΑ Θήβας [νέο 
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο]  
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Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και 
δύσκολα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονη κοινωνία 
και ασφαλώς και η Θήβα, στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης του Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΤΟΣΔΑ). Σημειώνονται προβλήματα που εντοπίζονται στο 
τελευταίο όπως η απουσία υποδομών επεξεργασίας απορριμμάτων (μηχανική 
ανακύκλωση, κομποστοποίηση), τελικής διάθεσης, διαχείρισης ΑΕΚΚ και 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το 52% των 
απορριμμάτων είναι οργανικά. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η παρούσα δράση αφορά τα τμήματα του σύνθετου κυκλώματος της 
διαχείρισης των απορριμμάτων που χωροθετούνται στο Δήμο της Θήβας, σε 
συνδυασμό με ενέργειες που απορρέουν από το Περιφερειακό και το Τοπικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 
Καλύπτει επίσης η δράση και τη βελτίωση της καθαριότητας της πόλης. 

(η παρούσα δράση περιλαμβάνει και ορισμένες υποδράσεις που αφορούν τόσο 
τα στερεά απορρίμματα, κύριο αντικείμενό της, όσο και ορισμένες κατηγορίες 
υγρών αποβλήτων, σε περίπτωση που απαιτείται κοινή προσέγγιση. Οι 
υποδράσεις αυτές σημειώνονται με την ένδειξη «Σ+Υ». Οι υποδράσεις που 
αφορούν αποκλειστικά τα υγρά απόβλητα περιλαμβάνονται στη δράση ΔΔ 20) 

Υποδράση 1 Βελτιστοποίηση των θέσεων των κάδων προδιαλογής 
βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε ξεχωριστά 
ρεύματα (ΤΟΣΔΑ) 

Υποδράση 2 Ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο με την 
προμήθεια και δωρεάν διανομή, σε πρώτη φάση 
βιοδιασπώμενων σακούλων αλλά και καφέ κάδων (ΤΟΣΔΑ) 

Υποδράση 3 Αγορά έως 4 οχημάτων τύπου πρέσας για την ανακύκλωση 
(εφόσον απαιτηθεί μετά από σχετική διερεύνηση) (ΤΟΣΔΑ) 

Υποδράση 4 Κατασκευή ενός Πράσινου Σημείου (Βασικού Τύπου-ΒΠΣ) 
(με εξοπλισμό και για κομποστοποίηση) για την κάλυψη των 
αναγκών της ΔΕ Θήβας (σημ. πιθανώς εκτός του οικιστικού 
ιστού της πόλης, επιλέξιμο στο ΣΟΑΠ κατ’ εξαίρεση λόγω της 
οργανικής συνέργειας με το εντός ιστού σύστημα διαχείρισης 
των απορριμμάτων) (ΤΟΣΔΑ) 

Υποδράση 5 Αυτοτελής μονάδα κομποστοποίησης (ενδεχομένως, αν 
καθυστερήσει η κατασκευή του ΒΠΣ της υποδράσης 4) 
(ΤΟΣΔΑ) 

Υποδράση 6 Τοποθέτηση τηλεματικού συστήματος διαχείρισης του στόλου 
των οχημάτων (απορριμματοφόρων) και επανασχεδιασμός 
δρομολογίων απορριμματοφόρων 

Υποδράση 7 Εφαρμογή μεθόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας (παροχή κινήτρων έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να 
προβούν σε ενέργειες αντιρρύπανσης και απορρύπανσης 
αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες) (Σ+Υ) 

ΕΠΑΝΕΚ 6f 
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Υποδράση 8 Μέτρηση & Παρακολούθηση περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος για την ενίσχυση της αειφορίας: Αντικείμενο 
των δράσεων της κατηγορίας αυτής αφορά στην μέτρηση και 
συστηματική παρακολούθηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της επιχείρησης (Σ+Υ) 

ΕΠΑΝΕΚ 6f 

Υποδράση 9 Δράσεις προς τις επιχειρήσεις με σκοπό τη μείωση της 
επίπτωσης των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και της 
αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων (Σ+Υ) 

ΕΠΑΝΕΚ 6g 

 Υποδράση 10 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΦΟΣΔΑ Στερεάς Ελλάδος 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ, βάσει 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΦΟΣΔΑ Στερεάς Ελλάδος 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ, βάσει 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Πράσινο Ταμείο,  ΦΟΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) ΕΤΕ, Χορηγίες 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο Πρόγραμμα LIFE, Πρόγραμμα – πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
CIP/COSME 

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Αμεσα ή με 
Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΤΟΣΔΑ και ΣΟΑΠ 
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1.1.20 20 Βιώσιμη διαχείριση νερού και υγρών 
αποβλήτων 

Τίτλος Βιώσιμη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

 Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ Υ     Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.3.1 Βελτίωση της υδροδότησης και των απαιτούμενων δικτύων 
1.3.2 Κατασκευή και βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  
Η πρόθεση της Περιφέρειας ΣΕ να εφαρμόσει ΟΧΕ για την εξυγίανσης των Οινοφύτων 
και της βιομηχανικής ζώνης Ασωπού 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Η άτυπη αλλά πολύ ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση στα Οινόφυτα προκαλεί σοβαρές 
πιέσεις στο περιβάλλον 
Πιέσεις στον αγροτικό τομέα 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Ρυπαίνουσες δραστηριότητες 
Ελλειμμα δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ  
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Μέρος των πολιτικών της βιώσιμης ανάπτυξης για τις πόλεις είναι η 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην οποία υπάγεται το θέμα της διαχείρισης και 
εξοικονόμηση ύδατος 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την καλύτερη διαχείριση και την 
εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και για τη βελτίωση των υποδομών 
ύδρευσης και της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Οι νέες τεχνολογίες 
υποστηρίζουν πολλές από τις υποδράσεις. 

Υποδράση 1 Τηλεδιαχείριση άρδευσης  1.1.4.3 και σε ΚΧ ή μόνο σε χωράφια 

Υποδράση 2 Βελτίωση άρδευσης [υφιστάμενου πρασίνου Δήμου]  1.1.1.2 
μάλλον αυτό για ΚΧ, όχι το προηγούμενο 

Υποδράση 3 Προστασία και διαχείριση υδάτινου πλούτου του Δήμου 
1.1.4.2 

Υποδράση 4 Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων 
ύδρευσης (τηλεχειρισμός κλπ.) δικτύου ύδρευσης   

Υποδράση 5  Βελτίωση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου ομβρίων  

Υποδράση 6 Επέκταση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων με 
κάλυψη των περιοχών που δεν καλύπτονται, και σύνδεση των 
μη συνδεδεμένων στις περιοχές που καλύπτονται 

Υποδράση 7 Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και συστήματα υδροληψίας, καθώς και σε 
δίκτυα μεταφοράς και διανομής 

Υποδράση 8 Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
από ΕΕΛ με έμφαση στην αστική και περιαστική χρήση κατά 
την έννοια της ΚΥΑ 145116/2011  

Υποδράση 9 Διευθέτηση μη διευθετημένων ρεμάτων 

Υποδράση 10 Συλλογή βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) (πιλοτική 
εφαρμογή, Συνοπτικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου 
(44) 

 Υποδράση 11 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ, βάσει 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ, βάσει 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  107 

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.21 21 Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης 

Τίτλος Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση  Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

 Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

     Υ     Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Τα προβλήματα που απορρέουν από την εγκατάσταση και λειτουργία 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) αφορούν κυρίως στην 
παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας, λόγω χρήσης μουσικής ή μουσικών 
οργάνων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση της αδείας, την οχλαγωγία από τη 
συγκέντρωση ανθρώπων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους και οδούς κατά τις 
βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες, την παράνομη αλλαγή χρήσης ορισμένων 
ΚΥΕ (π.χ. από παραδοσιακό καφενείο σε μπαρ), καθώς και την παράνομη 
κατάληψη του δημοσίου χώρου από τραπεζοκαθίσματα ή και παρανόμως 
σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άλλη βασική πηγή ηχορύπανσης είναι η 
κυκλοφορία των οχημάτων 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπιση της ηχορύπανσης τόσο προληπτικά 
όσο και ελεγκτικά. 

Υποδράση 1 Μελέτη Θορύβου για την πόλη της Θήβας 
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Υποδράση 2 

Προώθηση μέτρων περιορισμού του θορύβου, 
Χαρτογραφήσεις και Σχέδια Δράσης Θορύβου στην πόλη της 
Θήβας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6e 

Υποδράση 3 

Πιλοτικές / καινοτόμες παρεμβάσεις περιορισμού του 
θορύβου 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6ivΟΧΕ 

Υποδράση 4 

Βελτίωση θεσμικού και διοικητικού πλαισίου αντιμετώπισης 
της ηχορύπανσης, ιδίως από κέντρα διασκέδασης και 
μεγάφωνα στο δημόσιο χώρο (Έκδοση κανονιστικής διάταξης 
κατά το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με την 
οποία θα τεθούν συγκεκριμένα χωροθετικά κριτήρια από 
συγκεκριμένες οχλούσες κατηγορίες ΚΥΕ και θα συσχετισθούν 
οι χωροθετήσεις νέων ΚΥΕ με συγκεκριμένους τύπους 
περιοχών, όπως περιοχές με κεντρικές λειτουργίες όπου η 
κατοικία δεν αποτελεί την κύρια χρήση, περιοχές με 
φαινόμενα εγκατάλειψης και σταδιακής μείωσης της 
κατοικίας, περιοχές κορεσμένες με αυξημένη παρουσία ΚΥΕ, 
περιοχές που παρουσίαζαν έντονη συγκέντρωση ΚΥΕ και 
τώρα παρουσιάζουν στοιχεία εγκατάλειψης χωρίς να έχουν 
αναπληρωθεί από άλλες χρήσεις., Συμπλήρωση/τροποποίηση 
του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου περί αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας ΚΥΕ (άρθρο 80 ΔΚΚ, άρθρο 22 ν. 3536/2007 και 
Υγειονομική διάταξη 96967/12 (ΦΕΚ Β’ 2718)., 
Διαφοροποίηση των δημοτικών τελών ανά κατηγορία και 
τύπους περιοχών. Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΛΑΣ 
και Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Χώρου των δήμων, 
ιδιαίτερα ως προς τις ανακριτικού τύπου αρμοδιότητες.) 

Υποδράση 5 
Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού πρόληψης και 
αντιμετώπισης ήχεoρύπανσης 

Υποδράση 6 
Άλλες δράσεις που θα προκύψουν από τη Μελέτη Θορύβου για 
το Δήμο Θηβαίων (υποδράση 1) 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΕΛΑΣ 

δράσεις ΕΣΠΑ: + βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΕΛΑΣ 

δράσεις ΕΣΠΑ: + βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 
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Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΕΛΑΣ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.22 22 Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης  

Τίτλος Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Υ   Μ  Μ Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 

 

Το πρόβλημα της οπτικής ρύπανσης στη Θήβας (όπως και σε άλλες πόλεις) είναι 
πολυδιάστατο, και αφορά τόσο τα κτήρια όσο και το δημόσιο κοινόχρηστο 
χώρο. Επιμέρους εκδηλώσεις του είναι οι εξής: α) Ανεξέλεγκτα γκράφιτι κα 
επιγραφές με σπρέι (συνθήματα κλπ.). β) Παράνομες ή καταχρηστικές 
επιγραφές στις όψεις των κτηρίων. γ) Ανεξέλεγκτες διαφημιστικές πινακίδες στο 
δημόσιο χώρο. δ) Ανεξέλεγκτη αφισοκάλυψη. ε) Παράνομες πρόσθετες (μη 
δομικές) κατασκευές στις ταράτσες των κτηρίων. στ) Συσσώρευση 
πληροφοριακών πινακίδων (δημόσιων, εν γένει νομίμων αλλά μη 
συντονισμένων χωροθετικά) και διαφημιστικών πινακίδων επί στύλων ή άλλων 
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κατασκευών στους δρόμους, που δημιουργεί οπτικό χάος,. ζ) Φωτορρύπανση 
(φαινόμενο υπερβολικού και λανθασμένου φωτισμού)). Εχει διάφορες 
διαστάσεις, νόμιμες και παράνομες, και αποτελεί ένα μείζων πρόβλημα η 
συνειδητοποίηση του οποίου αυξάνει 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες σε διάφορες επίπεδα και μορφές οπτικής 
ρύπανσης. 

Υποδράση 1 
Βελτίωση και αποσαφήνιση νομοθεσίας σχετικά με τη ρύπανση 
από γκράφιτι, αφίσες, επιγραφές, διαφημιστικές πινακίδες 
κλπ. 

Υποδράση 2 

Δημιουργία στο Δήμο μηχανισμού «άμεσης επέμβασης» για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων οπτικής ρύπανσης (όλων των 
ειδών) που θα ενσωματώσει και υφιστάμενα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα (προτεραιότητα σε μνημεία και σημαντικά κτήρια 
και κατασκευές) 

Υποδράση 3 Παροχή ειδικών χώρων για τη νόμιμη δημιουργία γκράφιτι 

Υποδράση 4 

Σύνταξη οδηγού τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών 
(πληροφοριακών πινακίδων κλπ.) στο πλαίσιο της συνολικής 
διαμόρφωσης (πχ. φύτευση) στους κοινόχρηστους χώρους [ως 
κεφαλαίου Προδιαγραφών παρεμβάσεων αστικού 
σχεδιασμού] 

Υποδράση 5 
Συντονισμός υπηρεσιών και φορέων που τοποθετούν 
επιγραφές κλπ. στους κοινόχρηστους χώρους 

Υποδράση 6 
Επανεξέταση του πλαισίου που αφορά τις πρόσθετες 
κατασκευές στις ταράτσες των κτηρίων 

Υποδράση 7 
Διαμόρφωση κανόνων για τον (υπερ)φωτισμό και την 
αποφυγή της φωτορρύπανσης 

Υποδράση 8 Πρόγραμμα ανακαίνισης όψεων κτηρίων  

Υποδράση 9 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣΔΑ 

Βάσει ΠΕΠ 

Επιτροπή Συντονισμού ΣΟΑΠ 

Εφαρμογής ΔΘ 

Βάσει ΠΕΠ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 
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Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χορηγίες 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.23 23 Πράσινες ταράτσες-Κατακόρυφοι κήποι 

Τίτλος Πράσινες ταράτσες-Κατακόρυφοι κήποι 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ  

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Υ   Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός σε ορισμένες περιοχές  
Πολύ χαμηλό ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

  

Η Θήβα δεν διαθέτει επαρκείς, για τα δεδομένα των πυκνοτήτων και του 
οικιστικού ρόλου του, πράσινου χώρους. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση εστιάζει στην αύξηση του πρασίνου στους ιδιωτικούς (κυρίως) χώρους 
που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο πράσινο. 

