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ΔΔΔΗΗΗΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΖΖΖ      

1. Ζ ζθνπηκόηεηα εθπόλεζεο ηνπ ζρεδίνπ 
Με ην λφκν 3852/2010 (γλσζηφ σο Καιιηθξάηε) ζπγθξνηήζεθε ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε 

Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε (β΄ βαζκφο Σ.Α.) κε αξκνδηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε 

ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηε κειέηε – θαηαζθεπή – ζπληήξεζε ησλ έξγσλ πεξηθεξεηαθήο 

θιίκαθαο. Κχξηα λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη νη αξκνδηφηεηέο 

ηεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. 

 

Ζ δεκηνπξγία ηεο αηξεηήο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο απνζθνπεί: 

 ηελ εδξαίσζε ηεο «ηνπηθήο εγεκνλίαο», κε ηελ έλλνηα ηεο αλάδεημεο πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ νδεγείηαη ζε απνθάζεηο κε γλψκνλα ηα ζπκθέξνληα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 ηε δεκνθξαηηθή αλαγέλλεζε, κε ηελ έλλνηα ηεο ελίζρπζεο ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο 

πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο πνπ νδεγνχλ ζηε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, πνπ δηεπξχλεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή θαη ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία 

 ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο «δηνίθεζεο βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ» θαη ηεο «δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο». 

 

Αλ θαη ν λφκνο δηεχξπλε ηηο αλαπηπμηαθέο θαη πξνγξακκαηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο αηξεηήο 

Πεξηθέξεηαο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζεζκηθφ θαζεζηψο, ζηελ πξάμε νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο πεξηνξίδνληαη απφ απηέο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο, φπνπ ππάγνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα ησλ πφξσλ, ησλ δηθηχσλ θαη ηνπ ρψξνπ. 

Σαπηφρξνλα - ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ - εκπιέθνπλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηελ πξσηνβάζκηα 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ ζρέζε ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ, πξνζιακβάλεη (ή δηαηεξεί) κηα θαηεχζπλζε «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» κε ζηαδηαθή 

ελίζρπζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο ζεζκνχο. ηελ Πεξηθέξεηα 

παξακέλεη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο ρψξνο εθαξκνγψλ.  

Παξφια απηά, ε Πεξηθέξεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελφο επηηειηθνχ θαη ζηξαηεγηθνχ 

ξφινπ ζην δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο ζηε δηνηθεηηθή ηεο πεξηνρή θαζψο επίζεο θαη 

ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ππνθηλεηή φισλ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

ηεο πεξηνρήο ηεο, ππέξ ελφο θνηλνχ ζθνπνχ, ζπκθσλεκέλνπ θαη ξεαιηζηηθνχ.  

 

ην πιαίζην απηφ, ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, απνθάζηζε λα εθπνλήζεη έλα νινθιεξσκέλν καθξνπξφζεζκν 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξάκαηφο ηεο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο, ζε ρξνληθφ νξίδνληα εηθνζαεηίαο. Ζ απφθαζε απηή ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηξέρνπζα θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία (2012-2013), φπνπ 

δηακνξθψλνληαη λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηα αλαπηπμηαθά πξφηππα κεηαβάιινληαη θαη νη 

ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ είλαη άκεζεο. Ζ απφθαζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ 

αλάγθε πνπ δηαπηζηψλεη ε δηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο γηα αλαηξνπή ηεο αξλεηηθήο εμέιημεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, γηα ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηεο σο θνξέα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηέινο ζηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

βάζεη ελφο ζρεδίνπ, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα έρνπλ φινη ζπκβάιιεη. 

 

Ζ εθπφλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ, φπσο:  

 ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή αληηκεησπίδεη, 
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 ην αλαπηπμηαθό όξακα ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο δηαηππψλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη πεξηιακβάλεη «ηε ζηαδηαθή αλαζπγθξφηεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ηεο πεξηθέξεηαο, ηε δηαηήξεζε θαη θαηά ην δπλαηφλ εκβάζπλζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε πεξηβάιινλ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, χθεζεο θαη θξίζεο, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ αιιά θαη λέσλ 

ζπιινγηθνηήησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο» θαη εμεηδηθεχεηαη ζε δχν 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο:   

 ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ 

ζρεδηάδνληαη απφ άιινπο θνξείο (Γηεπξσπατθά κεηαθνξηθά θαη ελεξγεηαθά δίθηπα) κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημή ηεο ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν  θαη ηελ αλάδεημε λέσλ δπλακηθψλ 

θιάδσλ, φπσο είλαη ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην (logistics) θαη ηελ αιιαγή ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο  

 ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελδνγελψλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ηα νπνία δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί επαξθψο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηδηαίηεξα 

πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο νξεηλέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, δηακνξθψλνληαο ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη 

απαζρφιεζεο
1.

  

 ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημή ηεο θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ εθπνλείηαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην, αιιά θαη θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν πνπ απηφ 

πξφθεηηαη λα θαιχςεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο θαη αλακελφκελεο 

ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

 ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο πεξηφδνπ 2012-2014, θαζψο θαη 

παιαηφηεξεο αλαπηπμηαθέο, ρσξνηαμηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

ππνζχλνια ηεο Πεξηθέξεηαο, δειαδή Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα, ρσξηθέο θαη 

πνιενδνκηθέο πξνζεγγίζεηο (πνπ είηε έρνπλ ζρεδηαζηεί είηε εθαξκφδνληαη), ΥΟΟΑΠ θαη 

ΓΠ, 

 ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ρψξαο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην λφκν 3852/2010, 

κε ηνλ νπνίν κεηαξξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε ηεο ρψξαο δεηήκαηα,   

 ην αλαπηπμηαθό πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ρώξαο, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ΔΠΑ 2007-2013 θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηεο ρψξαο γηα ην 2020, 

 ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 

2. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνύ   
Σφζν ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο φζν θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηεο Δλνηήησλ, αζθνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ, ήδε απφ ην 1981 θαη εθπνλνχληαη κειέηεο ζην πιαίζην 

ηεο εθπφλεζεο ησλ εγγξάθσλ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ αληηζηνίρσλ πεξηφδσλ, ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο θεηκέλσλ, αληηζηνίρσλ ζε επίπεδν 

«πξνθαπνδνζηξηαθψλ», «θαπνδνζηξηαθψλ» θαη «θαιιηθξαηηθψλ» ΟΣΑ, αιιά θαη θεηκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο ξπζκίζεσο ηνπ ρψξνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Δ..Π.Α. θαη ηνκεαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

 Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2007 – 2013 

 Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ...Α.Α) 2007-2013 

                                                 
1 

Ζ δεχηεξε επηινγή ζηνρεχεη παξάιιεια ζηελ ελίζρπζε θξίζηκσλ παξαγφλησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φπνπ 

παξαηεξνχληαη ειιείςεηο πνπ επηδξνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζπλαθφινπζα θαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα 

ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηα αζηηθά θέληξα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ 

ξφινπ ηνπο ζην λέν πιαίζην πνπ δηακνξθψλνπλ νη επξχηεξεο εμειίμεηο (είζνδνο Βνπιγαξίαο – Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ, 

ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Δ.Δ, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο κνξθήο πνπ ζα ιάβεη ε πξνζέγγηζε 

απηή - πιήξεο κέινο, εηδηθή ζρέζε). 
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 Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (Ο.Π.Α.Α.Υ.) 2000-2006 

 Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο Αιηείαο (Δ...Α.ΑΛ.) 2007-2013 
 

Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη νη αξκφδηεο αξρέο θαη ζεζκνί δελ ζηεξνχληαη ησλ 

αλαγθαίσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ. Ζ εκπεηξία θαη νη αλαγθαίεο γηα ην ζρεδηαζκφ γλψζεηο, 

ζεσξνχληαη δεδνκέλεο θαη δηαζέζηκεο.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ 

πνπ έρνπλ εθπνλεζεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ΜΟΠ, ησλ ηξηψλ ΚΠ θαη ηνπ εμειηζζφκελνπ 

ΔΠΑ 2007-2013 έρνπλ δηαηππσζεί ζπγθεθξηκέλα  θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ζρήκαηα 

πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ. Άξα θαη εδψ δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί έιιεηςε εκπεηξίαο. 

Αληίζεηα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, φηη ηα δηάθνξα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, νη ππνζηεξηθηηθέο 

πξνο απηά κειέηεο θαη νη κειέηεο σξίκαλζεο ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ, έρνπλ ζπγθξνηήζεη έλαλ 

θαηάινγν πξαθηέσλ πνπ είλαη, νπζηαζηηθά, εμαληιεηηθφο. Απηφ πνπ, ελδερνκέλσο 

δηαθνξνπνηείηαη, απφ δηαρεηξηζηηθή ζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, είλαη ε ηεξάξρεζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνηάζεσλ, θαζψο νξηζκέλα απφ ηα πξνηεηλφκελα πινπνηνχληαη θαη απνθηνχλ δηθή ηνπο 

δπλακηθή θαη άιια, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, θαζίζηαληαη αλεπίθαηξα. 

 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηέζεθαλ εξσηήκαηα  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε: 

 Σε ζρέζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ κε ην κεζνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο (Δ.Π. 2012-2014), κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2013 – 2020 θαη κε ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο  

 Σελ αμηνπνίεζε πξνεγνπκέλσλ ζεκαηηθψλ κειεηψλ πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθέξεηα 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα 

(θπξίσο εληζρχζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ) θαη ηα νπνία δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα 

 Σελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλάγθε εμεχξεζεο λέσλ πξνηάζεσλ θαη 

ιχζεσλ  

 

Σα πξνεγνχκελα ζπδεηήζεθαλ ηφζν ζηελ νκάδα κειέηεο φζν θαη κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ζπκθσλήζεθε φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην καθξνπξφζεζκν ζρέδην σο ππμίδα γηα 

ηε κειινληηθή πνξεία ηεο πεξηθέξεηαο ζα πξέπεη: 

 

 λα επηδηψθεη ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή φισλ ησλ ρσξηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ππνζπλφισλ ηεο Πεξηθέξεηαο  

 λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ήδε εθπνλεζεί απφ ηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα αιιά θαη κε ην ππφ 

εθπφλεζε ρσξνηαμηθφ ζρέδην 

 λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, έηζη ψζηε θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην λα 

εκπινπηίδεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ, κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ, λα γίλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα.  

 λα επαλα-ηεξαξρεί, ζχκθσλα κε ζχγρξνλα ηεθκεξησκέλα θξηηήξηα, ηηο πξνηάζεηο θαη ηα 

αλαπηπμηαθά πξφηππα πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο ζπδεηεζεί,  

 λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο, πξνθιήζεηο, δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο ηεο ζεκεξηλήο 

επνρήο, θαζψο απηή, φρη κφλν έρεη αιιάμεη ξηδηθά σο πξνο ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο (πξνβιήκαηα, πξνθιήζεηο, δηεζλέο πεξηβάιινλ, θιπ) ζε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, αιιά έρνπλ πιένλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά θαη νη αξρέο (δει. ηα 

αλαπηπμηαθά κνληέια) πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο, γηα λα κελ αλαθεξζνχκε 

ζηνλ ζρεηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ. 

 λα πξνβιέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ δνκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Πεξηθέξεηα, φπσο επίζεο θαη ησλ πθηζηακέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 
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κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη ζηε θάζε ηεο 

εθαξκνγήο (κειέηεο, έξεπλεο, επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, θιπ 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ πηνζέηεζε θνηλά ζηνηρεία θαη 

αξρέο ησλ αθφινπζσλ κνληέισλ: 

 Μνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε βάζε ην όξακα ή ηνπο ζηόρνπο 

Πξφθεηηαη ίζσο γηα ηελ απινχζηεξε δηαδηθαζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γίλεηαη γηα πξψηε θνξά. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: α) νξηζκφο 

νξάκαηνο, β) επηινγή ζηφρσλ, γ) επηινγή ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θάζε ζηφρνπ, δ) 

ζπγθεξαζκφο ησλ παξαπάλσ ζε έλα ζπλεθηηθφ ζρέδην, θαη ε) έιεγρνο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ θαηά ηελ πινπνίεζε αλάινγα κε ην βαζκφ επηηπρίαο. 

 Μνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηα πξνβιήκαηα/αλάγθεο. 

Δθπνλείηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ιφγνο εθπφλεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαη κεγάια πξνβιήκαηα θαη νη πφξνη/κέζα παξέκβαζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλνη. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη φρη ηφζν ε επίηεπμε 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: α) αλαγλψξηζε άκεζσλ/ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ/αλαγθψλ, β) θαηαγξαθή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, αμηνιφγεζε θαη επηινγή, γ) 

ζπγθεξαζκφο ησλ παξαπάλσ ζε έλα ζπλεθηηθφ ζρέδην, θαη ε) έιεγρνο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ θαηά ηελ πινπνίεζε αλάινγα κε ην βαζκφ επηηπρίαο. 

 Μνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνύ ζύγθιηζεο. 

Δθπνλείηαη φηαλ επηρεηξείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζχγθιηζεο κεηαμχ ηνπ πθηζηάκελνπ νξάκαηνο ε 

πξφηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ/κέζσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

εθαξκφδεηαη φηαλ ν θνξέαο ζέιεη λα ηειεηνπνηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ή λα εληνπίζεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: α) 

επαλαθαζνξηζκφο ηνπ νξάκαηνο, ησλ πξνβιεκάησλ/αλαγθψλ, θαη ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ/κέζσλ, β) αλαγλψξηζε ησλ επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ επηηπρεκέλσλ, γ) 

επηινγή δηνξζψζεσλ, δ) ελζσκάησζε ησλ δηνξζψζεσλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην. 

 Μνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ππνζεηηθά ζελάξηα. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κφλε ηεο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

πξνζεγγίζεηο θαη είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο ξεπζηφηεηαο ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ αιιά θαη πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ζηφρσλ. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: α) 

επηινγή ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην ζχζηεκα γηα ην νπνίν 

γίλεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, β) γηα θάζε έλα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαηαζθεπή 

ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ (θαιχηεξε πεξίπησζε, ρεηξφηεξε πεξίπησζε, πιένλ 

πηζαλή πεξίπησζε), γ) επηινγή θαηάιιεισλ απνθξίζεσλ γηα θάζε ζελάξην, δ) θαζνξηζκφο 

θνηλψλ δξάζεσλ ζηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα, ε) θαηάξηηζε ζρεδίνπ ζπλήζσο απνηεινχκελνπ απφ 

ηηο θνηλέο δξάζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πιένλ πηζαλά ζελάξηα. Ζ δεχηεξε 

επηινγή βεβαίσο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ «θνπιηνχξα» ηνπ θνξέα ν νπνίνο εθπνλεί ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, επηρεηξεκαηηθνί θνξείο ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ ηα πην 

ηνικεξά ζελάξηα ελψ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηα πην ζπληεξεηηθά. 

 Μνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ζεσξεί ηηο παξαπάλσ (θιαζηθέο ή νινθιεξσκέλεο) πξνζεγγίζεηο 

μεπεξαζκέλεο επεηδή ηα δεδνκέλα ζρεδηαζκνχ κεηαβάιινληαη πνιχ πην γξήγνξα απ‟ φηη ζην 

παξειζφλ. Πηζηεχνπλ φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αλαζεσξείηαη δηαξθψο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπκκεηφρσλ (stakeholders) ζε φια ηα ζηάδηα θαη βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ επηθνηλσλίαο θαη αλάδξαζεο. 

 

Σα θνηλά εξγαιεία/ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνεγνχκελα κνληέια  είλαη: 

Αλάιπζε πλζεθώλ Βάζεο ή Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο: αθνξά ηελ αλάιπζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη θαηαιήγεη ζηε SWOT αλάιπζε. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: ηα εζσηεξηθά 
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δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ν 

αληαγσληζκφο, θαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο. 

Γηαδηθαζία ηνρνζέηεζεο: αθνξά ζπλήζσο ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ (ή επηζπκεηψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνο επίηεπμε εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηνπ ζρεδίνπ) ζε ηεξαξρηθή δηάηαμε 

(φξακα – θεληξηθφο ζηφρνο – επηκέξνπο ζηφρνη, θιπ). Οη αλψηεξνη ηεξαξρηθά ζηφρνη 

πεξηγξάθνπλ ην «ηη» ζέινπκε λα πεηχρνπκε (πνηα είλαη ε επηζπκεηή κειινληηθή θαηάζηαζε), νη 

κεζαίνη ηεξαξρηθά ην «γηαηί» (πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε αηηίνπ-αηηηαηνχ πνπ ζπλδέεη ηελ 

επηζπκεηή θαηάζηαζε κε ηηο κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα παξέκβνπκε), ελψ νη 

θαηψηεξνη ηεξαξρηθά ζηφρνη ην «πψο» ζέινπκε λα ην πεηχρνπκε (δει. κε πνηα ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία/παξεκβάζεηο). ιν απηφ ην ζχζηεκα ησλ ηεξαξρεκέλσλ ζηφρσλ πξέπεη λα ππαθνχεη 

ζε θάπνηα «ζεσξία αιιαγήο» (change theory) ε νπνία θαη πεξηγξάθεη ην ινγηθφ κνληέιν ην 

νπνίν απνδερφκαζηε σο ην πιένλ ελδεδεηγκέλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη. Τπάξρνπλ 

δχν ηξφπνη θαζνξηζκνχ ηεο ηεξαξρίαο ησλ ζηφρσλ: 

Από πάλσ πξν ηα θάησ (top-down): κε ηε κέζνδν απηή μεθηλάκε απφ έλα – ιίγν σο πνιχ 

απζαίξεην – φξακα ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ εθπνλεί ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

νπνίνπ εθπνλείηαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην. Σν φξακα απηφ εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ζε ζηφρνπο 

ζχκθσλα κε ηε «ζεσξία αιιαγήο2» πνπ έρνπκε πηνζεηήζεη. Οη απαηηνχκελνη πφξνη, ηα κέζα θαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απνξξένπλ απφ ηελ 

απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπκε γηα λα επηηεπρζεί ην φξακα θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ3. Ο θίλδπλνο κε ηε κέζνδν απηή 

είλαη λα θαζνξηζηεί έλα φξακα ηφζν θηιφδνμν πνπ λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί (δει. λα 

ρξεηάδεηαη ππεξβνιηθά πνιινχο πφξνπο ή πνιχ καθξφ ρξνληθφ νξίδνληα). 

Από θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up): ε κέζνδνο απηή είλαη πην πξαγκαηηζηηθή θαζψο 

μεθηλάεη απφ ηηο ζπλζήθεο βάζεο, ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην 

νπνίν ζέινπκε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή αιιαγή, θαη εθηηκά ηνλ πηζαλφ κειινληηθφ ζηφρν πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί, βάζεη πάληα ηεο πηνζεηεκέλεο «ζεσξίαο αιιαγήο» θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Ο θίλδπλνο κε ηε κέζνδν απηή είλαη λα 

θαζνξηζηεί έλα φξακα φρη επαξθψο θηιφδνμν. 

Σερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ δξάζεο: αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θφζηνο, επηπηψζεηο, ρξνληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θ.α) θάζε ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δξάζεο, ηε δηαηχπσζε θξηηεξίσλ ιήςεο απφθαζεο θαη ηε 

κέζνδν κε ηελ νπνία ζπζρεηίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα θξηηήξηα ψζηε λα νδεγνχλ ζε 

ζπγθξίζηκα ζπκπεξάζκαηα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηινγή κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

δξάζεο. Οη ηερληθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ηξφπν δξάζεο θαη είλαη φινη εθηθηνί (βάζεη ηεο ππνθείκελεο «ζεσξίαο 

αιιαγήο» θαη ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ). 

 

πλνςίδνληαο, γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αθνινπζήζεθε ε εμήο κεζνδνινγία:  

 

 έγηλε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αλά ζεκαηηθφ ηνκέα,  

 θαηαξηίζζεθε ν πίλαθαο κε ηα πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο θαη 

απεηιέο (αλάιπζε SWOT) ηεο πεξηνρήο  

 δηαηππψζεθε ην φξακα ηεο πεξηθέξεηαο (ην νπνίν έρεη θαηά θαηξνχο ζπδεηεζεί κε ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή) θαη ε γεληθή ζηξαηεγηθή επίηεπμήο ηνπ 

(εμεηδηθεχζεηο) 

 θαζνξίζηεθαλ, βάζεη ησλ πξνεγνπκέλσλ, εηδηθφηεξα ηνκεαθά ή ζεκαηηθά νξάκαηα πνπ είλαη 

εθηθηά - δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ πξνυπνζέζεσλ - θαη 

δηαηππψζεθαλ ζηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θάζε ζεκαηηθνχ νξάκαηνο 

                                                 
2
 ηελ πεξίπησζή καο ζα ήηαλ θάπνηα ζεσξία ή κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

3 
Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε φπσο:  back-casting, 

πξνζνκνηψζεηο, ζελάξηα, θ.α. 
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 έγηλε ηεξάξρεζε θαη ζπζρέηηζε φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ αλά ζεκαηηθή πεξηνρή 

ζε κία ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηθέξεηα. 

Με ηηο πξψηεο 5 ελέξγεηεο νινθιεξψζεθε ε α΄θάζε ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηηο 

αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ζα θαηαξηηζζεί ε επηρεηξεζηαθή πξφηαζε (θαηεπζχλζεηο 

θαηά ηνκέα, κέηξα πνιηηηθήο, θαη δξάζεηο) . 

 

3. Οκάδα έξγνπ θαη δηαδηθαζία εθπόλεζεο ηνπ ζρεδίνπ 
 

Ζ Πεξηθέξεηα, κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, αλέζεζε ηε ζχληαμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζηελ Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.). Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, εμαζθάιηζε ζπλεξγαζίεο κε ηνπο 

αθφινπζνπο εκπεηξνγλψκνλεο: 

 

Κ. Γαιαλόπνπιν, Οηθνλνκνιφγν κε εηδίθεπζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, Καζεγεηή ηνπ 

ηκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Γ. Γηακαληή, Γεσιφγν, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

Θ. Έμαξρν, Πιεξνθνξηθφ, κε εηδίθεπζε ζε δεηήκαηα Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

Γ. Καξαλίθα, Υσξνηάθηε – πνιενδφκν – αξρηηέθηνλα, κε εηδίθεπζε ζε δεηήκαηα 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο ρσξηθήο αλάπηπμεο. 

Μ. Κππξαίν, Πιεξνθνξηθφ, κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Γ. Λάια, Μεραλνιφγν Μεραληθφ, κε εηδίθεπζε ζε δεηήκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. 

Κ. Μηκίδε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη Μεραληθφ Πεξηβάιινληνο. 

Σ. Σίιιε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ, πγθνηλσληνιφγν. 

Α. Υαηδεδάθε, Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ - Πνιενδφκν, κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ. 

 

Σε ζχλζεζε θαη ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ έξγνπ αλέιαβε ν θ. Γ. Υαηδόπνπινο θαη ε θ. Υ. 

Πεηξίηζε. 
 

Τπεχζπλε γηα ην έξγν απφ ηελ πιεπξά ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ήηαλ ε Β. Φιέγγα, Οηθνλνκνιφγνο, Msc 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

 

Ζ ΔΔΣΑΑ θαη ε ππεύζπλε ηνπ έξγνπ επραξηζηεί ηδηαηηέξσο ηνλ θ. Ε. Γεκαζά, Δπίθνπξν 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζπκβνιή ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ έξγνπ φζν θαη γηα ηηο θαηεπζχλζεηο, ηελ επνπηεία θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πνπ 

παξείρε πξνο ηελ ππεχζπλε ηνπ έξγνπ θαη ηελ νκάδα κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο α‟ θάζεο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ, ε  ΔΔΣΑΑ 

ζπλεξγάζηεθε κε ηα ζηειέρε πνπ φξηζε ε Πεξηθέξεηα σο αξκφδηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο: 

 

Κ. Καινύδε, Αξρηηέθηνλα-Μεραληθφ, Γεληθφ Γηεπζπληή Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, σο ππεχζπλνπ ηνπ έξγνπ, 

Θ. Κνύξν, Πνιηηηθφ Μεραληθφ, πλεξγάηε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ θαη ζχκβνπιν αλάπηπμεο 

ηεο ΠΔΓ ΑΜΘ, 

Μ. Κνύξνπ, Γηεπζχληξηα Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Γξ. Θενδσξίδε, χκβνπιν Αληηπεξηθεξεηάξρε Καβάιαο, 

Δ. Σδήκνπ, ζηέιερνο ηεο ΠΔ Γξάκαο, 

Π. Κνπδνπκάθε, Πξνηζηάκελν Μνλάδαο Α‟ ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. 
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Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα νινθιεξσζεί ζε δχν θάζεηο:  

 ηελ πξψηε θάζε, παξαδνηέν ηεο νπνίαο απνηειεί ην παξφλ ηεχρνο, γίλεηαη ε αλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ην 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν θαη νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο.  

 ηε δεχηεξε θάζε θαη κεηά απφ ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο θνξείο ηεο 

πεξηνρήο, ζα εμεηδηθεπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο,  

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηεο Α΄ θάζεο ηνπ ζρεδίνπ, ήηαλ ε αθφινπζε: 

 

 Ζ ΔΔΣΑΑ ελεκεξψζεθε απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηε ζθνπηκφηεηα ζχληαμεο ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ θαη ηηο εηδηθφηεξεο αλαπηπμηαθέο επηδηψμεηο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 Με βάζε ηελ ελεκέξσζε απηή, ε ΔΔΣΑΑ ζπλέηαμε έλα αλαιπηηθφ θείκελν κε ηα επηκέξνπο 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ, απφ ην επξχηεξν πιαίζην 

(ρψξα, Δπξσπατθή Έλσζε), φπσο νη πνιηηηθέο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

απηέο, νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη αξρέο ησλ αληηιήςεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ αιιά 

θαη πξαθηηθά δεηήκαηα φπσο νη αλαγθαίεο εηδηθφηεηεο, ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ θαη 

ηέινο νη θάζεηο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

 ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην θείκελν απηφ, έγηλε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔΓ θαη ηνπο Γεκάξρνπο φισλ 

ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν θαη ηε ζθνπηκφηεηά 

ηνπ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Καηά ηε 

ζπλάληεζε δεηήζεθε απφ ηνπο Γεκάξρνπο λα ζπκπιεξψζνπλ εηδηθά δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην Γήκν ηνπο 

αιιά θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα. 

 Ζ νκάδα έξγνπ επεμεξγάζηεθε ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα ζπκπεξάζκαηα 

πξνεγνπκέλσλ κειεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

θαηέιεμε ζε νξηζκέλα  βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζε δχν ζπλαληήζεηο: ε πξψηε κε ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ε δεχηεξε κε ζηειέρε ηεο ΠΔΓ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Οη παξαηεξήζεηο ηφζν ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ – κειψλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο φζν θαη ησλ ζηειερψλ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηφζν ηεο αλάιπζεο SWOT φζν θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξννπηηθψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

 Έγηλε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ θχξησλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ θαη ζεσξηψλ θαη ηεο 

δπλαηφηεηάο ηνπο λα εμεγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαζψο θαη 

απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ 

αθνινπζεζεί ζην παξειζφλ ζε ηνπηθφ αιιά θαη εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ (change theory) βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεδηάζηεθαλ νη επηκέξνπο 

ζηφρνη θαη θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο. 

