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Α. Έχοντας υπόψη 

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 5 και 6, του ν.2742/99 για την Σύνταξη της έκ-

θεσης αξιολόγησης και την διατύπωση Πορισμάτων - Μέτρων - Ενεργειών που απαιτού-

νται για την εφαρμογή των ΠΠΧΣΑΑ, τον προσδιορισμό ενεργειών που αντίκεινται ή δεν 

εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις τους, και την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ανα-

θεώρησης τους. 

2. Την Υπουργική Απόφαση 51949/2010 για την «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ε-

φαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ1925 

Β/2010, ΦΕΚ 811 Β/2012). 

3. Το ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1471/Β’/9.10.2003). 

4. Τις νεώτερες των θεσμοθετημένων ΠΠΧΣΑΑ Εθνικές πολιτικές και συγκεκριμένα: 

α. Θεσμοθετημένα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού 

Επιπέδου: 

 το Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ (ΦΕΚ Α’128/2008),  

 το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ ΑΑΠ151/2009),  

 το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β’1138/2009),  

 το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ Β’2464/2008),  

 το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ Β’2505/2011),  

 το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τα Καταστήματα κράτησης (ΦΕΚ 1575Β/28.11.01) 

β. την Αναπτυξιακή πολιτική Εθνικού και Περιφερειακού επιπέδου, και συγκεκριμένα: 

 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 

o Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Μακεδονία-Θράκη 

o Τομεακά Προγράμματα 2007-2013 

 Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 

 Προσπελασιμότητα 

 Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 

 Ψηφιακή Σύγκλιση 

 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Εκπαίδευση - Δια βίου μάθηση 

 Διοικητική μεταρρύθμιση 

 Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογής 

 Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων 

o Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα - Βουλγαρία» 

 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας 2007-2013  

 Έργα ΚΠΣ και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000-2006 στην ΠΑΜΘ 

 Πρόγραμμα Εθνικών Πόρων «ΘΗΣΕΑΣ» 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,2012-

2014,  Στρατηγικός Σχεδιασμός, Περιφέρεια ΑΜΘ  

 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ΑΜΘ, 

 Σχεδιασμός και κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγράμματος 2014 - 2021 

 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014, 

γ. Τις επί μέρους τομεακές πολιτικές και συγκεκριμένα: 

 Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις (ν3983/2011),  
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 Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών 

 Εθνική Πολιτική Λιμένων,  

 Σχέδιο ανάπτυξης μεταφορών περιόδου 2007-2013 και εικοσαετίας, 

 Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός, Οδικός Χάρτης 2050 

δ. Νεώτερες θεσμικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν το ΠΠΧΣΑΑ: 

Αναπτυξιακή πολιτική:  

  ν.3908/2011 Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 

 ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (fast 

track), 

 ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α/2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι-

σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015», 

 ν.3908/2011 (ΦΕΚ8/Α/2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 

Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» 

 ν.3982/2011 (ΦΕΚ/143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα-

τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες δι-

ατάξεις»  

 ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91 / Α’ / 12.04.2005) «Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέ-

ντρων και άλλες διατάξεις», 

Περιβάλλον, βιοποικιλότητα, τοπίο 

 ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

 ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα-

στηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ι-

σοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

 ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρ-

μόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

ου της 23ης Οκτωβρίου 2000» , 

 ν.3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/17-6-2011) «Εθνική στρατηγική για την προστασία και δια-

χείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος»  

 ν.3827/2010 (ΦΕΚ Α/30/25.2.10) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου και 

στοιχεία  αναλυτικής προσέγγισης», 

 ν.4042/2012 (ΦΕΚ  24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρ-

μόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ. Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ»  

Διοικητική μεταρρύθμιση 

 ν.3852/210 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Άλλες ρυθμίσεις 

 ν. 4002/2001, (ΦΕΚ 180 / Α’ / 22.08.2011) κατά το Β’ Μέρος του «Προώθηση τουρι-

στικών επενδύσεων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, και άλλες διατάξεις»,. 

 ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανα-

νεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», 

 ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις 

σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ»,  

 ΚΥΑ 168040/2010 (ΦΕΚ 1528/Β/07.09.2010) «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία δι-

αβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και  κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγι-

κότητας»  
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 ΚΥΑ 99605/3719/2001 (ΦΕΚ974/Β/27-7-2001) «Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

κατά της Ερημοποίησης (ΕΕΣΔΕ)». 

3. Νομοθετήματα και Συμφωνίες, Ευρωπαϊκές πολιτικές που επηρεάζουν την χωρική ανά-

πτυξη της περιφέρειας και εφόσον αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στα εγκεκριμένα Γενι-

κό και Ειδικά Πλαίσια. 

 Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ενέργεια 2020» 

 Στρατηγική για την «ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020» 

 Πολιτική συνοχής Ε.Ε. 2014 -2020 

 Εδαφική Ατζέντα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  2020 

 Οδηγία 2006/21/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομη-

χανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»  

 Πρωτόκολλο στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής , 4 / 1998 

 Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική 

 

4. Τη μελέτη «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Πλαισίου Χωροταξικού Σχε-

διασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

και ειδικότερα το Α2 στάδιο αυτής. 

5. Την με αρ. 55/2013 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης. 

 

Α ξ ι ο λ ο γ ε ί τ α ι  τ ο  ι σ χ ύ ο ν  Π λ α ί σ ι ο  Χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ο ύ  Σ χ ε δ ι α -

σ μ ο ύ  κ α ι  Α ε ι φ ό ρ ο υ  Α ν ά π τ υ ξ η ς  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς  Α ν α τ ο λ ι κ ή ς  

Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  κ α ι  Θ ρ ά κ η ς ,  ω ς  ε ξ ή ς :  
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Β. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των 
προοπτικών με συνθετική θεώρηση των αναπτυξιακών και 
χωροταξικών δεδομένων 

Β.1. Χωροταξική ένταξη της Περιφέρειας στον εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνή χώρο 

Οι προβλέψεις του υφιστάμενου ΠΠΧΣΑΑ για το ρόλο της Περιφέρειας στο ευρύτερο περι-

βάλλον έχουν εν μέρει εκπληρωθεί, όσον αφορά στις διασυνδέσεις της με τις γύρω χώρες και 

το μετασχηματισμό της από ακριτική περιφέρεια σε μια περιφέρεια συνοριακή στα εξωτερικά 

σύνορα της χώρας και στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενσωμάτωση στην 

ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, αποτέλεσαν 

συστατικά στοιχεία αυτού του μετασχηματισμού, ενώ η αναμονή ως προς την ένταξη της 

Τουρκίας και η υστέρηση στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης των λιμένων της Περιφέρειας και 

των συνδυασμένων μεταφορών δείχνουν ότι η διαδικασία αυτή είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οι 

μεγάλες προσδοκίες που υιοθετήθηκαν και από το θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ σχετικά με τον 

αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και η καθυστέρηση υλοποίησης του, αναδεικνύουν πό-

σο ρευστό είναι το διεθνές περιβάλλον και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κομμάτι της ένταξης 

στα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας. 

Η εξέλιξη όμως των αναπτυξιακών δεικτών της Περιφέρειας δεν φανερώνει την αντίστοιχη 

ενδυνάμωση της οικονομίας, της απασχόλησης και του πληθυσμού, με αποτέλεσμα η ΠΑΜΘ 

να παραμένει μία από τις οκτώ ελληνικές Περιφέρειες του στόχου ‘σύγκλισης’. Η Περιφέρεια 

στηρίζεται ακόμα σε τομείς της οικονομίας που δεν έχουν σχέση με τις διασυνοριακές δια-

συνδέσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις –μάρμαρα– και η διάρθρωση της οικονομίας της δεν έχει 

επηρεαστεί σημαντικά από αυτές τις εξελίξεις. Από την ανάλυση των διαφόρων δεικτών, σε 

σχέση με την χώρα και τις υπόλοιπες περιφέρειες, προκύπτει ότι η ΠΑΜΘ ακολουθεί μια 

σχετικά σταθερή αναπτυξιακή πορεία, παραμένοντας σε χαμηλό επίπεδο κατάταξης, με διαρ-

θρωτικά προβλήματα σε κάποιους τομείς και με σχετικό δυναμισμό σε άλλους. 

Οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο την οικονομία της εξαρτώνται από 

τη γενική θέση της χώρας –σε μεγαλύτερο βαθμό από την ιδιαίτερη θέση της Περιφέρειας 

στον ευρύτερο χώρο. Έτσι, οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν ιδιαίτερα στις 

πολιτικές της εδαφικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, επηρεάζουν την Περι-

φέρεια ΑΜΘ διαμέσου της διαμόρφωσης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.  

Στο εσωτερικό της χώρας, όπως αποτυπώνεται και στο ΓΠΧΣΑΑ, με τη συμπλήρωση του 

βόρειου άξονα της Εγνατίας Οδού στους βασικούς άξονες ανάπτυξης της χώρας, με τη δι-

κτύωση και την ενδυνάμωση των αστικών κέντρων της ΠΑΜΘ, η θέση της Περιφέρειας έχει 

ενδυναμωθεί, ενώ η σχέση με τη συμπρωτεύουσα παρουσιάζει τάσεις αστικής συμπληρωμα-

τικότητας. 

Η ενσωμάτωση λοιπόν της Περιφέρειας στα ευρωπαϊκά δίκτυα και στους αναπτυξιακούς πό-

λους και άξονες της χώρας φαίνεται να έχει ενισχύσει τη θέση της. Δεν την έχει όμως θέσει 

σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά ώστε να μπορεί να παίξει το ρόλο ενός σημαντικού κόμβου 

για τις μεταφορές, τις μετακινήσεις και τις οικονομικές ροές. Η Περιφέρεια ΑΜΘ δηλαδή δεν 

έχει εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα της θέσης της, ιδιαίτερα έναντι των χωρών που εντά-

χθηκαν πρόσφατα και παραμένει εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές πολιτικές. 
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Β.2. Φυσικο-γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Οι αλλαγές που αφορούν στα φυσικο-γεωγραφικά χαρακτηριστικά αφορούν κυρίως στην δια-

χείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καθώς και των φυσικών καταστροφών. Νεό-

τερα στοιχεία αλλά και κατευθύνσεις σχετικά με έργα που αναφέρονται στο ισχύον 

ΠΠΧΣΑΑ προέκυψαν εξαιτίας της εκπόνησης των Σχεδίων Διαχείρισης για τα Υδατικά Δια-

μερίσματα της Χώρας που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ 

σύμφωνα με την Οδηγία - Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ.
1
 

Αυτή τη στιγμή δύο Σχέδια Διαχείρισης που αφορούν τα δύο Υδατικά Διαμερίσματα της Πε-

ριφέρειας (ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και ΥΔ Θράκης) υλοποιούνται στο πλαίσιο του έρ-

γου «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Δια-

μερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγί-

ας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007».  

Πλημμύρες 

Σημαντικό ζήτημα, σύμφωνα με την έκθεση «Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων 

πλημμύρας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας» από πλευράς φυσικών κινδύνων στην 

Περιφέρεια αποτελούν οι πλημμύρες στον ποταμό Έβρο και τους παραποτάμους του κυρίως 

εξαιτίας του διασυνοριακού χαρακτήρα της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού. Σε τεχνικό 

επίπεδο, οι υδρομορφολογικές  αλλοιώσεις  της κοίτης του ποταμού Έβρου που συντελέστη-

καν  τις τελευταίες δεκαετίες, με μαζικές παρεμβάσεις και με περιορισμό της ευρείας κοίτης 

πλημμυρών οδηγεί σε μείωση των απαραίτητων εκτάσεων για την εκτόνωση των πλημμυρών. 

Επίσης η δημιουργία νησίδων εντός της κοίτης του ποταμού εξαιτίας της στερεοπαροχής και 

της απόθεσης φερτών υλών έχουν οδηγήσει στη μείωση της διατομής του. 

Διάβρωση ακτών, προσχώσεις 

Η Περιφέρεια περιλαμβάνει εκτεταμένη παράκτια ζώνη όπου σε πολλά σημεία εντοπίζονται 

φαινόμενα διάβρωσης των ακτών. Η παράκτια ζώνη είναι εκτεθειμένη σε ισχυρούς Β-ΒΑ, και 

ειδικά σε Ν-ΝΔ ανέμους. Σοβαροί κίνδυνοι διάβρωσης εντοπίζονται για τις υποδομές που 

χωροθετούνται στον παράκτιο χώρο, όπως παραλιακοί δρόμοι, ξενοδοχεία, προβλήτες και 

δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η διάβρωση των ακτών από ανθρωπογενείς παράγοντες δημιουργεί-

ται επίσης από τα τεχνικά έργα στις ακτές, έργα διευθέτησης της κοίτης των ποταμών, τις κα-

τασκευές φραγμάτων και την εκκαθάριση της βλάστησης. 

Ερημοποίηση, πυρκαγιές 

Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η έντονη ξηρασία κατά τους θερινούς μήνες και οι έντονες 

βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές, ενισχύουν φαινόμενα εκδήλωσης 

πυρκαγιών και τον κίνδυνο ερημοποίησης και υποβάθμισης των εδαφών, ειδικά σε ευπρό-

σβλητες περιοχές. Τέτοιες είναι κυρίως οι παράκτιες περιοχές, ειδικά στις ΠΕ Καβάλας και 

Αλεξανδρούπολης και σε διάσπαρτες θέσεις όπου, σε συνδυασμό με ανθρωπογενείς δραστη-

ριότητες, ενδέχεται να επιφέρουν περαιτέρω υποβάθμιση των εδαφών. 

 

Β.3. Διοικητική οργάνωση 

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) επήλθε σημαντική μεταβολή 

στην διοίκηση Α΄ βαθμού σε ολόκληρη τη χώρα, με την ομαδοποίηση των πρωτοβάθμιων 

                                                 

1 Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 και 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 3199/2003.   
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ΟΤΑ του Νόμου 2539/97. Η Περιφέρεια ΑΜΘ περιλαμβάνει πέντε Νομούς που αντιστοιχούν 

στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες και 22 Δήμους που προέκυψαν από τη συνένωση δήμων 

και κοινοτήτων του Σχεδίου Καποδίστρια. Συμπληρωματικά στο νόμο αυτό, με το 

Ν.3870/2010 «για τις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων», άρθρο 18, 

παράγραφος 10, εδάφιο (α), διευκρινίζεται ότι: «ειδικά ο δήμος Θάσου αποτελεί ξεχωριστή 

Περιφερειακή Ενότητα».  

Από τις μεταβολές αυτές επήλθαν και αλλαγές στους διάφορους φορείς που έχουν ρόλο στην 

εφαρμογή του ΠΠ. Συνοπτικά εδώ αναφέρονται οι διάφοροι φορείς με σχετικές αρμοδιότη-

τες: 

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.), κυρίως δια των Διευ-

θύνσεών της: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜΘ, Διεύθυνση Υ-

δάτων ΑΜΘ, Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.  

 Η Περιφέρεια ΑΜΘ, καταρχήν δια του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις αρμοδιότητες 

του οποίου ανήκουν τόσο η γνωμοδότηση για το υπό εκπόνηση Περιφερειακό Πλαίσιο 

όσο και η έγκριση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-

20, καθώς και δια των Διευθύνσεών της: Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματι-

σμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο-

νομίας και Κτηνιατρικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 

και Επικοινωνιών. 

 Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της ΑΜΘ, ως ανεξάρτητη αρχή με γεωγραφικό 

επίπεδο αναφοράς το χώρο της Περιφέρειας και με αποστολή τη διαχείριση των έργων 

και δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (ΥΜΑΘ), προσφάτως ανασυσταθέν. 

 Οι διοικήσεις των νέων διευρυμένων Δήμων. 

 Οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της ΑΜΘ. (Σύμφωνα με το σχέ-

διο νόμου προτείνεται η συγχώνευσή των σε δυο φορείς). 

 Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων.  

 Οι Υγειονομικές Περιφέρειες. 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και στο σύνολο της χώρας, δεν 

έχει υπάρξει ακόμη ξεκάθαρος απολογισμός από την εφαρμογή του νέου μοντέλου, λόγω κυ-

ρίως του μικρού χρόνου εφαρμογής του. Τα ζητήματα που τίθενται αφορούν στις αρμοδιότη-

τες και τη συνεργασία κάθε βαθμού αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με τις κεντρικές και απο-

κεντρωμένες υπηρεσίες, το βαθμό ετοιμότητας της αυτοδιοίκησης να ανταποκριθεί στο αίτη-

μα του στρατηγικού σχεδιασμού, τη δυνατότητα εξειδίκευσης του στρατηγικού σχεδιασμού 

σε χωρικό και τομεακό επίπεδο, τα γεωγραφικά όρια των νέων αυτοδιοικητικών οντοτήτων 

και την πολυπλοκότητα τους, καθώς και τον εξορθολογισμό υπηρεσιών και φορέων.  
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Β.4. Πληθυσμιακή εξέλιξη και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

Ως προς την εξέλιξη του πληθυσμού, κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1991-2011 η Περι-

φέρεια ΑΜΘ εμφάνισε θετικότερη εικόνα σε σχέση με το σύνολο της χώρας, παρουσιάζοντας 

μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου αύξηση έως το 2001 και μικρότερη του εθνικού μέσου 

όρου μείωση το 2011. Οι πληθυσμιακές μεταβολές που σημειώθηκαν είχαν κυρίως ενδοπερι-

φερειακό χαρακτήρα, με τάσεις συγκέντρωσης του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα (με 

τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ξάνθη), σε βάρος κυρίως των ορεινών περιο-

χών. Συνολικά πάντως, οι ιδιαίτερα ευνοϊκές προβλέψεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ για την 

εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς δεν επαληθεύθηκε η 

παραδοχή σχετικά με το συνολικό ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της χώρας μεταξύ 2001-

2011, ούτε όμως και η πρόβλεψη για σημαντική αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού της 

ΠΑΜΘ στο σύνολο της χώρας (τουλάχιστον ως το 2011). 

Όσον αφορά στην οικονομική φυσιογνωμία της Περιφέρειας, αυτή φαίνεται να ακολουθεί 

τις γενικές τάσεις σε επίπεδο χώρας κατά την περίοδο 2001-2009, με το ΑΕΠ να παρουσιάζει 

σταθερή αύξηση (με μέσο ετήσιο ρυθμό 6%), τον πρωτογενή τομέα να σημειώνει σημαντική 

πτώση και τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα να καταγράφουν αύξηση. Εντούτοις, κατα-

γράφεται μείωση της συμμετοχής της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας –οριακή όσον αφο-

ρά στο συνολικό ΑΕΠ και μεγαλύτερη όσον αφορά στο ΑΕΠ κατά κεφαλή– γεγονός που α-

ποτυπώνει τάσεις περαιτέρω συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας στα δύο μητρο-

πολιτικά κέντρα της χώρας και διαψεύδει τις προβλέψεις του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ. 