Υποδράση 1 Φύτευση ταρατσών-άδειων χώρων δημόσιων κτηρίων 

Υποδράση 2 
Κατασκευή πράσινων δωμάτων σε σχολικά συγκροτήματα του 
Δήμου Θηβαίων 
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Υποδράση 3 
Παροχή τεχνογνωσίας για τη φύτευση ταρατσών/μπαλκονιών 
προς το κοινό- Υλοποίηση (π.χ. αποστολή «κουτιών» με 
οδηγίες σπόρους) 

Υποδράση 4 
Υποστήριξη δημιουργίας και υλοποίηση κατακόρυφων κήπων 
σε όψεις κτηρίων 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, κατά περίπτωση δημόσιου φορείς που διαθέτουν 
κατάλληλα κτήρια 

Εφαρμογής ΔΘ, κατά περίπτωση δημόσιου φορείς που διαθέτουν 
κατάλληλα κτήρια, ιδιώτες ιδιοκτήτες κτηρίων 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Χ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.24 24 Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων 
και μεγάλων πράσινων χώρων 

Τίτλος Ενέργειες για αναζωογόνηση των πάρκων και μεγάλων πράσινων χώρων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

    Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

     Μ  Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός σε ορισμένες περιοχές  
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 
Πολύ χαμηλό ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

 

Οι χώροι πρασίνου παρουσιάζουν σαφές έλλειμμα στη Θήβας συνολικά, με 
μεγαλύτερη ένταση σε ορισμένα τμήματά του 
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Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση εστιάζει στους μεγάλους χώρους πρασίνου (σε αντιδιαστολή προς 
κοινόχρηστους χώρους άλλου τύπου) και περιλαμβάνει ενέργειες αύξησης και 
διαχείρισης.  

Υποδράση 1 Στρατηγικός σχεδιασμός (επιλογή χώρων πρασίνου, 
ιεράρχηση). Κριτήρια: 

 Υποβάθμιση των φυσικών χαρακτηριστικών (χλωρίδας) 

 Χωροθέτηση σε περιοχή με έλλειμμα ανάλογων χώρων 
σε ικανοποιητική κατάσταση 

 Χωροθέτηση σε περιοχή με έντονα οικονομικά ή 
κοινωνικά προβλήματα 

 Δυνατότητα συμβολής στην οικονομική αναζωογόνηση 
ή / και στην κοινωνική συνοχή της Θήβας 

 Εμβληματικότητα (τοπόσημο, ρόλος σε ταυτότητα) 
θέσης, τοπική ή ευρύτερη  

 Συνέργεια με άλλα συγκεκριμένα έργα 

 Πρόβλεψη από σχεδιασμό (ΓΠΣ…). 

Κόστος (σε συνάρτηση με σύνολο διαθέσιμων πόρων σε κάθε 
φάση του συνολικού Προγράμματος για το Κέντρο 

Υποδράση 2 Δημιουργία νέων μεγάλων χώρων πρασίνου  

Υποδράση 3 Επέκταση δενδροστοιχιών  

Υποδράση 4 Συντήρηση χώρων πρασίνου  

Υποδράση 5 Αναπλάσεις περιαστικού πρασίνου   

Υποδράση 6 Βοτανικός Κήπος  

Υποδράση 7 

 

Αξιοποίηση του παλαιού νεκροταφείου ως χώρου πρασίνου 

Υποδράση 8 Ειδική παρέμβαση στο Δάσος Μοσχοποδιού (εκτός 
πολεοδομικού ιστού) για πιο οργανική σύνδεση με την 
καθημερινότητα των κατοίκων 

Υποδράση 9 

 

Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: + βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       
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Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.25 25 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Τίτλος Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

 Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ Υ  Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.1.2 Παρεμβάσεις Διαχείρισης και Αποτροπής Κινδύνων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Η πρόθεση της Περιφέρειας ΣΕ να εφαρμόσει ΟΧΕ για την εξυγίανσης των Οινοφύτων 
και της βιομηχανικής ζώνης Ασωπού 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Η άτυπη αλλά πολύ ισχυρή βιομηχανική συγκέντρωση στα Οινόφυτα προκαλεί σοβαρές 
πιέσεις στο περιβάλλον 
Ελλειψη δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
Κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή.  

 
Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις 
πιο πρόσφατες αναλύσεις θα ενισχυθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες ακόμα και 
αν ληφθούν τα (σε κάθε περίπτωση απαραίτητα) προληπτικά μέτρα. Είναι 
συνεπώς αναγκαίο, παράλληλα προς τα τελευταία, να ληφθούν και μέτρα 
προσαρμογής που θα αντιμετωπίσουν τις αναπόφευκτες επιπτώσεις του 
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φαινομένου. Στην περίπτωση της Θήβας εκτιμάται ότι θα έχουν ιδιαίτερες 
επιπτώσεις η συχνή εμφάνιση ακραίων φαινομένων και πλημμυρικών 
συμβάντων, η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας, και η μείωση των υδατικών 
πόρων (το τελευταίο κυρίως θα πλήξει την ευρύτερη, αγροτική, περιοχή, αλλά 
θα επηρεάσει και την πόλη έμμεσα) 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προσαρμογής (σε αντιδιαστολή προς την 
πρόληψη) στις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Υποδράση 1 
Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των 
συνεπειών από την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας 

Υποδράση 2 

Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης (πρόληψης) 
πλημμυρικών συμβάντων λόγω ακραίων καιρικών 
φαινομένων 

ΠΕΠ 5a ΒΑΑ 

Υποδράση 3 

Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης (πρόληψης) 
της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς 
πόρους  

ΠΕΠ 5a ΒΑΑ 

Υποδράση 4 
Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης επιπτώσεων 
στην οικονομική δραστηριότητα, [Εθνική Στρατηγική για την 
Ερευνα & Καινοτομία] 

 Υποδράση 5 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΕΝ  

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΕΝ  

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΥΠΕΝ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο Ειδικοί πόροι και προγράμματα από ΕΕ 

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 

 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  121 

 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  122 

1.1.26 26 Μετακίνηση σημαντικών φορέων του 
δημοσίου τομέα στη Θήβα 

Τίτλος Μετακίνηση σημαντικών φορέων του δημοσίου τομέα στη Θήβα 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ  Μ Υ Μ    Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Σημαντικό αστικό κέντρο (ένα εκ των τεσσάρων της ΠΣΤΕ)  
Μερικώς ορθές θέσεις του νέου ΡΣΑ για το ρόλο της Θήβας 
Μερικώς ορθές θέσεις της μελέτης του νέου ΠΠΧΣΑΑ ΣΕ για το ρόλο της Θήβας 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Εγγύτητα με τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας-Αττικής, και διάχυση αρνητικών 
επιδράσεων από την τελευταία προς το ΔΘ 
Ελλειμμα brand name αναγνωρίσιμου ευρύτερα 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για τη μετακίνηση κάποιου/κάποιων μείζονος 
σημασίας (εθνικής, διαπεριφερειακής, περιφερειακής) δημόσιων φορέων στη 
Θήβας, που θα λειτουργήσει εμβληματικά γιο κύρος της πόλης και τις 
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μητροπολιτικές προοπτικές. Η πολύ καλή προσπελασιμότητα και η στενή σχέση 
με τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας διευκολύνουν αυτή την επιδίωξη. 

Υποδράση 1 Κατάρτιση προκαταρκτικού καταλόγου με πιθανούς 
υπερτοπικούς δημόσιους φορείς για μετακίνηση στη Θήβα 
(δυνατότητα και αναβάθμισης του υπερτοπικού ρόλου 
υφιστάμενων φορέων), με αξιολόγηση εφικτότητας 

Υποδράση 2 Ενέργειες στρατηγικού χαρακτήρα: Επιλογή τελικών φορέων 
προς μετακίνηση/αναβάθμιση (σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες, με πολιτικά και τεχνικά 
κριτήρια).  

Υποδράση 3 Ενέργειες επιχειρησιακού χαρακτήρα (συγκεκριμένες 
μετακινήσεις και αναβαθμίσεις επιτελικών δημόσιων 
υπηρεσιών στη Θήβα,) με εξεύρεση και προετοιμασία 
κατάλληλου χώρου (πιθανώς σε κτήριο-τοπόσημο), θεσμικές 
ρυθμίσεις, και υλοποίηση μετακίνησης.  

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΔΔΑΔ, Υπουργείο Οικονομικών, κατά περίπτωση 
δημόσιου φορείς 

Εφαρμογής ΥΔΔΑΔ, Υπουργείο Οικονομικών, κατά περίπτωση δημόσιου 
φορείς 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Χ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.27 27 Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

Τίτλος Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) 1 

Εργο (φυσικό) 1 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση 1 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ  Μ   Υ Μ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Περιλαμβάνονται δράσεις άμεσης εφαρμογής (σε αντιδιαστολή προς τις 
δομικές), συναφείς με την αισθητική ή/και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης 

Υποδράση 1 Συστηματική συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών (με 
αντιμετώπιση σε πρώτο στάδιο και υπαρχουσών διαχρονικών 
φθορών κλπ.) 

Υποδράση 2 Εικαστική αξιοποίηση ορατών πίσω/ πλάγιων όψεων μεγάλων 
κτηρίων 
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Υποδράση 3 Εισαγωγή μορφολογικών προδιαγραφών και κινήτρων για 
την βελτίωση της αρχιτεκτονικής των κτηρίων και των 
δημόσιων χώρων 

 Υποδράση 4 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

Εφαρμογής ΔΘ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Χ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χορηγίες 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.28 28 Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για 
παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο 

Τίτλος Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Υ Υ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ Μ Υ Μ Μ Υ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Προβλήματα αντιληπτικής εικόνας στη Θήβα --Ελλεμμα αναγνωσιμότητας, δυσκολίες 
προσανατολισμού 
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 

  

Η διαμόρφωση του δημόσιου χώρου (όχι μόνο στη Θήβας αλλά γενικότερα στις 
ελληνικές πόλεις) χαρακτηρίζεται από έλλειψη αισθητικής συνοχής, 
λειτουργικά προβλήματα, και χρήση ακατάλληλων υλικών, σε όλες τις 
συνιστώσες της (αρχιτεκτονικό ύφος, διαστασιολόγηση, επιστρώσεις, φυτεύσεις, 
αστικός εξοπλισμός κ.ά.). 
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Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση προβλέπει (όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και 
τις πόλεις με επιτυχημένους δημόσιους χώρους), τη δημιουργία σχετικού 
Οδηγού που θα παρέχει πλαίσιο προδιαγραφών και κατευθύνσεων για τις 
αναφερόμενες παρεμβάσεις (Η δράση θα μπορούσε να συντονιστεί με τυχόν 
αντίστοιχες εκτός της περιοχής του ΣΟΑΠ Θηβαίων) Σημ. Αφορά μόνο το 
σχεδιασμό, όχι την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο ή τη λειτουργία 
του, που καλύπτονται από άλλες δράσεις του παρόντος. 

Υποδράση 1 

Δημιουργία Προδιαγραφών για τις παρεμβάσεις στο δημόσιο 
χώρο (πλατείες, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, ποδηλατόδρομους, 
λοιπούς ελεύθερους χώρους κοινόχρηστου χαρακτήρα) που θα 
παρέχουν ένα ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο για τις επιμέρους 
παρεμβάσεις. Οι προδιαγραφές είναι προτιμότερο να μην 
αφορούν μόνο τη Θήβας αλλά το σύνολο του Λεκανοπεδίου.  

Υποδράση 2 
Δημιουργία Οδηγού παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο του 
Δήμου Θηβαίων, με επιχειρησιακές κατευθύνσεις εφαρμογής 
των Προδιαγραφών 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΥΠΕΝ 

Επιτροπή Συντονισμού ΣΟΑΠ, ΔΠ, 

Εφαρμογής ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΥΠΕΝ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.29 29 Αναμόρφωση πεζοδρομίων και 
υφιστάμενων πεζοδρόμων 

Τίτλος Αναμόρφωση πεζοδρομίων και υφιστάμενων πεζοδρόμων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ  

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ Μ Μ Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 
1.2.5 Βελτίωση υποδομών βιώσιμης κινητικότητας και σήμανσης 
1.2.6 Βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 
Συχνά κακή ποιότητα οδοστρωμάτων και επιστρώσεων κοινόχρηστων χώρων και 
πεζοδρομίων 
Ελλειμμα μορφών βιώσιμης κινητικότητας  
Δημοτικά και ιδιωτικά κτήρια και δημόσιος χώρος με χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα 
(μη υλοποίηση σχετικών σχεδιασμών για δημοτικά κτήρια) 

 

Τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι τόσο στο κέντρο όσο και, συχνά, στις 
συνοικίες της Θήβας δεν ευνοούν το βάδισμα και την πεζή μετακίνηση για 
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μικρό, μεσαίο ή μεγάλο μήκος μετακίνησης. Αυτό οφείλεται σε πολλαπλούς 
λόγους, μεταξύ των οποίων είναι:  

• το ανεπαρκές πλάτος των πεζοδρομίων, που σπανίως ξεπερνά τα 2 μ, 
ενώ σύμφωνα με τα Πολεοδομικά Σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ) ,πρέπει να 
υπερβαίνει τα 4 μ σε περιοχές με εμπορική δραστηριότητα. Το ανεπαρκές 
πλάτος πεζοδρομίων υφίσταται στο σύνολο του οδικού δικτύου της πόλης της 
Θήβας, με εξαίρεση ίσως μιας δεκάδας κεντρικών αρτηριών.  

• η παράνομη στάθμευση οχημάτων επί των πεζοδρομίων και ιδίως 
μοτοσυκλετών που τα καθιστούν αδιάβατα από τους πεζούς (διοικητική 
ενέργεια αστυνόμευσης).  

• η κατάληψη των πεζοδρομίων από πρόσκαιρα ή μόνιμα εμπόδια όπως 
είναι εμπορεύματα, σκουπίδια, κάδοι, αστικός εξοπλισμός, κάλαθοι άχρηστων, 
στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, πινακίδες σήμανσης, στύλοι φωτισμού, 
μεταλλικά ερμάρια των ΔΕΚΟ, πίλαρ ΔΕΗ, καφάο ΟΤΕ, κολωνάκια, κάγκελα, 
ζαρντινιέρες, κλπ.  

• το ότι η επιφάνεια βαδίσματος των πεζοδρομίων πολύ συχνά είναι 
κατεστραμμένη και επικίνδυνη, με ελλιπή φωτισμό το βράδυ, ακατάλληλη για 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

• η ασυνέχεια των πεζοδρομίων και η δυσκολία διάβασης των 
διασταυρώσεων σηματοδοτημένων ή μη λόγω κακής κατάστασης της 
διαγράμμισης στις διαβάσεις των πεζών ή των μικρών χρόνων πρασίνου για 
τους πεζούς.  