 Καζνξίζηεθαλ νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ζπλνιηθά (βαζηθέο ζηξαηεγηθέο) θαη αλά 

ζεκαηηθφ πεδίν, βάζεη ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο,  θαη γηα θάζε 

ζεκαηηθφ πεδίν θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ αλάιπζε.  Οη ζηφρνη απηνί ηεξαξρήζεθαλ 

απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη 

επειέγεζαλ νη πιένλ θαζνξηζηηθνί. 

 Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο νη απαηηνχκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

δξάζεσλ θαη έξγσλ θεληξηθψλ θνξέσλ ζηελ πεξηθέξεηα ψζηε λα ζπλεθηηκεζεί ε πθηζηάκελε 

δπλακηθή απφ έξγα θαη παξεκβάζεηο πνπ είλαη ήδε πξνγξακκαηηζκέλα ή πινπνηνχκελα. 
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ην παξαδνηέν ηεο α‟ θάζεο, ζα γίλνπλ παξαηεξήζεηο ηφζν απφ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο φζν θαη απφ ηε δηνίθεζή ηεο θαη αθνχ γίλεη απνδεθηφ ζα παξνπζηαζηεί ζε εκεξίδα 

ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο νη εθπξφζσπνη φισλ ησλ θνξέσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα μεθηλήζεη ε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθαξκνγήο ην νπνίν απνηειεί ηε Β΄ θάζε ηνπ έξγνπ 

 

4. Σα πεξηερόκελα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ 
 

Σα πεξηερόκελα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ είλαη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα: 

 

ΜΔΡΟ Η: Ζ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Κεθάιαηα 1, 2 θαη 3 

φπνπ δίλεηαη ε καθξνζθνπηθή εηθφλα ησλ ζπλζεθψλ βάζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο ζε 

ζρέζε κε ην επξχηεξν γεσγξαθηθφ πιαίζην, παξνπζηάδεηαη ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο αλαπηπμηαθήο 

ηεο πνξείαο θαη ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, αλαιχνληαη νη πξνεγνχκελεο αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε 

έκθαζε ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ην επξχηεξν ζεζκηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ 

(επξσπατθή πνιηηηθή, εζληθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ρσξνηαμηθή πνιηηηθή, θιπ). 

 

ΜΔΡΟ ΗΗ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ 

 

Κεθάιαηα 4, 5, 6 θαη 7 

φπνπ γίλεηαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηθέξεηαο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο . 

 

Κεθάιαην 8, 

φπνπ παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

Κεθάιαην 9, 

φπνπ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη, γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηνπο θξίζηκνπο 

θιάδνπο/ζεκαηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, θαη αλαιχεηαη ε πξφηαζε 

ζηξαηεγηθήο κε ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεξαξρεκέλεο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο αλά ηνκέα. 

 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Θα πεξηιακβάλεη: 

 Δμεηδίθεπζε ηεο Πξφηαζεο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο κε πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο 

αλά ηνκέα  

 Δμεηδίθεπζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ - φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν – αλά 

θαηάιιεια επηιεγκέλε ρσξηθή ελφηεηα. 

 Σε ρξνληθή αιιεινπρία θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ινγηθή ηεο 

ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο ηεο Πεξηθέξεηαο  

 Γείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (ζπκβαηνί κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ηεο αμηνιφγεζεο) 
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ΜΜΜΔΔΔΡΡΡΟΟΟ    ΗΗΗ:::   ΖΖΖ   ΠΠΠΔΔΔΡΡΡΗΗΗΟΟΟΥΥΥΖΖΖ   ΜΜΜΔΔΔΛΛΛΔΔΔΣΣΣΖΖΖ    ΚΚΚΑΑΑΗΗΗ   ΣΣΣΟΟΟ   ΔΔΔΤΤΤΡΡΡΤΤΤΣΣΣΔΔΔΡΡΡΟΟΟ   ΓΓΓΔΔΔΩΩΩΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗΚΚΚΟΟΟ   ΚΚΚΑΑΑΗΗΗ    

ΟΟΟΗΗΗΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΗΗΗΚΚΚΟΟΟ    ΠΠΠΔΔΔΡΡΡΗΗΗΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ    
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ΚΚΚεεεθθθάάάιιιαααηηηννν   111   

1. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ν επξύηεξνο ρώξνο ηεο πεξηθέξεηαο 

1.1. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνπο 

αλαπηπμηαθνύο άμνλεο ηεο ρώξαο 

Ζ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη  ζπλνξεχεη αλαηνιηθά µε ηελ Σνπξθία, βφξεηα µε ηε Βνπιγαξία θαη 

δπηηθά µε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ννηηνδπηηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν 

Πέιαγνο θαη λνηηναλαηνιηθά απφ ην Θξαθηθφ.  

Γηνηθεηηθά απνηειείηαη απφ 5 Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (πξψελ Ννκνχο): Γξάµαο, Καβάιαο, 

Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ θαη 22 Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. Σα λεζηά Θάζνο θαη αµνζξάθε 

αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηηο ΠΔ Καβάιαο θαη Έβξνπ αληίζηνηρα.  

Ζ έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη 14.157 km2 θαη θαιχπηεη ην 10,7% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

ηεο ρψξαο. Μεηαμχ ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, είλαη ε 4ε ζε έθηαζε θαη ε 6ε ζε πιεζπζκφ.  

 

 

Πεγή: http://el.wikipedia.org/wiki Πεγή: http://www.anatolikimakedoniathraki 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί ε ζπλνξηαθή ηεο ζέζε. Ζ Πεξηθέξεηα 

βξίζθεηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο θαηαιακβάλνληαο ζπλνξηαθή ζέζε  ζηα 

εζσηεξηθά ζχλνξα αιιά θαη ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ θαζψο απηή ζπλνξεχεη κε ηε 

Βνπιγαξία θαη ηε Σνπξθία αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηθέξεηαο ζπληζηά 

θαη ε «έθθεληξε» ζέζε ηεο σο πξνο ηνπο ζεσξνπκέλνπο παξαδνζηαθνχο «άμνλεο αλάπηπμεο» 

ηεο ρψξαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλνξηαθή ζέζε, κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα (1989), επέβαιε ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζε θάζε είδνπο θηλεηηθφηεηα, πξνο βνξξά αιιά θαη πξνο αλαηνιάο. Με δεδνκέλεο 

ηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηελ πξν ηνπ 1989 Βνπιγαξία θαη Σνπξθία, ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

ζπλεπαγφηαλ κηα ζεκαληηθή απνκφλσζε θαη απνθνπή ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηελ ηζηνξηθή4 

ελδνρψξα ηεο πνπ παιηφηεξα θαζφξηδε θαη ηηο εμαξηήζεηο ηεο ΑΜΘ απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Αδξηαλνχπνιεο θαη ηεο φθηαο. Με απηέο ηηο 

εμαξηήζεηο ζπλδένληαλ θαη ην ζρεηηθά θαζεηνπνηεκέλν ηζηνξηθφ παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο, ηνπ 

νπνίνπ θχξηα πξντφληα ήηαλ ν θαπλφο αλαηνιηθψλ πνηθηιηψλ ζηνπο Γηαθάδεο ηεο Ρνδφπεο θαη 

ην κεηάμη ζηνλ Έβξν. 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία φκσο ε πεξηθέξεηα ΑΜΘ κεηαζρεκαηίδεηαη απφ «αθξηηηθή πεξηθέξεηα» 

ζε «πχιε ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Κχξηνη παξάγνληαο ζηελ θαηεχζπλζε απηή 

είλαη ε νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε γεηηνληθά θξάηε. 

ήκεξα, ηα ζχλνξα έρνπλ «αλνίμεη» θαη ε Βνπιγαξία απνηειεί θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ. 

Παξάιιεια, κέζα ζηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, νη αγνξέο έρνπλ παγθνζκηνπνηεζεί κε 

                                                 
4
 Πξν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Δζληθψλ Κξαηψλ, π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο , ην Βπδάληην, 

θιπ 
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απνηέιεζκα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε πξντφλησλ. Σφζν ε Βνπιγαξία φζν θαη ε Σνπξθία, 

απνηεινχλ, ηνπιάρηζην κε ηα κέρξη πξφζθαηα δεδνκέλα, ρψξεο «ρακεινχ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο» θαη ζρεηηθά ρακειψλ ηηκψλ ζε επξείαο θαηαλάισζεο θαηαλαισηηθά πξντφληα αιιά 

θαη πξψηεο χιεο. Με δεδνκέλεο ηηο απνζηάζεηο, ηηο νδηθέο ππνδνκέο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ 

απηέο επηηξέπνπλ, ε θαηάζηαζε απηή ζπληζηά παξάγνληα πνπ πεξηνξίδεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο 

πεξηθέξεηαο σο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ αλαπηπμηαθφ δπλακηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Παξάιιεια, νη γεσγξαθηθέο απηέο πεξηνρέο απνηεινχλ θαη πεγέο δήηεζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δλδεηθηηθφ ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ είλαη νη ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη πξφζθαηα 

ζηηο εμαγσγέο Διιεληθψλ πξντφλησλ: ελψ ζην παξειζφλ νη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο ρψξαο ήηαλ 

θπξίσο ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξφζθαηα νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηελ 

ΔΔ (27) εκθαλίδνπλ ζηαζηκφηεηα ελψ αμηνζεκείσηε αχμεζε θαηαγξάθεηαη ζηηο εμαγσγέο πξνο 

ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Διβεηία, Σνπξθία) θέξλνληαο ηελ 

Σνπξθία ζηελ πξψηε ζέζε, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013, θαη ηε Βνπιγαξία ζηελ πέκπηε 

ζέζε (κεηά ηηο Ηηαιία, Γεξκαλία θαη Γηβξαιηάξ). 

 

Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ηηο ζπλδέζεηο ηεο κε ηα βφξεηα ζχλνξα, δειαδή 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2000 πεξίπνπ, αλαπηπμηαθφο άμνλαο ηεο ρψξαο ζεσξνχληαλ ν άμνλαο 

Πάηξα-Αζήλα-Θεζζαινλίθε-Καβάια. Οπζηαζηηθά έθζαλε κφλν κέρξη ην δπηηθφηεξν αζηηθφ 

θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο πνπ ζπληζηά, ηαπηφρξνλα, θαη έλα απφ ηα δεπηεξεχνληα αζηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο. Ζ νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο θαη ε ήδε εληαγκέλε ζην ΔΠΑ ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα 

Αιεμαλδξνχπνιεο κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν δεκηνπξγνχλ πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο επέθηαζεο 

ηνπ ιεγνκέλνπ εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ άμνλα πξνο αλαηνιάο ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ 

εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο πεξηθέξεηαο πεξηνξίδνληαο ηηο ρξνλναπνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ ηεο 

θέληξσλ. Οη θχξηεο εζσηεξηθέο αιιαγέο πνπ έθεξε ε δεκηνπξγία ηεο Δγλαηίαο ζηελ πεξηθέξεηα 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Ζ βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο κε ηε Θεζζαινλίθε επέδξαζε ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα. Έηζη, ε Καβάια θαη ε Γξάκα –θαη δεπηεξεπφλησο ε Ξάλζε– θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγψληαο ηάζεηο αζηηθήο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε ηε 

ζπκπξσηεχνπζα. 

 Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηε Θεζζαινλίθε αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ην επίπεδν ηεο 

πνηφηεηαο δσήο θαη δεπηεξεπφλησο θάπνηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ απφ ηε Θεζζαινλίθε πξνο 

ηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο, θπζηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο (ηδηαίηεξα ηεο Θάζνπ θαη ηεο ελφηεηαο Καβάιαο - Γξάκαο - Ξάλζεο). 

 Ζ κείσζε ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαίλεηαη λα 

ελδπλακψλεη ηελ εζσηεξηθή ηεο ζπλνρή, παξάγνληαο λέεο ελδνπεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο  

 

Οη αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνχ άμνλα – θαη θπξίσο ηα αλακελφκελα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο - δελ πξφιαβαλ λα 

πινπνηεζνχλ πιήξσο ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζέησλ αμφλσλ θαη ησλ 

έξγσλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ – θπξίσο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ – θαη δηφηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ θάζε απνβηνκεράληζεο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ άξρηζε ήδε απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εθδειψζεθε ζε δχν θχκαηα: α) ην θχκα ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ 

ΔΟΚ, θαη β) ην θχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ εθηφο ειέγρνπ αληαγσληζκνχ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ε εθδήισζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

χθεζεο.   

1.2. Ο δηαζπλνξηαθόο ρώξνο5  

Ζ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ έρεη ην κεγαιχηεξν κήθνο ρεξζαίσλ ζπλφξσλ απφ θάζε άιιε πεξηθέξεηα 

ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Ζ πξψηε ρψξα κε ηελ νπνία ζπλνξεχεη, ε Βνπιγαξία, είλαη εληαγκέλε 

                                                 
5 
Βιέπε ράξηε Δπξχηεξεο πεξηνρήο 
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ζηελ Δ.Δ. ησλ 25 απφ ην 2007.  Ήδε κε ηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ πινπνηεί θνηλέο δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα6 πνπ σζηφζν βξίζθνληαη ζε αξρηθά ζηάδηα εθαξκνγήο. Ζ δεχηεξε, ε Σνπξθία, δελ 

έρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πξνεληαμηαθφ θαζεζηψο, θαη σο ηξίηε ρψξα παξνπζηάδεη θάπνηεο 

δπζρέξεηεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ θαη αληαιιαγψλ.  

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηηο καθξνρξφληεο 

πξνβιέςεηο ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο, ν ζπλνξηαθφο ρψξνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

ζε δπν επίπεδα: α) ηνλ άκεζν επξχηεξν ρψξν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο λφηηεο πεξηθέξεηεο ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηελ πεξηνρή ηεο Σνπξθίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Θάιαζζαο ηνπ 

Μαξκαξά θαη ηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη β) ην ινηπφ επξχηεξν 

ρψξν. Ο ινηπφο επξχηεξνο ρψξνο επηξξνψλ αλήθεη ζε θιίκαθα θαη επίπεδν γεσπνιηηηθφ φπνπ ε 

ζεψξεζε αθνξά πεξηζζφηεξν ζχλνια θξαηψλ θαη ιηγφηεξν κηα κεκνλσκέλε πεξηθέξεηα . 