Ιδιαίτερα σημειώνεται η μείωση της σχετικής συμμετοχής του ΑΕΠ του δευτερογενή τομέα 

της Περιφέρειας ως ποσοστό του εθνικού. Στην ίδια περίοδο φαίνεται να εντείνονται οι ενδο-

περιφερειακές ανισότητες, με την ΠΕ Καβάλας να ενισχύει τη θέση της, σε αντίθεση με την 

ΠΕ Δράμας που υποχωρεί σε σχέση με το σύνολο της Περιφέρειας. 

Τα στοιχεία της απασχόλησης επιβεβαιώνουν τις τάσεις τριτογενοποίησης της οικονομίας 

της Περιφέρειας την τελευταία εικοσαετία, με σημαντική ενίσχυση του τριτογενούς τομέα σε 

βάρος κυρίως του πρωτογενή. Παρόλα αυτά, η Περιφέρεια διατηρεί τον «αγροτικό» χαρα-

κτήρα της, με έναν στους τέσσερεις εργαζόμενους να απασχολείται στους κλάδους της γεωρ-

γίας-κτηνοτροφίας (ποσοστό υπερδιπλάσιο της χώρας). Οι προβλέψεις του ισχύοντος 

ΠΠΧΣΑΑ δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε σε αυτή την περίπτωση, καθώς μεταξύ 2001-2009 ση-

μειώθηκε σημαντική μείωση της απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα (αντί για αύξηση που 

προέβλεπε το ΠΠΧΣΑΑ), ενώ η αύξηση στον τριτογενή είναι μεγαλύτερη της προβλεφθεί-

σας. Μεταξύ των βασικών κλάδων του δευτερογενή τομέα, σημειώνονται η σημαντική κάμ-

ψη της απασχόλησης στη μεταποίηση (ιδίως μετά το 2005), που αποτελεί δείγμα βιομηχανι-

κής οπισθοχώρησης και η οριακή μόνο άνοδος στις κατασκευές, που υποδηλώνει περισσότε-

ρο στασιμότητα παρά τάση ανόδου (λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό ρυθμό με τον οποίο ανα-

πτύσσεται ο κλάδος στο σύνολο της χώρας το ίδιο χρονικό διάστημα). Όσον αφορά στον τρι-

τογενή τομέα, σημειώνεται ότι η ενίσχυση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως στους κλά-

δους του δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία-κοινωνική μέριμνα) και 

στην κατανάλωση (κλάδοι του εμπορίου, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κλπ.), ενώ ο κλά-

δος ξενοδοχείων - εστιατορίων εμφάνισε ελαφρά πτώση μετά το 2000. 

Η περίοδος μετά το 2009 σημαδεύεται από δραματική αύξηση της ανεργίας και κάμψη της 

απασχόλησης σε όλη τη χώρα, της Περιφέρειας ΑΜΘ μη εξαιρουμένης. Έτσι, ενώ μέχρι το 

2008 η ΠΑΜΘ εμφάνιζε βελτιωμένους δείκτες, κοντά στα επίπεδα του εθνικού μέσου όρου , 

με αποτέλεσμα να αγγίζει το σχετικό στόχο του ΠΠΧΣΑΑ, τα τελευταία τρία χρόνια εμφανί-

ζει σημαντική κάμψη, ανώτερη μάλιστα της εθνικής, με αποτέλεσμα να καταγράφει ποσοστό 

ανεργίας 20% το 2011. 
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Β.5. Παραγωγικοί τομείς και κύριες δραστηριότητες 

Η τομεακή διάρθρωση στην Περιφέρεια ΑΜΘ εμφανίζει ως κυρίαρχο τομέα παραγωγής τον 

τριτογενή, τόσο στο επίπεδο του ΑΕΠ (72,1% το 2009) όσο και στην απασχόληση (55,3% το 

2008). Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας συμμετέχουν περίπου ισόποσα στην απα-

σχόληση (24,2% και 20,5% αντίστοιχα), όχι όμως και στο ΑΕΠ, όπου ο πρωτογενής τομέας 

συμμετέχει με ποσοστό 5,6% και ο δευτερογενής με 22,3%. Σύμφωνα πάντως με τα δεδομένα 

αυτά, τόσο ο πρωτογενής όσο και ο δευτερογενής τομέας εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 

στην Περιφέρεια ΑΜΘ από το σύνολο της χώρας, γεγονός που δείχνει ότι παρά τους μετα-

σχηματισμούς των τελευταίων χρόνων (που εκφράζονται με την τριτογενοποίηση, την αποβι-

ομηχάνιση και τη σταδιακή εγκατάλειψη της αγροτικής υπαίθρου, ιδιαίτερα της ορεινής), η 

παραγωγική δομή στην Περιφέρεια ΑΜΘ εμφανίζει πιο αργούς ρυθμούς μεταβολής. Ανά το-

μέα καταγράφονται αναλυτικότερα τα εξής: 

Ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση της απασχόλησης και διαρ-

θρωτικά προβλήματα (σχετικά περιορισμένη παραγωγικότητα και κατ' επέκταση χαμηλές α-

ποδόσεις της μέσης αγροτικής εκμετάλλευσης), ενώ συνεχίζει να παρουσιάζει εξάρτηση από 

τις επιδοτήσεις, σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ. 

Στο δευτερογενή τομέα, η κάμψη της απασχόλησης και η μείωση της συμμετοχής της Περι-

φέρειας στο συνολικό ΑΕΠ του τομέα σε επίπεδο χώρας οφείλεται κυρίως στη σημαντική 

υποχώρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Ακόμη, ο κλάδος των κατασκευών εμφανίζει 

έλλειψη δυναμισμού στα προηγούμενα χρόνια της άνθησης και υποχώρηση στην τρέχουσα 

περίοδο της ύφεσης. Παράλληλα, δεν φαίνεται να επαληθεύεται και η πρόβλεψη για 

«…ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη δημιουργία κοινών δομών εκπαίδευ-

σης, προώθησης προϊόντων, τεχνικής στήριξης, διάχυσης πληροφοριών, καινοτομιών, 

κλπ…». Και πάντως, οι διαδικασίες αυτές δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις περιοχές των 

ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ όπου παρατηρείται μία φθίνουσα κατάσταση. Στον αντίποδα, οι κλάδοι της 

ενέργειας και της εξόρυξης, παρά τη χαμηλή τους συμβολή στην απασχόληση, εμφανίζονται 

ιδιαίτερα δυναμικοί στην Περιφέρεια (βλ. ιδίως τις πολλαπλές πηγές παραγωγής ενέργειας 

και το σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ, τα διεθνή ενεργειακά δίκτυα, τον εξαγωγικό προσανατολι-

σμό της εξόρυξης μαρμάρου, την εθνικής εμβέλειας δραστηριότητα εξόρυξης πετρελαίου). Οι 

σχετικές δραστηριότητες παρουσιάζουν συνέργειες με άλλους τομείς και έχουν εν δυνάμει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Περιφέρεια, εντούτοις έχουν κατά κανόνα σημαντικές πε-

ριβαλλοντικές επιπτώσεις, γεγονός που εγείρει την ανάγκη προγραμματισμού με στόχο την 

αποφυγή συγκρούσεων με άλλες παραγωγικές χρήσεις και την αποτροπή της υποβάθμισης 

του φυσικού περιβάλλοντος, που αποτελεί κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας.  

Όσον αφορά στον τριτογενή τομέα, η σημαντική αύξηση της απασχόλησης και του παραγό-

μενου προϊόντος δεν μπορεί να αποδοθεί στην επίτευξη των στόχων του ΠΠΧΣΑΑ (παροχή 

υψηλής στάθμης υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, ολοκληρωμένη προσφορά τουριστικών υ-

πηρεσιών), αλλά κυρίως στην άνθηση κλάδων που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα (δημόσια 

διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία) και την αυξημένη κατανάλωση στα αστικά κέντρα (εμπόριο, 

αναψυχή). Έτσι, στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας δι-

ατρέχει σημαντικούς κινδύνους λόγω συρρίκνωσης της δημόσιας δαπάνης (και ευρύτερα του 

δημόσιου τομέα) και μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος (ντόπιων και φοιτητών). Ο τουρι-

σμός, παρά την έως τώρα περιορισμένη του ανάπτυξη, παραμένει μια ισχυρή προοπτική για 

την Περιφέρεια, με άξονα την ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλο-

ντος και με στόχο την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών, τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Β.6. Οικιστικό Δίκτυο 

Στη σημερινή κατάσταση έχει παραχθεί κυρίαρχα ένας διαφοροποιημένος αναπτυξιακός άξο-

νας, ως αποτέλεσμα της δυναμικής της Εγνατίας Οδού. Σε αυτόν περιλαμβάνονται τα αστικά 
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κέντρα που αποτελούν τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη), τα οποία έχουν αναλάβει τον ρόλο του αναπτυξιακού κέντρου 

μίας ευρύτερης ενδοχώρας. Η μείωση της χρονοαπόστασης βελτίωσε τις σχέσεις των σημα-

ντικών αστικών κέντρων μεταξύ τους χωρίς όμως να παράγει κάποια ιδιαίτερη και στοχευμέ-

νη συμπληρωματικότητα. Επίσης, δεν έχει επιδιωχθεί ιδιαίτερα κάποια δικτύωση σε παραγω-

γικό επίπεδο, ή στο επίπεδο των κοινωνικών υποδομών. Η ολοκλήρωση του δίπολου Κομο-

τηνής - Αλεξανδρούπολης παραμένει ελλιπής, καθώς σε επίπεδο συγκεκριμένων πολιτικών, 

πέραν των κατευθύνσεων που δίδονται από το ΓΠΧΣΑΑ κυρίως με χαρακτήρα παράλληλων 

και όχι συμπληρωματικών ή κοινών δράσεων, δεν ενισχύθηκε αυτή η σχέση. Επίσης η δικτύ-

ωση του τριγώνου Δράμα - Καβάλα - Ξάνθη εμφανίζεται κυρίως λόγω της ανάπτυξης - εκτό-

νωσης της Καβάλας επί των δυο συνδετήριων αξόνων, Καβάλα - Δράμα και Καβάλα - Ξάν-

θη, παρά ως αλληλοσυμπληρούμενες λειτουργίες.  

Ως προς τα κύρια αστικά κέντρα, παρά την εν γένει ενίσχυση του ρόλου τους στο οικιστικό 

δίκτυο, δεν κατέστη δυνατή η ανάληψη του ειδικότερου ρόλου που προέβλεπε για κάθε ένα 

εξ αυτών το υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο. Ως προς τους οικισμούς χαμηλότερου επιπέ-

δου, το κύριο στοιχείο που διαφοροποιεί την υφιστάμενη κατάσταση από τις προβλέψεις του 

Περιφερειακού Πλαισίου είναι η νέα διοικητική μεταρρύθμιση η οποία, σε ορισμένες περι-

πτώσεις, ανέδειξε ως έδρες των Καλλικράτειων δήμων οικισμούς, για τους οποίους δεν προ-

βλεπόταν κάποιος ρόλος τοπικού κέντρου.  

Η προσπάθεια ενίσχυσης του κορμού του οικιστικού δικτύου μέσω της αναβάθμισης συγκε-

κριμένων ημιαστικών κέντρων, Δίκαια, Κάτω Νευροκόπι, Σάπες, Διδυμότειχο, δεν απέδωσε 

πληθυσμιακά και δεν στηρίχτηκε σε επίπεδο εξοπλισμού και άλλων ενεργειών, εκτός από το 

Διδυμότειχο που αν και φθίνων διατηρεί δυναμική λόγω και της συμπληρωματικής του σχέ-

σης με την Ορεστιάδα.  

Η διασυνοριακή διάσταση που αποδίδεται με έμφαση από το ισχύον Πλαίσιο στο ρόλο των 

κέντρων που βρίσκονται επί των κάθετων αξόνων σύνδεσης, εμφανίζεται υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες που δεν συνδέονται απαραίτητα με την εγγύτητα των συνόρων. Πέρα όμως από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα προβλέπεται από το ισχύον Πλαίσιο και η ανάληψη διασυνοριακού 

ρόλου σε οικιστικά κέντρα όπως Κάτω Νευροκόπι, Διδυμότειχο, Δίκαια για τα οποία απαι-

τούνταν ειδικές παρεμβάσεις και κίνητρα που δεν έχουν δοθεί. 

Β.7. Τοπίο και Φυσικό και Πολιτιστικό περιβάλλον 

Β.7.1. Φυσικό περιβάλλον  

Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας αποτελεί ένα από τα βασικά συγκριτικά της πλεονε-

κτήματα. Εξέχουσα θέση κατέχουν οι προστατευόμενες περιοχές και τα εθνικά πάρκα με έμ-

φαση στα δάση του ορεινού όγκου, τις λίμνες και λιμνοθάλασσες, τους ποταμούς, τις εκβολές 

και Δέλτα τους. 

Στην Περιφέρεια έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερα Εθνικά Πάρκα: 

 Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκίμμης Σουφλίου  

 Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου  

 Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ (Νέστος, Βιστωνίδα, Ισμαρίδα)  

 Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 

Το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ στήριξε την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος σε δύο άξονες. Ο ένας αναφερόταν σχετικά με τη γεωργία και τη δυνατότητα 

που δινόταν μέσα από την ΚΑΠ για στήριξη των γεωργών στα πλαίσια των αγροπεριβαλλο-

ντικών μέτρων. Ο έτερος αποτελούσε μια πρόταση δημιουργίας δικτύων «φυσικού και πολι-

τιστικού περιβάλλοντος» με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού με συμβιωτικό τρόπο με το 

περιβάλλον και τους πολιτιστικούς πόρους. Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι προτάσεις 

των «Τόξων Υγροβιοτόπων και Αρχαιολογικών χώρων». Αποδελτιώνοντας τα έργα και τις 
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ενέργειες που έχουν γίνει στην περιφέρεια δεν φαίνεται να έχουν προχωρήσει οι κατευθύν-

σεις του ΠΠΧΣΑΑ. 

Η παρατηρούμενη δυσαναλογία μεταξύ της ενίσχυσης της θεσμικής προστασίας και της ελλι-

πούς διαχείρισης και ανάδειξης των οικοσυστημάτων έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση του ρό-

λου τους ως πόρων για την περιοχή. Το έλλειμμα αυτό ερμηνεύεται από τους τοπικούς φορείς 

ως ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης της περιοχής και επιφέρει διάφορες συγκρούσεις 

χρήσεων.  

Πέραν των πιέσεων από την άναρχη δόμηση και την σύγκρουση μεταξύ χρήσεων που προκύ-

πτει σε ορισμένες περιοχές υπό προστασία, η διαχείριση των βιομηχανικών και πετρελαϊκών 

εγκαταστάσεων, των απορριμμάτων και παραπροϊόντων της εξόρυξης του ορυκτού πλούτου 

απαιτούν ορθολογική διαχείριση.  Η θεσμοθέτηση νέων υποδοχέων για τις βιομηχανικές ε-

γκαταστάσεις έχει προσελκύσει μικρό ποσοστό των νέων εγκαταστάσεων, θέτοντας ζήτημα 

κινήτρων, ενώ στην περίπτωση των λατομείων δεν έχουν γίνει οργανωμένοι υποδοχείς όπως 

προβλεπόταν από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ. 

Επίσης κρίνεται σημαντική η ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης διατάξεων για την προστασία 

των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, περιοχών του ορεινού και παράκτιου χώρου. Η δια-

δικασία οριοθέτησης και καθορισμού του περιεχομένου των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, 

ζωνών προστασίας και ειδικών όρων για τις περιοχές αυτές πρέπει να προχωρήσει. 

Β.7.2. Τοπίο 

Στο πλαίσιο αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει-

φόρου Ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επιδιώκεται αφενός η αυτοτε-

λής και σε βάθος μελέτη του τοπίου και αφετέρου η οργανική του ένταξη στο χωροταξικό 

σχεδιασμό. Ως θέμα αρχής προσδιορίζεται ότι το τοπίο αποτελεί κοινωνικό και αναπτυξιακό 

πόρο, που πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Κατά την πρώτη φάση της μελέτης, στόχο αποτελεί η αναγνώριση ζωνών τοπίου ειδικού εν-

διαφέροντος για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια (βλ. ενδεικτικά χάρτη Α.1.1.β.1.7). Η αναγνώ-

ριση των ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος λαμβάνει υπόψη της μια σειρά κυρίαρχων λειτουρ-

γιών ή και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που συνθέτουν την ιδιαίτερη «προσωπικότητα» 

μιας περιοχής. Στο εσωτερικό κάθε ζώνης μπορούν να εντοπιστούν μικρότερης κλίμακας δι-

αφορετικά τοπία, με κατάταξη σε τοπία διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής σημασίας ή και 

σε ιδιαιτέρως υποβαθμισμένα, στη βάση μιας σειράς κριτηρίων που αναλύονται παρακάτω.  

Μια πρόσθετη κατηγοριοποίηση των τοπίων της προαναφερόμενης που αναγνωρίζει ζώνες 

ειδικού ενδιαφέροντος, με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, είναι η ακόλουθη: 

 Αστικά τοπία, στα οποία κυριαρχεί ο δομημένος χώρος των οικισμών. 

 Αγροτικά και περιαστικά τοπία,  

α) με προεξάρχουσες χρήσεις του πρωτογενούς τομέα (όπως οι καλλιέργειες και οι βο-

σκότοποι),  

β) αλλά και με χρήσεις σαφώς διακριτού χαρακτήρα που συνήθως υποβαθμίζουν αισθητι-

κά το τοπίο (όπως οι μεταλλευτικές ζώνες και οι εξορύξεις). 

 Φυσικά τοπία, με υψηλή βιοποικιλότητα, στα οποία οι ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι πε-

ριορισμένες. 

 Πολιτισμικά τοπία με κυρίαρχο το διαχρονικό ανθρώπινο αποτύπωμα, όπως οι αρχαιολο-

γικοί χώροι. 

 Τοπία μεγάλων υποδομών, όπως τα υδροηλεκτρικά φράγματα, οι αυτοκινητόδρομοι, οι 

λιμένες, οι βιομηχανικές ζώνες.  
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Β.7.3. Πολιτιστικό περιβάλλον 

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ διακρίνεται προσπάθεια ανάδειξης των κύριων και γνωστότερων αρ-

χαιολογικών χώρων και της προβολής των μνημειακών συνόλων στα αστικά κέντρα. Επίσης 

στο σύνολο της Περιφέρειας γίνεται αντιληπτή μια έντονη τάση αναγνώρισης κυρίως βυζα-

ντινών και νεώτερων διατηρητέων μνημείων.  

Παρά το γεγονός ότι πλήθος έργων που εντάχθηκαν στα διάφορα χρηματοδοτικά πλαίσια α-

φορούσαν τους αρχαιολογικούς χώρους δεν έχει επιτευχθεί η σύνδεση των παραπάνω στοι-

χείων σε μια ενότητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα και συγκεκριμένη φυσιογνωμία. Αντίστοιχα, 

παρά τη μεγάλη προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του αρχιτεκτονικού πλούτου της 

Παλιάς Πόλης της Ξάνθης και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που είχε, δεν επιτεύχθηκε η 

προώθηση μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού με αξιοποίηση και σύνδεση των παραδοσι-

ακών οικισμών κυρίως του ορεινού όγκου. Είναι πάντως φανερό ότι η περιφέρεια, σύμφωνα 

με το δυναμικό που διαθέτει, θα μπορούσε να αποτελέσει πολιτιστικό και τουριστικό πόλο αν 

προχωρήσει σε ανάδειξη των ιστορικών τόπων με οργανωμένο σχεδιασμό και συνεργασία 

μεταξύ των φορέων.  