• ο ανεπαρκής νυκτερινός φωτισμός κατά τις νυκτερινές ώρες 

Πολλά από τα ανωτέρω προβλήματα αφορούν τη νοοτροπία των χρηστών-
πολιτών και μπορούν να αντιμετωπιστούν με soft ενέργειες, καμπάνιες, 
επιμόρφωση, κλπ., ενώ ακόμη και η καθημερινή συντήρηση των πεζοδρομίων 
(στην οποία υπό την ευρεία έννοια εμπίπτει και ο καθαρισμός) αποτελεί ευθύνη 
των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κτηριοδομικού Κανονισμού (άρθρο 24-παρ. 2.1: 
Υπόχρεοι για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών 
έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή 
επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία 
βρίσκονται). 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει διάφορες σχετικές με το πρόβλημα ενέργειες. Αφορά 
συνολικά το «δίκτυο μετακίνησης πεζών» (πεζόδρομους, δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας, και πεζοδρόμια). Θα αναπροσδιοριστεί βάσει του ΣΒΑΚ 

Υποδράση 1 Κατασκευή και βελτίωση υφισταμένων πεζοδρομίων   

Υποδράση 2 Προσαρμογή ορισμένων πεζοδρομίων, από άποψη διατομής 
και οργάνωσης, ενίοτε με διαπλάτυνση σε βάρος του 
καταστρώματος των οδών, για να παίζουν ρόλο λειτουργικών 
αξόνων κίνησης πεζών, ως συνιστωσών του συνολικού 
δικτύου κίνησης πεζών Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες 
παρέμβασης)  

Υποδράση 3 Ανάπτυξη και χρήσης συστημάτων ΤΠΕ και εφαρμογών 
«έξυπνης πόλης» στη διαχείριση δικτύων, του οδοφωτισμού 
και της ασφάλειας των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων 
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(μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και επίσπευσης 
επεμβάσεων)  

Υποδράση 4 Αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργικότητας των 
πεζοδρομίων και πεζοδρόμων (κατάλληλες επιστρώσεις, 
οργάνωση κατακόρυφων στοιχείων‒κολώνες, φανάρια, 
πινακίδες, κλπ.—ούτως ώστε να μην παρεμποδίζουν της 
διέλευση και να μη δημιουργούν οπτικά εμπόδια, 
καθαριότητα, εικόνα παρόδιων όψεων κτηρίων, αστική 
επίπλωση κ.ά.). Επίσης, υποστήριξη της κίνησης ΑΜΕΑ 
(διορθώσεις/πρόβλεψη σε ράμπες για ΑΜΕΑ 
(συμπεριλαμβανόμενων ραμπών για πρόσβαση στις παραλίες 
της Θήβας)., Οδεύσεις τυφλών, ήχο στα φανάρια για τη 
διέλευση τυφλών, διαδρομές για αύξηση της 
προσβασιμότητας από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
διασύνδεση των κοινόχρηστων χώρων, ράμπες και ασανσέρ 
σε σημαντικά κτήρια της πόλης όπου δεν υπάρχουν ή σε 
τουριστικά αξιοθέατα, κλπ.) 

Υποδράση 5 Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου για τα περίπτερα (και 
εφαρμογή του) 

Υποδράση 6 Νομοθετική ρύθμιση για τον εξορθολογισμό της τοποθέτησης 
εμποδίων (ταμπέλες, φανάρια, στύλοι κλπ.) σε πεζοδρόμια, και 
πεζόδρομους.  

 Υποδράση 7 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΥΠΕΝ, ΥΕΘΑ, ΥΠΟΜΕΔΙ, 
ΕΛΑΣ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΕΛΑΣ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Χ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 
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Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.30 30 Επέκταση δικτύου κίνησης πεζών 

Τίτλος Επέκταση δικτύου κίνησης πεζών 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Υ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Υ  Υ Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 
1.2.5 Βελτίωση υποδομών βιώσιμης κινητικότητας και σήμανσης 
1.2.6 Βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων για βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στο νέο 
ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 
Ελλειμμα μορφών βιώσιμης κινητικότητας  

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Περιλαμβάνει δράσης που αφορούν διάφορες μορφές αξόνων κίνησης πεζών 
(πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας). Εχει ισχυρή συνέργεια με τη δράση 
Δ36 (Πολιτιστικές διαδρομές και ενοποίηση αρχαιολογικών και πολιτιστικών 
χώρων) και ορισμένοι άξονες πεζών (της παρούσας δράσης) λειτουργούν ως 
γραμμικά στοιχεία της ενοποίησης 
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Υποδράση 1 Ολοκλήρωση ανάπλασης του κεντρικού πεζόδρομου της πόλης 
(οδός Επαμεινώνδα και ορισμένοι κάθετοι σε αυτή δρόμοι, σε 
βάθος ενός ΟΤ) και επέκτασή του 

Υποδράση 2 Δημιουργία δυτικού «περίπατου» 

Υποδράση 3 Ολοκλήρωση ανατολικού «περίπατου» 

Υποδράση 4 Ενοποίηση του δικτύου των πεζοδρόμων με τη δημιουργία 
συνδέσμων κίνησης πεζών (πεζοδρόμων, οδών ήπιας 
κυκλοφορίας ή διαπλατυσμένων πεζοδρομίων) μεταξύ των 
βασικών πεζοδρόμων-περιπάτων  

Υποδράση 5 Δημιουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και 
τηλεπίβλεψης του πεζοδρομημένου τμήματος της πόλης  

Υποδράση 6 Προς μελλοντική διαμόρφωση 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, βάσει 
ΕΠΑΝΕΚ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.31 31 Αναβάθμιση ή δημιουργία πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων 

Τίτλος Αναβάθμιση ή δημιουργία πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού)   

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Υ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ Μ Υ Μ Υ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός σε ορισμένες περιοχές  
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 
Δημοτικά και ιδιωτικά κτήρια και δημόσιος χώρος με χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα 
(μη υλοποίηση σχετικών σχεδιασμών για δημοτικά κτήρια) 

 

Οι πλατείες της Θήβας παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργικότητας και 
διαχείρισης ανάλογα με αυτά του δικτύου κίνησης πεζών (δράση 41), αλλά και 
ειδικά προβλήματα, όπως ο ανεπαρκής αριθμός. 
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Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Καθεαυτές, οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας εστιάζουν στα 
φυσικά χαρακτηριστικά των πλατειών: αστική σύνθεση, αστική «επίπλωση», 
φυτοτεχνία, βιοκλιματική αρχιτεκτονική). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, είναι 
αναγκαία η συνέργεια με δράσεις κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα και 
ασφάλειας στις περιβάλλουσες ζώνες ή στην ίδια την πλατεία.  

Υποδράση 1 Στρατηγικός σχεδιασμός (επιλογή πλατειών και εκτατικών 
χώρων, ιεράρχηση). Κριτήρια: 

 Έντονη υποβάθμιση των φυσικών χαρακτηριστικών της 
πλατείας 

 Μεγάλο έλλειμμα από άποψη βιοκλιματικών 
χαρακτηριστικών 

 Χωροθέτηση σε περιοχή με έλλειμμα ανάλογων χώρων 
σε ικανοποιητική κατάσταση 

 Χωροθέτηση σε περιοχή με έντονα οικονομικά ή 
κοινωνικά προβλήματα 

 Δυνατότητα συμβολής στην οικονομική αναζωογόνηση 
ή / και στην κοινωνική συνοχή της γειτονιάς 

 Εμβληματικότητα (τοπόσημο, ρόλος σε ταυτότητα) 
θέσης, τοπική ή ευρύτερη  

 Συνέργεια με άλλα συγκεκριμένα έργα 

 Βιωσιμότητα της παρέμβασης (=μικρός κίνδυνος 
αναπαραγωγής της υπάρχουσας προβληματικής 
κατάστασης) 

 Πρόβλεψη από σχεδιασμό (ΓΠΣ,). 

 Κόστος (σε συνάρτηση με σύνολο διαθέσιμων πόρων) 

Υποδράση 2 Αναπλάσεις υφιστάμενων πλατειών και ΚΧ  

Υποδράση 3 Δημιουργία νέων πλατειών και ΚΧ  

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Εφαρμογής ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  
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Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 

 

 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  137 

1.1.32 32 Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη 
πληροφόρηση στην πόλη 

Τίτλος Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Υ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Υ   Μ Υ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 
1.2.5 Βελτίωση υποδομών βιώσιμης κινητικότητας και σήμανσης 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
 

Το σύστημα σήμανσης στους δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 
παρουσιάζει ελλείψεις (απουσία ονομάτων δρόμων, αριθμών κτηρίων, άλλων 
πληροφοριακών πινακίδων κλπ.) και προβλήματα (πχ. οπτική επικάλυψη 
πινακίδων, οπτικό χάος λόγω πολλαπλότητας σημάτων, λάθος τοποθετήσεις 
κλπ.). Τα προβλήματα και οι ελλείψεις αυτές επηρεάζουν τόσο την 
καθημερινότητα όσο και, έμμεσα αλλά σαφώς, την οικονομική δραστηριότητα 
και την ασφαλή διαβίωση. Πέραν αυτών, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 
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αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για γενικότερη βελτίωση του επιπέδου 
πληροφόρηση στο πλαίσιο του δημόσιου χώρου. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση συνίσταται στη βελτίωση τέτοιων προβλημάτων της «φυσικής» 
σήμανσης, αλλά και στην προώθηση συμπληρωματικών μορφών 
πληροφόρησης, κυρίως ηλεκτρονικών. Προϋποθέτει την αξιολόγηση του 
υφιστάμενου «φυσικού» συστήματος σήμανσης, την ανάλυση όλων των 
σημείων ενδιαφέροντος στην περιοχή, την εκτίμηση ακτίνας αναγκαίας 
πληροφόρησης για το κάθε σημείο ενδιαφέροντος, και του αριθμού και της 
θέσης των σχετικών πινακίδων για πληροφόρηση προς πεζούς και 
εποχούμενους. Στον κατάλογο των σημείων ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται χώροι ιστορικής σημασίας, εκκλησίες, μουσεία, ιστορικά 
αξιόλογα κτήρια ιδιαιτέρως τα επισκέψιμα, δημόσια κτήρια όπως βιβλιοθήκες, 
δημαρχείο, άλλα αξιοθέατα (πχ γνωστά αγάλματα, πλατείες, κλπ.), σημεία 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης («i»), σταθμοί των μέσων σταθερής τροχιάς και 
κομβικοί σταθμοί των άλλων μέσω μεταφορών, σταθμοί ταξί, κτήρια κοινής 
ωφελείας όπως ΔΕΗ, ταχυδρομεία, ξενοδοχεία, και ενδείξεις για τα τοπόσημα 
κλπ.). 

Υποδράση 1 Αξιολόγηση και ολοκλήρωση σημερινού συστήματος 
πληροφόρησης (κυρίως «συμβατικής»: πινακίδων), 
διαμόρφωση πρότασης αναμόρφωσης, και εφαρμογή της. 
Συμπεριλαμβάνει τις ελλείψεις πινακίδων οδών και αρίθμησης 
οδών, συμπλήρωση και πρόταση ανασχεδιασμού 

Υποδράση 2 Καταγραφή όλων των σημείων ενδιαφέροντος στην πόλη, 
εκτίμηση ακτίνας αναγκαίας πληροφόρησης για το κάθε 
σημείο ενδιαφέροντος (catchment area), και του αριθμού και 
της θέσης των σχετικών πινακίδων και άλλων 
πληροφοριακών μέσων για πληροφόρηση προς πεζούς και 
εποχούμενους. Διαμόρφωση συνολικής πρότασης 

Στον κατάλογο των σημείων ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται: 

‐ χώροι ιστορικής σημασίας, αρχαιολογικοί χώροι, κα. 

‐ εκκλησίες,  

‐ μουσεία,  

‐ ιστορικά αξιόλογα κτήρια ιδιαιτέρως τα επισκέψιμα 

‐ κτήρια στα οποία έζησαν πρόσωπα σημαντικά για τη Θήβας 
ή ευρύτερα 

‐ δημόσια κτήρια όπως βιβλιοθήκες, δημαρχείο, Δημοτικό 
Θέατρο, Δημοτική Πινακοθήκη 

‐ σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (μαρίνες, παραλίες, 
χώροι αθλητισμού, ναυταθλητισμού, κ.ά.) 

‐ σημεία ψυχαγωγίας  

‐ σημεία γαστρονομίας  

‐ σημεία εμπορίου και μικροεμπορίου τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

‐ άλλα αξιοθέατα (πχ γνωστά αγάλματα) πλατείες, πάρκα, 
κλπ.,  
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‐ τα σημεία πληροφόρησης «i» του Δήμου,  

‐ σταθμοί των μέσων σταθερής τροχιάς  

‐ κομβικοί σταθμοί των άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς, 
αλλά και σταθμοί ταξί, σταθμοί ενοικιαζόμενων ποδηλάτων, 
κ.ά.  

‐ κτήρια κοινής ωφελείας,  

‐ κτήρια και σημεία πρώτων βοηθειών 

‐ ενδείξεις για landmarks της πόλης,  

‐ όπως και ενδείξεις για τα κεντρικά σημεία της αγοράς. 

Υποδράση 3 Εκσυγχρονισμός [αστικής] σήμανσης  

Υποδράση 4 Προώθηση/ Υλοποίηση συμπληρωματικών μορφών 
πληροφόρησης, κυρίως ηλεκτρονικών 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Σχετικοί φορείς 

Εφαρμογής ΔΘ, Σχετικοί φορείς 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Χ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.33 33 Οικονομικά εργαλεία εφαρμογής 
πολεοδομικού σχεδιασμού 

Τίτλος Οικονομικά εργαλεία εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ  Μ   Μ Μ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Σχετικά ανεπίκαιρος (θεσμικά και ουσιαστικά) ή/και ανεπαρκής πολεοδομικός 
σχεδιασμός (ΓΠΣ) 
Προβλήματα (μη) εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου 
Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός σε ορισμένες περιοχές  
Μη ολοκλήρωση εφαρμοσμένου πολεοδομικού σχεδιασμού (πολεοδομικών μελετών 
επέκτασης) 
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 

 

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν διαθέτει ενεργά οικονομικά εργαλεία για την 
εφαρμογή του. Το έλλειμμα μπορεί να είναι κρίσιμο για την επιτυχία του 
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σχεδιασμού τόσο σε περιοχές με προβλήματα όσο και σε περιοχές με 
αναξιοποίητο δυναμικό. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Κατά καιρούς έχουν προβλεφθεί διάφορα είδη εργαλείων οικονομικού 
χαρακτήρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων πολεοδομικής 
(με την ευρύτερη έννοια) υφής και στην υποστήριξη στόχων ή μέτρων που 
εντάσσονται κατ’ αρχήν στο πεδίο της πολεοδομικής/χωρικής πολιτικής. 

1. Με το άρθρο 11 του νόμου 1337/83 (όπως ισχύει), προβλέφθηκαν Ζώνες 
Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων ως υποστηρικτικά εργαλεία 
για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα εργαλεία αυτά δεν 
ενεργοποιήθηκαν (δεν εκδόθηκαν εκτελεστικά ΠΔ με τις λεπτομέρειες της 
εφαρμογής τους ούτε προβλέφθηκαν σχετικά κονδύλια). 