 

ηελ άκεζε επξύηεξε πεξηνρή, ε πεξηθέξεηα ζπλνξεχεη κε δπν πεξηθέξεηεο ηεο Βνπιγαξίαο, 

Yugozapaden (Ννηην-Γπηηθή) θαη Yuzhen tsentralen (Ννηην-Κεληξηθή) θαη κηα ηεο Σνπξθίαο, 

ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Μαξκαξά  (Marmara Region). H Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ πξνο βνξξά ζπλνξεχεη 

θαηά ην πιείζηνλ κε ηελ πεξηθέξεηα Yuzhen tsentralen κε θχξην αζηηθφ θέληξν θαη έδξα ην 

Plovdiv, ηελ ηζηνξηθή Φηιηππνχπνιε. Μφλν ηκήκα ησλ ζπλφξσλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο είλαη θνηλφ 

κε ηε λνηηνδπηηθή πεξηθέξεηα ηεο Βνπιγαξίαο Yugozapaden κε έδξα ηελ φθηα. Σν ρεξζαίν 

ζχλνξν κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ πεξηθέξεηα Marmara θαζνξίδεη ε θνίηε ηνπ πνηακνχ Έβξνπ. 

Ο επξχηεξνο ρψξνο ησλ ηεζζάξσλ αλσηέξσ πεξηθεξεηψλ (3 ζηε Βνπιγαξία θαη 1 ζηελ 

Σνπξθία) καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλακέλεηαη καθξνπξφζεζκα λα 

επεξεάζεη ηε ρσξηθή αλάπηπμε ηεο ΠΑΜΘ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαθξαηηθφ ρψξν φπνπ 

ππάξρνπλ ηζηνξηθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο εδαθηθήο ζπλνρήο, νη νπνίεο φκσο 

ζπλαληνχλ εκπφδηα απφ γεσγξαθηθνχο θξαγκνχο θαη απφ ηζηνξηθνχο θξαγκνχο γεσπνιηηηθήο 

θχζεσο πνπ ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ. ην ρψξν απηφ θπξηαξρνχλ ηα εμήο κεγάια αζηηθά 

θέληξα (θαηά ζεηξά κεγέζνπο) Istanbul (Κσλζηαληηλνχπνιε), Θεζζαινλίθε, Sofia, θαη Plovdiv 

πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ηξεηο άμνλεο αλάπηπμεο θαη δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: 

 Βηέλλε, Βειηγξάδη, Nis, Sofia, Plovdiv, Οξεζηηάδα, Edirne, Istanbul 

 Θεζζαινλίθε, Nis, Βειηγξάδη, Βηέλλε 

 Θεζζαινλίθε, Καβάια, Αιεμαλδξνχπνιε, Istanbul 

 

Ζ Δγλαηία νδφο θαη νη θάζεηνη άμνλεο απνηεινχλ έλα ζρεηηθά λέν ζπγθνηλσληαθφ ζχζηεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ κε ζθνπφ λα ζπλδέζεη ηνπο εζσηεξηθνχο άμνλεο ηεο 

βαιθαληθήο ελδνρψξαο κε ηα βφξεηα παξάιηα ηνπ Αηγαίνπ. Σν δηαθξαηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ 

(δηεπξσπατθά  δίθηπα, ρεξζαίνη/ζαιάζζηνη δηάδξνκνη) 
7 

εληάζζεη καθξνπξφζεζκα ηελ 

πεξηθέξεηα ζην επξχηεξν δηεζλέο ζχζηεκα κεηαθνξψλ, κε θφκβνπο ηα ιηκάληα 

Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Καβάιαο λα παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν.  

1.3. Ο άκεζνο ζπλνξηαθόο ρώξνο  

Ζ ζεψξεζε ηνπ άκεζνπ ζπλνξηαθνχ ρψξνπ απαηηεί εζηίαζε ζην ππνθείκελν επίπεδν δηνηθεηηθήο 

δηαίξεζεο (NUTS3), δειαδή γηα ηελ ΠΑΜΘ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαη γηα ηελ Βνπιγαξία 

ηηο επαξρίεο (districts)8.  

Ζ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ρσξηθψλ δεηθηψλ γηα ηηο λφηηεο πεξηθέξεηεο θαη επαξρίεο (districts) ηεο 

Βνπιγαξίαο νδεγεί ζηηο παξαθάησ γεληθέο δηαπηζηψζεηο: 

                                                 
6 

Βιέπε αλαθνξέο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΠΑΜΘ 2012-2014, θεθ. Γηαζπλνξηαθφηεηα, Δλφηεηα I 

ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο 
7 
Βιέπε Κεθάιαηα κεηαθνξψλ 

8 
Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δ.Δ. είρε σο ζπλέρεηα ηελ ζηαδηαθή πηνζέηεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε επίπεδν NUTS2. Χζηφζν, ε πεξηθεξεηαθή 

αληίιεςε δελ έρεη εδξαησζεί θαη ζε απηή ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν θπξηαξρεί ε αλαθνξά ζην επίπεδν district πνπ 

πξνζεγγίδεη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. 
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 Ζ εδαθηθή έθηαζε ζηελ νπνία αλήθεη ε ΠΑΜΘ νξίδεηαη κεηαμχ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ Θεζζαινλίθε – φθηα – Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 Σν ζχζηεκα Δγλαηία – Κάζεηνη άμνλεο ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ ζα πξνζθέξεη 

καθξνπξφζεζκα θχξηεο ζπλδέζεηο κε ηα επξχηεξα επξσπατθά δίθηπα κε θπξίαξρνπο ηνπο 

άμνλεο πνπ μεθηλάλε απφ ηελ Καβάια θαη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε.  

 Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θπξηαξρείηαη απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

φθηαο θαη Plovdiv, ελψ ζηα θνληηλφηεξα αζηηθά θέληξα νη πιεζπζκνί πξνζεγγίδνπλ ηελ 

θιίκαθα ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο ΠΑΜΘ.   

 Οη αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο (φκνξεο ηεο ΠΑΜΘ) Smolyan, Kurdzhali (ή Kardzhali), 

Blagoevgrad θαη Haskovo πζηεξνχλ σο πξνο ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο 

σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ θαη θπξίσο σο πξνο ην ΑΔΠ θαη ΑΔΠ αλά θάηνηθν.  

 

πκπεξαζκαηηθά, θάζε ρσξηθή αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη ζε αληαιιαγέο θαη ζρέζεηο ζα 

αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά θέληξα ηεο Βνπιγαξίαο φθηα, Plovdiv, Haskovo δεκηνπξγψληαο φκσο 

θαη  κηθξέο ζε έληαζε ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε 

ζπλνξηαθή πεξηνρή ησλ δχν ρψξσλ.  

Πίλαθαο 1: FUAs 

Πεξηνρή 

Έθηαζε 

ιεηηνπξγηθήο 

αζηηθήο 

πεξηνρήο FUA 

(η.ρικ.) 

Πιεζπζκφο 

2001 

Πιεζπζκφο 

2006 

Μεηαβνιή 

πιεζπζκνχ 

2001-2006 

(%) 

ΑΔΠ 

αλά 

θάηνηθν 

Sofia 4066 1.272.116 1.328.089 4,4 7.000 

Blagoevgrad 1173 92.996 90.578 -2,6 2.000 

Petrich 7 3.302 3.216 -2,6 2.000 

Pernik 484 104.248 97.993 -6,0 3.000 

Kyustendil 1399 74.873 70.231 -6,2 2.000 

Plovdiv 1227 439.061 434.231 -1,1 3.000 

Asenovgrad 76 51.936 51.365 -1,1 3.000 

Haskovo 740 98.693 94.745 -4,0 2.000 

Dimitrovgrad 567 64.852 62.258 -4,0 2.000 

Pazardzhik 37 78.855 75.780 -3,9 3.000 

Kardzhali 29 45.659 44.244 -3,1 2.000 

Αιεμαλδξνχπνιε 807 56.498 60.842 7,7 13.000 

Ξάλζε 505 76.383 76.493 0,1 12.000 

Κνκνηελή 932 68.762 69.824 1,5 10.000 

Γξάκα 1212 71.860 76.176 6,0 12.000 

Καβάια 628 92.356 92.558 0,2 14.000 

Πεγή: Ulysses, Case study3: Greece - Bulgaria Cross - Border Area, ESPON 09/2011 
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Πίλαθαο 2: ύγθξηζε ΠΑΜΘ – ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

 

Έθηαζε ζε 

ηεηξ.ρηι.  

ESPON 

Έθηαζε 

ζην 

ζχλνιν 

% 

Πιεζπζκφο 

2009 ESPON 

Πιεζπζκφο 

% 

Μεηαβνιή 

Πιεζπζκνχ 

1999 - 2004 

(%) 

Μεηαβνιή 

Πιεζπζκνχ 

2005 - 2009 

(%) 

ΑΔΠ 2008 

(εθ. επξψ) 

ΑΔΠ 

κεηαβνιή 

2004 - 

2008 (%) 

ΑΔΠ αλά 

θάηνηθν 

2008 

(επξψ) 

ΑΔΠ 

κεηαβνιή 

αλά θάηνηθν 

2004 - 2008 

(%) 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 111.001,90   7.606.551   -5,21 -2,50 35.431 73,8 4.700 80,8 

Yugozapaden 20.306,40 35,73 2.115.042 49,8 -1,48 0,24 16.394 100,7 7.800 100,0 

Sofia (stolitsa) 1.348,90   1.249.798 29,4 2,19 2,35 13.296 116,8 10.700 109,8 

Sofia  7.062,30   253.010 6,0 -2,95 -3,44 920 39,4 3.600 44,0 

Blagoevgrad 6.449,50   327.885 7,7 -4,04 -2,10 1.046 45,9 3.200 52,4 

Pernik 2.394,20   136.249 3,2 -8,81 -4,22 716 126,6 5.200 136,4 

Kyustendil 3.051,50   145.577 3,4 -9,67 -5,76 416 22,0 2.800 27,3 

Yuzhen 

tsentralen 22.365,10 39,63 1.538.142 36,2 -6,50 -2,67 4.999 56,9 3.200 60,0 

Plovdiv 5.972,90   701.684 16,5 -2,09 -1,25 2.456 57,3 3.500 59,1 

Haskovo 5.533,30   256.408 6,0 -6,18 -4,44 751 45,0 2.900 52,6 

Pazardzhik 4.456,90   290.614 6,8 -5,93 -3,16 906 69,7 3.100 72,2 

Smolyan 3.192,80   124.795 2,9 -13,06 -6,18 455 69,1 3.600 80,0 

Kardzhali 3.209,10   154.719 3,6 -24,59 -3,23 431 41,8 2.800 47,4 

ΔΛΛΑΓΑ 131.957,00   11.260.402   1,65 1,99 236.917 27,9 21.100 26,3 

Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία - 

Θξάθε 14.157,00 24,91 606.622 14,3 0,47 0,17 9.055 22,2 14.900 22,1 

Π.Δ. Έβξνπ 4.242,00   149.000 3,5 0,61 0,07 2.370 21,2 15.900 21,4 

Π.Δ. Ξάλζεο 1.793,00   107.000 2,5 3,66 2,20 1.583 21,7 14.800 19,4 

Π.Δ. Ρνδφπεο 2.543,00   111.000 2,6 1,09 -0,18 1.514 21,0 13.600 20,4 

Π.Δ. Γξάκαο 3.468,00   100.000 2,4 0,20 -1,19 1.442 17,0 14.400 18,0 

Π.Δ. Καβάιαο 2.111,00   140.000 3,3 -0,21 -0,50 2.145 28,3 15.300 28,6 

χλνιν 

Πεξηθεξεηψλ 56.828,50   4.247.739       35.336 61,0 8.600 43,3 

Πεγή: Ulysses, Case study3: Greece - Bulgaria Cross - Border Area, ESPON 09/2011, Πξνβνιέο θαη Δθηηκήζεηο   
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2 κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νη παξαθάησ δηαπηζηψζεηο:  

 ηνλ επξχηεξν ρψξν νη επαξρίεο Sofia (Stolitsa) θαη Sofia (1.5εθ. θαη.) 

επηθξαηνχλ σο πξνο ηελ πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε κε δεχηεξν ην Plovdiv 

(701.600 θαη.) 

 ηηο δπν απηέο επαξρίεο ζπγθεληξψλεηαη ην 62% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 2 

πεξηθεξεηψλ ηεο Βνπιγαξίαο. Σφζν ε φθηα φζν θαη ην Plovdiv βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλε ζέζε απφ ηε ζπλνξηαθή γξακκή ηεο ΠΑΜΘ. 

 ηηο ππφινηπεο άκεζεο φκνξεο επαξρίεο νη πιεζπζκνί θπκαίλνληαη ζηελ ηάμε 

150.000 – 300.000 πξνζεγγίδνληαο ηα αλάινγα κεγέζε ησλ Π.Δ. ηεο ΠΑΜΘ, πνπ 

φκσο θπκαίλνληαη ζηελ ηάμε κεγέζνπο 100.000 – 150.000. 

Οη δηαπηζηψζεηο γηα ηηο επαξρίεο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ πξψηε ζεψξεζε ηνπ 

νηθηζηηθνχ δηθηχνπ (βι. Πίλαθα FUA). ηελ άκεζε πιεπξά ηεο Βνπιγαξίαο 

ζπλαληψληαη ηξία αζηηθά θέληξα ην Kardjali, ην Smolyan θαη ιίγν πην βφξεηα ην 

Haskovo, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα λνηηφηεξα Κνκνηελή, Ξάλζε, Οξεζηηάδα.  

ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο πεξηθέξεηαο ε ζρέζε κε ηελ επαξρία Blagoevgrad 

δηαθνξνπνηείηαη κηα θαη ην αζηηθφ  θέληξν ηεο επαξρίαο απηήο βξίζθεηαη ζην 

βνξεηφηεξν άθξν ζε ζέζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε φθηα θαη ην Pernic. ‟ απηά ηα 

θέληξα αλαθέξεηαη ν άμνλαο Καβάια – Γξάκα – Πξνζνηζάλε – Κάησ Νεπξνθφπη 

απφ θνηλνχ κε ηηο έξξεο.  

Ζ ζπλνπηηθή ζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πεξηθεξεηψλ, 

επαξρηψλ θαη αζηηθψλ θέληξσλ δείρλεη κηα κεηαβνιή, πξνο αξλεηηθή θαηεχζπλζε, ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ βνπιγαξηθψλ ελνηήησλ εθηφο ηεο φθηαο, εμαηξεηηθά δπζκελή 

κείσζε ζηηο φκνξεο επαξρίεο Smolyan, Kardjali ηεο θνηιάδαο ηνπ Άξδα, ηάζε πνπ ην 

δηάζηεκα 2005 – 2009 δείρλεη λα δηνξζψλεηαη. Αληίζεηα, ζηηο Π.Δ. ηεο ΑΜ-Θ 

εκθαλίδνληαη ζηνηρεία κηαο πιεζπζκηαθήο ζηαζεξφηεηαο.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεηά ην 2009 νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ζηηο δπν ρψξεο 

είλαη δπλαηφλ ή θαη πξνβιέςηκν λα αλαηξέςνπλ ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

κέρξη ηψξα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

Χο πξνο ην ΑΔΠ θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε πεξηθέξεηα 

Yuzhen tsentralen ην 2008 έρεη ην 59% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΑΜ-Θ. Οη κεηαβνιέο 2004 – 

2008 γηα ηε Βνπιγαξία θπκαίλνληαη ζην εχξνο ηνπ +50% (πιελ φθηαο, 100%) ελψ 

γηα ηελ ΑΜΘ πεξηνξίδνληαη ζην 20% (πιελ Καβάιαο, 28,3%). Σν αλά θάηνηθν ΑΔΠ 

παξνπζηάδεη εληππσζηαθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο:  γηα  ηε φθηα κφλν είλαη 

ππνδηπιάζην, ελψ γηα ηηο άιιεο αζηηθέο πεξηνρέο ππνηεηξαπιάζην θαη 

ππνπεληαπιάζην ηεο αληίρηνηρεο αζηηθήο πεξηνρήο ηεο     ΑΜ–Θ. 
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Πεγή: National Centre for Regional Development, http://www.coe.int 
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2. πλνπηηθή εηθόλα ηεο Πεξηθέξεηαο – Αλαπηπμηαθέο ηάζεηο 

2.1. Γεκνγξαθηθέο Μεηαβνιέο -  Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ δηαηήξεζε ζηε δεθαεηία 2001-2011 ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ηε ζηηγκή 

πνπ ζε εζληθφ επίπεδν θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά κείσζε πιεζπζκνχ (1991 θαη 

2001 αχμεζε θαηά 7,1% θαη 2001 - 2011 αχμεζε θαηά 0,54%).  

 

χκθσλα κε ηηο απνγξαθέο ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011, 2001 θαη 1991 ν ζπλνιηθφο 

κφληκνο πιεζπζκφο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα δηαρξνληθά παξακέλεη ζρεηηθά 

ζηαζεξφο.  

 

Δηθόλα 1: Πιεζπζκόο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 1991-2011 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ίδηα επεμεξγαζία 

Οη δεκνγξαθηθέο ππξακίδεο, φπσο θαη νη δνκηθνί δείθηεο (δείθηεο: γήξαλζεο, 

εμάξηεζεο, αληηθαηάζηαζεο) ηνπ πιεζπζκνχ ην 2001 δείρλνπλ φηη νη ΠΔ Ρνδφπεο θαη 

Ξάλζεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εληνλφηεξε παξνπζία κνπζνπικαληθνχ 

πιεζπζκνχ, παξνπζηάδνπλ λεαληθή δνκή, ελψ αληίζεηα νη ΠΔ Έβξνπ, Καβάιαο θαη 

Γξάκαο παξνπζηάδνπλ ηάζεηο γήξαλζεο. αλ γεληθή ηάζε επίζεο ζπλερίδεηαη - κε 

δηαθνξεηηθή θαηά ηφπνπο έληαζε - ε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ απφ ηελ ελδνρψξα θαη 

ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πξνο ηηο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο δψλεο ησλ εδξψλ 

ησλ ΠΔ. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο ηξεηο ΠΔ ηεο Θξάθεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ κε 

απμεκέλε ζρνιηθή δηαξξνή, αλ θαη πξφζθαηα παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

2.2. Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά - Σάζεηο   

Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαζ‟ φιε ηελ ελδεθαεηία 2000-2010 δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

μεπεξάζεη ην 75% ηνπ κ.ν. ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ην θαηά θεθαιήλ 

πεξηθεξεηαθφ ΑΔΠ, παξά ηε κηθξή αιιά παξνδηθή βειηίσζε (απφ 63% ην 2000 ζε 

70% ην 2009 θαη ζε 66% ην 2010), ε νπνία κάιινλ νθείιεηαη ζηελ πηψζε ηνπ κ.ν. 

ιφγσ ηεο έληαμεο θξαηψλ κε ρακειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο παξά ζε πξαγκαηηθή 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κεγέζπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. 
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Δηθόλα 2:Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ σο % ηνπ κ.ν. ηεο Δ.Δ. 2000-2010 

 
Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο ρακεινχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο
9 

νη 

νπνίνη (θαηά ηελ δεθαεηία 2000-2009) θπκάλζεθαλ απφ -1% έσο 11% θαη θαηά κέζν 

φξν ζην 5%, φηαλ νη αληίζηνηρνη ξπζκνί γηα ηε ρψξα ήηαλ θαηά κ.ν. 6%, γηα ηελ 

Αηηηθή 9% θαη γηα ην Νφηην Αηγαίν θαη ηα Ηφληα Νεζηά 6%.  

Καηά ηε δεθαεηία 2001-2009 ε ΑΜΘ εκθάληζε νξηαθή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

ζην εζληθφ ΑΔΠ (απφ 4,1% ζε 4,0%), δηαηεξψληαο έηζη ηε ζρεηηθά ρακειή ηεο ζέζε 

κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) 

παξέκεηλε ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, νη Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο ζπκκεηέρνπλ άληζα ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ, θαηλφκελν 

πνπ νμχλζεθε κεηαμχ 2001-2009. (Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο παξαηεξνχληαη ζηηο 

ΠΔ Καβάιαο θαη Γξάκαο, κε ηελ πξψηε λα απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπλνιηθφ 

ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο απφ 24% ζε 27%, θαη ηε δεχηεξε λα πέθηεη απφ 15% ζε 13%.)  

 

Αληηζέησο, ε ζπκκεηνρή ηεο ΑΜΘ ζην πεδίν ησλ εμαγσγψλ ζεσξείηαη αξθεηά 

ζεκαληηθή, απφ ηελ άπνςε φηη είλαη ζρεδφλ αλάινγε ηεο πιεζπζκηαθήο βαξχηεηαο 

ηεο πεξηθέξεηαο θαη φηη ζπγθξίλεηαη κε ηελ αλακελφκελε θπξηαξρία ησλ δχν 

κεγαιχηεξσλ, κεηξνπνιηηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Δλ ηνχηνηο, νη αγνξέο ησλ 

ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ, 

ραξαθηεξίδνληαη σο επθαηξηαθέο ιφγσ ηνπ φηη βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο κεηάβαζεο. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε αγνξά είλαη ε Σνπξθία. 

 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, νη επηδφζεηο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. ήκεξα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηθεξεηψλ κε 

                                                 
9 
πσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ. 



 

19 

 

πςειή παξαγσγηθή δπλαηφηεηα αιιά κέζν επίπεδν θαηλνηνκίαο, ζηελ 7ε ζέζε 

κεηαμχ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη ζην 25% κε ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο 

κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηελ ηνκεαθή δηάξζξσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ, ζεκεηψλεηαη 

ζεκαληηθή θαη αλακελφκελε πηψζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (ηεο ηάμεο ηνπ 9% κεηαμχ 

2005-2009) κε ζρεηηθή αχμεζε ζηνλ ηξηηνγελή θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα (6% θαη 

5% αληίζηνηρα ζην ίδην δηάζηεκα), ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο ηξηηνγελνπνίεζεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. Παξφια απηά, ε νηθνλνκία ηεο πεξηθέξεηαο ζπλερίδεη λα 

παξακέλεη έληνλα αγξνηηθή θαζψο εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζηελ αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο (7,25% ην 2009) ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

ηεο ρψξαο απφ θάζε άιιε πεξηθέξεηα. Άιινη θιάδνη κε ζρεηηθά ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ζε επίπεδν ρψξαο πεξηιακβάλνπλ ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε (ζρεδφλ 6% ην 2009), ηε κεηαπνίεζε (ζρεδφλ 5% ην 2009) θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ηηο θαηαζθεπέο (4% ην 2009). 

 

Έλαο απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ζηελ ΠΑΜΘ - ν ζεκαληηθφηεξνο κε ηζρπξφ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ - είλαη ν θιάδνο ησλ νξπρείσλ-ιαηνκείσλ, ιφγσ ησλ 

πινχζησλ καξκαξνθφξσλ θνηηαζκάησλ Γξάκαο-Καβάιαο-Θάζνπ (κε θχξηα ιαηνκηθά 

θέληξα ζηηο πεξηνρέο Φαιαθξνχ, Παγγαίνπ θαη Θάζνπ). Σν 80% ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ειιεληθνχ καξκάξνπ πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ πεξηνρή, πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην 40% ησλ ελεξγψλ ιαηνκείσλ καξκάξνπ ηεο ρψξαο (80 ελεξγά ιαηνκεία). Χζηφζν, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν θιάδνο δελ απνηειεί ζεκαληηθή πεγή απαζρφιεζεο ζηελ 

Πεξηθέξεηα (ιηγφηεξν απφ 1% ηνπ ζπλφινπ), ελψ θαη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα δείρλεη 

θάπνηα ζηαζηκφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ην βηνκεραληθφ ηνκέα ε πεξηθέξεηα βηψλεη κία κεγάιεο δηάξθεηαο θάζε 

απνβηνκεράληζεο: θιείζηκν ησλ κεγάισλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εξγνζηαζίσλ, κεηαθνξά 

ζηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο ησλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ ηεο έλδπζεο, ηε 

δηάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξγνιαβηψλ, θιπ. ε αληηζηάζκηζκα, ππάξρνπλ θάπνηεο 

πξνζπάζεηεο κηθξφηεξσλ θαη λεψηεξσλ κνλάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζεηηθέο ηάζεηο 

θαη πξννπηηθέο. Ο θιάδνο φκσο κε ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο πξννπηηθέο είλαη 

αλακθηζβήηεηα απηφο ηεο ελέξγεηαο. 

 

ζνλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο ηεο πεξηθέξεηαο, ε αλεξγία εκθαλίδεη 

ζπζηεκαηηθά πςειφηεξα πνζνζηά απφ απηά ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ-27, απφ ην 2001 κέρξη 

ζήκεξα, ελψ απφ ην 2010 ε ςαιίδα δηεπξχλεηαη δηαξθψο (14,2% θαη 9,6% αληίζηνηρα 

γηα ην 2010, 19,9% θαη 9,6% γηα ην 2011, 22,5% θαη 10,4% ην 2012), ηδηαίηεξα ζηνπο 

καθξνρξφληα άλεξγνπο, αιιά θαη ζηνπο λένπο. ε ζρέζε κε ην κ.ν. ηεο ρψξαο, ε 

πεξηθέξεηα επηδεηθλχεη ζπζηεκαηηθά πςειφηεξε αλεξγία φιε ηελ πεξαζκέλε 

δεθαεηία, κε εμαίξεζε ην 2012, πνπ απφ ηε 2ε ρεηξφηεξε ζέζε πέξαζε ζηελ 8ε 

ρεηξφηεξε θαηάηαμε αλάκεζα ζηηο 13 πεξηθέξεηεο (ιφγσ δπζκελέζηεξσλ εμειίμεσλ ζε 

άιιεο πεξηθέξεηεο). Παξάιιεια, ην πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ δηαηξέρεη θίλδπλν 

θηψρεηαο δηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ-27 απφ ην 2006 θαη 

κεηά.  
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Δηθόλα 3: Πνζνζηά αλεξγίαο 2000-2012 

 
Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

Σέινο, νη επηπηψζεηο ηνπ δίδπκνπ νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζε φια ηα 

πεδία είλαη πξνθαλείο. Δλψ φινη νη δείθηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο παξνπζίαδαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν 1999-2008 κηα ζεηηθή πνξεία, κεηά ην 2008 απηή ε ηάζε αληηζηξάθεθε 

απφηνκα θαη νη δείθηεο ηείλνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηα επίπεδα ηνπ 1997. Σν 2009, έηνο 

έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε ρψξα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πηψζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ απαζρφιεζε, ζπλερίδεη λα ππνιείπεηαη ην 2012 

ειαθξψο ηνπ κ.ν. ηεο ρψξαο (39,4% θαη 40,1% αληίζηνηρα) θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ 8ε 

ζέζε κεηαμχ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ.  
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Δηθόλα 4: Πνζνζηά απαζρόιεζεο πιεζπζκνύ άλσ ησλ 15 εηώλ 2000-2012 

 
Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

Ζ ΠΔ Γξάκαο έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζπληαμηνχρσλ, καδί κε ηελ ΠΔ Έβξνπ, ελψ νη λεαληθφηεξεο πιεζπζκηαθά ΠΔ Ξάλζεο 

θαη Ρνδφπεο βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα, δηαζέηνληαο ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

εξγαδνκέλσλ θαη ην ρακειφηεξν ζπληαμηνχρσλ. Οη δχν απηέο ΠΔ εκθαλίδνπλ 

ηαπηφρξνλα θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αηφκσλ ζηελ νηθηαθή απαζρφιεζε, γεγνλφο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα ηεο κεηνλφηεηαο φπνπ ε 

γπλαίθα απαζρνιείηαη ζηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ. 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ απαζρφιεζε10 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απψιεηα 34.205 ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ πςειφηεξε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο παξαηεξείηαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα θαηά 46,8% (απψιεηα 23.278 

ζέζεσλ εξγαζίαο), αθνινπζεί ν πξσηνγελήο ηνκέαο κε κείσζε θαηά 17,2% (απψιεηα 

9.844 ζέζεσλ εξγαζίαο) θαη ηέινο ν ηξηηνγελήο κε κείσζε κφιηο 0,8% (απψιεηα 1.083 

ζέζεσλ εξγαζίαο). 