Β.8. Μεταφορική υποδομή 

Β.8.1.Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές  

Η Εγνατία Οδός αποτέλεσε το οδικό έργο στο οποίο αποδόθηκε η μεγαλύτερη σημασία και η 

πρώτη προτεραιότητα στο θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ λόγω του ότι συνδέει τις τέσσερις Πε-

ριφέρειες της Βορείου Ελλάδας, από την Περιφέρεια Ηπείρου μέχρι την Περιφέρεια Ανατο-

λικής Μακεδονίας - Θράκης. Είναι προφανές ότι η συμβολή της Εγνατίας δεν περιορίζεται 

στην εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου, αλλά συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρύτερου 

δικτύου κοινωνικο-οικονομικών, εμπορικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων. 

Το βασικό πρόβλημα που προκύπτει από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αφο-

ρά στη μη ολοκλήρωση του υπόλοιπου οδικού δικτύου, που προβλεπόταν να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά με την Εγνατία Οδό στο χώρο της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενώ δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί η κατασκευή των καθέτων αξόνων. Τονίζεται επίσης ότι η συνολική λειτουργι-

κότητα εξαρτάται και από την κατάσταση του μεταφορικού δικτύου των γειτονικών χωρών, 

όπου η πορεία υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών για τη σύνδεση με τους Πανευρωπα-

ϊκούς Άξονες δεν είναι ικανοποιητική.  

Το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει αποκτήσει ικανοποιητική σύνδεση με την Εγνατία 

Οδό μέσω των 20 Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) που υλοποιήθηκαν. Πέραν αυτών όμως θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι φαίνεται να επαληθεύονται οι «φόβοι» του ΠΠΧΣΑΑ για εγκατά-

λειψη και κατάρρευση του δικτύου, καθώς διαπιστώνονται, κυρίως στο επαρχιακό οδικό δί-

κτυο, προβλήματα υποβάθμισης των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών και έκθεσή τους 

σε φυσικές καταστροφές. 
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Β.8.2. Σιδηροδρομικό δίκτυο  

Το σιδηροδρομικό δίκτυο παρουσίασε πολύ μεγάλη υποβάθμιση από την περίοδο που θεσμο-

θετήθηκε το ΠΠΧΣΑΑ. Καμία παρέμβαση μεγάλης κλίμακας δεν πραγματοποιήθηκε και οι 

σιδηροδρομικές μεταφορές σε μεγάλο βαθμό «αντικαταστάθηκαν» από την Εγνατία Οδό και 

τις οδικές μετακινήσεις, που προσφέρουν πλέον σημαντικά μικρότερες χρονοαποστάσεις. 

Κύριος μεσο-μακροπρόθεσμος στόχος του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ ήταν η σύνδεση της 

Καβάλας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο στους Τοξότες Ξάνθης και, περαιτέρω, η 

απευθείας σύνδεσή της με τη Θεσσαλονίκη με νέα ηλεκτροκίνητη γραμμή μέσω Αμφίπολης, 

προβλέψεις που δεν πραγματοποιήθηκαν αλλά, αντίθετα, μετατέθηκαν για την επόμενη (5η) 

Προγραμματική Περίοδο. Η σύνδεση αυτή κρίνεται απαραίτητη και θα έπρεπε να θεωρηθεί 

έργο προτεραιότητας καθώς κατέχει κομβικό ρόλο στο σύστημα συνδυασμένων μεταφορών 

της Περιφέρειας, ενώ, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες εργασίες βελτίωσης της υφιστάμε-

νης γραμμής στο τμήμα Ξάνθης - Αλεξανδρούπολης, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην 

ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής.  

Β.8.3. Λιμάνια και θαλάσσιες μεταφορές 

Ο βασικός στόχος του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ, να αναδειχθούν τα λιμάνια της Αλεξανδρούπο-

λης και της Καβάλας σε μεγάλα εμπορευματικά λιμάνια και να λειτουργήσουν συμπληρωμα-

τικά προς τους λιμένες Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρα, δεν έχει επιτευχθεί λόγω έλλειψης 

βασικών υποδομών και στα δύο λιμάνια. Οι ελλείψεις αφορούν τόσο την ίδια τη λιμενική υ-

ποδομή, τις Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου που δεν υλοποιήθηκαν , όσο και τις αναγκαίες συν-

δέσεις με τα χερσαία δίκτυα μεταφορών.  

Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί σε σχέση με την προώθηση των προβλεπόμενων από το 

ΠΠΧΣΑΑ συνδέσεων των λιμένων αναψυχής και τουρισμού της Περιφέρειας με αντίστοι-

χους λιμένες της Χαλκιδικής. Έχει προχωρήσει μόνο η δημιουργία της μαρίνας στα Λιμενά-

ρια Θάσου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει να κατασκευάζεται σύντομα, με χαμηλότερη 

δυναμικότητα σε σχέση με την προβλεπόμενη από το ΠΠΧΣΑΑ (70 αντί για 230 σκάφη). 

Επισημαίνεται, τέλος, η υποβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Σαμοθράκης, καθώς τα 

τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει να λειτουργούν οι συνδέσεις με το Λαύριο και την Κα-

βάλα, με αποτέλεσμα το νησί να εξυπηρετείται πλέον μόνο μέσω της Αλεξανδρούπολης.  

Β.8.4. Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές  

Στρατηγικός στόχος του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ για το αεροδρόμιο της Καβάλας «Μέγας Αλέ-

ξανδρος» ήταν η ένταξή του στα αεροδρόμια που χαρακτηρίζονται ως «Ευρύτερης Περιφε-

ρειακής Σημασίας». Αντίστοιχα, το Αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» έχει 

χαρακτηρισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση ως γενικότερης σημασίας, με μελλοντικό 

στρατηγικό στόχο την ένταξή του στα Αεροδρόμια «Κοινοτικού Ενδιαφέροντος», ώστε να 

λειτουργήσει ως πύλη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση που προηγήθη-

κε δείχνει ότι τα αποτελέσματα κινούνται στον αντίποδα των επιθυμητών στόχων του 

ΠΠΧΣΑΑ, με τα δύο αεροδρόμια να χάνουν τον εμπορευματικό τους χαρακτήρα και τις επι-

βατικές πτήσεις να μειώνονται επίσης. Το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί σχε-

δόν αποκλειστικά επιβατική κίνηση εσωτερικού, σε πλήρη αντίθεση με τον προβλεπόμενο 

ρόλο του, ενώ το αεροδρόμιο της Καβάλας εξυπηρετεί διαχρονικά σημαντική κίνηση εξωτε-

ρικού λόγω της διεθνούς τουριστικής έλξης της Θάσου. Στην επόμενη προγραμματική περίο-

δο απαιτούνται συμπληρωματικά έργα και στα δύο αεροδρόμια ώστε να ανταποκριθούν 

στους στρατηγικούς τους στόχους –κυρίως όμως απαιτείται η κατάρτιση και πιστή εφαρμογή 

ενός ιεραρχημένου και ρεαλιστικού σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο ελλείπει σήμερα. 

Β.8.5. Συνδυασμένες μεταφορές - Εμπορευματικά κέντρα 

Το ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, ως σύνδεση της Περιφέρειας με τα Διευρωπαϊκά 

Δίκτυα, απαιτεί νέο σχεδιασμό - προγραμματισμό, ο οποίος θα τεκμηριώσει τις όποιες προ-
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τάσεις (για τις εμπορευματικές μεταφορές, την επιβατική και τουριστική κίνηση κλπ.) στη 

βάση της εσωτερικής συνοχής και της λειτουργικής ολοκλήρωσης του παραγωγικού προτύ-

που, το οποίο στη σημερινή περίοδο της κρίσης έχει αλλάξει (πχ κατάρρευση των ΒΙΠΕ) και, 

ως εκ τούτου, απαιτεί επανασχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της εσωτερικής συνο-

χής της Περιφέρειας και η σχέση του με θέματα προσπελασιμότητας δεν πρέπει να εξαντλεί-

ται στο ζήτημα των φυσικών διασυνδέσεων των επιμέρους μεταφορικών δικτύων. 

Β.9. Λοιπή Τεχνική υποδομή 

Ενέργεια 

Σε γενικές γραμμές, στον τομέα της ενέργειας παρατηρείται συμβατότητα των σχετικών προ-

βλέψεων και κατευθύνσεων του εγκεκριμένου ΠΠΧΣΑΑ με την υφιστάμενη κατάσταση ό-

πως καταγράφεται σήμερα. Πράγματι, στο ζήτημα των σχετικών προβλέψεων που εισήγαγε 

το ΠΠΧΣΑΑ, οι αναφορές τόσο στις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας όσο και 

στις ανανεώσιμες πηγές δείχνουν να συμβαδίζουν με τη σημερινή πραγματικότητα.  

Τα μεγάλα έργα της ΔΕΗ, τα οποία αναφέρονταν στο εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ ως προγραμμα-

τιζόμενα, λειτουργούν ήδη και καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των αναγκών σε ηλεκτρική 

ενέργεια τόσο της Περιφέρειας όσο και της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα που αφο-

ρούν το φυσικό αέριο, η παρουσία του οποίου σε συνδυασμό με τους πολυποίκιλους πόρους 

ήπιων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια, γεωθερμία κοκ) 

καθιστά όντως την παραγωγή ενέργειας στην περιφέρεια ΑΜΘ περισσότερο φιλοπεριβαλλο-

ντική σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Τα προγραμματιζόμενα έργα για το φυσικό αέριο δί-

νουν και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης καθιστώντας την περιφέρεια βασικό κόμβο των 

δικτύων. Σε σημαντικό βαθμό υλοποιούνται σταδιακά και οι προβλέψεις που αφορούν τη γε-

ωθερμία, με τον εντοπισμό αρκετών πεδίων κυμαινόμενης ποιότητας (βεβαιωμένων και πιθα-

νών) στο πλούσιο σε ανάλογα αποθέματα υπέδαφος της Περιφέρειας.  

Ιδιαίτερα δυναμικές είναι και οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας, 

εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι οι κλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες σε πολλές 

περιοχές της Περιφέρειας ευνοούν τη βιώσιμη λειτουργία αιολικών πάρκων, κάτι που προέ-

βλεψε ορθά και το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ. Το πλήθος των αιτήσεων ιδιαίτερα στην ΠΑΠ 1 

που εντοπίζεται κυρίως στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Αρριανών και Σουφλίου, δημιουρ-

γεί πιέσεις προς τις διάφορες περιοχές προστασίας της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα ως προς 

τους διαδρόμους κίνησης αποδημητικών πτηνών. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται σε διερευνητικό 

επίπεδο μέσω της υποχρέωσης εκπόνησης ειδικών ορνιθολογικών μελετών, όπως προβλέπε-

ται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η δυναμική της περιφέρειας, διαπιστώνεται ότι έχει αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο μένει να δι-

ερευνηθεί η συμβατότητα της πραγματικότητας με την πρόβλεψη για δυνατότητες εξαγωγής 

ενέργειας στις όμορες χώρες. Στο εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η 

πολλαπλότητα των πηγών σε συνδυασμό με την στρατηγική θέση της Περιφέρειας, στο νοτι-

οανατολικό τμήμα του Βαλκανικού χώρου, την καθιστά ανταγωνιστική σε θέματα ενεργεια-

κής πολιτικής και κεντρικό πόλο ενός μελλοντικού διασυνοριακού δικτύου διανομής ενέργει-

ας στην ευρύτερη περιοχή.  

Β.10. Θεσμοθετημένες χρήσεις γης - κάλυψη του εδάφους 

Το σχεδιαζόμενο Ρυθμιστικό Καβάλας δεν έχει προχωρήσει ενώ και ο αντίστοιχος σχεδια-

σμός, μέσω των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ως βασικών εργαλείων ρύθμισης του χώρου σε επίπεδο Ο-

ΤΑ, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση στην Περιφέρεια ΑΜΘ, καθώς έως σήμερα έχει 

εγκριθεί μόνο ένα ΓΠΣ (αυτό του Δήμου Ιάσμου) με τον Ν.2508/97, ενώ μικρός σχετικά α-

ριθμός αντίστοιχων μελετών βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πλειοψηφία των μελετών να βρί-

σκεται στο στάδιο της διατύπωσης προτάσεων (Β1 ή Β2 Στάδιο).  
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Σε γενικές γραμμές οι μελέτες δείχνουν την τάση να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τις προ-

βλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ με εξαίρεση δύο τομείς στους οποίους παρατηρείται διαφορετική 

προσέγγιση: 

 τις προτεινόμενες από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ζώνες εφαρμογής του θεσμού των ΠΕΡΠΟ, 

 τις ρυθμίσεις για τις περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (όπως προσδιορί-

ζονται στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ), για τις οποίες τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δε φαίνεται να τις αντιμε-

τωπίζουν ως περιοχές με κύριο προσανατολισμό την αμιγή γεωργική δραστηριότητα. 

Εν κατακλείδι, η φαινομενικά προβληματική κατάσταση που παρατηρείται στην Περιφέρεια 

όσον αφορά στην εξάπλωση και ολοκλήρωση του υποκείμενου χωρικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού, με την πολυετή καθυστέρηση στη διαδικασία εκπόνησης και θεσμοθέτησης των 

αντίστοιχων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ενδέχεται να αντιστραφεί αν συνδυαστεί με την επικείμενη α-

ναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας. Πράγματι, ο αριθμός μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 

του Ν.2508/97 που εκπονείται στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι μικρός, αλλά ταυτόχρο-

να αφήνει περιθώρια μεγαλύτερης ευελιξίας στην εκπόνηση των μελλοντικών μελετών, όσον 

αφορά στην παράμετρο του συντονισμού και της αλληλοσυμπλήρωσης των μελετών μεταξύ 

τους, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του νέου αναθεωρημένου ΠΠΣΧΑΑ. Η 

αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι υφιστάμενες μελέτες έχουν πλέον ως 

χωρικό επίπεδο αναφοράς την αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα του διευρυμένου Καλλικράτειου 

Δήμου στον οποίο ανήκουν και ο οποίος αποτελεί τη νέα οργανική ενότητα αναφοράς στη 

χωρική οργάνωση του αναθεωρημένου ΠΠΣΧΑΑ. 

Άλλες μελέτες άρθρου 9 και 10 του Ν.2742/99 

Θεσμοθετημένες ζώνες κατάλληλες για πολεοδόμηση με βάση τον θεσμό των Περιοχών Ει-

δικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) καθορίζονται μόνο στην ΠΕ Ροδόπης και συ-

γκεκριμένα στην Κομοτηνή και στο παραλιακό τμήμα της (ΥΑ οικ.2005/17-7-2002, ΦΕΚ 

686Δ’/8-8-2002). Παρόλο που το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ διαπιστώνει ότι δεν προβλέπεται να 

απαιτηθεί εκτενής χρήση του θεσμού των ΠΕΡΠΟ με εξαίρεση τις περιπτώσεις οικοδομικών 

συνεταιρισμών, παρατηρείται ότι σε ορισμένα από τα υπό εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του 

Ν.2508/97 προτείνονται ανάλογες περιοχές για πολεοδόμηση με εφαρμογή του μηχανισμού 

των ΠΕΡΠΟ, κυρίως για παραθεριστική κατοικία.  

Επίσης ενώ οι κατευθύνσεις του εγκεκριμένου ΠΠΧΣΑΑ ορίζουν  πιθανές χωρικές ενότητες 

εφαρμογής μελετών ΠΕΧΠ (Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων) και ΣΟΑΠ (Σχέδια 

Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων) - άρθρα 11 και 12 του Ν.2742/99 - εν τούτοις ο 

σχεδιασμός τους δεν προχώρησε.  Ειδικότερα περιοχές ΠΕΠΧ προβλεπόταν κατά προτεραιό-

τητα για τις συνοριακές περιοχές και ΣΟΑΠ για Ξάνθη, Κομοτηνή και Σάπες. 
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Θεσμοθετημένες ZOE 

Με την ακύρωση της ΖΟΕ της Αλεξανδρούπολης από το ΣτΕ, η εξωαστική περιοχή του Κα-

ποδιστριακού Δήμου (και νυν Δημοτικής Ενότητας) Αλεξανδρούπολης απομένει ουσιαστικά 

χωρίς ρυθμίσεις χρήσεων γης, καθώς το ΓΠΣ Αλεξανδρούπολης δεν καλύπτει χωρικά το σύ-

νολο της Δ.Ε. αλλά μόνο την αστική περιοχή (καθώς συντάχθηκε με τις προδιαγραφές του 

Ν.1337/83). 

Εθνικά πάρκα 

Η θεσμοθέτηση των Εθνικών Πάρκων δεν κατάφερε να επιλύσει όλα τα προβλήματα συ-

γκρούσεων χρήσεων γης μέσα στα όρια αυτών, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που πηγάζουν 

από τα Διαχειριστικά Σχέδια των Πάρκων, προκύπτει ότι δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως τα 

φαινόμενα αποκλίσεων από τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι σε 

διάφορες περιπτώσεις προκύπτει νέα ανεξέλεγκτη δόμηση και καταπατήσεις σε ζώνες που 

δεν επιτρέπεται, κυρίως για τουριστικές μονάδες και παραθεριστική κατοικία σε θέσεις και με 

χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά και διά-

σπαρτων παραγωγικών μονάδων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (πτηνοκτηνοτροφία, 

βιοτεχνίες, αποθήκες καυσίμων στο Πόρτο Λάγος κλπ).  

Β.11. Προγραμματικό Πλαίσιο 

Η ανάλυση του Προγραμματικού Πλαισίου δείχνει ότι σε γενικές γραμμές τα έργα που υλο-

ποιούνται ή προγραμματίζονται να υλοποιηθούν προβλέπονταν ή τουλάχιστον βρίσκονται σε 

συμφωνία με τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ του 2003. 

Μάλιστα, ιδιαίτερα αξιοσημείωτος είναι ο βαθμός εναρμόνισης των έργων που υλοποιούνται 

ή προγραμματίζονται με τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ, 

με δεδομένη την απουσία ενός αναλυτικού και εξειδικευμένου Προγράμματος Δράσης. Φαί-

νεται ότι μέχρι σήμερα το ΠΠΧΣΑΑ αποτελεί ένα συμβατό γενικό προγραμματικό πλαίσιο 

αναφοράς για τα επιθυμητά έργα στην Περιφέρεια ΑΜΘ, αν και εκκρεμεί η υλοποίηση μιας 

σειράς από αυτά που συνεχίζουν να κρίνονται αναγκαία και ακόμη βρίσκονται σε φάση σχε-

διασμού. 