2. Με το ν. 4030 / 2011 (άρθρο 43) προβλέφθηκαν φορολογικά κίνητρα 
αποκατάστασης κτηρίων (δικαιούχοι: ιδιοκτήτες και μισθωτές ακινήτων, 
μέτρα: μείωση φόρου εισοδήματος, εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φόρου 
μεταβίβασης για τις αγοραπωλησίες ακινήτων κλπ.), ενώ προβλέφθηκε και 
πρώτη εφαρμογή σε δύο περιοχές του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας (στην 
περιοχή Γεράνι, και στην περιοχή Μεταξουργείο). Για την ενεργοποίησής τους 
απαιτούνταν η έκδοση εκτελεστικής ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ, 
αλλά δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία από τις φορολογικές αρχές για την τυχόν 
εφαρμογή της διαδικασίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επίσης, με το ν. 4014 
/ 2011 (άρθρο 25) προβλέφθηκε η διάθεση ειδικού πόρου του Πράσινου 
Ταμείου, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής,. Για την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας απαιτούνται (α) 
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, η έκδοση της οποίας εκκρεμεί. (β) υποβολή από τους Δήμους (στην 
παρούσα περίπτωση: Δήμο Αθηναίων) «συγκεκριμένων προτάσεων και 
μελετών για την υλοποίηση» των στόχων του νόμου 

3. Σημειώνεται, επίσης, ότι στο νέο ΡΣΑ υπάρχει μια γενική κατεύθυνση για 
χρήση εργαλείων δυνητικά (και ) οικονομικού χαρακτήρα 

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει υποδράσεις για την ενεργοποίηση των 
προαναφερόμενων οικονομικών εργαλείων και για την εφαρμογή τους στη 
Θήβας. 

Υποδράση 1 

Διερεύνηση των αιτιών της μη ολοκλήρωσης της 
ενεργοποίησης του μηχανισμού του άρθρου 43 του ν. 4030 / 
2011, και δυνατοτήτων άρσης τους, εφόσον αυτό αποδειχθεί 
εφικτό, με στόχο την επέκταση της εφαρμογής του μηχανισμού 
και σε περιοχές της Θήβας (βλ. υποδράση 2).  

Υποδράση 2 
Επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του 
μηχανισμού στη Θήβας 

Υποδράση 3 

Διερεύνηση της λειτουργικότητας και εφικτότητας του 
μηχανισμού της ΖΕΕ, στην περίπτωση παρεμβάσεων αστικής 
αναγέννησης, προώθηση τυχόν αναγκαίων θεσμικών 
αλλαγών, και ενεργοποίησής της στο πλαίσιο παρεμβάσεων 
αναγέννησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, Υπουργείο Οικονομικών 

Επιτροπή συντονισμού ΣΟΑΠ 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  142 

Εφαρμογής ΥΠΕΝ, Υπουργείο Οικονομικών 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΥΠΕΝ, Υπουργείο Οικονομικών 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χ (στην εφαρμογή) 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.34 34 Πολεοδομικές εφαρμογές, παρεμβάσεις 
ρυμοτομίας, ενοποίηση ακαλύπτων χώρων 

Τίτλος 
Πολεοδομικές εφαρμογές, παρεμβάσεις ρυμοτομίας, ενοποίηση ακαλύπτων 
χώρων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού)   

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

    Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ      Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.1 Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός και κτηματολόγιο 
1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 
3.2.1 Επαναδιοργάνωση και δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  

Υπαρξη νέου θεσμικού πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού που μπορεί να αξιοποιηθεί 
Αξιοποίηση υπηρεσιών smart city και ΤΠΕ για πολεοδομικές δράσεις 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Σχετικά ανεπίκαιρος (θεσμικά και ουσιαστικά) ή/και ανεπαρκής πολεοδομικός 
σχεδιασμός (ΓΠΣ) 
Προβλήματα (μη) εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου 
Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός σε ορισμένες περιοχές  
Μη ολοκλήρωση εφαρμοσμένου πολεοδομικού σχεδιασμού (πολεοδομικών μελετών 
επέκτασης) 
Χαμηλή ποιότητα οικιστικού ιστού και χώρου [ανάγκη αναπλάσεων] 
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Σε κάποιες περιοχές της Θήβας υπάρχουν προβλήματα ρυμοτομίας, που 
συμπεριλαμβάνουν τόσο τη μερική ή κακή εφαρμογή των σχεδίων όσο και τη 
σημειακή μη εφαρμογή κυρίως όσον αφορά προβλεπόμενους ΚΧ. Πέραν των 
απαλλοτριώσεων, μπορεί να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή ο νέος νόμος 
4269/2014 (άρθρο 10) καθώς και άλλα εργαλεία (υφιστάμενα ή που θα 
θεσπιστούν μελλοντικά) που δεν συνεπάγονται άμεσο δημοσιονομικό κόστος. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες αντιμετώπισης των πιο πάνω προβλημάτων 
Μπορεί να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή ο νέος νόμος 4269/2014 (άρθρο 
10). 

Υποδράση 1 Πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής 

Υποδράση 2 Απόκτηση (με απαλλοτρίωση ή αγορά) ρυμοτομούμενων 
εκτάσεων (διανοίξεις, ΚΧ)  

Υποδράση 3 Αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για ανταλλαγή με ακίνητα 
και ΟΤ σε περιοχές με υψηλές πυκνότητες. Μεταξύ των μέσων, 
η έκδοση ΠΔ και Απόφασης των Υπουργών ΠΕΚΑ και 
Οικονομικών για την εφαρμογή της παρ. 8 (εδ. α και δ) του 
άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Ελληνικό) 

Υποδράση 4 Εγγειοβελτιωτικά έργα σε οικιστικές περιοχές 

Υποδράση 5 Σχεδιασμός δημιουργίας τράπεζας γης  

Υποδράση 6 1 Επιλογή ΟΤ για εφαρμογή ενοποίησης ακαλύπτων χώρων 
από ΔΠ 

2 Επιλογή τρόπου πιλοτικής υλοποίησης (διερεύνηση 
δυνατότητας συνεργασίας με ΑΕΙ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
διαδικασιών 

3 Εφαρμογή σχεδιασμού 

Υποδράση 7 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας και Στερεάς 
Ελλάδας, ΥΠΕΝ 

Εφαρμογής ΔΘ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, ΣΥΠΟΘΑ, ΥΠΕΝ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Πράσινο Ταμείο 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Ιδιοκτήτες οικοπέδων (περίπτωση εισφορών) 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  
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Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.35 35 Πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες 

Τίτλος Πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ  

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ   Μ Μ  Μ 

ΣΒΑΚ Επίπεδο 2 
(θύλακες ή ζώνες 
παρέμβασης) 

‒ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

2.3.2 Ανάπτυξη και υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  
Πολύ σημαντική ιστορία 
Πρόταση μελέτης νέου ΠΧΠ για ΣΟΑΠ Θήβας για την εξυγίανση και τουριστική 
αναζωογόνηση του 
ιστορικού κέντρου της πόλης και την αξιοποίηση του νέου Μουσείου [τεκμηρίωση 
σκοπιμότητας για ΟΧΕ] 
Αξιοποίηση σημαντικών (αναξιοποίητων/ αξιοποιήσιμων) πολιτιστικών πόρων (ιστορία, 
ταυτότητα, αρχαία…) 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Ανεπαρκής ανάδειξη της πολύ σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
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Ο πολιτισμός, τόσο ως αυτοτελής αξία όσο και ως στοιχείο με ισχυρή συνέργεια 
με τον τουρισμό, αποτελεί μέρος της παράδοσης και της ταυτότητας της Θήβας. 
Δεν υπάρχουν, ωστόσο, αντίστοιχης με την παράδοση και το μητροπολιτικό 
ρόλο του Δήμου αρκετές μείζονες πολιτιστικές υποδομές (με την εξαίρεση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου). Σε ένα άλλο επίπεδο, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο 
ρόλος των πιο καθημερινών δραστηριοτήτων πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς 
και των νέων τεχνολογιών. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης των πολιτιστικών υποδομών και 
παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών που βασίζονται τόσο σε βασικές (γενικής 
εφαρμογής) όσο και σε καινοτομικές τεχνολογίες. Σημειώνεται η ρητή αναφορά 
του ΡΣΑ σε «νέες πολιτιστικές εγκαταστάσεις διεθνούς εμβέλειας» στη Θήβας 
(άρθρο 15 παρ. 4 και Παράρτημα) 

Υποδράση 1 Αξιοποίηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας ως 
πυρήνα ενός προγράμματος προβολής, εκθέσεων, εκδηλώσεων 
και δικτύωσης 

Υποδράση 2 Αξιοποίηση του Δημοτικού Κινηματογράφου Σόνια ως 
πυρήνα ενός προγράμματος προβολών και παραστάσεων 

Υποδράση 3 Aνάπτυξης εικονικών ερευνητικών υποδομών που 
αξιοποιούν και διευρύνουν τις τεχνολογίες διαχείρισης 
περιεχομένου, τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών 
αποθετηρίων καθώς και τις γλωσσικές τεχνολογίες και 
εφαρμογές. Τέτοιες υποδομές αυτές εξυπηρετούν κυρίως τους 
τομείς της τέχνης, του πολιτισμού και του τουρισμού, 
ενισχύοντας παράλληλα την συμβολή των ΤΠΕ σε οριζόντιες 
δραστηριότητες, με εφαρμογή κυρίως στη βιομηχανία 
περιεχομένου. 

Εθνική Στρατηγική Ερευνας και Καινοτομίας 

ΕΠΑΝΕΔ 

Υποδράση 4 Ενίσχυση θεσμοθετημένων ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
(Βλάχικος Γάμος, Πινδάρεια…) 

Υποδράση 5 Ενταξη της Θήβας σε διαπεριφερειακό (Αττική, Στερεά 
Ελλάδα) δίκτυο μειζόνων πολιτιστικών κόμβων και φορέων 
πολιτισμού για την (μη ανταγωνιστική) συνεργασία, ανάδειξη 
και προώθησή των πολιτιστικών αγαθών(υλικών και άυλων), 
π.χ. ενίσχυση της επισκεψιμότητας όλων των πολιτιστικών 
χώρων, στήριξη και επέκταση της λειτουργίας τους, κλπ. 

Υποδράση 6 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΠΟΑ  

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΠΟΑ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  Επεν-

δυτική 

     

 άλλο Χ      
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 ΕΠΑΝΕΚ  προτε-
ραιότητα 

     

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χορηγίες 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.36 36 Ενοποίηση αρχαιολογικών και 
πολιτιστικών χώρων 

Τίτλος 
Πολιτιστικές διαδρομές και ενοποίηση αρχαιολογικών και πολιτιστικών 
χώρων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή X Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ  Μ   Υ Υ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.2 Αστικές αναπλάσεις και  αύξηση του αστικού πρασίνου. 
2.3.1 Κατασκευή υποδομών ανάδειξης αρχαιολογικής κληρονομιάς και ανάδειξη 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πολύ σημαντική ιστορία 
Πρόταση μελέτης νέου ΠΧΠ για ΣΟΑΠ Θήβας για την εξυγίανση και τουριστική 
αναζωογόνηση του 
ιστορικού κέντρου της πόλης και την αξιοποίηση του νέου Μουσείου [τεκμηρίωση 
σκοπιμότητας για ΟΧΕ] 
Δυνατότητα διασύνδεσης με πολιτιστικές διαδρομές ΠΣΕ (ΟΧΕ) 
Αξιοποίηση σημαντικών (αναξιοποίητων/ αξιοποιήσιμων) πολιτιστικών πόρων (ιστορία, 
ταυτότητα, αρχαία…) 
Ενταξη της Θήβας – Θηβαϊκού κύκλου στα μνημεία υπό την προστασία του Συμβουλίου 
της Ευρώπης [νέο ΠΧΠ] 
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ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα brand name αναγνωρίσιμου ευρύτερα 
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Ανεπαρκής ανάδειξη της πολύ σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 

 

Η έννοια της «πολιτιστικής διαδρομής» παραπέμπει σε άξονες κίνησης (πεζών 
οπωσδήποτε, αλλά και ΜΜΜ) που συνδέουν σημαντικά στοιχεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, και συμπεριλαμβάνουν και άλλα στοιχεία της αστικής 
οργάνωσης της πόλης, με θετικές συνέπειες τόσο σε λειτουργικό όσο και 
αντιληπτικό επίπεδο.  

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση συνίσταται στην προώθηση ενός προγράμματος ενοποίησης των 
αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων της Θήβας (με αφετηρία σχετικό 
υπάρχοντα σχεδιασμό) που θα  

«πολιτιστικών διαδρομών» στη Θήβας, δηλ. διαδρομών που θα έχουν ως 
κόμβους τους κυριότερους πολιτιστικούς πόρους της πόλης (κηρυγμένοι 
δημόσιοι αρχαιολογικοί χώροι, διατηρούμενοι σε υπόγεια αρχαιολογικοί 
χώροι, μελλοντικοί αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικές υποδομές, νεότερα 
μνημεία και αξιόλογα σύνολα)  με κατάλληλες διαμορφώσεις επί του εδάφους 
ούτως ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των πεζών κατά μήκος τους, αλλά να 
είναι δυνατή και η προσπέλαση με οχήματα για οργανωμένες επισκέψεις 
ομάδων. Οι διαδρομές θα ενσωματώνουν και άλλα στοιχεία του αστικού ιστού 
συμπληρωματικά προς τους πολιτιστικούς πόρους (πχ. χώρους πρασίνου και 
αναψυχής, τοπόσημα πόλης…). 

 Ανάδειξη υφιστάμενων αρχαιολογικών χώρων και μνημεία  

Υποδράση 1 Απαλλοτριώσεις για δημιουργία αρχαιολογικών χώρων 

Υποδράση 2 Κήρυξη διατηρητέων κτηρίων (από διάφορες εποχές) 

 Δημιουργία ή/και ειδικός εξοπλισμός (σήμανση κλπ.) των 
διαδρομών σύνδεσης των κόμβων της Ενοποίησης 

Υποδράση 3 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Πράσινο Ταμείο 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χορηγίες 
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Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.37 37 Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες 
άσκησης πληθυσμού 

Τίτλος Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες άσκησης πληθυσμού 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Υ Υ Υ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ  Υ   Υ Υ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

2.4.1 Κατασκευή και συντήρηση Αθλητικών Υποδομών 
2.4.2 Ανάπτυξη και υποστήριξη Αθλητικών δραστηριοτήτων 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Δραστήριες ποδοσφαιρικές ομάδες που αποτελούν πόλο έλξης για τους νέους 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Οικονομικά προβλήματα βιωσιμότητας των αθλητικών συλλόγων, και ελλείψεις στον 
εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και περιορισμός των τελευταίων κυρίως στα 
γήπεδα ποδοσφαίρου 

 

Οι υπάρχουσες υποδομές αθλητισμού είναι σημαντικές αλλά με περιθώριο 
βελτίωσης. Σε μια περίοδο κατά την οποία το διαθέσιμο εισόδημα έχει μειωθεί, 
η άθληση προσφέρει μία ευκαιρία για ποιοτικό και οικονομικό ελεύθερο χρόνο. 
Εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η συμμετοχή σε ομαδικές αθλητικές 
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δραστηριότητες βελτιώνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση 
συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Η έλλειψη σε ελεύθερους χώρους και 
πράσινο σε περιοχές της Θήβας, αυξάνει τη σημασία αξιοποίησης κάθε δυνατής 
ευκαιρίας για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών δράσεων. 