                                                 
10

 «Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

επάγγεικα 2008-2011», ΔΤΔΚΣ  
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Δηθόλα 5: Απαζρόιεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο 

θαη  Θξάθεο, 2008-2011 (άηνκα) 
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Δπαζη. Οπγανιζμών

2008

2011

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, β΄ηξίκελν  

Παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε, γηα ην έηνο 2011 ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο 

παξακέλεη ν πξψηνο ζε κέγεζνο απαζρφιεζεο θιάδνο, κε ζπκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε θαηά 23,4%. Σε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή κείσζε εκθαλίδεη ν θιάδνο ησλ  

θαηαζθεπψλ (10.629 άηνκα), ελψ ζεκαληηθέο κεηψζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη άκπλα (3.727) θαζψο θαη ζηνλ θιάδν κεηαθνξψλ θαη απνζήθεπζεο 

(2.783). Παξάιιεια, νξηζκέλνη θιάδνη ζεκεηψλνπλ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο: 

ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία, μελνδνρεία – εζηηαηφξηα, πγεία, εθπαίδεπζε θαη εκπφξην. 

Σα ζρεηηθά κεγέζε φκσο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα. 

ζνλ αθνξά ηα επαγγέικαηα, ζηηο θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηνπο πςειφηεξνπο 

ξπζκνχο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ζπγθαηαιέγνληαη θπξίσο επαγγέικαηα ηεο 

κεηαπνίεζεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο βηνκεραληθήο 

νπηζζνρψξεζεο (απνβηνκεράληζεο), θάπνηα επαγγέικαηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

(αιηείο, δαζνθφκνη, θαη πινηφκνη), αιιά θαη επηζηεκνληθά επαγγέικαηα φπσο 

λνκηθνί, εθπαηδεπηηθνί θαη ελ γέλεη απαζρνινχκελνη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δηδηθφηεξα νη κεηψζεηο ηεο απαζρφιεζεο ζε θάπνηα επαγγέικαηα ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο θηελνηξφθνπο - 

πηελνηξφθνπο, παξέρνπλ ελδείμεηο ζεκαληηθψλ ηάζεσλ επαγγεικαηηθήο 

αλαδηάξζξσζεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν. 

ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλέξγσλ, ε πιεηνλφηεηα 

εληνπίδεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 20 κε 29 εηψλ (18.431 άλεξγνη ην 2011) θαη 

αθνινπζνχλ νη άλεξγνη ειηθίαο 30 κε 44 εηψλ (17.564), ελψ ζε ζρέζε κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν νη δπζκελέζηεξεο επηπηψζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ θαηεγνξία 

«Αλαιθάβεηνη θαη Οξηζκέλεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ». 
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2.3. Πεξηβάιινλ 

ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, παξά ηελ χπαξμε έληνλσλ αλζξψπηλσλ επηδξάζεσλ, 

ηφζν ηα ρεξζαία φζν θαη ηα πγξνηνπηθά θαη αδσληθά νηθν-ζπζηήκαηα δηαηεξνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε θπζηθφηεηά ηνπο. Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηνλ 

θχξην παξάγνληα γηα ηε ξχπαλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ ν πνηακφο Νέζηνο 

είλαη ήδε ηδηαίηεξα επηβαξπκέλνο απφ ηα ιχκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηφλ απφ ηε 

Βνπιγαξία, ρσξίο πξνεγνχκελε επεμεξγαζία. Αλάινγε επηβάξπλζε παξαηεξείηαη θαη 

ζηνλ πνηακφ Έβξν. Γεληθά παξαηεξείηαη έληνλε αλάγθε γηα έλαλ νινθιεξσκέλν 

ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ζην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πφξσλ – αιιά θπξίσο γηα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ παξαγφκελε ιπκαηνιάζπε ζηηο πθηζηάκελεο ΔΔΛ. ηνλ ηνκέα ησλ ζηεξεψλ 

απνξξηκκάησλ ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη νη ζπλερηδφκελνη ΥΑΓΑ, ελψ 

αλαθέξνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε αλεπεμέξγαζησλ 

πνζνηήησλ ζθαγίσλ ζε ΥΤΣΑ. 

ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θπζηθψλ θηλδχλσλ ζηελ πεξηθέξεηα εληνπίδνληαη δψλεο 

πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ (θπξίσο ζε γεηηλίαζε κε ην Νέζην θαη ηνλ Έβξν), δψλεο 

θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δψλεο θηλδχλνπ δηάβξσζεο (θπξίσο ζηηο αθηέο). 

ζνλ αθνξά ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο, απφ ηηο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ΠΑΜΘ, ζεκαληηθή απεηιή απνηεινχλ θπξίσο ε βηνκεραλία 

ιηπαζκάησλ, ηα δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ θαη ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία ρξπζνχ. Πέξα 

απφ ηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ κηθξψλ δηαξξνψλ θαη 

εθπνκπψλ θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ππαξθηφο είλαη θαη ν 

θίλδπλνο πξφθιεζεο ελφο κεγάινπ αηπρήκαηνο. 

Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ρακειψλ ξχπσλ, ε πεξηθέξεηα ηείλεη λα εμειηρζεί 

ζε ελεξγεηαθφ θέληξν ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. Σαπηφρξνλα, 

είλαη ε κφλε πεξηθέξεηα πνπ είλαη απηνδχλακε ελεξγεηαθά θαη κε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηδηαίηεξα ρακειφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα 

(πδξνειεθηξηθά, αηνιηθά, θσηνβνιηατθά θαη παξαγσγή απφ θπζηθφ αέξην). 

2.4. Σα ζπγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα ηεο ΑΜΘ 

Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Βφξεην - Βνξεηναλαηνιηθνχ άμνλα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο πξνο 

ηα Βαιθάληα, ηε λέα Κεληξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε 

δπλακηθή έληαμε ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο θαη ηδηαίηεξα ζην επξσπατθφ πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ ζπγθεληξψλεη ηα εμήο ζπγθξηηηθά αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα:  

 ρεηηθά επξεία παξαγσγηθή βάζε. 

 Δπξείαο δηαθνξνπνίεζεο θαη πινχζηνπο αλαπηπμηαθνχο πφξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη άιισλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

νηθνινγηθνχ απνζέκαηνο, ησλ νξπθηψλ πφξσλ, θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. 

 Ηθαλνπνηεηηθά αλεπηπγκέλεο ππνδνκέο νδηθψλ κεηαθνξψλ θαη ππφ αλάπηπμε 

ιηκεληθέο, αεξνιηκεληθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο, θαη δηαζπλδέζεηο κε ηα 

Γηεπξσπατθά δίθηπα. 

 Ηθαλνπνηεηηθήο ζηάζκεο θαη ηζφξξνπα αλαπηπγκέλεο ππνδνκέο βηνκεραληθήο 

ζπγθέληξσζεο (ΒΗΠΔ/ΒΗΟΠΑ). 

 Δπαξθψο αλαπηπγκέλεο αζηηθέο ππνδνκέο (χδξεπζε – απνρέηεπζε – δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ). 
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 Δπαξθψο αλαπηπγκέλεο κνλάδεο πγείαο λνκαξρηαθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ 

επηπέδνπ. 

 Ηζρπξή ηαπηφηεηα ησλ θχξησλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

 Γηαπνιηηηζκηθφηεηα. 

 ρεηηθή εκπέδσζε πλεχκαηνο θαηεπζπλφκελνπ απφ ηε ζπλερή πξνζέγγηζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο  θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 
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ΚΚΚεεεθθθάάάιιιαααηηηννν   333   

3. Σν Δπξύηεξν Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ – Καηεπζύλζεηο θαη 

Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δ.Δ. – Υσξνηαμηθόο ρεδηαζκόο 

3.1. Απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ αλαπηπμηαθώλ πνιηηηθώλ ζηελ ΑΜΘ 

Όζηεξα απφ κηα ηξηαθνληαεηία πεξίπνπ άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., ε 

Πεξηθέξεηα, παξά ηα φζα έρνπλ επηηεπρζεί, παξακέλεη κηα απφ ηηο πην αδχλακεο ηεο 

Δ.Δ. Μεηά ηελ Ήπεηξν θαη ηε Γπηηθή Διιάδα, ε ΠΑΜΘ έρεη ην ρακειφηεξν θαηά 

θεθαιή ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Ζ θαηάζηαζε απηή ηζρχεη δηαρξνληθά θαη θαηά ηελ παξνχζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη ρεηξνηεξεχζεη. Αλ ζηηο ππφ εμέηαζε πνιηηηθέο ππαρζνχλ ε 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, ε γεσξγηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη νη πνιηηηθέο ξχζκηζεο 

δηαθφξσλ επηπέδσλ ηνπ ρψξνπ, πξνθαλψο δελ ζα ππάξμνπλ κεγάιεο δηαθσλίεο ζηε 

ζέζε φηη απηέο ππήξμαλ, θαηά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, κεξηθά κφλν επηηπρείο θαη 

θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε θάζε κηα απφ απηέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ινηπέο, 

ζεζκηθέο δει. ρσξίο ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. 

 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ζπλίζηαηαη ζηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο πεξηθέξεηαο κε ζεκαληηθά ζηνηρεία ππνδνκψλ, ζηελ θπξηαξρία πεξίπνπ απφιπηα 

ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ζηε ζρεηηθή βειηίσζε ηνπ πιηθνχ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε 

νξηζκέλσλ απφ ηα πξνβιήκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο, αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

πεξηβάιινληνο. Αθφκα φκσο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δείθηεο, κε ηε βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ απνηηκψληαη νη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνπκέλσο, πξέπεη λα είκαζηε 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη κεηξεκέλνη σο πξνο ηελ απνηίκεζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζπαζεηψλ. Καζψο νη πξνζπάζεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο 

ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ κηα ινγηθή έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

κεζνπξφζεζκε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, αιιά φρη κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ θαηά 

πεξίνδν πινπνηεζεί, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε ζέζε φηη εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

ππνδνκψλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ήηαλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλα.  

 

Παξάιιεια, είλαη πξνθαλή ηα ζεκάδηα ηεο θαηάξξεπζεο κηαο πνιηηηθήο 

εθβηνκεράληζεο κέζσ εηδηθψλ θηλήηξσλ, θαζψο νη βηνκεραλίεο ηεο Πεξηθέξεηαο δελ 

κπφξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ νχηε ην θχκα αληαγσληζκνχ απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο 

ζηελ ΔΟΚ ηε δεθαεηία ησλ 1980, νχηε ην θχκα αληαγσληζκνχ απφ ην 1989, φπσο 

απηφο δηακνξθψζεθε απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ ζηε ζπλέρεηα 

θαη ηηο ηέζζεξεηο «θηλεηηθφηεηεο». Απηφ βεβαίσο ζα ήηαλ αλακελφκελν αλ νη 

πνιηηηθέο θηλήηξσλ δελ βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο 

θαίλεηαη λα ππνδεηθλχεη πιεζψξα ζρεηηθψλ κειεηψλ (βιέπε παξαπάλσ). 

Δλ ηέιεη, νη αζθνχκελεο πνιηηηθέο δελ κπνξνχλ λα θζάζνπλ πην πέξα απφ εθεί πνπ 

έρνπλ θζάζεη, δειαδή ζηελ κεξηθή ελνπνίεζε ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ηηο ππνδνκέο, θαη 

ζηε ζρεηηθή βειηίσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, απνηειέζκαηα πνπ 

θαη απηά εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηεο 

θαη ηεο κε έθζεζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζε ζπλζήθεο χθεζεο, θξίζεο θαη κε 

ειεγρφκελνπ αληαγσληζκνχ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη αλεπαξθείο επηδφζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη κέρξη ζήκεξα θαη έρνπλ αζθεζεί θαηά ην παξειζφλ, ζα 
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πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπο σο ζπζηεκαηηθφ απνηέιεζκα θαη φρη 

σο αλεπάξθεηα ησλ ζεζκψλ θαη παζνγέλεηα ηεο θνηλσλίαο. 

3.2. Ζ Σξέρνπζα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Ζ Γπλαηόηεηα Άζθεζεο 

Πεξηθεξεηαθήο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο 

Ζ Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007 θαίλεηαη λα είλαη ε γελεζηνπξγφο 

αηηία ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηαηξέρνπκε αθφκε θαη ζήκεξα. 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηα αίηηα θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, νη 

αληζφηεηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία απμάλνληαη θαηά ηελ κεηά ην 2008 

πεξίνδν. Δπίζεο, ζε ζπλζήθεο θξίζεο θαη χθεζεο θαηαγξάθεηαη γεληθή κείσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κείσζε ή 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ ζε 

«παξά» θαηαζηάζεηο, κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

 

Ζ αλάγθε άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, άξα πνιηηηθήο 

πεξηνξηζκνχ ή ππέξβαζεο ησλ αληζνηήησλ, πξνθχπηεη είηε απφ εζηθέο αληηιήςεηο 

πεξί ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο είηε απφ ηε ινγηθή ηεο επέθηαζεο ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ κε παξεπφκελα θέξδε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο: 

αλαπηπγκέλε θαη αλαπηπζζφκελε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειεγγχε ραξαθηεξίδεη ηελ 

παξαδνζηαθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ (κέρξη ηελ Ληζζαβφλα), θαη είλαη 

θαηεμνρήλ νηθνλνκηθή. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πνιηηηθήο ζπλίζηαηαη 

ζην φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή αλαδηαλνκήο ρξεκαηηθψλ πφξσλ πνπ ζηνρεχνπλ 

είηε ζε άκεζεο είηε ζε έκκεζεο επελδχζεηο. ηφρνο δε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο είλαη λα 

θηλεηνπνηήζεη ηδησηηθέο επελδχζεηο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά. 