   

 
21 

Γ. Συνθετική Αξιολόγηση της συμβατότητας με τις νεώτερες 
πολιτικές (εθνικές και ευρωπαϊκές) και της εφαρμογής των 
κατευθύνσεων του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ ανά θεματική 
ενότητα 

Γ.1. Συνθετική Αξιολόγηση της συμβατότητας με τις νεώτερες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές 

Γ.1.1. Εναρμόνιση με το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Επισημαίνεται εισαγωγικά ότι η θεσμοθέτηση των εν ισχύ Περιφερειακών Πλαισίων σε προ-

γενέστερο χρόνο εκείνης του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων, εκ των πραγμάτων δεν επι-

τρέπει την, επιδιωκόμενη από το Ν. 2742/99, εξειδίκευση των κατευθύνσεων του υπερκείμε-

νου σχεδιασμού από τα Περιφερειακά Πλαίσια –γεγονός που, εν μέρει τουλάχιστον, αιτιολο-

γεί τη σημερινή προσπάθεια αναθεώρησης των τελευταίων. 

Παρόλα αυτά, η πραγματοποιηθείσα συγκριτική αξιολόγηση των κατευθύνσεων του εγκεκρι-

μένου ΠΠΣΧΑΑ ΑΜΘ με τις νεώτερες πολιτικές εθνικού επιπέδου που προέκυψαν μετά τη 

θεσμοθέτησή του, δείχνει ότι σε γενικές γραμμές το ΠΠΧΣΑΑ εναρμονίζεται με τις κατευ-

θύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. Αυτό εν πολλοίς συνέβη αφενός γιατί τα  ΠΠΧΣΑΑ 

αποτέλεσαν σε μεγάλο βαθμό τη βάση του  Γενικού Πλαισίου και αφετέρου τα Ειδικά Πλαί-

σια  εξειδίκευσαν, όπου υπήρχαν, κατευθύνσεις που περιγράφονταν με πιο γενικό-στρατηγικό 

τρόπο στα ΠΠΧΣΑΑ. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το Γενικό Πλαίσιο μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: 

 Ως προς τους άξονες ανάπτυξης και τους εθνικούς πόλους, παρατηρείται σύμπνοια, με 

επιμέρους στοιχεία προς διευκρίνιση. Η απαραίτητη εξειδίκευση που χρειάζεται για 

τη στήριξη των γενικών επιλογών του Γενικού Πλαισίου αποτελεί και βασικό σημείο 

διερεύνησης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου.  

Το ΠΠΧΣΑΑ είναι πιο γενικό όσον αφορά στους εθνικούς πόλους και τη μεταξύ τους 

σχέση καθώς εμφανίζει μεν την Κομοτηνή ως το διοικητικό κέντρο 1
ου

 επιπέδου και 

τα υπόλοιπα 5 ως κέντρα περιφερειακής ανάπτυξης 2
ου

 επιπέδου, αλλά ταυτόχρονα 

ορίζει και σχέσεις διπόλου και τριγώνου μεταξύ τους. Παράλληλα δεν εμφανίζεται 

κάποια εξειδίκευση ή δράση για την ενίσχυση του δίπολου Κομοτηνή-

Αλεξανδρούπολη, όπως στο ΓΠΧΣΑΑ που το κατατάσσει στους πρωτεύοντες εθνι-

κούς πόλους. 

Σε σχέση με το τρίπολο Καβάλας-Δράμας-Ξάνθης, στο ΓΠΧΣΑΑ αναφέρεται ως «δί-

κτυο συνεργασίας» με έμφαση στην Καβάλα ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο, ενώ στο 

ΠΠΧΣΑΑ ως ένα «αλληλοσυμπληρωματικό τρίγωνο». Και στις δυο περιπτώσεις πά-

ντως δεν εξειδικεύεται κάποια κατεύθυνση προς την ενίσχυση της μεταξύ τους σχέ-

σης, παρότι αναγνωρίζονται δείγματα υφιστάμενης δικτύωσης.  

Απαιτείται λοιπόν διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων αναπτυξιακών πό-

λων - κέντρων της Περιφέρειας με τρόπο που να ενισχύεται η αναπτυξιακή της πορεία 

και η εσωτερική συνοχή της.  

 Ως προς τα στρατηγικής σημασίας δίκτυα υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών, ενέρ-

γειας και επικοινωνιών, με εξαίρεση την ιεράρχηση των λιμένων της περιφέρειας, στο 

ΠΠΧΣΑΑ παρατηρούνται κατευθύνσεις παρόμοιες με αυτές του Γενικού Πλαισίου. Ο 

ρόλος των δυο λιμένων στο ευρύτερο δίκτυο των μεταφορών θα πρέπει να αποσαφη-

νιστεί κατά την αναπροσαρμογή του ΠΠΧΣΑΑ, σε σχέση και με την εθνική πολιτική 

λιμένων που αναλύεται παρακάτω. 
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 Ως προς τους παραγωγικούς τομείς, στον αγροτικό τομέα εντοπίζεται μια διαφορετική 

προσέγγιση σε σχέση με την ΚΑΠ και με την πολιτική των επιδοτήσεων, όπου το 

ΠΠΧΣΑΑ δίνει έμφαση στην απεξάρτηση από τις επιδοτήσεις. Στους υπόλοιπους 

κλάδους δεν παρατηρείται κάποια έντονη διαφοροποίηση, αφού οι σχετικές κατευ-

θύνσεις εξειδικεύονται κυρίως μέσω των Ειδικών Πλαισίων. 

Σχετικά με το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ: 

Στο εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ ορίζονται κριτήρια αποκλεισμού και ασυμβατότητας σε σχέση με 

τις ΑΠΕ, ενώ όσον αφορά στην αιολική ενέργεια ιδιαίτερη σημασία ως κατεύθυνση στην εξέ-

ταση των χωροθετήσεων δίδεται στη σχέση των εγκαταστάσεων με τα υπό εξαφάνιση είδη 

πανίδας και ιδιαίτερα με τους διαδρόμους κίνησης αποδημητικών πτηνών. Στο Ειδικό Πλαί-

σιο για τις ΑΠΕ ορίζονται Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας στις ΠΕ Έβρου και Ροδόπης, 

ενώ ορίζονται και περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για τις περισσότερες από 

τις κατηγορίες των ΑΠΕ. 

Οι ρυθμίσεις του ΠΠΧΣΑΑ δεν φαίνεται να έρχονται σε σύγκρουση με εκείνες του Ειδικού 

Πλαισίου, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εξειδίκευσης των κατευθύνσεων αυτών 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν κίνδυνοι σύγκρουσης χρήσεων. 

Σχετικά με το ΕΠΧΣΑΑ για τη βιομηχανία: 

Το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, όντας μεταγενέστερο, εξειδικεύει περισσότερο από το 

ΠΠΧΣΑΑ ως προς τα πρότυπα ανάπτυξης της βιομηχανίας ανά περιοχή, δίνοντας και επιμέ-

ρους κατευθύνσεις, εντάσσοντας παράλληλα προτάσεις του τελευταίου, όπως η ζώνη ελεύθε-

ρων συναλλαγών στην ΠΕ Έβρου.  

Ισχυρό στοιχείο της χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο, 

αποτελεί η ζώνη κατά μήκος της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνει ήδη υπάρχοντες βιομηχα-

νικούς πόλους: ζώνες Καβάλας - Ξάνθης - Δράμας (περιοχή εντατικοποίησης) και Αλεξαν-

δρούπολης - Κομοτηνής (περιοχή επέκτασης με πυρήνες εντατικοποίησης) αλλά δημιουργεί 

και νέες ευκαιρίες. Επίσης δίνεται σημασία στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού μονάδων Σεβέζο, 

στην προώθηση διαχειριστικών μέτρων προστασίας περιβάλλοντος, στη δημιουργία Τεχνο-

πόλεων στις ΠΕ Καβάλας και Έβρου, ενώ δίδεται και κατεύθυνση για επιλεκτική διατήρηση 

της υφιστάμενης χωροθέτησης μεγάλου ποσοστού / αριθμού, υπαρχουσών μονάδων. 

Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην αναθεώρηση του Περιφερειακού 

Πλαισίου καθώς δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις γενικές αρχές του, αν και η προστασία της 

γεωργικής γης που προωθείται από το ΠΠΧΣΑΑ θέτει ζητήματα ως προς τη διατήρηση των 

διάσπαρτων βιομηχανικών μονάδων. 

Σχετικά με το ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό: 

Γενικά φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία, καθώς και τα δυο Πλαίσια ορίζουν συγκεκριμένες 

περιοχές με ειδικούς τύπους τουριστικής ανάπτυξης με παρόμοια χαρακτηριστικά, ενώ στο 

Ειδικό Πλαίσιο δίδεται ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες ορεινές περιοχές με ξεχωριστό χα-

ρακτήρα. Το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ δίνει πιο αναλυτικές περιγραφές στις γενικές κατευθύνσεις 

στις διάφορες ζώνες αλλά δεν εξειδικεύει στις ρυθμίσεις δόμησης που δίδονται από το ΕΠ-

ΧΣΑΑ. 

Χωρίς λοιπόν να αμφισβητείται η συνολική κατεύθυνση των στρατηγικών επιλογών του Ει-

δικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και οι διάφορες κατηγορίες περιοχών που ορίζει, θα πρέπει 

να αναπροσαρμοστούν οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί 

ένα συνεκτικό και ξεκάθαρο πλαίσιο για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια. 

Σχετικά με το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες: 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ, τα προς αναθεώρηση Περιφερειακά Πλαίσια 

πρέπει να προσδιορίσουν σε διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας και τυχόν νέες Περιοχές Ανά-

πτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), επιπλέον των προβλεπομένων από το Ειδικό Πλαίσιο, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια χωροθέτησης που τίθενται σε αυτό και με δυνατότητα εξει-

δίκευσης των προτεινομένων ΠΑΥ. 

Στην επικαιροποίηση του οικείου ΠΠΧΣΑΑ, θα πρέπει: 

 να αποτυπώνονται οι διαμορφωμένες συγκεντρώσεις μονάδων και ειδικά οι θεσμοθετημέ-

νες ΠΟΑΥ αλλά και όσες έχουν οριοθετηθεί μετά από εκπόνηση ειδικών μελετών,  

 να αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους, και  

 να συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις τους η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, ως αυ-

τόνομη ανάπτυξη αλλά και ταυτόχρονα με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. 

Σχετικά με το ΕΠΧΣΑΑ για τα καταστήματα κράτησης: 

Με βάση το ΕΠΧΣΑΑ και το πρόγραμμα δράσης της προγραμματικής περιόδου 2001-2016, 

για την ΠΑΜΘ προβλέπεται η κατασκευή νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης (280 θέ-

σεων) σε θέση που θα προσδιοριστεί. Το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ θεσμοθετήθηκε μετά το Ειδικό 

Πλαίσιο, εντούτοις η επεξεργασία του είχε ολοκληρωθεί σε προγενέστερο χρόνο, επομένως 

δεν είχε περιλάβει τη σχετική πρόβλεψη. 

Γ.1.2. Εναρμόνιση με νεώτερες εθνικές πολιτικές και με νομοθετικές ρυθμίσεις 

Κατά την αξιολόγηση εξετάστηκε επίσης μια σειρά από νεώτερες εθνικές πολιτικές που δια-

μορφώνουν και επηρεάζουν καθοριστικά τον χωρικό σχεδιασμό. Μέσα από τα αναπτυξιακά 

και επιχειρησιακά προγράμματα που τις πλαισιώνουν, οι πολιτικές αυτές θέτουν το αναπτυξι-

ακό και θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ο σχεδιασμός. 

Σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν γενικά τον χωροταξικό σχεδιασμό παρουσιάζονται συ-

νοπτικά ανά θεματική ενότητα: 

Σχετικά με το Αναπτυξιακό και επενδυτικό περιβάλλον οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που προω-

θήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι: 

 με τον Εφαρμοστικό Νόμο 3986/2011 συστήθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), και προβλέπονται ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρα-

κτήρα για την επιλογή και τους τρόπους ανάπτυξης των ακινήτων που βρίσκονται στη 

κυριότητά του. Ο νέος νόμος παρέχει ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση 

των δημοσίων ακινήτων, ενώ παράλληλα διακρίνεται από σημαντική ευελιξία ως προς το 

περιεχόμενο των ειδικών χρήσεων κάθε γενικής κατηγορίας. Το άρθρο 11 του νέου νό-

μου ορίζει επίσης ότι «οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, όπως αυτές 

απορρέουν από τα υφιστάμενα χωροταξικά πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαμβάνονται υπό-

ψη και συνεκτιμώνται κατά τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακι-

νήτων σε συνδυασμό με τις ανάγκες της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αποδοτικό-

τητας και της αποτελεσματικότητας της επένδυσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτι-

στη δυνατή σχέση μεταξύ των χωροταξικών επιλογών και των οικονομικών και δημοσιο-

νομικών στόχων για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».  

Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα θέσπισης κριτηρίων για την επιλογή και τον τρόπο α-

ξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων αποτελεί ένα ζητούμενο από την πλευρά του χωρο-

ταξικού σχεδιασμού, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των στρατηγικών χωροταξι-

κών επιλογών, ιδίως σε ό,τι αφορά στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι-

βάλλοντος και του τοπίου. Παράδειγμα αποτελούν οι κατευθύνσεις του ισχύοντος 

ΠΠΧΣΑΑ για το παράκτιο Τόξο Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών χώρων, καθώς και οι 

κατευθύνσεις για το νησιωτικό χώρο, που θέτουν κριτήρια για την ανάπτυξη, τα οποία 

είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των ΕΣΧΑΔΑ, γεγονός που θα δι-

ασφάλιζε μακροπρόθεσμα τόσο την επενδυτική ασφάλεια όσο και την τήρηση των χωρο-

ταξικών επιλογών. 

 με τον Νόμο 3982/2011 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα καθιερώνεται ένα νέο εργαλείο ορ-

γανωμένης χωροθέτησης μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που α-
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ντικαθιστά το σημερινό εργαλείο των ΒΕΠΕ. Η πρόβλεψη μεταξύ των διαφόρων κατη-

γοριών για Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και για Επιχειρηματικό Πάρκο Εν-

διάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) θα πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με την κα-

τεύθυνση του ΕΠΣΧΑΑ για τη Βιομηχανία, για επιλεκτική διατήρηση της υφιστάμενης 

χωροθέτησης μεγάλου ποσοστού/ αριθμού, υπαρχουσών μονάδων, σε ορισμένες περιο-

χές. Στο υφιστάμενο ΠΠΧΣΑΑ δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τέτοιες προβλέψεις πέρα 

από τις ΒΙ.ΠΕ. και τα ΒΙΟ.ΠΑ. 

 με τον Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» 

(fast track), που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της υλοποίησης κάποιων παραγωγικών ε-

πενδύσεων που θεωρούνται ως «στρατηγικής σημασίας» για τη χώρα, μέσω του οποίου 

έχει ήδη προχωρήσει η έγκριση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με χωρικές και περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις για την Περιφέρεια. Τα σχέδια αυτά πρέπει να εναρμονίζονται προς 

τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων και, αν αυτά 

ελλείπουν, προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκρι-

μένων Ειδικών ΠΧΣΑΑ. Είναι λοιπόν σαφές ότι το νέο ΠΠΧΣΑΑ χρειάζεται να εξειδι-

κεύσει τις προϋποθέσεις ένταξης έργων σε αυτή τη διαδικασία με γνώμονα τις αρχές της 

αειφορίας, το σεβασμό του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και την προώθηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας.  

 με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 3908/2011) για τον οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή 

στο αντίστοιχο κεφάλαιο του τεύχους 1 λόγω και της σημασίας του για την Περιφέρεια. 

Στην ενότητα Περιβάλλοντος - Βιοποικιλότητας - Υδάτινων πόρων - Διαχείρισης αποβλήτων 

προωθήθηκαν κυρίως οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

 με το Νόμο 3937/2011 για τη Βιοποικιλότητα προωθείται η δημιουργία του Εθνικού Συ-

στήματος Προστατευόμενων Περιοχών, γίνεται η «θεσμική κατοχύρωση» των περιοχών 

Natura 2000, προβλέπονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των περιο-

χών προστασίας και ρυθμίζονται οι όροι ένταξης των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί 

με προγενέστερες διατάξεις. Η σημαντικότερη χωρική διάσταση του νόμου είναι η «θε-

σμική κατοχύρωση» των περιοχών Natura 2000, με την παρουσίαση του εθνικού κατα-

λόγου περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Κοινοτικό δίκτυο και τον καθορισμό ελάχιστων 

ρυθμίσεων για την προστασία και διαχείρισή τους. Περιορισμοί και κατευθύνσεις ορίζο-

νται επίσης και για άλλες ευαίσθητες περιοχές, όπως π.χ. ο παράκτιος χώρος και οι μι-

κροί υγρότοποι.  

Οι ρυθμίσεις του Ν.3937/2011 στοχεύουν στην προώθηση της άσκησης ήπιων / «φιλοπε-

ριβαλλοντικών» παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην αποτροπή της περαιτέρω υπο-

βάθμισης ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ενδιαιτημάτων χλωρίδας και πανίδας και αξιό-

λογων τοπίων, μέχρι την ολοκλήρωση του τοπικού σχεδιασμού για τις περιοχές προστα-

σίας. Με αυτή την έννοια, βρίσκονται σε αρμονία με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου 

ΠΠΧΣΑΑ ΑΜΘ.  

 με το Νόμο 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων» και το ΠΔ 51/2007 

κυρώθηκε η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά και προχωρά η υλοποίηση των 

Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, καθώς και η κατάρτιση 

του εθνικού μητρώου προστατευόμενων περιοχών. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε η κατάρτιση 

σχεδίων διαχείρισης για τα δύο Υδατικά Διαμερίσματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

ΠΔ 51/2007, τα οποία είναι σε διαδικασία διαβούλευσης. Στο υφιστάμενο ΠΠΧΣΑΑ 

προβλέπεται μέρος των έργων που εξετάζονται στα σχέδια διαχείρισης και υπάρχει ανά-

γκη επικαιροποίησης του προς αυτή την κατεύθυνση.  

 με το Ν. 3983/2011 για την «Προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος», 

προωθούνται μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η εφαρμογή της στρατηγικής επηρεάζει πιο άμεσα την πολιτική ανάπτυξης του θαλάσσι-

ου τουρισμού, αλλά και έργα μεγάλης κλίμακας, όπως ο υπεράκτιος σταθμός υγροποιη-



   

 
25 

μένου φυσικού αερίου νότια της Αλεξανδρούπολης, καθώς και προτάσεις ανάπτυξης πα-

ράκτιων / θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Ιδιαίτερα για τα τελευταία έρχεται να επισημάνει 

ένα κενό που υπάρχει στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ. 