 Υποδράση 1 Ενίσχυση-επέκταση του Δημοτικού Σταδίου Θήβας 

 

Υποδράση 2 Αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου   

Υποδράση 3 Δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων  στη Θήβα 

Υποδράση 4 Ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων και συλλόγων 

Υποδράση 5 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΑ (ΓΓΑ) 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΑ (ΓΓΑ), Σχολεία 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) ΣΔΙΤ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα) Χ 

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.38 38 Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου 
προστασίας και χρήσης των διατηρητέων 
κτηρίων 

Τίτλος 
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας και χρήσης των διατηρητέων 
κτηρίων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

  Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ   Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Τα διατηρητέα κτήρια, ως τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, 
προστατεύονται συνταγματικά από τις διατάξεις του άρθρου 24. Όταν ένα 
κτίριο χρονολογείται πριν το 1830 αποτελεί αρχαίο μνημείο και υπάγεται 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και το θεσμικό πλαίσιο του ν. 3028/2002. Όταν το κτίριο είναι μεταγενέστερο 
του 1830 υπάγεται αφενός στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και προστατεύεται 
από τις διατάξεις του ΓΟΚ με σκοπό την ανάδειξη της ιστορικής, 
πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής ή αισθητικής 
σημασίας του και αφετέρου στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  155 

Αθλητισμού και προστατεύεται ως νεότερο μνημείο λόγω της αρχιτεκτονικής, 
πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής 
ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας του.  

Πέραν της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων και την 
διαφορετικότητα των κριτηρίων για την κήρυξη ενός κτηρίου ως διατηρητέου 
ή ως νεότερου μνημείου, που προκαλεί γενική διοικητική σύγχυση, το 
σημαντικότερο πρόβλημα που ανακύπτει από την εξέταση και εφαρμογή του 
οικείου θεσμικού πλαισίου είναι η επιβάρυνση της ατομικής ιδιοκτησίας με τα 
βάρη της συντήρησης και επισκευής διατηρητέου κτηρίου. Παράλληλα δεν 
έχουν ακόμη υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί, στο βαθμό που θα έπρεπε, 
εναλλακτικοί αποζημιωτικοί μηχανισμοί, καθώς και ελαφρύνσεις για τους 
ιδιοκτήτες. Ζήτημα επίσης τίθεται με το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις 
κηρύσσεται διατηρητέο όχι μόνο ένα κτίριο ή το κέλυφος ή κάποια στοιχεία 
αυτού, αλλά και η ίδια η χρήση του, δέσμευση εξαιρετικά επιβαρυντική για 
την αξιοποίηση του ακινήτου ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι διατηρητέες 
χρήσεις είναι πλέον αναντίστοιχες με τη σημερινή πολεοδομική 
πραγματικότητα.  

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Οι προτεινόμενες υποδράσεις είναι θεσμικές και οριζόντιες. 

Υποδράση 1 

Αξιολόγηση ισχύοντος θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου με 
σκοπό τον εντοπισμό επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, 
ελλειμμάτων και υπέρμετρων δεσμεύσεων της ιδιοκτησίας, μη 
συντονισμένων κριτηρίων κήρυξη, και την επανεξέταση 
δεσμεύσεων και κινήτρων που παρέχονται προς τους 
ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων, με σκοπό την διεύρυνση των 
δυνατοτήτων επανάχρησης ή αξιοποίησής τους. Θα καταλήξει 
σε πρόταση αναμόρφωσης του θεσμικού και οργανωτικού 
πλαισίου. 

Υποδράση 2 

Εξέταση της δυνατότητας υιοθέτησης πρόσθετων οικονομικών 
κινήτρων, χρήσης χρηματοοικονομικών μέσων (τύπου 
JESSICA) και παροχής επιδοτήσεων για την αποκατάσταση 
διατηρητέων.  

Υποδράση 3 

Διαμόρφωση και εφαρμογή ετήσιου προγράμματος 
παρεμβάσεων εξαγορών ή παρεμβάσεων διατηρητέων 
κτηρίων στη Θήβα με σκοπό τη δημιουργία περιοχών με 
ιδιαίτερο χαρακτήρα και ιστορικό ενδιαφέρον 

Υποδράση 4 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΕΝ, ΥΠΟΑ, Υπουργείο Οικονομικών 

Επιτροπή Συντονισμού ΣΟΑΠ 

Εφαρμογής ΥΠΕΝ, ΥΠΟΑ, Υπουργείο Οικονομικών 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       
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 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Χ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Ιδιοκτήτες ακινήτων, Τράπεζες 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.39 39 Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια 

Τίτλος Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

  Μ  Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ     Μ  

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Η αδυναμία ανανέωσης και η συνεπαγόμενη υποβάθμιση του κτηριακού 
αποθέματος, σε συνδυασμό με τις ανεπάρκειες της πολιτικής για τα διατηρητέα 
κτίσματα (δράση 34) καθώς και τις πιέσεις στην αγορά ακινήτων λόγω της 
κρίσης, έχει οδηγήσει σε συνεχή αύξηση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων. Οι 
συνέπειες είναι αρνητικές σε διάφορα επίπεδα: ασφάλεια διερχομένων και 
όμορων κτηρίων, εικόνα της πόλης, καταστροφή κηρυγμένων διατηρητέων 
κτισμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση εγκαταλελειμμένων από τους 
ιδιοκτήτες τους κτηρίων από αστέγους ή άλλες κατηγορίες του πληθυσμού 
δημιουργεί, επίσης, προβλήματα ρύπανσης, υγιεινής, ασφάλειας κλπ. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτούνται αφενός θεσμικά μέτρα και 
βελτιώσεις, και αφετέρου πρακτικές ενέργειες. Η παρούσα ενέργεια 
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Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

περιλαμβάνει αντίστοιχες ενέργειες (σχετική προεργασία για τις υποδράσεις 1 
και 2 υπάρχει στο ΥΠΕΝ). 

Υποδράση 1 

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου (άρθρο 268 ΚΒΠΔ για τα 
κτήρια που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, για τα 
επικινδύνως ετοιμόρροπα κτήρια (άρθρα 422 κ.επ. ΚΒΠΝ) και 
για ημιτελή κτήρια (άρθρο 6 ν. 4030/2011). Εντοπισμός 
θεσμικού ελλείμματος, και διαμόρφωση πρόταση για βελτίωση 
του θεσμικού πλαισίου, με κύριους άξονες: καταγραφή 
περιπτώσεων, στις οποίες επιτρέπεται η επέμβαση του κράτους 
ή των δήμων σε κτήρια, διαμόρφωση διοικητικής διαδικασίας 
διαπίστωσης για τη συνδρομή των περιπτώσεων κρατικής ή 
δημοτικής παρέμβασης, διαμόρφωση διοικητικής διαδικασίας 
επέμβασης σε περίπτωση περίπλοκου ή άγνωστου 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, περιγραφή/καταγραφή μορφών 
και δράσεων επέμβασης σε εγκαταλελειμμένες ιδιοκτησίες, 
διαμόρφωση εναλλακτικών μηχανισμών αποζημίωσης για 
τους θιγόμενους ιδιοκτήτες. 

Υποδράση 2 

Εξέταση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υγειονομικής 
νομοθεσίας, διαπίστωση θεσμικού ελλείμματος και 
διαμόρφωση προτάσεων για τυχόν συμπλήρωση του θεσμικού 
πλαισίου ως προς τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να 
τηρούνται σε ιδιωτικές κατοικίες 

Υποδράση 3 
Πρόβλεψη ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε βάρος 
ιδιοκτητών, που δεν μεριμνούν για την υγειονομική ασφάλεια 
των ιδιοκτησιών τους 

Υποδράση 4 
Επεξεργασία κινήτρων για την αποκατάσταση και 
επανάχρηση (ή κατεδάφιση) κενών και εγκαταλελειμμένων 
κτηρίων 

Υποδράση 5 
Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος απόσυρσης κτηρίων (για 
αισθητικούς ή πολεοδομικούς λόγους) και στις υπόλοιπες 
περιοχές του Δήμου Θηβαίων 

Υποδράση 6 

Αξιοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων (τύπου JESSICA) και 
επεξεργασία κινήτρων για την αποκατάσταση, εκσυγχρονισμό 
και επανάχρηση απαξιωμένων ακινήτων [κοινή υποδράση με 
Δράση 31 «Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια»] 

Υποδράση 7 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Υπουργείο Οικονομικών, ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣΔΑ 

Επιτροπή συντονισμού ΣΟΑΠ 

Εφαρμογής ΥΠΕΝ, Υπουργείο Οικονομικών, ΥΠΕΣΔΑ 

Ιδιοκτήτες κτηρίων 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 
Επεν-
δυτική 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       
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 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ  προτε-
ραιότητα 

     

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Χ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Ιδιοκτήτες ακινήτων, τράπεζες 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα) Χ 

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.40 40 Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα 

Τίτλος Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ Μ Μ   Μ Υ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

4.4.2 Αξιοποίηση τους δημοτικής περιουσίας 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Δυνατότητες αξιοποίησης ακινήτων για επενδύσεις 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών προοπτικών 

 

Στη Θήβας υπάρχει ένας αριθμός ακινήτων του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανόμενου του Δήμου Θηβαίων), που είτε δεν 
χρησιμοποιούνται με επαρκή ή κατάλληλο τρόπο, είτε παραμένουν κλειστά και 
αναξιοποίητα, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα έντονης εγκατάλειψης και 
μετατρέπονται σε εστίες υπαρκτών ή δυνητικών προβλημάτων (πολεοδομικών, 
ασφάλειας…). Ορισμένα από αυτά αντιστοιχούν στη γνωστή από τη 
βιβλιογραφία έννοια του “brownfield”. Τα ακίνητα αυτά μπορούν να 
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αξιοποιηθούν για δραστηριότητες που θα προωθήσουν πολλαπλούς στόχους 
του ΣΟΑΠ 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Περιλαμβάνονται οριζόντιες υποδράσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα για την 
αξιοποίηση των μεγάλων δημόσιων ακινήτων και υποδράσεις αξιοποίησης 
συγκεκριμένων ακινήτων του δημόσιου τομέα 

 
Εκτίμηση αξίας και δυνατοτήτων/σεναρίων αξιοποίησης των 
ακινήτων του Δήμου Θηβαίων 

Υποδράση 1 

Εξέταση και αξιολόγηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για 
την εκμίσθωση και αξιοποίηση δημοσίων (και δημοτικών) 
κτηρίων και για τα εθνικά κληροδοτήματα*. Εντοπισμός 
θεσμικών ελλειμμάτων, διαμόρφωση πρότασης απλοποίησης 
διαδικασιών και προϋποθέσεων εκμίσθωσης και αξιοποίησης 
ακινήτων ιδιοκτησίας δημοσίου και νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, και Διαμόρφωση πρότασης για την 
διευκόλυνση αλλαγής προορισμού κληροδοτημάτων, 
επιτάχυνση εγκριτικών και ελεγκτικών διοικητικών 
διαδικασιών (Η Αξιοποίηση και η Διαχείριση των 
Κληροδοτημάτων ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία του 
1939, Ν. 2039/39 και το Β.Δ. της 30-11-1939, καθώς και 
διάφορες ερμηνευτικές εγκύκλιους και γνωμοδοτήσεις. Με το 
νέο Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, από τις 10 Νοεμβρίου 
2013 τίθεται σε ισχύ ο Ν. 4182/2013, αναμορφώνεται το 
θεσμικό πλαίσιο και απλουστεύονται οι διαδικασίες 
διαχείρισης των Κληροδοτημάτων. Ακολουθεί η πρώτη 
τροποποίηση του με τον Ν.4223/2013, άρθρο 32 καθώς και η 
υπ΄ αριθ. 1/06-03-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονομικών, για την ορθή εφαρμογή του 
«Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών 
Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». Ακολουθεί η δεύτερη 
τροποποίηση με το άρθρο 171, Ν.4261/2014.}. Διαμόρφωση 
πρότασης για την διευκόλυνση αλλαγής προορισμού 
κληροδοτημάτων, επιτάχυνση εγκριτικών και ελεγκτικών 
διοικητικών διαδικασιών 

Υποδράση 2 

Διαμόρφωση πρότασης απλοποίησης διαδικασιών και 
προϋποθέσεων εκμίσθωσης και αξιοποίησης ακινήτων 
ιδιοκτησίας δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου 

Υποδράση 3 

(όπου απαιτηθεί) Τροποποίηση γενικών και ειδικών χρήσεων 
γης σε επίπεδο κτηρίων ή και ορόφων κτηρίων, μέσω 
ταχύρρυθμων διαδικασιών (πχ. μέσω Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου του ν. 4269/2014). Πιλοτική εφαρμογή με επιλογή 2 ή 
3 αναξιοποίητων δημοσίων / δημοτικών κτηρίων 

Υποδράση 4 
Αξιοποίηση παλαιού Δημαρχείου για πολιτιστικές 
δραστηριότητες (βιβλιοθήκη κλπ.) 

Υποδράση 5 Αξιοποίηση εκτάσεων αστικής γης άλλων δημόσιων φορέων 
(πέραν του Δήμου)  



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  162 

Υποδράση 6 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΕΝ, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΤΑΔ, ΟΣΕ, ΥΠΕΘ, 
άλλο σχετικοί δημόσιο φορείς (ιδιοκτήτες ακινήτων) 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΕΝ, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΤΑΔ, ΟΣΕ, ΥΠΕΘ, 
άλλο σχετικοί δημόσιο φορείς (ιδιοκτήτες ακινήτων) 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) σχετικοί δημόσιο φορείς (ιδιοκτήτες 
ακινήτων) 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) ΣΔΙΤ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα) Χ 

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.41 41 Αξιοποίηση ιδιωτικών ακινήτων στη Θήβα  

Τίτλος Αξιοποίηση ιδιωτικών ακινήτων στη Θήβα 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή  Μέση Χ 

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ  

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ  Μ    Υ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Δυνατότητες αξιοποίησης ακινήτων για επενδύσεις 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Γενικό έλλειμα αναπτυξιακού δυναμισμού και προφανών προοπτικών 

 

Στη Θήβα υπάρχει ένας αριθμός ακινήτων του ιδιωτικού τομέα, που είτε 
παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα 
έντονης εγκατάλειψης και μετατρέπονται σε εστίες υπαρκτών ή δυνητικών 
προβλημάτων (πολεοδομικών, ασφάλειας…) (γνωστά στη βιβλιογραφία με τον 
όρο brownfield). Επίσης υπάρχουν ορισμένα ιδιωτικά ακίνητα που 
διεκδικούνται για τη δημιουργία ΚΧ ή ΚΦ. Τα ακίνητα αυτά μπορούν να 
αξιοποιηθούν για δραστηριότητες που θα προωθήσουν πολλαπλούς στόχους 
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του ΣΟΑΠ. Αντίστοιχα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ομάδες μικρότερων 
ιδιωτικών ακινήτων όμορων ή με κοινά χαρακτηριστικά και προβλήματα, 
ενδεχομένως σε συνέργεια με τη δράση ΔΔ 33 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Περιλαμβάνονται οριζόντιες υποδράσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα για την 
αξιοποίηση ιδιωτικών ακινήτων 