ηε ινγηθή απηή, ε αλαπηπμηαθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, σο αλαδηαλεκεηηθή πνιηηηθή 

κπνξεί λα αζθείηαη ζε πεξηφδνπο ζρεηηθήο επεκεξίαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη πξφζεζεο πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ. Δίλαη πεξίπνπ 

απηνλφεην, φηη ζε κηα πεξίνδν φπσο ε ζεκεξηλή, φπνπ ε κνξθή κε ηελ νπνία 

εθδειψζεθε ε θξίζε ζηελ Διιάδα, σο δεκνζηνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή, θαη 

πξνζηέζεθε ζηελ καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία απνδηάξζξσζεο ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ 

ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ζε έλα κε ιεηηνπξγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παξαγσγψλ 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ηξαπεδψλ, θαη νλνκάζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθά 

«εζσηεξηθή ππνηίκεζε» θαη θαηέζηεζαλ ηελ χθεζε θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

δεκνζίνπ θαη ηδησηψλ ελδεκηθή θαη ρξφληα, πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη δπλαηφηεηεο 

άζθεζεο ηεο ήδε ζρεδηαζκέλεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 

(ΔΠΑ 2007-2013) θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο κειινληηθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη είηε ε επηβξάδπλζε είηε ε αλαζηνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ θαη ε εγθαηάιεηςε πνιιψλ άιισλ θπξίσο 

ηδησηηθψλ. 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο νξηδφληηα 

θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ρσξίο θξίζηκεο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο, αιιά θαη ρσξίο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηνχκελε ηθαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο ησλ απμεκέλσλ θφξσλ πνπ επηβιήζεθαλ θαη επηβάιινληαη, επηηάρπλε 

ηελ χθεζε θαη νδήγεζε ηελ αλεξγία ζε κεγάια πνζνζηά, ρεηξνηεξεχνληαο ηε ζέζε 

ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

Δπίζεο, ηελ πεξίνδν πνπ αζθείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, θάλεθε θαη ε αδπλακία 

ησλ θνξέσλ ζρεδηαζκνχ θαη άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηφζν σο πξνο ηελ 
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ηθαλφηεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη σο πξνο ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ κε ζηνηρεία νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη 

αλαπηπμηαθήο ζηφρεπζεο. ην ίδην δηάζηεκα, νη αξκφδηεο αξρέο εμαθνινχζεζαλ λα 

κελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ, θπξίσο ζηα είδε επξείαο 

θαηαλάισζεο, νδεγψληαο ηελ νηθνλνκία ζε κηα ηδηφηππε «χθεζε κε πιεζσξηζκφ». 

3.3. Ζ Δπξσπατθή Αλαπηπμηαθή Πνιηηηθή 

Ζ θνηλή επξσπατθή ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020, πνπ απνθαζίζηεθε ζηε ζχλνδν 

θνξπθήο ηνπ Μαξηίνπ 2010, απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ γηα 

φιεο ηηο ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή ζα εθαξκνζζεί κέζσ επηά «Δκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ», γηα ηηο 

νπνίεο νη επξσπατθέο θαη νη εζληθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο ψζηε λα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο 

θαηαλέκνληαη αλά ζεκαηηθή ελφηεηα σο εμήο: 

 

Θεκαηηθή ελφηεηα Δκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία 

Έμππλε αλάπηπμε Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε   

Έλσζε Καηλνηνκίαο   

Νενιαία ζε θίλεζε 

Βηψζηκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε 

Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πφξνπο ηεο   

Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο 

Αλάπηπμε ρσξίο 

απνθιεηζκνχο 

Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο  

Δπξσπατθή πιαηθφξκα θαηά ηεο θηψρεηαο 

Οη ζεκαηηθνί ζηφρνη ηεο Δ2020 είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ), θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

(γηα ην ΔΣΘΑ) 

 Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο 

 Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

 Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ 

ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ     

 Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ζα ππάξρεη, ζε 

επίπεδν ΔΔ, εληζρπκέλε επνπηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επηηάρπλζε 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ εμακήλνπ. 
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Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ηακεία ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηξαηεγηθήο (ΚΠ) 

επηθέξνπλ καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, 

ε Δπηηξνπή πξφηεηλε κία λέα πξνζέγγηζε γηα ηε ρξήζε ησλ ηακείσλ, ζηελ πξφηαζή 

ηεο γηα ην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην 2014-2020. Ζ πξνζέγγηζε ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε γηα απζηεξή ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη παξαγσγή απνηειεζκάησλ θαη 

απαιιαγή απφ κηα λννηξνπία θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ.  

Σα ηακεία ηνπ ΚΠ ζα απνηειέζνπλ, ζεκαληηθή πεγή δεκφζησλ επελδχζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο γηα ηε ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε κέζσ ηεο κφριεπζεο πιηθψλ επελδχζεσλ θαη επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο ηθαλνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο (Μ). 

ην πιαίζην απηφ, δεκνζηεχηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2012 έγγξαθν κε ηε «ζέζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζπκθσλίαο 

εηαηξηθήο ζρέζεο θαη πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020» κε 

ζθνπφ λα νξίζεη ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηελ Διιάδα) θαη ηεο Διιάδαο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ. Σν έγγξαθν 

πξνζδηνξίδεη ηηο εηδηθέο πξνθιήζεηο ηεο ρψξαο θαη παξνπζηάδεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο 

ζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα 

φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2012 φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Έλσζεο, πνπ θαινχλ ηελ Διιάδα λα εθαξκφζεη ην κλεκφλην ζπλαληίιεςεο (Μ). Οη 

θχξηνη ζηφρνη ηνπ Μ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαζψο θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε 

ζθνπφ λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Έλαο άιινο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ 

χκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν, θάζε ηακείν ζα πξέπεη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα, 

θαηά πεξίπησζε, ζε ηνκείο πνιηηηθήο πνπ εμεηάδνληαη ζηηο ζπζηάζεηο αλά ρψξα/Μ, 

ζηηο δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ζηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε παξέκβαζε ησλ ηακείσλ ηνπ ΚΠ πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζε 

ζηνρεπκέλν αξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζην λα ππάξρεη 

ζπλεθηηθφηεηα κε ηηο επελδχζεηο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ζε γεηηνληθέο ρψξεο.  

 

Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη πέληε πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο 

πξνθιήζεηο ηεο ρψξαο βάζεη ησλ νπνίσλ λα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

επφκελε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-20. 

Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο δελ έρεη αμηνινγηθφ 

ραξαθηήξα, ηνλίδεηαη σζηφζν, φηη νη κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα 

εζηηαζηνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα 

πξέπεη λα ζηεξίμεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο.  

 

 Γεκηνπξγία θηιηθνχ πεξηβάιινληνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ  

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, κέζσ ηεο:  
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 Μείσζεο ηεο δηνηθεηηθήο επηβάξπλζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηεο  

θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο  

 Γηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη παξνρή πξνεγκέλσλ 

ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο  

 ηήξημεο  ζηνρεπκέλσλ ηνκέσλ κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

 Δλίζρπζεο  ησλ ζπλδέζεσλ ηεο Δ&Α&Κ κε ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 ηήξημεο  θαη πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ βειηησκέλσλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο, ελεξγεηηθήο έληαμεο θαη εθπαίδεπζεο/αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, 

κέζσ ηεο: 

 Μεγαιχηεξεο  έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε βειηησκέλεο θαη 

θαηλνηφκεο πνιηηηθέο ελεξγνπνίεζεο 

 Βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επάξθεηαο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ 

γηα ηνπο αλέξγνπο 

 Δλζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ θαη πγηνχο γήξαλζεο 

 Πξνψζεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθψλ ελεξγεηηθήο 

έληαμεο 

 Βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη 

ηεο δηά βίνπ κάζεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

 

 Γηαηεξήζηκε ππνδνκή γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε κέζσ ηεο: 

 Γεκηνπξγίαο ζχγρξνλσλ θαη δηαηεξήζηκσλ ππνδνκψλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο,  

 Βειηηζηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο (νινθιήξσζε ελφο ζχγρξνλνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, δηαζχλδεζε ησλ ιηκέλσλ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν, ηηο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο κε ηξίηεο ρψξεο θαη 

νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ). 

 Δθζπγρξνληζκνχ ησλ  ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ 

 Γηαζθάιηζεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ιπκάησλ 

 

 Φηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε επάξθεηα πφξσλ νηθνλνκία γηα αλάπηπμε θαη 

απαζρφιεζε, κέζσ ηεο: 

 Βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 Πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη κεηξηαζκφο ηεο 

 Μεηάβαζεο ζε κηα ελεξγεηαθά απνδνηηθή νηθνλνκία κε ρακειέο εθπνκπέο 

άλζξαθα θαη ηεο  πξνψζεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) 

 

 Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη ππφινγε δηνίθεζε, κε 

εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο: 

 Σε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο. 

 Σε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο, ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο 
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 Σελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο θηλεηνπνίεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

3.4. Ο εζληθόο αλαπηπμηαθόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020 

Ήδε απφ ην επηέκβξην ηνπ 2012 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζην πιαίζην ηνπ «λένπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο (ΔΠΑ)» γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. χκθσλα κε ηε 2ε Δγθχθιην 

ρεδηαζκνχ, νη εζληθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 έρνπλ 

δηακνξθσζεί σο εμήο: 

Αλαπηπμηαθό όξακα 

«Ζ ζπκβνιή ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, έρνληαο σο αηρκή ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη 

αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο». 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο απηνχ επηιέγνληαη πέληε (5) θχξηνη άμνλεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, 

 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο 

ρψξαο είλαη ε ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ηεο εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ κε 

δηεζλψο αληαγσληζηηθνχο ηνκείο (θπξίσο ππεξεζηψλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο) πξνο ηελ 

παξαγσγή δηεζλψο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαζψο θαη ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο. 

 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο 

θνηλσληθή ελζσκάησζε 

Ο ζηφρνο απηφο αθνξά θπξίσο ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζχδεπμε ησλ 

αλαδεηνχλησλ εξγαζία κε ηηο λέεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη λα απνθεπρζεί ε 

κεηαηξνπή ηεο αλεξγίαο απφ θπθιηθή ζε δηαξζξσηηθή. Έλα ηέηνην παθέην ζα 

πεξηιακβάλεη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηε ζέζπηζε ελφο 

επαξθνχο δηθηχνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα φζνπο έρνπλ αλάγθε. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην 

πεξηβάιινλ 

Ο ζηφρνο απηφο αθνξά ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ κε 

ελίζρπζε ηεο Απαζρφιεζεο , απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ρακειά επίπεδα 

εθπνκπψλ άλζξαθα, κε θχξηα επηδίσμε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε παξάιιειε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ Πνιηηψλ. 

 Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε 

Αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξψλ θαη 

ηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε θχξηα Βαιθαληθή πχιε θαη θφκβν κεηαθνξψλ ηεο 
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Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, επαξθψο ζπλδεδεκέλεο κε ηα άιια θξάηε κέιε θαη θπξίσο 

ηνλ θεληξηθφ αλαπηπμηαθφ ππξήλα ηεο Δ.Δ. 

 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

Ζ κεηαξξχζκηζε απηή απνηειεί πξνυπφζεζε αιιά θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζε ηξνρηά αλάθακςεο θαη αθνξά ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

απηφλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

3.5. Ο εζληθόο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο  

Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο απνθηά ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε ζεζκηθή 

βάζε κε ην Ν.2742/99. Χζηφζν, ηα πξψηα ζεζκνζεηεκέλα θείκελα ηνπ εζληθνχ 

ρψξνπ ζπγθξνηνχληαη κε ηα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) πνπ ζπλζέηνπλ θαηά κηα άληζε θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε  πξνζέγγηζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, σζηφζν πξνζέθεξε κηα πξψηε 

εηθφλα γηα ηελ ρσξηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο – πιελ Αηηηθήο – θαζψο  θαη ηηο 

πξννπηηθέο ρσξηθήο αλάπηπμεο. Με ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΠΑΜΘ ηεο 20.06.2003 νξηζηηθνπνηείηαη θαη ην ηζρχνλ ΠΠΥΑΑ 

(ΦΔΚ 1471 ηεο 9.10.2003). Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζεζκνζεηείηαη ζηηο 3.8.2008 κεηά απφ κηα πεληαεηία θαη 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε έθδνζεο ηεο ζεηξάο ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ εμεηδηθεπκέλε ηνκεαθή ζεψξεζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. Σν 2008 – 2009 

εγθξίλνληαη ηα Δηδηθά Πιαίζηα γηα ηηο ΑΠΔ, ηνλ Σνπξηζκνχ θαη ηε Βηνκεραλία θαη 

πξφζθαηα, ην 2011 γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο.   

Σα Δηδηθά Υσξνηαμηθά αληηκεησπίδνπλ ηνκείο ηεο παξαγσγήο (ηνπξηζκφο, 

βηνκεραλία, πδαηνθαιιηέξγεηεο, ΑΠΔ) παξνπζηάδνληαο θαη απηά αδπλακίεο 

πζηέξεζεο σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ.  

 

Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν εμειίζζεηαη ε αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηφζν ηνπ 

ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο φζν θαη ηνπ ΔΠΥΑΑ γηα ηνλ Σνπξηζκφ, παξάιιειεο 

δηαδηθαζίεο πνπ αλ ζπληνληζηνχλ, απνηεινχλ θαη επθαηξία ζπγθξφηεζεο ελφο 

ζπλεθηηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ΠΑΜΘ. 