 με το Νόμο 4014/2011 για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση και την ΚΥΑ 1958/2012 για τη 

νέα κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε βαθμούς περιβαλλοντικής όχλησης, εισάγεται 

η κατάργηση του σταδίου της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολό-

γησης (ΠΠΕΑ) και  η υποχρέωση υποβολής Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΠΠΕ). Η διαφοροποίηση αυτή φανερώνει τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο του χωροταξι-

κού αλλά και περιβαλλοντικού σχεδιασμού κατά τη διαδικασία χωροθέτησης έργων, δε-

δομένου ότι το κρίσιμο ζήτημα της χωροθέτησης έργων ενσωματώνεται απευθείας στη 

διαδικασία εκπόνησης της ΜΠΕ. Αυτό καταρχήν επιτυγχάνεται σε στρατηγικό επίπεδο 

μέσω των Εθνικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, αλλά κατόπιν απαιτεί 

σαφή χωρική εξειδίκευση μέσω του υποκείμενου σχεδιασμού (ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και άλλα 

σχέδια ρυθμίσεων χρήσεων γης). Η δεδομένη καθυστέρηση στην κατάρτιση ΓΠΣ / ΣΧΟ-

ΟΑΠ, δυσχεραίνει πολύ την εν λόγω διαδικασία, αφήνοντας κενά σε ζητήματα χωροθέ-

τησης που εκ της κλίμακας και του περιεχομένου τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 

Χωροταξικά Πλαίσια. 

Στην ενότητα της Ενέργειας - κλιματικής αλλαγής, σημαντικό εργαλείο πολιτικής αποτελεί ο 

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός,
2 

σύμφωνα με τον οποίο η σταδιακή απεξάρτηση από εισα-

γόμενους ενεργειακούς πόρους μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης και της βέλτιστης 

αξιοποίησης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ για τις οποίες υπάρχει ήδη αναγνωρισμένο και υ-

ψηλό προς αξιοποίηση δυναμικό αλλά και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.  

Σε αυτό το πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτι-

κών, αναφέρονται κυρίως οι Νόμοι 3468/2006 και 3851/2010 για την ενίσχυση της ανάπτυξης 

ΑΠΕ, οι βασικότερες χωρικές επιπτώσεις των οποίων αφορούν: 

 τη δυνατότητα έγκρισης εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ με απευθείας εφαρμογή του Ειδι-

κού Πλαισίου (όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης στην περιοχή) ή με 

βάση τις κατευθύνσεις εγκεκριμένου τοπικού σχεδίου χρήσεων γης μόνο εφόσον το τε-

λευταίο εναρμονίζεται με το Ειδικό Πλαίσιο
3
, 

 την αναγκαιότητα εναρμόνισης των ΠΠΧΣΑΑ με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου 

και την υπερίσχυση του για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, έναντι οποιουδήποτε χωροταξι-

κού / ρυθμιστικού / πολεοδομικού σχεδίου δεν καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις του Ειδι-

κού Πλαισίου, 

 τη δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε 

περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (τροποποίηση 

του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998), με την εξαίρεση περιοχών που έχουν καθοριστεί από 

εγκεκριμένα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ
4
. 

Επίσης με το νόμο 3175/2003 και τις υπουργικές αποφάσεις των ΦΕΚ 635/Β/12.05.2005 και 

1595/Β/25.10.2004 καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες της διαχείρισης, έρευνας και εκ-

μετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι παρέχεται ένα ισχυρό πλαίσιο κινήτρων και ενισχύ-

σεων για την εγκατάσταση ΑΠΕ στο σύνολο της επικράτειας, με βάση την τήρηση των κρι-

τηρίων και προϋποθέσεων που θέτει το οικείο Ειδικό Πλαίσιο.  

                                                 

2 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός, οδικός χάρτης για το 2050, Συνοπτική Παρουσίαση, 2012. 

3 Η διάταξη αυτή έχει και αναδρομική ισχύ (βλ. άρθρο 17 του Ν. 3851/2010). 

4 Ειδικά στην περίπτωση Φ/Β σταθμών, η σχετική άδεια χορηγείται εφόσον οι εδαφικές εκτάσεις που καλύ-

πτουν οι ήδη αδειοδοτημένοι Φ/Β σταθμοί στο συγκεκριμένο νομό δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων του νομού. 
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Το Ειδικό Πλαίσιο ακολουθεί μια προσέγγιση που έχει στόχο τον προσδιορισμό κανόνων χωρο-
θέτησης, για την ελεγχόμενη εγκατάσταση των Α.Π.Ε., οι οποίοι περιλαμβάνουν εξαιρέσεις περι-
οχών από τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, ελάχιστες αποστάσεις από συγκεκριμένες δραστηριότητες 
και περιοχές, τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπόμενων πυκνοτήτων αιολικών εγκαταστάσεων (ε-
κτίμηση της φέρουσας ικανότητα των ΠΑΠ) έλεγχος ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο 
τοπίο και ελάχιστες αποστάσεις  μεταξύ ανεμογεννητριών για τη διασφάλιση της λειτουργικότη-
τας.  Η χωρική εξειδίκευση των ρυθμίσεων αποτελεί εντούτοις ζητούμενο, δεδομένου ότι 

προσδιορίζονται πολιτικές χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατη-
γορία χώρου.  

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ΠΠΧΣΑΑ καλούνται να εξειδικεύσουν τις, εκ των πραγμάτων οριζό-

ντιες, ρυθμίσεις της εθνικής πολιτικής, διατυπώνοντας ένα βιώσιμο πρότυπο περιφερειακής 

ενεργειακής πολιτικής με σαφέστερα κριτήρια για τη χωροθέτηση κάθε κατηγορίας ΑΠΕ και 

γνώμονα την ισορροπία μεταξύ των επιδιωκόμενων εθνικών στόχων για την ανάπτυξη των 

ΑΠΕ, την προστασία της αγροτικής γης, του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και 

του τοπίου.
5
 Στο υφιστάμενο ΠΠΧΣΑΑ ορίζονται κάποια κριτήρια αποκλεισμού και ασυμβα-

τότητας σε σχέση με τις ΑΠΕ, ενώ όσον αφορά στην αιολική ενέργεια ιδιαίτερη σημασία ως 

κατεύθυνση στην εξέταση των χωροθετήσεων δίδεται στη σχέση των εγκαταστάσεων με τα 

υπό εξαφάνιση είδη πανίδας και ιδιαίτερα με τους διαδρόμους κίνησης αποδημητικών πτη-

νών. 

Όσον αφορά στον Τουρισμό, οι σημαντικότερες ρυθμίσεις χωροταξικού χαρακτήρα περιέχο-

νται στο Β’ μέρος του πολυνομοσχεδίου «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 

Δημοσίου, κλπ», που κυρώθηκε με το Ν.4002/2011, και περιλαμβάνει: 

 τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ειδικού Πλαισίου Τουρι-

σμού («σύνθετα τουριστικά καταλύματα»), και 

 τον επανακαθορισμό του πλαισίου χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των Περιοχών Ολο-

κληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ). 

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις του νέου Νόμου (εκ των πραγμάτων) δεν αντιμετωπίζουν το 

ζήτημα της γενικής χωροταξικής οργάνωσης των σύνθετων αυτών τουριστικών εγκαταστά-

σεων (δηλαδή την κατανομή τους στον εθνικό χώρο), καθώς μια τέτοια πρόβλεψη αποτελεί 

κατ’ εξοχήν πεδίο του χωροταξικού σχεδιασμού. Ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός 

χρειάζεται και σε αυτή την περίπτωση να θέσει ένα ελάχιστο πλαίσιο κριτηρίων χωροθέτησης 

με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των πιέσεων στο περιβάλλον και το τοπίο της ΠΑΜΘ σε 

συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη. Στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ δεν προβλέπονται ΠΟΤΑ, 

ενώ γίνεται σαφής αναφορά κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, για ζώνες που θα 

επιτρέπονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις.  

Σχετικά με την Αγροτική πολιτική αναφέρεται κυρίως η ΚΥΑ 168040/2010 για τον καθορισμό 

κριτηρίων κατάταξης της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας και ο 

Νόμος 4061/2012 για τη Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι παραχώρησης και εκμίσθωσης ακί-

νητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ για διάφορες χρήσεις. 

Σημειώνεται, ωστόσο, η ανάγκη διερεύνησης των συνεπειών από τις οριζόντιες (για το σύνο-

λο του εθνικού χώρου) κατευθύνσεις χωροθέτησης των ΑΠΕ που εισάγει το ΕΠΧΣΑΑ, ιδίως 

στην περίπτωση των Φ/Β  εγκαταστάσεων σε αγροτική γη.  

                                                 

5
 Αυτό εξάλλου είναι σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Ν. 2742/99 (βλ. άρθρο 8) και του εγκεκριμένου Ειδι-

κού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (βλ. άρθρο 21) ότι «τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει-

φόρου Ανάπτυξης, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων, ενώ παράλληλα ο-

φείλουν να εξειδικεύουν και να συμπληρώνουν τις επιλογές και ρυθμίσεις τους». 



   

 
27 

Στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ υπάρχει πρόβλεψη για προστασία της αγροτικής γης, η οποία όμως έ-

χει ακολουθηθεί μερικώς στον υποκείμενο σχεδιασμό. 

 

Όσον αφορά στο Τοπίο, με το Ν. 3827/2010 κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η 

οποία αποτελεί το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής. Λόγω της χρονι-

κής συγκυρίας, το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση θα γίνει μέσω των 12 νέων 

ΠΠΧΣΑΑ, όπως προβλέπεται στις σχετικές προδιαγραφές εκπόνησης. Βασικοί στόχοι κατά 

τη διατύπωση του πλαισίου πολιτικής σε επίπεδο περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού 

είναι η οριζόντια ενσωμάτωση μέτρων και κατευθύνσεων προστασίας και διαχείρισης του 

τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές, καθώς και η αναγνώριση ενός αριθμού περιοχών στο 

έδαφος κάθε Περιφέρειας για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση σχετικών δράσεων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η μελέτη του τοπίου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ 

ΑΜΘ θα πρέπει να στοχεύσει στην ολιστική προσέγγιση του ζητήματος, λαμβάνοντας ουσι-

αστικά υπόψη τις απόψεις των τοπικών φορέων και αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση των 

πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής στο πλαίσιο της αειφόρου και ισόρ-

ροπης ανάπτυξης της Περιφέρειας.  

Σχετικά με τις μεταφορές τα κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής αποτέλεσαν τα αναπτυξιακά 

επιχειρησιακά προγράμματα της 3
ης

 Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 όσο και της 4
ης

 το 

2007-2013. Ακόμα και το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών ουσιαστικά αποτέλεσε την 

εισροή για το ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.  

Όσον αφορά στην Εθνική πολιτική Λιμένων, στην πολυκριτηριακή ανάλυση βάσει της οποίας 

γίνεται ιεράρχηση των αναγκών για την επιλογή λιμένων για τους οποίους είναι απαραίτητο 

να ολοκληρωθούν οι υποδομές, η Αλεξανδρούπολη εμφανίζεται ως Λιμένας με έργα Άμεσης 

Προτεραιότητας, σε σχέση με την Καβάλα που εμφανίζεται ως Λιμένας με έργα Ενδιάμεσης 

Προτεραιότητας. Το σημείο αυτό εξετάζεται σε σχέση με το ΓΠΧΣΑΑ και με την ωριμότητα 

των διαφόρων μελετών, ώστε να υπάρξει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των τριών λιμέ-

νων στην περιοχή –συμπεριλαμβανομένου και της Θεσσαλονίκης– που διεκδικούν διεθνή ρό-

λο.  

Σχετικά με την διοικητική δομή, η θεσμοθέτηση της «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» έφερε μια σημαντική αλλαγή 

στη διάρθρωση της διοίκησης, όμως δεν έχει υπάρξει ακόμη ξεκάθαρος απολογισμός από την 

εφαρμογή του νέου μοντέλου, λόγω κυρίως του μικρού χρόνου εφαρμογής του. Η προσαρμο-

γή του ΠΠΧΣΑΑ στα νέα αυτά δεδομένα και στα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν από 

αυτά (αρμοδιότητες κάθε βαθμού αυτοδιοίκησης, βαθμός ετοιμότητας της Περιφέρειας, με-

γάλες γεωγραφικές και παραγωγικές ενότητες, αναθεώρηση οικιστικού δικτύου κα.), αποτε-

λεί προϋπόθεση ώστε ο υποκείμενος σχεδιασμός να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσμα-

τικά στις νέες διοικητικές δομές. 

Γ.2. Βαθμός και τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και του 
προγράμματος δράσης του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ από τις 
Υπηρεσίες  

Γ.2.1. Βαθμός και τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και του προγράμμα-
τος δράσης του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ από τις Υπηρεσίες  

Η αξιολόγηση του βαθμού και του τρόπου εφαρμογής των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ από 

τις κεντρικές, τις περιφερειακές και τις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες αφορά στο συνολικό αντι-

κείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης, μιας και ένας από τους στόχους της αποτελεί η υπόδειξη 

των συμπληρωματικών μέτρων και ενεργειών, τα οποία πρέπει να προωθηθούν σε θεσμικό 

επίπεδο, ως επιμέρους σημεία για την αναθεώρηση του Πλαισίου.  
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Συνοπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τις ελλείψεις στο επίπεδο του υποκείμενου σχεδια-

σμού με τη θεσμοθέτηση μόνο ενός ΓΠΣ στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, με την κα-

θυστερημένη ολοκλήρωση ΓΠΣ υπό τον Ν.1337/83, ενώ ανενεργά παραμένουν και τα προ-

βλεπόμενα εργαλεία ΠΕΧΠ και ΣΟΑΠ. Η καθυστέρηση θεσμοθέτησης βασικών εργαλείων 

ρύθμισης του χώρου σε επίπεδο ΟΤΑ, έχει συμβάλει σε προβλήματα χωροθέτησης έργων, 

χωροθέτησης εγκαταστάσεων και συγκρούσεων χρήσεων γης. Το γεγονός αυτό αναφέρεται 

αρνητικά και σε σχέση με τον Νόμο 4014/2011 για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση, από ό-

που προκύπτει ο αυξανόμενος ρόλος του χωροταξικού αλλά και περιβαλλοντικού σχεδιασμού 

κατά τη διαδικασία χωροθέτησης έργων. Αξίζει να αναφερθεί η περιορισμένη εφαρμογή του 

σχεδιασμού και η μικρή παρουσία λοιπών εργαλείων των άρθρων 9 και 10 του Ν.2742/99, 

πέρα από τις θεσμοθετημένες ζώνες ΠΕΡΠΟ στην Κομοτηνή, καθώς και η κατάργηση της 

ΖΟΕ Αλεξανδρούπολης. Ιδιαίτερα η προβλεπόμενη δημιουργία ζωνών ΠΟΑΠΔ για πολλές 

από τις παραγωγικές δραστηριότητες ως μέσο οργάνωσης τους και πιο περιβαλλοντικής τους 

διαχείρισης, εφαρμόστηκε ελάχιστα. 

Από τα υπό εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τις περιοχές γεωργικής 

γης υψηλής παραγωγικότητας και τις προτεινόμενες ζώνες εφαρμογής του θεσμού των ΠΕΡ-

ΠΟ, προκύπτει ότι ο υποκείμενος σχεδιασμός τείνει να ακολουθεί τις επιταγές και να εξελίσ-

σεται σε χωρική εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ στην μικρότερη κλίμακα, ειδικά όσον αφορά στις 

περιοχές προστασίας (φυσικό περιβάλλον) και στην κρίσιμη παράκτια ζώνη όπου εντοπίζο-

νται και οι περισσότερες περιπτώσεις συγκρούσεων χρήσεων γης λόγω του τουρισμού και 

του ενδιαφέροντος για Β’ κατοικία. 

Στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, η παρατηρούμενη δυσαναλογία μεταξύ της 

ενίσχυσης της θεσμικής προστασίας (βλ. τη θεσμοθέτηση των Εθνικών Πάρκων) και της ελλι-

πούς διαχείρισης και ανάδειξης των οικοσυστημάτων έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση του ρό-

λου τους ως πόρων για την περιοχή. Το έλλειμμα αυτό ερμηνεύεται από τους τοπικούς φορείς 

ως ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης της περιοχής και έχει επιφέρει διάφορες συγκρού-

σεις χρήσεων γης, όπως προκύπτει από τα παρατηρούμενα φαινόμενα ανάπτυξης ασύμβατων 

ή και αυθαίρετων δραστηριοτήτων εντός των Πάρκων. Η ουσιαστική προστασία και αειφό-

ρος διαχείριση των περιοχών αυτών αποτελεί επομένως σημαντικό στοίχημα της επόμενης 

περιόδου. 

Στον αντίποδα, μεγάλες εκτάσεις υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας στερούνται ρυθμίσεων 

προστασίας και σχεδίων διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σημαντικό να προωθηθεί η 

άμεση θεσμοθέτηση διατάξεων προστασίας και η σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων για τις πε-

ριοχές του δικτύου Natura 2000 που δεν περιλαμβάνονται στα Εθνικά Πάρκα, λαμβάνοντας 

επίσης πρόνοια για την υιοθέτηση πρακτικών πράσινων υποδομών σε περιοχές εκτός του δι-

κτύου που απειλούνται από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη ρύθ-

μιση της άσκησης σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων με έντονες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Όσον αφορά στις ΑΠΕ, απαιτείται η εξειδίκευση των κριτηρίων χωροθέτησης / 

αποκλεισμού του οικείου Ειδικού Πλαισίου, ενώ στην περίπτωση των μεταλλευτικών δρα-

στηριοτήτων προκύπτει συνολικά η ανάγκη εκτίμησης των ευρύτερων περιβαλλοντικών, κοι-

νωνικών και οικονομικών τους επιπτώσεων. 

Όσον αφορά στις πηγές ρύπανσης, σημειώνεται η σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση έργων 

διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, που συνετέλεσε στη μείωση των πιέσεων στους 

αποδέκτες. Στην επόμενη περίοδο απαιτείται η βελτίωση της διαχείρισης των αστικών στε-

ρεών αποβλήτων με την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ (υλοποίηση ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ, κλείσιμο 

ενεργών ΧΑΔΑ και αποκατάσταση των ανενεργών, ανάπτυξη δικτύου ΣΜΑ), καθώς και η 

ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης για τα αδρανή υλικά και τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Αναφο-

ρικά με τις περιοχές με σημαντικά προβλήματα ρύπανσης (αποδέκτες), τονίζεται κυρίως η ανά-

γκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής ρύπανσης 

των ποταμών Νέστου και Έβρου, στη βάση των διακρατικών συμφωνιών που έχουν ήδη ανα-

πτυχθεί. Σημειώνεται επίσης ότι οι πιέσεις από τη διαχείριση των βιομηχανικών και πετρελα-
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ϊκών εγκαταστάσεων και των απορριμμάτων και παραπροϊόντων της εξόρυξης του ορυκτού 

πλούτου αποτελούν θέματα  που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς. 

Όσον αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας, βρίσκεται σε εξέλιξη η 

κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων Θράκης και Ανατολικής 

Μακεδονίας, σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά. Οι δύο 

βασικοί άξονες για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της Περιφέρειας αφορούν στην 

περιβαλλοντική προστασία και στην αξιοποίηση-διαχείριση των ποταμών Έβρου και Νέστου, 

παράλληλα με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπεράντλησης και υφαλμύρινσης των 

υπογείων υδάτων στις αγροτικές περιοχές. 

Σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, προκύπτει ότι στη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας δόθηκε έμφαση στην ανάδειξη και συντήρηση των κυριό-

τερων αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, χωρίς όμως να υλοποιηθούν οι προτάσεις του 

θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ για τη συνδυασμένη προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η προώθηση των απαραίτητων δικτυώσεων και συνδέσεων, ι-

δίως του Τόξου Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων, εξακολουθεί να αποτελεί σημα-

ντικό ζητούμενο για την Περιφέρεια, με αναμενόμενα πολλαπλασιαστικά οφέλη σε σχέση με 

την αειφόρο διαχείριση των οικοσυστημάτων, την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας της περιο-

χής και την ενίσχυση του τουρισμού. Το επιχειρησιακό σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμ-

ματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ, κινεί-

ται προς τη σωστή κατεύθυνση αν και ακόμα βρίσκεται στην περιγραφή της υφιστάμενης κα-

τάστασης, ώστε να αξιολογηθεί ως προς τις αναπτυξιακές επιλογές που θα αναδείξει. 

Η διάρθρωση του οικιστικού δικτύου επηρεάστηκε σημαντικά από τα έργα και τα προγράμ-

ματα που έγιναν στην Περιφέρεια, με κύριο παράγοντα την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, 

που συνετέλεσε στη μείωση των χρονοαποστάσεων των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, 

τόσο μεταξύ τους όσο και με την κύρια διαπεριφερειακή σύνδεση της Περιφέρειας, τη Θεσ-

σαλονίκη. Μπορεί έτσι να αναγνωριστεί η παραγωγή νέων σχέσεων σε ενδοπεριφερειακό και 

διαπεριφερειακό επίπεδο (όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο κεφάλαιο της αξιολόγησης 

της ένταξης της Περιφέρειας στον εθνικό χώρο), οι οποίες αφορούν κυρίως τα αστικά κέντρα 

- έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπο-

λη), που έχουν αναλάβει τον ρόλο του αναπτυξιακού κέντρου μίας ευρύτερης –κάθε φορά– 

ενδοχώρας έχοντας παράλληλα ενισχύσει τη σχέση τους με τη Θεσσαλονίκη. Με αυτή την 

έννοια η προβλεπόμενη από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ δομή του κορμού του οικιστικού δικτύου της 

Περιφέρειας επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό στη σημερινή κατάσταση, με παρέκκλιση την 

πόλη της Ορεστιάδας, η οποία δεν φαίνεται να έχει αποκτήσει ισοδύναμη δυναμική με τα υ-

πόλοιπα πέντε σημαντικά αστικά κέντρα, ως αποτέλεσμα της χαμηλής ανάπτυξης του ανα-

πτυξιακού άξονα του Έβρου. Χρειάζεται εντούτοις να τονιστεί ότι η ενίσχυση των κύριων 

αστικών κέντρων της Περιφέρειας δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα της ανάληψης των ειδικών / 

διακριτών και συμπληρωματικών ρόλων που προέβλεπε το υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαί-

σιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αποδιδόμενος από το ΠΠΧΣΑΑ ρόλος δεν φαίνεται να 

στηρίζεται στη φυσιογνωμία των συγκεκριμένων πόλεων ούτε σε μία ρεαλιστική εκτίμηση 

των τάσεων που υφίσταντο ήδη από την εποχή θεσμοθέτησης του Πλαισίου. Πέρα όμως από 

την πιθανή λανθασμένη εκτίμηση, η αργοπορία στην ολοκλήρωση σχετικών υποδομών και η 

μη ανάπτυξη προβλεπόμενων ροών και συνεργειών αδυνατίζει φυσιολογικά τον προγραμμα-

τικό ρόλο των αστικών κέντρων. 

Ως προς τους οικισμούς χαμηλότερου επιπέδου, το κύριο στοιχείο που διαφοροποιεί την υφι-

στάμενη κατάσταση από τις προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ είναι η νέα διοικητική μεταρρύθμιση, 

η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανέδειξε ως έδρες των Καλλικράτειων δήμων οικισμούς 

για τους οποίους δεν προβλεπόταν κάποιος ρόλος τοπικού κέντρου, με αποτέλεσμα να δημι-

ουργούνται αντιφάσεις ανάμεσα στο νέο ρόλο και στο επίπεδο του κοινωνικού και λειτουργι-

κού εξοπλισμού συγκεκριμένων οικισμών. Κατά αντιστοιχία με τα κύρια αστικά κέντρα, σε 
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πολλές περιπτώσεις οικισμών χαμηλότερου επιπέδου δεν επιβεβαιώνεται ο ειδικός ρόλος που 

τους αποδίδει το υφιστάμενο ΠΠΧΣΑΑ. Αυτό αφορά οικισμούς που αναφέρονται ως «κέντρα 

ανάπτυξης των ορεινών περιοχών» (γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη γενικότερη έλλειψη 

κάποιας ιδιαίτερης δυναμικής στις ορεινές περιοχές από τη θεσμοθέτηση του ΠΠΧΣΑΑ ως 

σήμερα), σε μια σειρά ημιαστικών κέντρων που δεν ενίσχυσαν το ρόλο τους (ανεπαρκής στή-

ριξη σε επίπεδο εξοπλισμού και χαμηλή πληθυσμιακή δυναμική), καθώς και σε οικισμούς - 

«κέντρα διασυνοριακής συνεργασίας» στους οποίους δεν προωθήθηκαν οι προβλεπόμενες 

από το ΠΠΧΣΑΑ υποδομές και δράσεις, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται στον ρόλο τους 

με διαφοροποιημένο τρόπο σε σχέση με τις προβλέψεις. Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται και 

με την απουσία σύνδεσης μεταξύ του προγράμματος δράσης και των επιδιωκόμενων ρόλων, 

σε όλα τα επίπεδα του οικιστικού δικτύου.  

Η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών της Περιφέρειας την τελευταία δεκαετία στηρί-

χθηκε σχεδόν μονοσήμαντα στην ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, παρουσιάζοντας σημαντι-

κές ελλείψεις σε όλα τα υπόλοιπα δίκτυα, καθώς και στις διασυνδέσεις τους. Όσον αφορά στο 

οδικό δίκτυο, η λειτουργία της Εγνατίας, όπως προαναφέρθηκε, συνετέλεσε στην άρση της 

περιφερειακότητας της ΑΜΘ, ενισχύοντας τόσο τις ενδοπεριφερειακές όσο και τις διαπερι-

φερειακές της συνδέσεις. Εντούτοις, η μη ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων περιορίζει τη 

δυνατότητα ανάληψης του επιδιωκόμενου διακρατικού ρόλου του άξονα και απομειώνει, σε 

ευρύτερο επίπεδο, τις προοπτικές διασυνοριακής συνεργασίας. Η σημαντικότερη ίσως παρα-

τήρηση αφορά στην υποβάθμιση του ρόλου του σιδηροδρομικού δικτύου, που καταγράφει 

σημαντική πτώση της επιβατικής κίνησης και φαίνεται να υποκαθίσταται από την Εγνατία 

Οδό (που παρέχει πλέον σημαντικά χαμηλότερες χρονοαποστάσεις), γεγονός που εγείρει ζή-

τημα επανεξέτασης του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στην περιφέρεια και στην δια-

περιφερειακή και διασυνοριακή διασύνδεση της. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να εξετα-

στούν η αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής, καθώς και η ανάπτυξη νέων συνδέσεων στην 

κατεύθυνση ολοκλήρωσης του συστήματος συνδυασμένων μεταφορών της Περιφέρειας. Ι-

διαίτερα χαμηλή πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του ΠΠΧΣΑΑ σημειώνεται σε 

σχέση με τις λιμενικές και τις αερολιμενικές υποδομές. Τα δύο μεγάλα εμπορευματικά λιμάνια 

Καβάλας και Αλεξανδρούπολης δεν έχουν κατορθώσει να αναλάβουν τον επιδιωκόμενο ρόλο 

τους λόγω της καθυστέρησης στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής, της μη 

προώθησης της σιδηροδρομικής τους σύνδεσης, αλλά και της αδυναμίας ίδρυσης των προ-

βλεπόμενων εμπορευματικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών. Αντίστοιχα, τα δύο αεροδρό-

μια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης καταγράφουν μείωση της επιβατικής και της εμπορευμα-

τικής τους κίνησης και αδυνατούν να ανταποκριθούν στον επιθυμητό τους ρόλο (σημειώνεται 

ιδίως η πολύ χαμηλή διεθνής κίνηση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, που θεωρείται 

ως διεθνής αεροπορική πύλη της χώρας). 

Όσον αφορά στα δίκτυα τεχνικής υποδομής της Περιφέρειας, σημειώνεται ότι επιβεβαιώνο-

νται οι προβλέψεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ στον τομέα της ενέργειας. Με την ολοκλήρωση 

των δύο μεγάλων παραγωγικών μονάδων (υδροηλεκτρικά Νέστου και μονάδα φυσικού αερί-

ου συνδυασμένου κύκλου στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής), αλλά και με τη σταδιακή αξιοποίηση των 

πλούσιων και ποικίλων ενεργειακών της πηγών (ιδίως των ΑΠΕ), η Περιφέρεια ενίσχυσε ση-

μαντικά τη θέση της ως κέντρου παραγωγής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η ο-

λοκλήρωση του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου και της γραμμής μεταφοράς 400kV προς 

την Τουρκία, σε συνδυασμό με τα προγραμματισμένα έργα περαιτέρω ανάπτυξης των διε-

θνών διασυνδέσεων, προσδίδουν στην Περιφέρεια κομβικό ρόλο στα ενεργειακά δίκτυα της 

ευρύτερης περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, το κύριο ζητούμενο της επόμενης περιόδου για την 

Περιφέρεια είναι η ορθολογική ρύθμιση της ανάπτυξης των διαφόρων μορφών ΑΠΕ (ιδιαίτε-

ρα της αιολικής, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας), με γνώμονα την προστασία του περι-

βάλλοντος και του τοπίου, τόσο των ορεινών-δασικών, όσο και των πεδινών-αγροτικών περι-

οχών της Περιφέρειας, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν αυξημένο ρόλο στην ανάπτυξη της 

ΠΑΜΘ. 



   

 
31 

Γ.2.2. Μεμονωμένες χωροθετήσεις και αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτή-
των που μπορεί να προκύψουν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή από 
τομεακές πολιτικές  

Το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ δεν ορίζει σαφώς απαγορεύσεις και περιορισμούς, αλλά δίνει συγκεκρι-

μένες κατευθύνσεις για την οργάνωση του χώρου όπου επηρεάζει και τη χωροθέτηση των 

δραστηριοτήτων. Η ελλιπής προώθηση του υποκείμενου σχεδιασμού αλλά και οι εξελίξεις 

στις νεώτερες πολιτικές δημιουργούν «κενά» τα οποία ενδεχομένως δημιουργούν σημαντικές 

περιβαλλοντικές και χωρικές επιπτώσεις. Κυριότερα από αυτά είναι: 

 Η ανάπτυξη των ΑΠΕ που βάσει των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου που εισήχθη με 

τον Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/10) «περί επιτάχυνσης της ανάπτυξης ΑΠΕ κ.λπ.», είχε 

μαζικό χαρακτήρα. Το ΠΠΧΣΑΑ στερούταν συνολικά κατευθύνσεις για την χωροθέτηση 

των ΑΠΕ με αποτέλεσμα να ισχύουν οι οριζόντιες γενικές κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ 

για τις ΑΠΕ. 

 Οι διάφορες επενδύσεις που θεωρούνται ως «στρατηγικής σημασίας» για τη χώρα, με τον 

Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (fast 

track), μέσω του οποίου έχει ήδη προχωρήσει η έγκριση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.  

Γ.2.3. Εναρμόνιση με αναπτυξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ το πρόγραμμα δράσης αναφέρεται στο σύνολο των 

ενεργειών, των ρυθμίσεων, των μέτρων και προγραμμάτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

«εφαρμογή» του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού εντός της προγραμμα-

τικής χρονικής περιόδου 2000-2015. 

Σχετικά με τις προβλέψεις του μακροπρόθεσμου προγράμματος δράσης, η περιφέρεια εξακο-

λουθεί να εντάσσεται στα προγράμματα του τύπου Στόχου 1, όπως αναφέρθηκε και στο κε-

φάλαιο της ένταξης στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Οι προβλέψεις για τις κατευθύνσεις στην συμμετοχή και απορρόφηση αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων, δεν αποδείχθηκαν σωστές καθώς οι υποδομές μεταφορών και άλλα έργα τεχνι-

κών υποδομών εξακολούθησαν να χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό. Παράλληλα 

αυξήθηκαν τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων, ενώ η συμμετοχή 

της καινοτομίας ανταγωνιστικότητας που ανταποκρίνεται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες δεν είχε 

την αναμενόμενη από το ΠΠΧΣΑΑ αύξηση. 

Σχετικά με τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δράσης (2000-2006) που θα 

υλοποιούταν μέσω του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αξιολόγηση αναδεικνύει 

ότι αυτό το κομμάτι αποτέλεσε ένα αδύνατο σημείο του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ, γιατί 

δεν μπόρεσε να συνδεθεί ουσιαστικά με το τότε ΠΕΠ ΑΜΘ, δηλ. να ενταχτούν οι Δράσεις 

που προέβλεπε στο ΠΕΠ. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του Προϋπολογισμού του ΚΠΣ (άνω του 

53%) στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατανεμήθηκε σε έργα οδοποιίας (κατά 22,07%), σε ιδιωτικές 

επενδύσεις γενικά (κατά 13,77%) και ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (κατά 5,01%), 

σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (κατά 4,96%), στην εκπαίδευση (κατά 3,72%) 

και σε έργα υποδομής για την εκπαίδευση (κατά 3,59%) ενώ μικρά ποσοστά εμφανίζονται σε 

άλλους σημαντικούς κλάδους που σχετίζονται για παράδειγμα με τον τουρισμό, την αναψυχή 

και τον πολιτισμό, τα δάση, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, την ύδρευση, την έρευνα και τε-

χνολογία κ.α. 
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Γ.3. Ενέργειες για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του 
θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ 

Γ.3.1. Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε ευρωπαϊκό και διασυνορι-
ακό επίπεδο. 

Το ΠΠΧΣΑΑ σχεδιάστηκε σε μια συγκυρία σταθερής ανάπτυξης κατά την οποία η οικονομία 

της Περιφέρειας είχε μπει σε σταθερή πορεία ανάπτυξης. Στα πλαίσια της αναζήτησης μέ-

τρων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ θα πρέπει να παρθούν 

πρωτοβουλίες και μέτρα για την ενίσχυση των θετικών προοπτικών που θα έχουν επιπτώσεις 

στην υπό μελέτη Περιφέρεια, στο σύγχρονο αναπτυξιακό πλαίσιο.  

Ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας με Βουλγαρία και Τουρκία 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει να επωφεληθεί πολύ από την συνεργασία με τις δύο γειτονικές της 

χώρες, λόγω γεωγραφίας και ιστορίας. Ανεξάρτητα με τις όποιες πολιτικές εξελίξεις, η συ-

νεργασία μαζί τους πρέπει να ενισχυθεί σε διαπεριφερειακό επίπεδο, διαμορφώνοντας ένα 

πλέγμα θεσμών, δομών και πρακτικών που θα της παρέχουν εναλλακτικές προοπτικές. 

Απορρόφηση εθνικών και Κοινοτικών ενισχύσεων 

Στη συγκεκριμένη συγκυρία έχει μεγάλη σημασία η σωστή προετοιμασία του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού της περιόδου 2014 – 2020, αλλά και η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με 

την αναθεώρηση του Χωροταξικού Περιφερειακού Πλαισίου. 

Η κατάθεση ενός καινοτόμου προγράμματος ανασυγκρότησης θα βοηθήσει στην καλή κατα-

νομή και απορρόφηση των κονδυλίων. 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας ΚΑΠ 

Η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων προς τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα επιτρέψει 

στην Περιφέρεια: 

 να επηρεάσει θετικά την όποια πολιτική και τα μέτρα που θα προταθούν, σε συνεργασία 

βέβαια με τα αρμόδια υπουργεία, 

 να προετοιμάσει τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας ώστε να προσαρμοστεί ταχέως στα 

νέα δεδομένα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα προκύψουν. 

Ενεργός συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για μια Ευρώπη των περιφερειών 

Η ενδυνάμωση του ρόλου των περιφερειών στη νέα Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα αποτελέσει 

θετική ενέργεια. Η Περιφέρεια ΑΜΘ πρέπει να συνεχίσει να μετέχει ενεργά στα αρμόδια Ευ-

ρωπαϊκά όργανα, όχι μόνον παρακολουθώντας συστηματικά τις όποιες εξελίξεις, αλλά και 

διατυπώνοντας θετικές προτάσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να αποδώσει στα θέματα: 

 σχεδιασμού και διαχείρισης του χώρου, 

 δικτύων υποδομών και ενέργειας, 

 περιβάλλοντος και τοπίου. 

Γ.3.2. Στρατηγικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του θε-
σμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ 

Παράλληλα, με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε διασυνοριακό επίπεδο, είναι αναγκαία η 

αναζήτηση στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο για τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τη 

θέση της Περιφέρειας, ώστε αυτή  να τεθεί σε αναπτυξιακή τροχιά με ενδυνάμωση του ρόλου 

της σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο διακρίνονται κάποια θέματα που μπορούν 

να αναδείξουν τις θετικές προοπτικές και να αντιμετωπίσουν αδυναμίες και προβλήματα στην 

Περιφέρεια. 
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Γ.3.2.1. Στρατηγική αξιοποίησης, ανάδειξης και προστασίας των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων από την ΠΑΜΘ 

Η βασική προοπτική της Περιφέρειας βρίσκεται στον πλούτο των πόρων της. Πολιτισμός, 

φύση, ορυκτός πλούτος, ενέργεια, τοπίο είναι οι βασικοί άξονες που πρέπει να 

αλληλοσυμπληρώνονται και να οργανώνονται σε επιμέρους χωρικά και διαχειριστικά σχέδια.  

Η ανάπτυξη του ενός σε βάρος του άλλου πρέπει να αντιμετωπιστεί, οι αδρανείς δυνάμεις να 

ενεργοποιηθούν, ώστε η Περιφέρεια να εκμεταλλευτεί με αειφόρο προοπτική όλους τους 

πόρους της. Η αναζήτηση στρατηγικών που θα εμπλέκουν την ολοκληρωμένη διαχείριση 

πολλών πόρων ταυτόχρονα πρέπει να πριμοδοτηθεί για να αντιμετωπιστούν εσωτερικές 

συγκρούσεις και αντιθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών και των διαχειριστικών σχεδίων και οριστική οριοθέτηση όλων 

των προστατευόμενων περιοχών. 