Υποδράση 1 

Χαρτογράφηση και δημιουργία ταυτότητας μεγάλων 
ιδιωτικών ακινήτων που δεν έχουν αξιοποιηθεί /είναι 
brownfield, και προσδιορισμός προτεραιοτήτων (με κριτήρια 
Δήμου και πόλης 

Υποδράση 2 
Επαφή με ιδιοκτήτες συγκεκριμένων ακινήτων (βάσει 
υποδράσης 1) με στόχο τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής με 
Δήμο 

Υποδράση 3 
Προώθηση ενεργειών ανά ακίνητο (Δήμος: αρμόδιος ή 
επισπεύδων προς άλλους δημόσιους φορείς) 

Υποδράση 4 

Αξιοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων (τύπου JESSICA) και 
επεξεργασία κινήτρων για την αποκατάσταση, εκσυγχρονισμό 
και επανάχρηση απαξιωμένων ακινήτων [κοινή υποδράση με 
Δράση 31 «Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια»] 

Υποδράση 5 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ιδιοκτήτες ιδιωτικών ακινήτων 

Εφαρμογής ΔΘ, ιδιοκτήτες ιδιωτικών ακινήτων 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Ιδιοκτήτες ακινήτων, Τράπεζες, ΣΔΙΤ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα) Χ 

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.42 42 Στήριξη αγοράς ακινήτων και μέτρα 
στεγαστικής πολιτικής 

Τίτλος Στήριξη αγοράς ακινήτων και μέτρα στεγαστικής πολιτικής 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή X Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Μ  Μ  Μ      Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) ομάδων του πληθυσμού 
Εξάπλωση της φτώχειας στο σύνολο σχεδόν του οικιστικού ιστού 
Τάση αύξησης της ακραίας φτώχειας (αριθμός φορολογούμενων στο κατώτατο 
εισοδηματικό κλιμάκιο) 
Κακές συνθήκες υγιεινής (εργασιακής και οικιστικής) για τους τσιγγάνους 

 

Ο στεγαστικός τομέας υφίσταται ή μπορεί να υποστεί πιέσεις από τρεις 
παράγοντες:  

- Αδυναμία στρωμάτων με πολύ χαμηλό εισόδημα για κάλυψη στεγαστικών 
αναγκών (δομικός παράγοντας),  
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- Όξυνση τέτοιων δυσκολιών και για ευρύτερη στρώματα λόγω της κρίσης,  

- Προοπτικά, ενδεχόμενα φαινόμενα «εξευγενισμού» (εξόδου παλαιών 
κατοίκων και χρηστών, ιδίως ενοικιαστών, (gentrification) ως παρενέργεια 
παρεμβάσεων ανάπλασης. 

Παράλληλα, υπάρχει γενικότερη κρίση της αγοράς ακινήτων που οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην πολύ υψηλή επιβάρυνση των ακινήτων με φορολόγηση, που 
έχει οδηγήσει (μαζί με άλλους παράγοντες που απορρέουν άμεσα από την 
κρίση) στην κατάρρευση της αγοράς ακινήτων. Δευτερογενώς δημιουργούνται 
πολλαπλές παρενέργειες, στο στεγαστικό απόθεμα και τις προοπτικές του 
στεγαστικού τομέα, στον αστικό χώρο (πχ. λόγω της αποφυγής επιδιορθώσεων 
στα ακίνητα), στην οικονομία (λόγω του υψηλού πολλαπλασιαστή της 
οικοδομικής δραστηριότητας) και στην κοινωνική συνοχή (λόγω του ρόλου που 
παίζει η μικροϊδιοκτησία των ακινήτων στα εισοδήματα ευρύτατων στρωμάτων 
του πληθυσμού). 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις` 

Η δράση περιλαμβάνει βραχυχρόνια μέτρα ανακούφισης αστέγων και μέτρα 
δομικής υποστήριξης της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών από ευρύτερες ή 
εντοπισμένες ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στεγαστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, περιλαμβάνει και «οριζόντιες» 
υποδράσεις που αφορούν την αγορά ακινήτων γενικότερα, και εστιάζουν στις 
πτυχές του ζητήματος που έχουν σχέση με την κρίση και τη φορολόγηση των 
ακινήτων 

Υποδράση 1 Λειτουργία κέντρου υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητής 
μονάδας, όπου απαιτείται 

Υποδράση 2 Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας για Άστεγους (ΑΚΗΑ) 

Υποδράση 3 Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κατοικιών, εργοστασίων κλπ. 
για τη δημιουργία «κοινωνικών κατοικιών»  

Υποδράση 4 Επισκευές, ανακατασκευές ακατάλληλων καταλυμάτων + 
εύρεση πόρων για εκμίσθωση χώρων φιλοξενίας αστέγων π.χ. 
Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» του ΕΙΑΔ 

Υποδράση 5 Κάλυψη επιτακτικών αναγκών συνδεόμενων με τη στέγαση 
(στέγη, ρευματοδότηση, , υδροδότηση) αστέγων νοικοκυριών 

Υποδράση 6 Μη επιβολή σε ιδιαίτερα προβληματικές ζώνες ειδικών 
επιβαρύνσεων όπως πχ. η πρόβλεψη για απόδοση του ΦΜΠΑ 
εντός 3ετίας από την έκδοση άδειας οικοδόμησης 

Υποδράση 7 Δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών από φόρους στα ακίνητα 
με εκχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο 

Υποδράση 8 Μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στους θύλακες 
προβληματικότητας 

Υποδράση 9 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Υπουργείο Οικονομικών, ΥΠΕΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Επιτροπή συντονισμού ΣΟΑΠ 

Εφαρμογής ΔΘ, Υπουργείο Οικονομικών 
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δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) Υπουργείο Οικονομικών 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.43 43 Εκπόνηση ΣΒΑΚ και Ευφυείς Μεταφορές 

Τίτλος Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας - ITS - Ευφυείς Μεταφορές 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

   Μ   Υ    Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  

Πρόβλεψη ειδικών δράσεων για βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στο νέο 
ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Μη ικανοποιητικές συνθήκες ενδοδημοτικής κυκλοφορίας (συμφόρηση) και σε ορισμένες 
περιοχές στάθμευσης  
Ελλειμμα μορφών βιώσιμης κινητικότητας  

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προωθούν νέες μορφές 
κινητικότητας με βιώσιμο χαρακτήρα, ενώ συνδυάζονται με Κυκλοφοριακές 
Μελέτες που αντιμετωπίζουν τα πιο κλασικά προβλήματα κυκλοφορίας (κυρίως 
ως προς το οδικό δίκτυ) και στάθμευσης. Προωθούν, επίσης, την ενιαία 
διαχείριση της κυκλοφορίας με χρήση ΤΠΕ.  
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Υποδράση 1 Εκπόνηση ΣΒΑΚ Θήβας που θα περιλαμβάνει και 
Κυκλοφοριακή Μελέτη 

Υποδράση 2 Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) 

Υποδράση 3 Σταδιακή ανάπτυξη του ΚΔΚ  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4v 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΚΤΕΛ 

δράσεις ΕΣΠΑ: + βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΚΤΕΛ 

δράσεις ΕΣΠΑ: + βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) ΚΤΕΛ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.44 44 Επέκταση δικτύου ροής ποδηλάτων 

Τίτλος Επέκταση δικτύου ροής ποδηλάτων 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Μ Μ Υ    Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

‒ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων για βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στο νέο 
ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Μη ικανοποιητικές συνθήκες ενδοδημοτικής κυκλοφορίας (συμφόρηση) και σε ορισμένες 
περιοχές στάθμευσης  
Ελλειμμα μορφών βιώσιμης κινητικότητας  

 

Η μετακίνηση με ποδήλατο που είναι ουσιαστικό μέρος της βιώσιμης 
κινητικότητας αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στη Θήβα, εν μέρει λόγω του 
λοφώδους εδάφους, αλλά επίσης και λόγω της έλλειψης επαρκούς δικτύου 
ποδηλατοδρόμων. Η ενεργοποίηση, ο συντονισμός και τελικά η συνεργασία 
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όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και των πολιτών ή ομάδων πολιτών 
είναι για τον λόγο αυτόν αναγκαία 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση εστιάζει κυρίως στη δημιουργία ποδηλατοδρόμων (βάσει σχεδιασμού 
του προτεινόμενου στη δράση Δ43 ΣΒΑΚ, αλλά έχει και άλλες πτυχές). 
Περιλαμβάνονται επίσης στη δράση υποστηρικτικές υποδράσεις της 
λειτουργίας των ποδηλατοδρόμων. 

Υποδράση 1 

Επίλυση θεσμικών ζητημάτων συνδεόμενων με τη χρήση του 
ποδηλάτου και τους ποδηλατόδρομους. 

Περιλαμβάνει ζητήματα νομοθεσίας, παροχής υποδομών, και 
χρήσης, για τις μετακινήσεις με ποδήλατο σε 
ποδηλατοδρόμους, δρόμους, πεζοδρόμους, κλπ. 
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και συμπλήρωσης 
του ΚΟΚ. (Κατά τον ΚΟΚ. το ποδήλατο αντιμετωπίζεται ως 
όχημα με αποτέλεσμα η δυνατότητα κίνησής του σε 
πεζοδρόμια ή πεζόδρομους να αμφισβητείται από 
υπηρεσιακούς παράγοντες ενώ ταυτόχρονα δεν ορίζεται η 
έννοια του ποδηλατοδρόμου, καθηλώνοντας πρακτικά το 
θέμα δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων σε αέναες και 
αντιπαραγωγικές συζητήσεις. Καθορισμός των προϋποθέσεων 
και των ρυθμίσεων για την είσοδο των ποδηλάτων σε 
λεωφορειολωρίδες και κοινή χρήση αυτών με τα λεωφορεία). 

Υποδράση 2 
Δημιουργία πλέγματος νέων ποδηλατοδρόμων από άξονες 
μεγάλου μήκους και αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων  

Υποδράση 3 Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων (ποδηλατοστάσια) 

Υποδράση 4 Δημιουργία χώρων ενοικίασης-διάθεσης ποδηλάτων με 
τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων σε επίκαιρες θέσεις στην 
περίμετρο του κέντρου. 

(Υποδράση 5) Προς προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΕΝ, ΥΠΟΜΕΔΙ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Επιτροπή Συντονισμού ΣΟΑΠ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΕΝ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  
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Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.45 45 Αναδιοργάνωση και βελτίωση οδικού 
δικτύου  

Τίτλος Αναδιοργάνωση οδικού δικτύου  

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)  Χ 

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Υ Μ Υ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Υ  Υ  Υ  Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.5.1 Βελτίωση εσωτερικού δημοτικού οδικού δικτύου 
1.5.2 Διασύνδεση με τους Εθνικούς και Περιφερειακούς άξονες μεταφορών και 
δημιουργία περιφερειακών οδών 
1.5.3 Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης 
1.5.5 Βελτίωση πρόσβασης σε τοπικές κοινότητες, υποδοχείς του δευτερογενούς τομέα και 
πόλους ειδικών μορφών αναψυχής και τουρισμού. 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πολύ σημαντικές χερσαίες μεταφορικές υποδομές πλησίον της πόλης της Θήβας (οδικές 
και υπό βελτίωση σιδηροδρομικές) 
Προτάσεις νέου ΠΧΠ για λειτουργία του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Τανάγρας ως 
συμπληρωματικού του Ελ. Βενιζέλος, σε 
σχέση με την εξυπηρέτηση της Κεντρικής Ελλάδας και για επιχειρηματική εξυπηρέτηση 
της αλυσίδας Επιχειρηματικών πάρκων της ΠΕΧΠ «Οινόφυτα-Σχηματάρι-Θήβα-
Ριτσώνα/Χαλκίδα». 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
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Συχνά κακή ποιότητα οδοστρωμάτων και επιστρώσεων κοινόχρηστων χώρων και 
πεζοδρομίων 
Μη ικανοποιητικές συνθήκες ενδοδημοτικής κυκλοφορίας (συμφόρηση) και σε ορισμένες 
περιοχές στάθμευσης  
Προβλήματα του οδικού δικτύου 

  
 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση θα βασιστεί στο προτεινόμενο ΣΒΑΚ αλλά και στο ισχύον ΓΠΣ, και 
περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις που αφορούν το οδικό δίκτυο. 

Υποδράση 1 Συντήρηση οδικού δικτύου 

Υποδράση 2 Αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου (παράκαμψη κέντρου, 
δακτύλιο, και βάσει ΣΒΑΚ 

Υποδράση 3 Βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου 

Υποδράση 4 Βελτίωση των διασυνδέσεων με το υπερτοπικό οδικό δίκτυο 

Υποδράση 5 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διαχειριστικές) 

Υποδράση 6 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΑΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, άσοι ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΑΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, άσοι ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.46 46 Διαχείριση της Στάθμευσης 

Τίτλος Διαχείριση της Στάθμευσης 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Υ Μ Υ Υ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

    Υ  Υ Μ Υ Μ Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.5.3 Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα τουριστικών υποδομών, ιδίως ποιότητας 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Μη ικανοποιητικές συνθήκες ενδοδημοτικής κυκλοφορίας (συμφόρηση) και σε ορισμένες 
περιοχές στάθμευσης  

 

Προτείνονται συγκεκριμένες υποδράσεις, αλλά πρέπει να επανεξεταστούν στο 
πλαίσιο του προτεινόμενου ΣΒΑΚ 

Υποδράση 1 Ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης της 
στάθμευσης εκτός οδού- Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 
στάθμευσης, συστημάτων integrated ticketing κλπ. (Εθνική 
Στρατηγική Ερευνας και Καινοτομίας 2014-2020) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4e 
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Υποδράση 2 Μετατροπή όλων των υπαρχουσών θέσεων στάθμευσης στις 
οδούς ήπιας κυκλοφορίας και μεγάλου αριθμού θέσεων του 
συλλεκτήριου οδικού δικτύου, σε θέσεις αποκλειστικής 
στάθμευσης κατοίκων  

Υποδράση 3 Δημιουργία θέσεων βραχυχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών  

Υποδράση 4 Δημιουργία θέσεων μακροχρόνιας στάθμευσης (έως 24 ώρες) 
επισκεπτών και εργαζομένων, στην οδό 

Υποδράση 5 Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού στην περίμετρο της 
κεντρικής περιοχής  

Υποδράση 6 Γεωμετρικές διαμορφώσεις αποτροπής της παράνομης 
στάθμευσης  

Υποδράση 7 Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε περιοχές με πρόβλημα 
στάθμευσης   

Υποδράση 8 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΕΝ, ΥΠΟΜΕΔΙ  

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΕΝ, ΥΠΟΜΕΔΙ  

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Ιδιώτες 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Χ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα) Χ 

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.47 47 Προώθηση-διευκόλυνση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς 

Τίτλος Προώθηση-διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Μ  Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

      Υ   Μ  

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.5 Βελτίωση υποδομών βιώσιμης κινητικότητας και σήμανσης 
1.5.4 Βελτίωση της συγκοινωνίας 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Πολύ σημαντικές χερσαίες μεταφορικές υποδομές πλησίον της πόλης της Θήβας (οδικές 
και υπό βελτίωση σιδηροδρομικές) 
Προτάσεις νέου ΠΧΠ για προαστιακό σιδηρόδρομο Χαλκίδα-Θήβα-Λαμία-Δομοκός, και 
για Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και Διαπεριφερειακούς Εμπορευματικούς Σταθμούς στη 
Σφίγγα Θηβών και Οινόη 
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων για βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στο νέο 
ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Μη ικανοποιητικές συνθήκες ενδοδημοτικής κυκλοφορίας (συμφόρηση) και σε ορισμένες 
περιοχές στάθμευσης  
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Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η Δράση συνίσταται στη βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχόντων και τη 
δημιουργία νέων ΜΜΜ, συμπεριλαμβανόμενων τόσο υποδομών όσο και 
υπηρεσιών.  

Υποδράση 1 Δημιουργία λωρίδων αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων 
στην κεντρική περιοχή (αποκλειστικές, contra flow…) 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4v 

Υποδράση 2 Προώθηση εφαρμογών ITS για «έξυπνες» συγκοινωνίες 

Υποδράση 3 Πρόβλεψη καθημερινών δρομολογίων σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (min ανά 10’, αποδεκτή απόσταση βαδίσματος 
από τη στάση 300-500 μ.) και νυκτερινών δρομολογίων με 
κάλυψη όλων των γειτονιών της πόλης  

Υποδράση 4 Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις 
στάσεις, και εν κινήσει με wi fi  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4v 

Υποδράση 5 Σύστημα φωτεινής σηματοδότησης, που να αποδίδει 
προτεραιότητα στα επερχόμενα λεωφορεία (πράσινο κύμα) 

Υποδράση 6 Απόκτηση λεωφορείων ευέλικτων  (μικρών, για κίνηση σε 
στενές οδούς) και φιλικών προς το περιβάλλον  

Υποδράση 7 Σταθμός ΚΤΕΛ σε συνδυασμό με το σταθμό ΟΣΕ 
(συνδυασμένες μεταφορές)  

Υποδράση 8 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΟΜΕΔΙ, ΚΤΕΛ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΟΜΕΔΙ, ΚΤΕΛ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) ΚΤΕΛ 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα) Χ 

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 
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Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.48 48 Εκσυγχρονισμός μεταφοράς ενέργειας και 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας-
Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

Τίτλος 
Εκσυγχρονισμός μεταφοράς ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας-Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.)  

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση Χ 

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

 Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

   Μ  Υ  Μ   Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.6 Βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 
1.6.2 Επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργεια και φυσικού αερίου 
1.6.4 Υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ  

Διέλευση από την περιοχή πολύ σημαντικών υποδομών μεταφοράς ενέργειας 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Ελλιπής αξιοποίηση φυσικού αερίου 
Δημοτικά και ιδιωτικά κτήρια και δημόσιος χώρος με χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα 
(μη υλοποίηση σχετικών σχεδιασμών για δημοτικά κτήρια) 
Ανεπαρκής κάλυψη της πόλης από δίκτυο φυσικού αερίου 
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Η ηλεκτροδότηση της Θήβας είναι πλήρης αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 
ορισμένων πτυχών του δικτύου και της λειτουργίας του. Κύριο ζήτημα ωστόσο 
όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια είναι η ενεργειακή αποδοτικότητά της. Στο 
πλαίσιο της γενικής προσπάθειας που γίνεται σε αυτόν το πεδίο, σημαντική 
πτυχή είναι ο δημόσιος χώρος. Για τα κτήρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με 
το νέο νόμο 4122/2013 για την "Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων-Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α’42/2013) τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
(από την 1.1.2019, όλα τα νέα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου 
και ευρύτερου δημοσίου τομέα πρέπει να είναι κτήρια σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας, τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άνω των 500 τ.μ. (από 9.7.2015 το 
όριο γίνεται 250 μ2) και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, πρέπει να 
αναρτήσουν ΠΕΑ σε περίοπτη θέση–διαφορετικά αποκλείεται η 
χρηματοδότησή τους από προγράμματα κινήτρων για παρεμβάσεις 
αναβάθμισης–, γενικότερα εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτηρίων-ΚΕΝΑΚ). Ομόλογο από άποψη στόχου αν και με διαφορετικό τεχνικό 
χαρακτήρα θέμα είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα στου δημόσιους 
κοινόχρηστους χώρους (λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης κλπ.). 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η παρούσα δράση καλύπτει το ευρύ πεδίο της μεταφοράς ενέργειας 
(ηλεκτρικής, κυρίως, αλλά και φυσικού αερίου) και της βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας 

Υποδράση 1 Σχέδιο Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια της Θήβας (ΣΔΑΕ) 

Υποδράση 2 Ολοκληρωμένα Σχέδια εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από 
την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτήρια επαγγελματικής 
χρήσης ΜΜΕ  

ΕΠΑΝΕΚ 4b (όλες οι επιχειρήσεις) 

Υποδράση 3 Εργα προγράμματος «Εξοικονομώ» ΕΠΑΝΕΚ  

Υποδράση 4 Βελτίωση, επέκταση, και υλοποίηση προγραμμάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου (συμπεριλαμβανόμενης τηλεματικής διαχείρισης)  

Υποδράση 5 Στοχευμένες παρεμβάσεις νέων εγκαταστάσεων ή 
αναβαθμίσεων συστημάτων Κεντρικού Ελέγχου 
Εγκαταστάσεων (BMS) σε ενεργοβόρα δημοτικά κτήρια και 
εγκατάσταση τηλεμετρίας για την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση και καταγραφή της λειτουργίας τους 

Υποδράση 6 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς 
και διανομής φυσικού αερίου 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7e 

Υποδράση 7 Ενεργειακή Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και 
εκτατικών δημοσίων χώρων (πχ. αντικατάσταση συμβατικών 
λαμπτήρων με LED)  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4c 
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Υποδράση 8 Μερική υπογειοποίηση του δικτύου μεταφοράς Η/Ε 

Υποδράση 9 Εισαγωγή τηλεμέτρησης για τη μέση Τάση (βιοτεχνίες, 
βιομηχανίες, κλπ. άνω των 35 KVA) με ειδικές συσκευές, και 
εφαρμογή τηλεμέτρησης για τη χαμηλή τάση. 

Υποδράση 10 Εξοικονόμηση ενέργειας   

Υποδράση 11 Προς μελλοντική διαμόρφωση 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΕΝ, ΑΔΜΗΕ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ, βάσει 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΕΝ, ΑΔΜΗΕ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ, βάσει 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Επιχειρήσεις, Νοικοκυριά 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΑΔΜΗΕ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις, Νοικοκυριά 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.49 49 Προώθηση ΑΠΕ 

Τίτλος Προώθηση ΑΠΕ 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή  Υψηλή Χ Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

 Μ Μ Μ Μ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ   Υ     Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.6.3 Αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 

 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Περιλαμβάνονται δράσεις για την προώθηση των ΑΠΕ 

Υποδράση 1 Προώθηση φωτοβολταϊκών (εντός οικιστικού χώρου)   

Υποδράση 2 Παραγωγή ενέργειας από βιοκαύσιμα  

Υποδράση 3 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, ΥΠΑΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Εφαρμογής ΔΘ, ΥΠΑΝ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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Επιχειρήσεις 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Χ      

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων  

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες) Επιχειρήσεις 

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.50 50 Βελτίωση ψηφιακών υποδομών  

Τίτλος Βελτίωση ψηφιακών υποδομών 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια  

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

 Μ Μ Μ Υ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ Υ       Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.6.1 Βελτίωση δικτύων Πληροφορικής και Επικοινωνίας ευρυζωνικής τεχνολογίας 
4.2.1 Ανάπτυξη υποδομής Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνίας  του Δήμου και 
παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών τους πολίτες 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 

Αξιοποίηση δικτύου οπτικών ινών Δήμου 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ     
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 

 

Οι ψηφιακές υποδομές, πεδίο στο οποίο υπάρχει έλλειμμα στο Δήμο Θηβαίων, 
αποτελούν την απαραίτητη βάση τόσο για σημαντικό ποσοστό της σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας όσο και για τις πολλαπλές εφαρμογές στις οποίες 
παραπέμπει ο όρος «έξυπνη πόλη», εφαρμογές που προωθούνται μέσω 
διαφόρων δράσεων του ΣΟΑΠ. (οι εφαρμογές έξυπνης πόλης δεν περιορίζονται 
μόνο στην παρούσα δράση αλλά διαχέονται σε όλο το φάσμα του ΣΟΑΠ. Στην 
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παρούσα δράση περιλαμβάνονται τέτοιες εφαρμογές που δεν έχουν 
ενσωματωθεί σε άλλες δράσεις) 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αντιμετώπιση του ελλείμματος 
ψηφιακών υποδομών και, κατ’ επέκταση, υπηρεσιών και προϊόντων 

Υποδράση 1 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς (NGA) και 
ενίσχυση των υποδομών τεχνολογιών νέφους 

ΕΠΑΝΕΚ 2a 

Υποδράση 2 Λειτουργία δικτύου οπτικών ινών  1.4.4.1  

Υποδράση 3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (ασύρματα σημεία 
ευρυζωνικής πρόσβασης σε κεντρικά σημεία της πόλης 
πεζοδρόμους κλπ.)  και σε δημόσια κτήρια 

ΕΠΑΝΕΚ 2a 

Υποδράση 4 Διάδοση πληροφόρησης για προγράμματα WiFi, WiMax, Gis, 
Portal κ.α.  3.4.2.1 εντός υπηρεσιών ή σε πολίτες 

Υποδράση 5 Πιλοτικές «Έξυπνες Γειτονιές» (προτεραιότητα στις ΕΖΑ) 

Υποδράση 6 Πιλοτικές Δράσεις δοκιμαστικών εφαρμογών στη Θήβας 
τεχνολογιών, μεθόδων και εφαρμογών έξυπνης και πράσινης 
πόλης – Συμμετοχή πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων κ.λπ. 

Υποδράση 7 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ   

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Εφαρμογής ΔΘ   

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ Χ      

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.51 51 Ασφάλεια και αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας  

Τίτλος Ασφάλεια και αντιμετώπιση της παραβατικότητας 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή   Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) χ 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Υ Υ Υ Υ Υ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

  Μ Μ Υ Μ Μ Υ  Υ Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.1.2 Παρεμβάσεις Διαχείρισης και Αποτροπής Κινδύνων 
1.2.8 Διαχείριση αδέσποτων ζώων 
3.3.2 Βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του εμπορίου 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ    
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Αυθαίρετη δόμηση 
Αρκετά υψηλή σεισμικότητα 

 
Η έννοια της παραβατικότητας παραπέμπει σε μη νόμιμες πρακτικές, οι οποίες 
δεν εμπίπτουν (ή δεν εμπίπτουν αποκλειστικά) στο στενότερο πεδίο της 
εγκληματικότητας και οι οποίες είναι φορτισμένες με λιγότερο αρνητικό 
πρόσημα, αλλά συχνά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική 
δραστηριότητα και στην ποιότητα ζωής, όπως πχ. το παραεμπόριο, το 
λαθρεμπόριο, η μαύρη εργασία, ο εκφυλισμός των κοινόχρηστων χώρων σε 
χώρους κυκλοφορίας ή στάθμευσης οχημάτων, η παράνομη παρόδια 



ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 v2  

Δήμος Θηβαίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  189 

στάθμευση, η καταπάτηση δημόσιου χώρου από δραστηριότητες (πχ. 
«επέκταση» καταστημάτων στα πεζοδρόμια, παράνομα περίπτερα κλπ.), η 
καταστροφή του αστικού εξοπλισμού και των κοινόχρηστων χώρων, η 
αλλοίωση-υποβάθμιση της αρχιτεκτονικής εικόνας των κτηρίων, τα αυθαίρετα 
κτίσματα, η ηχορύπανση, οι παράνομες χρήσεις γης και δραστηριότητες,, οι 
πρακτικές ρύπανσης της πόλης, η παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου κοκ. 
Συναφής αλλά διαφορετική είναι η έννοια της ασφάλειας. Ενίοτε η έλλειψη της 
τελευταίας απορρέει από παραβατικότητα ή εγκληματικότητα, αλλά έχει και 
αυτοτελείς διαστάσεις μεγάλης σημασίας. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Οσον αφορά την παραβατικότητα και εγκληματικότητα, είναι αναμφίβολο ότι 
οι ρίζες τους είναι πολλαπλές, συχνές δομικές ή/και με μεγάλο ιστορικό ή 
κοινωνικό βάθος. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους προϋποθέτει 
αντίστοιχες παρεμβάσεις σε αυτά τα ευρύτερα πεδία (που προωθούνται σε 
σημαντικό βαθμό από τις άλλες δράσεις του ΣΟΑΠ). Ωστόσο, απαιτείται 
παράλληλα η άμεση αντιμετώπιση και των άμεσων φαινομένων 
παραβατικότητας, παράλληλα με τις δράσεις που θα περιορίζουν τις δομικές 
αφετηρίες του. Σε μια τέτοια προοπτική, η παρούσα δράση περιλαμβάνει μια 
σειρά από υποδράσεις που αναλύονται πιο κάτω (ορισμένες άλλες αποτελούν 
συστατικών στοιχείων άλλων δράσεων και αναλύονται σε αυτές). Περιλαμβάνει 
επίσης υποδράσεις που συνδέονται με την επιδίωξη ασφάλειας, για τους πολίτες, 
τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της πόλης. 

Υποδράση 1 
Αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τους 
παράτυπους μετανάστες 

Υποδράση 2 

Διερεύνηση της σκοπιμότητας συγκρότησης μικτών 
συνεργείων ειδικού χαρακτήρα μεταξύ ΕΛΑΣ, Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Περιφέρειας, Δήμου, Εισαγγελικής Αρχής [μετά 
την επανασυγκρότηση της Δημοτικής Αστυνομίας) ούτως ώστε 
να βελτιωθούν οι δυνατότητες άμεσης παρέμβασης σε μια 
σειρά από φαινόμενα κοινής αρμοδιότητας 

Υποδράση 3 

Ελεγχοι σχετικά με το παραεμπόριο, όπως δίωξη 
παραεμπορίου, ευέλικτες διαδικασίες καταστροφής 
κατασχεμένων προϊόντων, αστυνόμευση, αυστηροποίηση 
κυρώσεων, δημιουργία πολυπολιτισμικών αγορών για 
διάθεση νόμιμων προϊόντων νόμιμων μεταναστών, 
προσφύγων κλπ. 

Υποδράση 4 
Ελεγχοι σχετικά με την παράνομη εκμίσθωση διαμερισμάτων, 
κατοικιών και άλλων χώρων 

Υποδράση 5 Ελεγχοι σχετικά με συστηματική αστυνόμευση δημόσιων 
χώρων, όπως στάσεις και σταθμοί ΜΜΜ, οχήματα ΜΜΜ, 
στροφές λεωφορείων κλπ. (φαινόμενα: παράνομη στάθμευση 
και κυκλοφορία, παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου από 
τραπεζοκαθίσματα κλπ.) 