Καταρτίζοντας επιμέρους στρατηγικές και πολιτικές, μέσω των εργαλείων του σχεδιασμού 

και του επιχειρησιακού προγραμματισμού, όπως είναι τα ΣΧΟΟΑΠ, τα ΓΠΣ και τα ειδικά 

προγράμματα που εκπονεί η ΠΑΜΘ για τον ορεινό όγκο και τον παράκτιο χώρο, αλλά και 

μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, θα πρέπει: 

 Να οριστούν οι όροι και οι δυνατότητες συνύπαρξης μεταξύ εκμετάλλευσης του ορυκτού 

πλούτου, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, υποβάθμισης του τοπίου 

και χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια της αειφορίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα εφαρμογής αποτελούν τα λατομεία και τα μεταλλεία σε περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού περιβάλλοντος και τουριστικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να 

γίνει και κατάρτιση πιλοτικών σχεδίων αποκατάστασης τοπίου σε υποβαθμισμένες για 

αυτό περιοχές.  

 Να μελετηθούν οι ενεργειακές δυνατότητες της Περιφέρειας σε συνάφεια με τους 

υπόλοιπους πόρους που συνυπάρχουν και να αναζητηθούν οι συνέργιες με τους 

παραγωγικούς τομείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα αιολικά πάρκα και οι 

περιοχές προστασίας, η γεωθερμία και ο αγροτικός τομέας. 

 Να μελετηθούν συνολικά οι πολιτισμικοί πόροι της Περιφέρειας σε άμεση σχέση με τους 

φυσικούς πόρους και να καταρτιστεί κοινό σχέδιο ανάδειξης και αξιοποίησης τους. 

(Βλέπε και στρατηγική ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού) 

 Να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγώγων και αποβλήτων των βιομηχανικών 

και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και των παραπροϊόντων της εξόρυξης μαρμάρου. 

Γ.3.2.2. Στρατηγική αξιοποίησης της ενέργειας σε όλους τους τομείς 

Η παραγωγή ενέργειας στη Περιφέρεια έχει πολλές προοπτικές ανάπτυξης δεδομένων των 

πλούσιων πόρων της και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ισχυροποίηση 

της θέσης της ΠΑΜΘ στον εθνικό και ευρύτερο χώρο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν 

μόνο στη παραγωγή και διάθεση της ενέργειας, καθώς μπορούν να αναπτυχθούν 

πολλαπλασιαστικά πλεονεκτήματα μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών, όπως οι ακόλουθες: 

 Εκμετάλλευση της ενέργειας σε διάφορες μορφές στους παραγωγικούς τομείς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμπαραγωγή ενέργειας που γίνεται σε 

διαφορετικούς κλάδους της παραγωγής, όπως θερμοκήπια, φωσφορικά λιπάσματα, κ.ά. 

 Δημιουργία κέντρου έρευνας για την ενέργεια στην Περιφέρεια, σε άμεση συνεργασία και 

με τις ερευνητικές δραστηριότητες της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο στόχος είναι να 

κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία σχετικά με τις ΑΠΕ, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και 

την τεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια θα μπορεί να παράγει και τεχνογνωσία 

στο συγκεκριμένο τομέα. 

 Διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής και της μεταποίησης στον τομέα της 

παραγωγής ενεργειακής τεχνολογίας. 
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 Ενίσχυση της συμβολής των τοπικών φορέων σε προγράμματα μείωσης της κατανάλωσης 

και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης. 

 Προώθηση της τηλεθέρμανσης τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα που βρίσκονται 

κοντά σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες. 

 Δημιουργία ενός βιώσιμου πρότυπου περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής με σαφέστερα 

κριτήρια για τη χωροθέτηση κάθε κατηγορίας ΑΠΕ και γνώμονα την ισορροπία μεταξύ 

των επιδιωκόμενων εθνικών στόχων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, την προστασία της 

αγροτικής γης, του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου.  

Γ.3.2.3. Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων και των συνδυασμένων μεταφορών 

Η ολοκλήρωση αυτή αφορά όχι μόνο στις υποδομές, αλλά και στις υπηρεσίες και τις δομές 

που θα υποστηρίξουν αυτές τις διασυνδέσεις. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσιες 

υπηρεσίες και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, μέχρι τις επιχειρήσεις και τους άλλους 

οργανισμούς, πρέπει να αναζητηθούν τα προγράμματα και οι συνεργασίες που θα αυξήσουν 

τις ροές της γνώσης, των υπηρεσιών, των επαφών και του εμπορίου. Με αυτό τον τρόπο η 

Περιφέρεια θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί επαρκώς τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι 

υποδομές και να τοποθετηθεί δυναμικά και στα άυλα δίκτυα. 

Με βασικό κορμό τα διασυνοριακά προγράμματα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη 

συνεργασιών για: 

 τη δημιουργία συνεργιών σε εμπορικό και επιχειρηματικό επίπεδο,  

 τον πολιτισμό, αξιοποιώντας την πολιτιστική παράδοση ιδιαίτερα της Θράκης,  

 την παροχή κοινών ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών,  

 την ορθή διαχείριση των δασών και των υδάτινων πόρων, αυξάνοντας την δυνατότητα 

επέμβασης και έλεγχου αμοιβαία για συνολικά αποτελέσματα, περιορίζοντας τους 

κινδύνους και τα προβλήματα (πυρκαγιές, πλημμύρες, αποψίλωση, αρρώστιες, παράνομη 

υλοτομία), 

 την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσης, 

 την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.  

Οι υποδομές ενισχύουν αυτή τη διάσταση, και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά που συνδέει τα 

επιμέρους σύνολα φορέων, οργανισμών και εν γένει αναπτυξιακών παραγόντων των όμορων 

περιοχών.Οι διασυνδέσεις αυτές πρέπει να είναι στοχευμένες όπως και οι ενέργειες που τις 

ενισχύουν, ανά αναπτυξιακούς άξονες, ανάλογα και με την ενδοχώρα και τους πόλους που 

συνδέουν. 

Γ.3.2.4. Διαμόρφωση μιας αγροτικής στρατηγικής πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας 

Η Περιφέρεια πρέπει να μπορέσει να αναδιαρθρώσει τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος 

αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομίας της, ενώ παράλληλα πρέπει να προωθήσει 

κλάδους που δεν έχουν αναπτυχθεί σήμερα, έχουν δυναμισμό και μπορούν να προσφέρουν 

διέξοδο σε φθίνουσες περιοχές.  

Σε αυτό πλαίσιο πρέπει να αναζητηθεί μια αγροτική στρατηγική πολιτική που θα προωθεί 

τους επιμέρους στόχους, εμπλέκοντας και συντονίζοντας τους διάφορους φορείς της 

Περιφέρειας, όπως τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τον κλάδο της μεταποίησης κλπ. 

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής είναι ο 

προσανατολισμός της παραγωγής προς την προώθηση (α) προϊόντων που θα ανταποκρίνονται 

στη διατροφική επάρκεια της χώρας και (β) σε νέα δυναμικά προϊόντα που θα είναι και 

εξαγώγιμα, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της παραγωγής 

ολοκληρωμένων τελικών προϊόντων. Ο προσανατολισμός βάση αυτών των στόχων κρίνεται 

αναγκαίος ώστε να μπορέσει να καταστεί ο βασικός αυτός τομέας ανταγωνιστικός και να 

αποκτήσει εξαγωγικό χαρακτήρα, εκμεταλλευόμενος και την καλή πρόσβαση στα δίκτυα 

μεταφορών που διαθέτει Περιφέρεια.  
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Παράλληλα πρέπει να προωθηθούν και οι εξής ενέργειες: 

 Η ενδυνάμωση και ενίσχυση συμπληρωματικών κλάδων όπως η κτηνοτροφία και η 

διαχείριση των δασών, που αποτελούν βασικά στοιχεία συγκράτησης πληθυσμών στις 

ορεινές περιοχές. 

 Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πρακτικών στην γεωργία, εκτατική και εντατική, 

ώστε να αποτελέσει προοπτική ουσιαστικού εισοδήματος εν όψει και της νέας ΚΑΠ. 

 Η αναζήτηση συνεργιών με άλλους τομείς, όπως η ενέργεια μέσω της γεωθερμίας και ο 

τουρισμός, με ανάπτυξη αγροτουρισμού σε περιοχές με μειωμένες δυνατότητες εκτατικής 

γεωργίας. 

Η ενημέρωση και η κατάρτιση των αγροτών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας 

αναδιάρθρωσης. Η ανάγκη ύπαρξης συμβουλευτικού κέντρου που θα καταρτίζει επιμέρους 

στόχους και στρατηγικές ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις των περιοχών, πρέπει να οδηγήσει 

την ΠΑΜΘ στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε αυτό το επίπεδο.  

Γ.3.2.5. Διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού 

Η ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων από την ΠΑΜΘ αποτελεί μια σοβαρή 

προοπτική, ώστε το τουριστικό προϊόν της περιοχής να αποκτήσει ταυτότητα, διάρκεια και 

εδαφική διασπορά. Η διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα 

δημιουργεί ευρύτερες συνέργιες που μπορούν να μετατρέψουν ενδεχόμενα μειονεκτήματα σε 

πλεονεκτήματα, συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες και τις υποδομές ενός τόπου εκτός της 

Περιφέρειας.  

Η στρατηγική αυτή πρέπει να κινηθεί σε δυο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην ενίσχυση 

του αστικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης και ενδυνάμωσης 

του εναλλακτικού τουρισμού, μέσω της ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων των αστικών 

κέντρων και της ευρύτερης περιοχής. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ενίσχυση πόλων του 

παραθαλάσσιου τουρισμού στα πλαίσια της μετατροπής τους σε πόλους του εναλλακτικού 

τουρισμού ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και προς τις δυο 

κατευθύνσεις. Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί η διαφοροποίηση της τουριστικής 

προσφοράς. 

Το πλεόνασμα φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας δίνει προοπτικές ώστε ο 

κλάδος του εναλλακτικού τουρισμού να αποτελέσει όχι απλώς συμπληρωματικό του λοιπού 

εισοδήματος ή του κυρίαρχου τουρισμού, αλλά μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Βασικές 

προτεραιότητες προς αυτή την κατεύθυνση είναι: 

 Η δημιουργία ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας που να στηρίζεται στους πλούσιους 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής. 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις όμορες χώρες στο επίπεδο της ανάδειξης των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων, αλλά και της δημιουργίας κοινών τουριστικών προορισμών. 

 Η ένταξη των διάφορων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας σε δίκτυα. 

 Η δημιουργία πάρκων συνδυασμένου ενδιαφέροντος (αρχαιολογικού, περιβαλλοντικού, 

γεωλογικού). 

 Η ενίσχυση του ιαματικού και του φυσιολατρικού τουρισμού. 

 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού σε περιοχές οικοτουρισμού. 

Γ.3.2.6. Ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας 

Η επιλογή της ενίσχυσης του τομέα της έρευνας αποτελεί στόχο σύγκλισης σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, κυρίως όμως συμβάλει μακροπρόθεσμα προς 

μια αυτόνομη ανάπτυξη. Η ύπαρξη δυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέσω της έρευνας και της 

καινοτομίας που αυτά παράγουν, μπορεί να αποτελέσει τη βάση που θα στηρίξει και τους 

κλάδους της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, 
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ενέργειας και διασυνδέσεων. Στο επίπεδο ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του αγροτικού 

τομέα, κινούνται προς μια τέτοια κατεύθυνση, μέσω και της δημιουργίας προτύπων 

βελτιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την 

διαμόρφωση αυτοματοποιημένων μοντέλων διαχείρισης, ενώ έχουν αναπτυχθεί και 

συνεργασίες και με διάφορους φορείς της Περιφέρειας. 

Θα πρέπει να διερευνηθεί όμως εάν υπάρχουν αρκετά περιθώρια για επικουρικές 

πρωτοβουλίες: 

 σχετικά με την τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων,  

 προώθησης της έρευνας σχετικά με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Στο 

συγκεκριμένο τομέα δεν έχει υπάρξει σχετική έρευνα, ενώ παρουσιάζει πολλά περιθώρια 

για συνέργια και συνεργασίες με φορείς, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τους πόρους 

και δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία. 

 σε τομείς ανάπτυξης της ενεργειακής τεχνολογίας ως στρατηγικό πλεονέκτημα της 

Περιφέρειας. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παράλληλα μπορούν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο σε επίπεδο 

διασυνοριακής συνεργασίας, δρώντας ως οι επιστημονικοί φορείς που θα στελεχώσουν 

προγράμματα σε τοπικό επίπεδο.  

Γ.3.2.7. Ανάπτυξη μιας βιώσιμης πολιτικής για τη μεταποίηση στην Περιφέρεια 

Η εκτεταμένη αποβιομηχάνιση απαιτεί την αναδιάρθρωση του δευτερογενούς τομέα στη 

βάση μιας πολιτικής που θα τον τοποθετεί ως τον ενδιάμεσο κρίκο στη διαδικασία 

ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα θα πρέπει 

να διερευνηθούν οι περαιτέρω δυνατότητες του ενεργειακού κλάδου. Συγκεκριμένες 

ενέργειες που πρέπει να προωθηθούν σε αυτή την κατεύθυνση: 

 Η ένταξη μονάδων παραγωγής του δευτερογενούς τομέα που σχετίζονται με την 

μεταποίηση προϊόντων και την καθετοποίηση σε δίκτυα συνεργασίας 

 Η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αξιοποιώντας 

τις υπάρχουσες βιομηχανίες χαρτοπολτού, τους ΧΥΤΑ και τους βιολογικούς 

καθαρισμούς. 

 Η διερεύνηση των δυνατοτήτων μετατροπής μεγάλων πρώην βιομηχανικών μονάδων σε 

μονάδες παραγωγής ενέργειας. 

 Η επανεξέταση του αναπτυξιακού νόμου με προτεραιότητα στη χωροθέτηση 

δραστηριοτήτων εντός οργανωμένων ζωνών και υποδοχέων. 

Γ.3.2.8. Ισχυροποίηση των αστικών κέντρων σε όλα τα επίπεδα 

Η διαδικασία που ξεκίνησε με το προηγούμενο ΠΠΧΣΑΑ και τα αναπτυξιακά προγράμματα 

της περιόδου 2000-2013, για δημιουργία ισχυρών αστικών κέντρων στην Περιφέρεια με 

στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού, πρέπει να συνεχιστεί καθώς φαίνεται ότι σε επίπεδο 

διαπεριφερειακής μετανάστευσης αυτή η ενδυνάμωση συγκράτησε τον συνολικό πληθυσμό 

της Περιφέρειας Η θετική όμως αυτή διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί και σε μικρότερα 

οικιστικά κέντρα. Θα δημιουργηθούν έτσι βιώσιμοι πόλοι που θα μπορούν να υποστηρίξουν 

και ένα πρότυπο ανάπτυξης της υπαίθρου βασισμένο στην αειφόρο ανάπτυξη, 

αντιστρέφοντας και τις τάσεις ενδοπεριφερειακής μετανάστευσης.  

Η ενίσχυση αυτής της αποκέντρωσης πρέπει να συνοδευτεί και από παράλληλες ενέργειες 

ώστε να καταστεί βιώσιμη, όπως: 

 Δημιουργία ενός εξειδικευμένου παραγωγικού προτύπου ανά περιοχή, εκμεταλλευόμενου 

τις τοπικές δυνατότητες, σεβόμενου τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τους φυσικούς πόρους. 

Η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων, στην κατεύθυνση αρχικά του 

συμπληρωματικού εισοδήματος στις φθίνουσες ορεινές περιοχές, αποτελεί μια τέτοια 

προοπτική και πρέπει να εξεταστεί. 
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 Ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώστε να 

καταστούν βιώσιμες μονάδες και να συγκεντρώσουν ενδιαφέρον για έρευνα. Η ενίσχυση 

τους δεν έχει να κάνει μόνο με πόρους αλλά και με τις συνέργιες με άλλους φορείς και 

τον ρόλο τους σε διασυνοριακά προγράμματα. 

 Ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής και της προσβασιμότητας με βελτίωση του λοιπού 

οδικού δικτύου και ανάπτυξη των μαζικών μεταφορών. Η προοπτική διασύνδεσης των 

πόλεων με προαστιακό σιδηρόδρομο πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της ένταξης 

της Καβάλας στο δίκτυο. 
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Δ. Συμπεράσματα - Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της 
Αναθεώρησης - Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ  

Δ.1. Επίτευξη στόχων ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ 

Η δομή του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ασκεί ουσιαστική επιρροή στους 

στόχους που έχει θέσει το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ. Η ισχυρή δομή που επιδιώχθηκε γύρω από 

τον άξονα της Εγνατίας Οδού, και δευτερευόντως επί των καθέτων της αξόνων, πριμοδότησε 

την ισχυροποίηση των κύριων αστικών κέντρων που ήταν και ένας από τους βασικούς στρα-

τηγικούς στόχους, και βοήθησε στην ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου στα πεδινά. Παράλλη-

λα η συνάρθρωση του σύγχρονου παραγωγικού προτύπου, εμφανίζει τάσεις συγκέντρωσης 

στα πεδινά, τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις μονοκαλλιέργειες, εκεί που γίνεται 

και η καθετοποίηση της παραγωγής, ενώ τα αστικά κέντρα αναπτύσσονται ως κέντρα εμπο-

ρίου και υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια αναπτυξιακή διαφοροποίηση 

πεδινών - ορεινών που αντανακλάται στους πληθυσμιακούς και στους αναπτυξιακούς δείκτες, 

εντείνοντας τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. 

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ, οι οποίες συγκεκριμενοποιούν το 

πρότυπο της χωρικής ανάπτυξης, αναλύονται παρακάτω: 

1. Συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων, 

Κάνοντας μια αποτίμηση των μεταβολών που έχουν συντελεστεί στην Περιφέρεια μπορεί 

κανείς να πει ότι οι στόχοι του ΠΠΧΣΑΑ για τη συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκε-

ντρικού δικτύου αστικών κέντρων, και την ενδυνάμωση τους, έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο 

βαθμό. Αυτή η κατεύθυνση υπήρξε πολύ σημαντική ως προς το ότι εξισορροπείται η α-

νάπτυξη σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, χωρίς να εμφανίζονται συγκεντρωτικές τάσεις, 

στοιχείο που αποτελεί και τον χαρακτήρα της Περιφέρειας και συνάδει και με τις κατευ-

θύνσεις τις ΕΕ. Η ολοκλήρωση του αναπτυσσόμενου λειτουργικού δικτύου, δεν συνεχί-

στηκε σε χαμηλότερο οικιστικό επίπεδο, παρά μόνο πάνω στον κύριο οδικό άξονα της 

Περιφέρειας. 

2. Ενδυνάμωση και βελτίωση των αστικών κέντρων της Περιφέρειας,  

Όσον αφορά στο ρόλο των αστικών κέντρων, η ανάπτυξη υπηρεσιών περιφερειακής ση-

μασίας, η ενίσχυση των δυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η δημιουργία ΒΙΠΕ και ΒΙΟ-

ΠΑ σε όλα τα βασικά αστικά κέντρα, αποτελούν ενέργειες που κινούνται προς την υλο-

ποίηση του στόχου της ενδυνάμωσης των κέντρων, όπως προβλεπόταν στο ΠΠΧΣΑΑ. 