Υποδράση 6 Οργάνωση συστήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου  

Υποδράση 7 Σύνταξη μικροζωνικής μελέτης για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων σεισμού 

Υποδράση 8 Πρόγραμμα αντισεισμικής επάρκειας δημοσίων κτηρίων  
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Υποδράση 9 Κάμερες ασφαλείας (οχήματα, στάσεις…) Επίπεδο 2 (θύλακες 
ή ζώνες παρέμβασης) 

Υποδράση 10 Συστηματικοί αστυνομικοί έλεγχοι για βελτίωση των 
συνθηκών οδικής ασφάλειας Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες 
παρέμβασης) 

Υποδράση 11 Βελτίωση υποδομής πυρόσβεσης στο Δάσος Μοσχοποδίου 
(εκτός οικιστικού ιστού) 

Υποδράση 12 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΕΛΑΣ 

Εφαρμογής ΔΘ, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΕΛΑΣ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο       

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΕΛΑΣ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Εναρξη ΣΟΑΠ Μόνιμες 
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1.1.52 52 Βελτίωση θεσμικής και διαχειριστικής 
ικανότητας Δήμου Θήβας 

Τίτλος Βελτίωση θεσμικής και διαχειριστικής ικανότητας Δήμου Θήβας 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό) Χ 

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης» Χ 

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με 

Στρατηγικούς στόχους Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

Υ Υ Υ Μ Υ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δήμου [] 

1.2.1 Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός και κτηματολόγιο 
1.4.1 Βελτίωση της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων 
2.5.1 Ενίσχυση Δημοτικού Οργανισμού Θήβας 
2.5.2 Ενίσχυση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων 
4.1.1 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του 
4.1.2 Κατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων και του εξοπλισμού 
4.2.1 Ανάπτυξη υποδομής Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνίας  του Δήμου και 
παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών τους πολίτες 
4.4.1 Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των Νομικών  Προσώπων  

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Αξιοποίηση δικτύου οπτικών ινών Δήμου 
Σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης επενδυτικών προτεραιοτήτων νέου ΕΣΠΑ (Εδαφική 
συνοχή και άλλες δράσεις) 
Αξιοποίηση υπηρεσιών smart city και ΤΠΕ για πολεοδομικές δράσεις 
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ΑΡΝΗΤΙΚΑ     
Αδύναμες Δημοτικές Ενότητες στην περίμετρο της ΔΕ Θηβαίων 
Ελλειμμα brand name αναγνωρίσιμου ευρύτερα 
Ελλειμμα υποδομών smart city και ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών 
Ραγδαία αύξηση ποσοστού μακροχρόνιων ανέργων, και ανέργων που δεν δικαιούνται 
ΕΤΑ 
Σημαντικό μέγεθος ορισμένων ευπαθών (ευάλωτων και ειδικών) ομάδων του πληθυσμού 
Εξάπλωση της φτώχειας στο σύνολο σχεδόν του οικιστικού ιστού 
Κίνδυνος αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω των οριζόντιων περικοπών 
Ελλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε πολλές υπηρεσίες του Δήμου 
Ανεπαρκής αξιοποίηση ΤΠΕ στην οργάνωση του Δήμου 
Μεγάλη αναντιστοιχία ευθυνών-αρμοδιοτήτων (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και 
διαθέσιμων οικονομικών και άλλων πόρων 
Κίνδυνος μη αξιοποίηση δυνατοτήτων περιοχής, ΕΣΠΑ κλπ. και μη κάλυψης αναγκών 
πληθυσμού σε περίοδο κρίσης, λόγω διοικητικών αδυναμιών 

 

Ο Δήμος Θηβαίων διαθέτει αξιόλογες υπηρεσίες και σημαντικούς ανθρώπινους 
και υλικούς πόρους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις, που 
κατά περίπτωση συνδέονται με γενικότερες αδυναμίες του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα, ή με αναντιστοιχία μεταξύ νέων αρμοδιοτήτων (βάσει του 
Προγράμματος Καλλικράτη) και δημιουργίας νέων πόρων. Οι απαιτήσεις που 
απορρέουν από την ανάγκη ενεργητικής συμβολής του Δήμου στη μεγάλη 
πλειονότητα των δράσεων του ΣΟΑΠ (ακόμα και όπου δε θα είναι φορέας 
άμεσης εφαρμογής) αποτελεί πρόσθετη παράμετρο του ζητήματος. 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η δράση εστιάζει στη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας του Δήμου Θηβαίων, 
τόσο για την κάλυψη των αναγκών του ΣΟΑΠ όσο και για καλύτερη άσκηση 
άλλων αρμοδιοτήτων. Θα βασιστεί εν μέρει σε υπάρχουσα προεργασία στο 
Δήμο, κα εν μέρει σε εξαρχής σχεδιασμένες υποδράσεις.  

Υποδράση 1 Larissa e-City Governance. Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον 
για την παροχή δημοτικών υπηρεσιών  και τη διακυβέρνηση 
της πόλης (και του Δήμου συνολικά) Αξιοποίηση ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 
(θα περιλαμβάνει και Έξυπνη Πλατφόρμα Στρατηγικών 
Αποφάσεων και Διαλειτουργικότητας των διαβαθμιδικών και 
δι-υπηρεσιακών Συστημάτων Διαχείρισης των Αστικών 
Πόρων και Λειτουργιών της Θήβας, και Εφαρμογές apps 
mobile αιτημάτων και διαχείρισης αιτημάτων, παραπόνων 
κ.λπ. πολιτών σε σχέση με τις λειτουργίες της Πόλης της 
Θήβας), και το Larissa e-City Forum: Πλατφόρμα Συμμετοχής 
των Πολιτών και των Κοινωνικών και Επαγγελματικών 
Εταίρων στα τοπικά δρώμενα 

Υποδράση 2 Αξιοποίηση δεικτών αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας  

Υποδράση 3 Αξιοποίηση διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) Δήμου  

Υποδράση 4 Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και 
διπλογραφικού του Δήμου  

Υποδράση 5 Εφαρμογή συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών στο 
Δήμο  

Υποδράση 6 Επικαιροποίηση και Αναβάθμιση Γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών ΓΣΠ, παρακολούθηση των αλλαγών χρήσης της 
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γης και άλλων παραμέτρων που θα καθοριστούν. Ανάπτυξη 
και Εισαγωγή χαρτών γεωγραφικής πρόσβασης στην 
ιστοσελίδα. 

Υποδράση 7 Εφαρμογή συστήματος ψηφιακής υπογραφής.  

Υποδράση 8 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα κτήρια που ανήκουν στο 
Δήμο και για ειδικές κατηγορίες κτηρίων που ενδιαφέρουν τον 
Δήμο. (συσχέτιση με Υποδράση 4)  

Υποδράση 9 Δια βίου εκπαίδευση στελεχών Δήμου Θηβαίων  

Υποδράση 10 Στελέχωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΔΘ σε προσωπικό, 
εξοπλισμό και οχήματα  

Υποδράση 11 Συμμετοχή ΔΘ σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα και 
προγράμματα  

Υποδράση 12 Ενέργειες του ΔΘ για το Πρόγραμμα Καλλικράτης  4.3.1.6  

Υποδράση 13  Συντήρηση και ολοκλήρωση δημοτικών χώρων, κτηρίων και 
εξοπλισμού  

Υποδράση 14 Κατασκευή νέων κτηρίων  

Υποδράση 15 Μέριμνα για την εξασφάλιση των χρηματικών υποχρεώσεων 
προς το Δήμο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων 

Υποδράση 16 Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης ΔΘ  

Υποδράση 17 Δημιουργία στο Δήμο Γραφείου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΒΑΚ) 

Υποδράση 18 Ενίσχυση Νομικού Προσώπου ΟΚΠΔΘ  

Υποδράση 19 Ενίσχυση της ΔΗΚΕΛ 

Υποδράση 20 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ, βάσει ΕΠΑΝΕΚ 

Εφαρμογής ΔΘ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ  

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ Χ      

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ)  

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  

Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  
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Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Μόνιμες ή Βάσει Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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1.1.53 53 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

Τίτλος Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Χ Υψηλή  Μέση  

Θεματικός 
χαρακτήρας 

Θεσμική (νομοθεσία)   

Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Χ 

Εργο (φυσικό)  

Οικονομική επιχορήγηση, ενίσχυση  

Μελέτη ή άλλη soft ενέργεια Χ 

Εξυπνη πόλη Δράση με χαρακτήρα «έξυπνης πόλης»  

Γεωγραφικός 
χαρακτήρας 

Επίπεδο 1 (σύνολο οικιστικού ιστού) X 

Επίπεδο 2 (θύλακες ή ζώνες παρέμβασης)  

Καταυλισμός Ρομά Ζ1 

Παλαιός προσφυγικός οικισμός Ζ2 

Συνοικία Κοντίτο Ζ3 

Περιοχή κέντρου (Καδμεία) Ζ4 

Συνοικία Πινδάρου Ζ5 

Εργατικές κατοικίες Α (συνοικία Τάχι) Ζ6 

Εργατικές κατοικίες Β (συνοικία Τάχι) Ζ7 

Επιχειρηματικό Πάρκο Ζ8 

Χώρος εγκατάστασης ανοιχτής λαϊκής αγοράς Ζ9 

Συνάφεια με Στρατηγικούς στόχους Υ Υ Υ Μ Υ 

Αξονες Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 

Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ 

Πρόβλημα ή/και 
Δυνατότητα 

Βάσει SWOT 

ΘΕΤΙΚΑ 
Συγκριτικά ισχυρός Δήμος που καλύπτει όλη την πραγματική πόλη και μέρος 
της άμεσης περιοχής επιρροής της 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ     
Αδυναμίες (αξιοποίηση ΤΠΕ, ειδικό προσωπικό, πόροι…) Δήμου Θηβαίων  

 

Η εφαρμογή το ΣΟΑΠ προϋποθέτει, για λόγους τόσο θεσμικούς όσο και 
επιχειρησιακούς, την ύπαρξη φορέα εφαρμογής 

Περιγραφή δράσης 
και υποδράσεις 

Η Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης του ΣΟΑΠ στοχεύει στην απρόσκοπτη 
υλοποίηση των ενεργειών με αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων. 
Εμπεριέχει δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση των Ενεργειών που 
προβλέπονται από την ΚΥΑ, την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των 
διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στην Υλοποίηση του 
Προγράμματος Δράσης, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους 
εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς), καθώς και την 
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ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δημοσιότητα του Σχεδίου. 
Συμπεριλαμβάνει, επίσης, τη διοικητική και επιστημονική στήριξη της 
Επιτροπής Συντονισμού του ΣΟΑΠ που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3.α 
του ν. 4277/2014. 

Ενδεικτικές δράσεις: 

• Προετοιμασία, ωρίμανση, εξειδίκευση, παρακολούθηση, αξιολόγηση των 
ενεργειών του προγράμματος δράσης.  

• Μελέτες προπαρασκευαστικές, οργανωτικές, τεχνικές κλπ. για την 
υποστήριξη των δράσεων του προγράμματος, την αναβάθμιση των 
συστημάτων διοίκησης, την διαμόρφωση και λειτουργία δομών και 
πληροφοριακών συστημάτων. 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των δομών και μηχανισμών 
διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης με τη 
χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων. 

• Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης σε 
θέματα που αφορούν και σχετίζονται με το ΣΟΑΠ και τις παρεμβάσεις του, την 
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και του κοινού καθώς και δράσεις 
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, δημιουργίας δικτύων κ.ά. 

Υποδράση 1 Συγκρότηση φορέα ΣΟΑΠ (βλ. άρθρο 4 παρ. 3) 

Υποδράση 2 Λειτουργία φορέα ΣΟΑΠ 

Υποδράση 3 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
(βλ. άρθρο 7 παρ. 4) 

Υποδράση 4 Αξιολόγηση (on going) ΣΟΑΠ 

Υποδράση 5 Συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού των ΣΟΑΠ (βλ. άρθρο 7 
παρ. 5) 

Υποδράση 6 Προς μελλοντικό προσδιορισμό 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Σχεδιασμού ΔΘ 

Επιτροπή Συντονισμού ΣΟΑΠ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Εφαρμογής ΔΘ 

Επιτροπή Συντονισμού ΣΟΑΠ 

δράσεις ΕΣΠΑ: +βάσει ΠΕΠ 

Χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΒΑΑ Χ 

Επεν-
δυτική 
προτε-
ραιότητα 

     

 άλλο Χ      

 ΕΠΑΝΕΚ       

 ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ       

 ΥΜΕΠΕΡΑΑ       

 ΠΑΑ       

Δήμος Θηβαίων Χ 

Άλλη δημόσια (πλην ΕΣΠΑ) ΥΠΕΝ 

Ιδιωτική (μόχλευση ή χορηγίες)  
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Αυτοχρηματοδότηση (έσοδα)  

Αλλο  

Χρονοδιάγραμμα Εναρξη Λήξη 

 Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Εναρξη ΣΟΑΠ 

Υποδράσεις ΕΣΠΑ: βάσει ΕΣΠΑ 

Λοιπές Υποδράσεις: Μόνιμες ή Βάσει 
Αξιολόγησης ΣΟΑΠ 
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Γενικό πλαίσιο υλοποίησης του ΣΟΑΠ-
Μηχανισμός εφαρμογής 

Το πλαίσιο εφαρμογής του ΣΟΑΠ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, όπως έχει γίνει 
σαφές σε διάφορα σημεία του παρόντος. Πρόκειται για ζήτημα που θα εξεταστεί 
σε βάθος στο επόμενο στάδιο. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν εδώ 
ορισμένα σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία, και ενίοτε παραμένουν ανοικτά. 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΟΑΠ ανήκει, σύμφωνα με το ν. 
2742/99, στο Δήμο Θηβαίων. Ο σχετικός μηχανισμός θα περιλαμβάνει 
συνεχές monitoring τόσο της εφαρμογής του ΣΟΑΠ όσο και της περιοχής 
παρέμβασης, και διαδικασία αξιολόγησης και ανάδρασης προς το 
πρόγραμμα (ΣΟΑΠ) 

 Η λειτουργία στο Δήμο Θηβαίων υπηρεσίες διαχείρισης των δράσεων του 
ΣΟΑΠ που θα ενταχθούν σε ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας είναι 
ανοικτό ζήτημα, που έχει και τεχνικές και πολιτικές διαστάσεις. Θα 
εξεταστεί αργότερα, αλλά σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί σχετικά 
γρήγορα, γιατί θα απαιτηθούν διάφορες διαδικασίες συγκρότησης και 
ωρίμανσης. 

 Ανοικτό ζήτημα είναι η διαχείριση δράσεων του ΣΟΑΠ που θα 
χρηματοδοτηθούν από επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας που δεν αφορούν τις ΒΑΑ (αλλά ως προς τις οποίες 
συγκεκριμένες δράσεις θα είναι επιλέξιμες) καθώς και από άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα γίνει από τον 
προηγούμενο μηχανισμό (εφόσον αυτός υπάρξει). 

 Προτείνεται η λειτουργία μόνιμης Επιτροπής διαβούλευσης και 
κοινωνικού ελέγχου, που θα λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής 
του ΣΟΑΠ, και θα στελεχωθεί με εκπροσώπους φορέων του ευρύτερου 
δημόσιου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα. 
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