Αντίθετα, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, των μεταφορών και εξαγωγών και 

η διασυνοριακή συνεργασία δεν προχώρησαν, αποδυναμώνοντας τον προβλεπόμενο τους 

ρόλο. Η βελτίωση του αστικού τους περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της Ξάνθης και της Κομο-

τηνής, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχα μέτρα και ενέργειες που θα διασφάλιζαν την πε-

ραιτέρω εύρυθμη λειτουργία τους, όπως κυκλοφοριακές μελέτες.  

3. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου πρότυπου ανάπτυξης της υπαίθρου,  

Η διάρθρωση της Περιφέρειας γύρω από τον άξονα ανάπτυξης (L) και την Εγνατία, αφε-

νός, και τις τρεις ζώνες (ορεινά, πεδινά, παράκτια) αφετέρου, επέδρασε καταλυτικά στη 

συγκρότηση λειτουργικών ενοτήτων στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα τέτοιες ενότητες να 

εμφανιστούν κυρίως στις πεδινές περιοχές, με έντονες εξαρτήσεις από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα. Στις ορεινές περιοχές αυτές οι ενότητες δεν υπάρχουν, αντιθέτως εμφανίζονται 

στοιχεία εγκατάλειψης της υπαίθρου και αισθητή ενδοπεριφερειακή μετανάστευση. 

Η έλλειψη παραγωγικών δραστηριοτήτων που θα συγκρατούν τον πληθυσμό στα ορεινά, 

και η ισχυρή εξάρτηση από τα μεγάλα αστικά κέντρα στα πεδινά, οδηγούν στο συμπέρα-

σμα ότι δεν έχουν αναπτυχθεί οι προϋποθέσεις για ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης της 

υπαίθρου. Η απουσία κατευθύνσεων οργάνωσης του αγροτικού χώρου, αποδυνάμωσε πε-



   

 
39 

ραιτέρω τις δυνατότητες, καθώς το ΠΠΧΣΑΑ δεν δίνει κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης 

σε αυτό το επίπεδο, σε αντίθεση με τις εξειδικευμένες πολιτικές για τον παράκτιο και τον 

ορεινό χώρο.  

4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών και πρόσβασης της γνώσης, 

Ο τομέας των μεταφορών αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε αρκετά, υστερώντας όμως ως 

προς την ολοκλήρωσή του ως σύστημα συνδυασμένων μεταφορών. Συγκεκριμένα, ενώ 

αναπτύχθηκε το βασικό δίκτυο υποδομών, δεν αναπτύχθηκαν αντίστοιχες πρωτοβουλίες 

σε επίπεδο διαχείρισης και συνέργιας, με αποτέλεσμα να μην έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς 

αυτές οι υποδομές. Παράλληλα βασικά στοιχεία ολοκλήρωσης του δικτύου όπως οι κάθε-

τοι άξονες που συνδέουν την Εγνατία με τους ευρωπαϊκούς άξονες δεν έχουν υλοποιηθεί. 

Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί τον πιο δυναμικό τομέα που έχει προσελκύσει μεγάλο 

ποσοστό επενδύσεων, ενώ επιπλέον παρουσιάζει και στοιχεία συνέργιας (όπως σχέσεις 

παραγωγής με συμπαραγωγή ενέργειας) με εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Όλα αυτά, 

χωρίς μάλιστα η Περιφέρεια να έχει εκμεταλλευθεί ιδιαίτερα τη γεωγραφικά κομβική της 

θέση, πέραν του αγωγού φυσικού αερίου που τροφοδοτεί μονάδες παραγωγής ενέργειας, 

και χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για την ανάπτυξη της ενέργειας στην 

Περιφέρεια, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης. 

5. Βελτίωση της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και της εσωτερικής της συνοχής, 

Στο ζήτημα της προσπελασιμότητας και της εσωτερικής συνοχής, από την ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει ότι, με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, αυξήθηκαν σημαντικά 

οι ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις και ενισχύθηκε η διασύνδεση των πόλεων στην Περι-

φέρεια. Παράλληλα, οι μετακινήσεις ανάμεσα σε αστικά κέντρα και αγροτικές περιοχές 

διευθετήθηκαν μέσω των διαφόρων κόμβων και διαβάσεων της Εγνατίας. Σε χαμηλότερο 

επίπεδο, καταγράφεται υστέρηση στην προσβασιμότητα ορεινών περιοχών, αν και έχουν 

πραγματοποιηθεί μέσω Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ ορισμένες βελτιώσεις στο δίκτυο, ενώ και τα 

τμήματα που αποτελούν κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

6. Διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης,  

Το σύστημα εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί σε όλες τι βαθμίδες, διαχεόμενο σε όλη την έ-

κταση της Περιφέρειας. Το πρότυπο αυτό εμφανίζεται σαφώς στο δευτεροβάθμιο σύστη-

μα, όπως καταγράφεται και στο κεφάλαιο της οικιστικής οργάνωσης. Η ανάπτυξη αυτή 

παρουσιάζει ισχυρά στοιχεία αποκέντρωσης.  

Οι δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στην ΑΜΘ είναι συγκεντρωμένες κατά κύριο λόγο 

στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η σύνδεση 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την παραγωγή, έχει προωθηθεί μέσω της δημιουργίας 

τμημάτων σχετικών με τις τοπικές συνθήκες, ενώ έχουν ξεκινήσει και αντίστοιχες ερευ-

νητικές συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο. Παρόλα αυτά η έρευνα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δεν φαίνεται ακόμα να επηρεάζει δυναμικά την οικονομία της Περιφέρειας. 

Συμπερασματικά φαίνεται ότι στην Περιφέρεια έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύ-

στημα εκπαίδευσης, με προοπτικές περαιτέρω εδραίωσης του ρόλου του. Παρόλα αυτά 

προκύπτει το ζήτημα της βιωσιμότητας των διαφόρων τμημάτων κυρίως στις μικρότερες 

πόλεις, καθώς, δεδομένης και της κρίσης, η χρηματοδότηση μειώνεται, οπότε δεν απο-

κλείεται λοιπόν στο μέλλον να παρατηρηθεί άρση αυτής της αποκέντρωσης. 

7. Αναπτυξιακή αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 

Οι φυσικοί πόροι και η σημασία τους για την αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας έχουν 

επισημανθεί και αναγνωριστεί μέσα από όλα τα προγράμματα. Στο επίπεδο της προστα-

σίας των φυσικών πόρων έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μέσω της θεσμοθέτησης 4 εθνι-

κών πάρκων, επιπλέον περιοχών Natura και καταφύγιων άγριας ζωής, ενώ και σε επίπεδο 

προστασίας των πολιτιστικών πόρων έχει υπάρξει πρόοδος. 
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Παρόλα αυτά δεν έχει αναδειχθεί η αναπτυξιακή τους δυναμική και η προσέγγισή τους 

παρουσιάζει μάλλον μια αποσπασματικότητα. Έτσι, με δεδομένη την ποικιλία τους και το 

διαφορετικό τους χαρακτήρα, έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών, ενίοτε αντι-

φατικών δράσεων, άλλοτε προστασίας και άλλοτε ανάπτυξης. Κατά τόπους εμφανίζεται 

υπερεκμετάλλευση και προβληματική διαχείριση κάποιου πόρου εις βάρος των υπολοί-

πων, ενώ αλλού η υπερπροστασία χωρίς την παράλληλη ανάδειξη κάποιων πόρων έχει 

οδηγήσει στην απαξίωσή τους. Η απουσία διαχειριστικών σχεδίων και οριοθέτησης ζω-

νών χρήσεων σε περιοχές όπου εμφανίζονται τέτοιες συγκρούσεις, όπως είναι ιδίως εκεί-

νες του δικτύου Natura 2000, εντείνει τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των πιέσεων 

εκμετάλλευσης πόρων σε περιοχές που χρήζουν προστασίας. Παράλληλα, άλλοι πόροι 

όπως τα γεωθερμικά πεδία ή τα τοπία δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένης 

διαχείρισης. 

8. Συνετή διαχείριση των υδατικών πόρων και την πρόληψη των κινδύνων φυσικών κατα-

στροφών, 

Βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση έχουν γίνει στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με 

την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων διαχείρισης που συντάχθηκαν πρόσφατα. Η διασυ-

νοριακή διάσταση του ζητήματος απαιτεί περαιτέρω ενέργειες που θα αφορούν διακρατι-

κές συνεργασίες για τον έλεγχο της ροής, της ρύπανσης και της ποιότητας των ποταμών. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνεχόμενη αδυναμία θωράκισης έναντι των πλημμυρικών φαινο-

μένων προκαλεί ερωτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των συνεργα-

σιών αν δεν συνοδεύονται από ένα πρακτικό τεχνικό επίπεδο εφαρμογής. 

Δ.2. Η ανάγκη αναθεώρησης - εξειδίκευσης του ισχύοντος 
Περιφερειακού Πλαισίου 

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους πορίσματα και το σύνολο των θεματικών ενοτήτων που 

εξετάστηκαν, διαπιστώνεται η ανάγκη αναπροσαρμογής των Στρατηγικών Επιλογών και 

Προτεραιοτήτων και του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης. Η ανάγκη αναπροσαρμογής των 

στόχων αυτών προκύπτει για τους παρακάτω λόγους: 

Οι μεταβολές στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο. 

Το αναπτυξιακό πλαίσιο και ο ανάλογος προγραμματισμός που έγινε από το εγκεκριμένο 

ΠΠΧΣΑΑ, συντάχτηκε σε μια περίοδο ανάπτυξης της οικονομίας και πληθυσμιακής αύξη-

σης, με παράλληλη εισροή μεταναστών από άλλες χώρες. Οι προβλέψεις αντίστοιχα ακολου-

θούσαν ένα αρκετά αισιόδοξο σενάριο, όπου η χώρα με την ένταξη της στην ΟΝΕ, σταθερο-

ποιούσε μια αναπτυξιακή διαδικασία της περασμένης δεκαετίας και ισχυροποιούσε τη θέση 

της σε ΕΕ και Βαλκάνια. Οι εξελίξεις όμως που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στο διε-

θνές περιβάλλον και ιδίως στην Ευρώπη και την Ελλάδα, μετά και την προσφυγή της χώρας 

στο Μηχανισμό Στήριξης, είχαν αρνητικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις και σε ενδοπε-

ριφερειακό επίπεδο όπως καταδεικνύουν όλοι οι σχετικοί δείκτες της οικονομίας (απασχόλη-

σης, κατανάλωσης, επενδύσεων κλπ) και του πληθυσμού.  

Η ανάγκη εναρμόνισης με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, προγράμματα και πολιτικές. 

Ανάγκη προσαρμογής προς τα υπερκείμενα και μεταγενέστερα του ΠΠΧΣΑΑ χωροταξικά 

πλαίσια εθνικού, τις νεώτερες πολιτικές εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, καθώς και το νέο 

αναπτυξιακό προγραμματισμό, ώστε να υπάρχει ένα σαφές και επικαιροποιημένο πλαίσιο 

άσκησης χωροταξικής πολιτικής στην περιφέρεια. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω υπάρ-

χουν διάφορα σημεία όπου υπάρχουν ασυμβατότητες, ανάγκες εξειδίκευσης ή και περαιτέρω 

διερεύνησης. 

Οι αλλαγές και εξελίξεις στο ευρύτερο χώρο της περιφέρειας. 

Η θέση της Περιφέρειας ΑΜΘ έχει βελτιωθεί στον εθνικό αλλά και στον ευρύτερο χώρο, χω-

ρίς όμως να έχει εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα της θέσης της, ιδιαίτερα έναντι των χωρών 

που εντάχθηκαν πρόσφατα, και παραμένει εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές πο-
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λιτικές. Παρότι έχει μετατρέψει το πρωτύτερο μειονέκτημα της συνοριακής της θέσης, σε 

πλεονέκτημα, δεν αποτελεί πύλη εισόδου της ΕΕ. Η ανάγκη ενίσχυσης της θέσης μέσω στο-

χευμένων στρατηγικών διασύνδεσης και εξωστρέφειας, ενισχύουν την επιλογή της αναθεώ-

ρησης του ΠΠΧΣΑΑ στο οποίο απουσίαζαν τέτοιες κατευθύνσεις. 

Η ανεπαρκής εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ από τον υποκείμενο σχεδια-

σμό. 

Η καθυστέρηση θεσμοθέτησης βασικών εργαλείων ρύθμισης του χώρου σε επίπεδο ΟΤΑ, 

έχει συμβάλει σε προβλήματα χωροθέτησης έργων, αδειοδότησης εγκαταστάσεων και συ-

γκρούσεων χρήσεων γης. Παράλληλα τα διάφορα προτεινόμενα εργαλεία(ΠΕΧΠ,ΣΟΑΠ και 

άλλα), και ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που υπήρχαν ως κατεύθυνση στο ισχύον 

ΠΠΧΣΑΑ μένουν ανενεργά, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι υπό εκπόνηση μελέτες δεν 

εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις ή τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΠΠΧΣΑΑ. Αυτή η 

αδυναμία δίνει όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα για επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού σύγκλισης 

ανάμεσα στις κατευθύνσεις ενός αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ και των μελλοντικών μελετών 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, δεδομένου του μικρού ποσοστού ρύθμισης του εξωστικού χώρου σήμερα, 

αλλά και συνοχής του εξωαστικού χώρου, δεδομένου των μεγαλύτερων δήμων που έχουν 

προκύψει με τον Καλλικράτη.  

Με την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ, μέσα από την αξιολόγηση των υπό εκπόνηση μελετών, 

μπορεί να γίνει ένας έλεγχος των κατευθύνσεων του περιφερειακού σχεδιασμού, ιδιαίτερα 

στα σημεία που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις και ασυμφωνίες.  

Η απουσία ενός συνεκτικού και ιεραρχημένου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή 

των στόχων και των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ.  

Οι ανάγκες προγραμματισμού των δράσεων που θα προωθούσαν τις επιδιώξεις και τους στό-

χους του ΠΠΧΣΑΑ, ιδιαίτερα για προώθηση διαφόρων κατευθύνσεων όπως αυτές για το 

«Τόξο Υγροβιοτόπων και Αρχαιολογικών χώρων», για την ανάπτυξη των προβλεπόμενων 

ρόλων των οικιστικών κέντρων, αλλά και της συγκρότησης ενός νέου παραγωγικού προτύ-

που, απαιτούν την ύπαρξη ενός συνεκτικού και ιεραρχημένου προγράμματος δράσης. Η α-

πουσία ενός τέτοιου προγραμματισμού στο θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ, αποδυνάμωσε την ι-

σχύ του και τη δυνατότητα εφαρμογής των κατευθύνσεων του.  

Η νέα προγραμματική περίοδος αναπτυξιακού προγραμματισμού 2014-2020 και η ανάγκη 

σύνδεσης του αναπτυξιακού πλαισίου με τον χωροταξικό σχεδιασμό, απαιτεί ένα πρόγραμμα 

δράσης που θα εμπλέκει και τα νέα προγραμματικά εργαλεία (Ολοκληρωμένη Χωρική Επέν-

δυση, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

κ.ά.). 

Η προτεινόμενη δομή του Προτύπου Χωρική Ανάπτυξης. 

Στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ ουσιαστικά  ενισχύθηκε  η δομή, γύρω από τον άξονα της Εγνατίας 

Οδού, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ ορεινών και πεδινών. Αυτό ενίσχυσε τα 

κύρια αστικά κέντρα και τις εξαρτήσεις από αυτά, αλλά δεν δημιούργησε βιώσιμες λειτουρ-

γικές ενότητες σε περιοχές εκτός του άξονα ανάπτυξης. Η συμβολή στην ενίσχυση των ενδο-

περιφερειακών ανισοτήτων αναδεικνύει την ανάγκη αναθεώρησης αυτής της δομής. 

Η οργάνωση του εξωαστικού χώρου στις προτεινόμενες ανθρωπογεωγραφικές ενότητες.  

Η απουσία, πέραν της κατεύθυνσης για την προστασία της αγροτικής γης, κατευθύνσεων ορ-

γάνωσης του αγροτικού χώρου από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ, δεν προσδιόρισε μια συνεκτική 

θεώρηση για τη σημαντική αυτή λειτουργική ενότητα. Ζητήματα όπως η ένταξη άλλων παρα-

γωγικών δραστηριοτήτων, υποδομών αλλά και η σχέση των οικισμών με τον περιαστικό χώ-

ρο, σε ένα μεγάλο και σημαντικό λειτουργικά κομμάτι της Περιφέρειας, δεν αντιμετωπίστη-

καν. Το αποτέλεσμα είναι να μην αντιμετωπίζεται ο αγροτικός χώρος ως ξεχωριστή ενότητα 

και να μην αναδεικνύονται επαρκώς τα χαρακτηριστικά του και τα προβλήματα που αντιμε-
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τωπίζει (κατάληψη εκτάσεων του αγροτικού από τον αστικό χώρο, αυθαίρετη δόμηση, συ-

γκρούσεις χρήσεων γης, κατακερματισμός ιδιοκτησιών κλπ.). 

Επίσης στο παράκτιο χώρο, ανακύπτουν ζητήματα οικιστικού ελέγχου και οικιστικής ανά-

πτυξης, που δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ, όπως φαίνεται και από 

τις διαφοροποιήσεις με τον υποκείμενο σχεδιασμό αλλά και τις συγκρούσεις χρήσεων γης. 

Η ανάγκη προσαρμογής του προτύπου διάρθρωσης και ιεράρχησης του οικιστικού δι-

κτύου. 

Η ανάγκη προσαρμογής και εναρμόνισης με τον Καλλικράτη, αλλά και η ανάγκη διερεύνηση 

των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων αναπτυξιακών πόλων – κέντρων της Περιφέρειας, σε 

σχέση και με το Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ, πρέπει να αποτυπωθεί σε μια αναθεωρημένη δομή. 

Ιδιαίτερα εδώ πρέπει να αναφερθούμε και στον προγραμματικό ρόλο των οικιστικών κέντρων 

και την έλλειψη σύνδεσης τους με κάποιο συγκεκριμένο και αναλυτικό πρόγραμμα δράσης. 

Χρειάζεται επίσης μια επανεκτίμηση των ρόλων του οικιστικού δικτύου σε σχέση με τη δια-

μορφωμένη δομή και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. 

Η απουσία οργάνωσης των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα. 

Οι κατευθύνσεις που αφορούν στον δευτερογενή τομέα περιορίστηκαν στην δημιουργία ενός 

αριθμού ΒΙΟΠΑ χωρίς να προσδιορίζουν περαιτέρω χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη της 

βιομηχανικής δραστηριότητας. Το ΕΠΧΣΑΑ για τη βιομηχανία έχει προτείνει αναλυτικότερα 

πρότυπα ανάπτυξης της βιομηχανίας ανά περιοχή, τα οποία πρέπει να εξεταστούνε σε σχέση 

και με άλλες πολιτικές, όπως ο ν. 3982/2011 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, αλλά και τις ι-

σχύουσες κατευθύνσεις για την προστασία της αγροτικής γης. 