3.5.1. Ο βαζκόο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ 

Απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ ζηελ ΠΑΜΘ γηα ην λέν ρσξνηαμηθφ 

ζρέδην - ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν απηνδηνίθεζεο Β‟ βαζκνχ - 

επηζεκαίλεηαη θαη‟ επαλάιεςε ε „έιιεηςε αθνκνίσζεο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ‟ 

θαζψο ην ρσξνηαμηθφ πθίζηαηαη, αλ θαη θάπνηνη άμνλέο ηνπ έπαςαλ λα ηζρχνπλ, 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν πνπ δηάθνξεο πιεπξέο πξνζδίδνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν Θεζκηθφ Πιαίζην.  Οη πξνζδνθίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο ζπληειεζηέο γηα 

ηηο ρσξηθέο πνιηηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη πεξηερφκελν πνπ 

πξνζδίδεηαη:  

 Γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε σο άζθεζε πνιηηηθήο ή δπλαηφηεηα παξέκβαζεο 

ζην πιαίζην ηεο πεξηνξηζκέλεο ζε γλσκνδνηηθφ επίπεδν αξκνδηφηεηα ηεο. 

 Γηα ηελ Πεξηθέξεηα σο Γηνηθεηηθφ κεραληζκφ -θαη θπξίσο ηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε- ε αλάγθε ζπγθεθξηκέλσλ θαη επεμεξγαζκέλσλ ζην ρψξν 

θαηεπζχλζεσλ πνπ λα θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ζεκαληηθήο θιίκαθαο 

αδεηνδνηήζεσλ.  
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 Γηα ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ε δπλαηφηεηα αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηνλ κεζνπξφζεζκν ηνπιάρηζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ησλ 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

 Γηα ηνλ ηνπηθφ παξάγνληα ησλ Γήκσλ ε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο, 

θπζηθψλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηειηθά εκθαλίδνληαη ζηελ εδαθηθή 

ηνπο πεξηθέξεηα.  

Με ηε ζχληνκε απηή παξάζεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ειιεηκκάησλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ ηζηνξηθά δηαλχεη ηα πξψηα 

βήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., δηαθαίλεηαη φηη ηελ πεξίνδν απηή ε 

δηαδηθαζία καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ ζηε ΠΑΜΘ κπνξεί λα θηλεζεί ζε ζρεηηθά 

επξχηεξα πιαίζηα κηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

φηη  βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Δμάιινπ ν νξίδνληαο 15-εηίαο πνπ 

θαζνξίδεη  ην ειάρηζην φξην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ κεζν-καθξνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Σξέρνπζεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηεηακέλε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο ρψξαο θαίλεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηφζν ην 

πεξηερφκελν φζν θαη ηελ ζεζκηθή ηνπ εκβέιεηα θαζηζηψληαο ηελ παξέκβαζε ηεο 

πεξηθέξεηαο ζην επίπεδν απηφ ηνπ ζρεδηαζκνχ αθφκε πεξηζζφηεξν αλαγθαία.  

a. Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(ΦΔΚ 1471 ηεο 9.10.2003) 

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γηαθξίλεη ηξεηο κεγάιεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο (πεδηλέο, εκηνξεηλέο, νξεηλέο) θαη 

θαηεγνξηνπνηεί ηηο πφιεηο θαη νηθηζκνχο αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ ηνπο 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη 

έλα κνληέιν δηνηθεηηθήο πξσηαξρηθψο νξγάλσζεο κε θέληξν ηελ Κνκνηελή 

(θαηεγνξία 1) θαη κε «δνξπθφξνπο» ηηο ππφινηπεο πφιεηο κε ηε Αιεμαλδξνχπνιε 

ζε έλα πην αλαβαζκηζκέλν ξφιν ιφγσ ηνπ ιηκέλα ηεο. Γηα θάζε κία απφ ηηο 

πεξηνρέο απηέο θαζνξίδεη αξκνδηφηεηεο αλάινγα κε ην πινχην πνπ δηαζέηνπλ ε 

θάζε κία, θαη ζε ηξίην επίπεδν αλάιπζεο θαζνξίδνληαη θαη γηα ηηο ππφινηπεο 

νηθηζηηθέο πεξηνρέο δηαθξηηνί άμνλεο αλάπηπμεο. 

 Καζνξίδεηαη πιήξσο ε ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ε γεσπνιηηηθή ηεο 

αλαβάζκηζε κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο – 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ελψ νξίδεηαη θαη ε ρξήζε ησλ ΑΠΔ θαη ησλ γεσζεξκηθψλ 

πεδίσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα θαη ην ξφιν  πνπ ζα πξέπεη 

λα δηαδξακαηίζεη ζην κέιινλ, θαζψο ε Πεξηθέξεηα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή 

ζέζε απφ άπνςε εχθνξσλ πεδηάδσλ ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. 

Δπηζεκαίλνληαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ζε επίπεδν κεηαπνίεζεο, 

θηελνηξνθίαο, πδαηνθαιιηεξγεηψλ. 

 ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ κεηαιιεπηηθνχ πινχηνπ δελ δίλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο,. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε 

πεηξειαίνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη πεξηνξηζκέλε θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε πνπ 

ππάξρεη ζηελ εμφξπμε καξκάξνπ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη επθξηλέο πιαίζην 

νξζνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη αμηνπνίεζεο. 

 Φπζηθνί πφξνη - πδαηηθφ δπλακηθφ – πεξηβάιινλ, ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα θαη 

πξνηείλνληαη ηξφπνη δηαρείξηζεο. 

b. Σν Γεληθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 
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(ΓΠΥΑΑ) ΦΔΚ 128/Α/3.7.2008 

Με ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ην θπξίσο θείκελν, ην Γεληθφ Πιαίζην αληηκεησπίδεη 

ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ζην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηεο ρψξαο ζε δηαπεξηθεξεηαθή 

θιίκαθα ζεψξεζεο. Χζηφζν, αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα 

ΑΜΘ, ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν νηθηζκψλ, ηηο ππνδνκέο θαη ηε δηάξζξσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν.  

Σα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ έκκεζα ή άκεζα αθνξνχλ ηελ ΠΑΜΘ αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ είηε σο δηαπηζηψζεηο είηε σο θαηεπζχλζεηο.  

 Αλαγλσξίδεηαη ε κεηνλεθηηθή ζέζε ηεο ΠΑΜΘ, πνπ καδί κε ηελ Ήπεηξν θαη ηε 

Γπηηθή Διιάδα κεηνλεθηνχλ σο πξνο ην εηζφδεκα, ηελ επεκεξία θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

 ε αληίζεζε κε ην ΠΠΥΑΑ (ΦΔΚ 1471 9.10.2003), πξνηείλεηαη ην κνληέιν ηνπ 

δηπφινπ Κνκνηελήο - Αιεμαλδξνχπνιεο 

 Γηαπηζηψλνληαη νη πξννπηηθέο αγξνηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

κεγάισλ πεδηλψλ θαη γφληκσλ εθηάζεσλ, θαζψο θαη ε πξννπηηθή εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ.  

 Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά γηα ηε ζπκβνιή ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

(Δγλαηία – θάζεηνη άμνλεο, ζηδεξφδξνκνο, ιηκέλεο) κε έκθαζε ζηε ζχλδεζε κε 

ηνπο δηεπξσπατθνχο άμνλεο.   

 Ζ ΠΑΜΘ θαη ν ξφινο ηεο σο θφκβνπ ή πχιεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αληαιιαγψλ κε ην ΝΑ Βαιθαληθφ θαη ηνλ παξεπμείλην ρψξν ηνλίδεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο.  

 Καηαγξάθνληαη γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλεο θαηεγνξίεο 

ρψξνπ „νξεηλφο, παξάθηηνο, παξακεζφξηνο‟. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο έρνπλ ήδε 

αξρίζεη λα εμεηδηθεχνληαη γηα ηελ ΠΑΜΘ θαη λα εθαξκφδνληαη γηα ηνλ νξεηλφ θαη 

παξάθηην ρψξν κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (ΟΠΒΑΟΡ, Παξάθηηα Εψλε). 

 Γηα ηελ παξακεζφξην, δειαδή ηελ ΠΑΜΘ σο ζπλνξηαθή πεξηνρή – εμσηεξηθψλ 

θαη εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ – αλαδεηθλχνληαη επθαηξίεο ζπλεξγαζηψλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο γείηνλεο ρψξεο ζηνπο ηνκείο ηεο ‘επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηνπ ηνπξηζκνύ, 

ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο δηαρείξηζεο  ησλ πδάησλ θαη γεληθά ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ηνπ ζπλνξηαθνύ ειέγρνπ’. 

 Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη ζηα δπν ιηκάληα 

(Καβάια, Αιεμαλδξνχπνιε) σο θνκβηθά ζεκεία ζχγθιηζεο, θπξίσο 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ έληαμεο ζηα δηεζλή δίθηπα. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ιηκέλα 

Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ηνλ νπνίν ν ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη θάζε είδνπο 

εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγία (δηπιηζηήξηα, εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, 

πεηξειαηνεηδψλ, εθνδηαζκνχ πινίσλ, πξφγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ θιπ.) 

 Σέινο, πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε ε πξφηαζε πηνζέηεζεο δπν λέσλ  

παξαιηαθψλ παλεπξσπατθψλ δηαδξφκσλ  θαηά κήθνο ηεο Αδξηαηηθήο θαη αθηψλ 

ηνπ Δχμεηλνπ (γηα ηελ ΠΑΜΘ: Αιεμαλδξνχπνιε – Οξκέλην – Μπνπξγθάο – 

Βάξλα – Κσζηάληδα – Βνπθνπξέζηη). 

c. Σν Δηδηθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα 

ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΠΥΑΑ – ΑΠΔ, ΦΔΚ 

2464/Β/3.12.2008) 

c.1. Αηνιηθή Δλέξγεηα  
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Ζ Πεξηθέξεηα πεξηιακβάλεη ζην αλαηνιηθφ αθξαίν ηεο ηκήκα κηα απφ ηηο ηέζζεξηο 

Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (Π.Α.Π.) ηεο ρψξαο. Απηή ρσξνζεηείηαη ζην 

λφηην ηκήκα ηεο Π.Δ. Έβξνπ θαη ηελ βνξεηναλαηνιηθή νξεηλή Ρνδφπε. Απνηέιεζκα 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ είλαη θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζηνπο 

Γήκνπο Αιεμαλδξνχπνιεο, Γ.Δ. νπθιίνπ, Γ.Δ. Σπρεξνχ, Γ.Δ. Αξξηαλψλ, θαη Γ.Δ. 

Κέρξνπ, φπνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη απμεκέλε θέξνπζα ηθαλφηεηα απφ ην Δηδηθφ 

Πιαίζην ζε αξηζκφ θαη έθηαζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ. 

Ζ ρσξνζέηεζε ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ θαη ηα ζρεηηθά κεγέζε ξπζκίδνληαη κε 

αλαιπηηθνχο θαλνληζηηθνχο φξνπο πεξηνρψλ απνθιεηζκνχ θαη ειέγρνπ γηα ηηο 

επηπηψζεηο ζην ηνπίν. 

c.2. Λνηπέο Δγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. 

Σν ΔΠΥΑΑ πεξηιακβάλεη γεληθέο ξπζκίζεηο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηα Μηθξά 

Τδξνειεθηξηθά Έξγα (ΜΤΖΔ), ηηο εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο, 

εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο απφ βηνκάδα ή βηναέξην θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο 

γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο πξνβιέπνληαη γεληθέο θαηεπζχλζεηο, 

νξηζκέλνη φξνη πεξηνρψλ απνθιεηζκνχ θαη έλα απινχζηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζε 

ζρέζε κε ηα Αηνιηθά Πάξθα.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ δπλεηηθή αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ 

πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Σα απμεκέλα θίλεηξα θαη ε δηάζεζε ζρνιαδνπζψλ εθηάζεσλ ηφζν ζηνλ αγξνηηθφ 

ρψξν φζν θαη ζε ππνδνρείο βηνκεραλίαο έρνπλ πξνζειθχζεη επελδχζεηο γηα 

Φσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο κε ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηηο ΒΗΠΔ. 

d. Δηδηθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(ΔΠΥΑΑ) γηα ηελ Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151/Α ΑΑΠΘ ηεο 13.4.2009) 

Σν Δηδηθφ Πιαίζην αλαθέξεηαη ηφζν ζην γεληθφ επίπεδν ζηξαηεγηθήο γηα ηε ρψξα φζν 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη λνκνχ. ηηο βαζηθέο 

δηαπηζηψζεηο αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηηο ηάζεηο απνβηνκεράληζεο ηελ νηθνλνκίαο. Ζ 

Πεξηθέξεηα ΑΜΘ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο πφινπο δηαπεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο δηαθξίλνληαο δπν  πφινπο: ηε δψλε Καβάιαο – Ξάλζεο – Γξάκαο θαη ηε 

δψλε Αιεμαλδξνχπνιεο – Κνκνηελήο. 

Ο ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ή εμπγίαλζε νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αιιά θαη δηάζπαξηε ή κεκνλσκέλε εγθαηάζηαζε εθηφο ζρεδίνπ, 

σζηφζν δηαθξίλεηαη ε πξφζεζε κε ρξήζε θηλήηξσλ ή δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πεξηνξηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν. 

Με γεληθνχο φξνπο ηίζεηαη πξνο δηεξεχλεζε ε ζθνπηκφηεηα δεκηνπξγίαο ειεχζεξσλ 

δσλψλ ζηελ Καβάια ή ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη άιιεο παξακεζφξηεο πεξηνρέο.  

Σν ρσξνηαμηθφ πξφηππν γηα ηελ ΠΑΜΘ πνπ πξνηείλεηαη αλαγλσξίδεη σο θχξην άμνλα 

ηελ δψλε ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ππνδνρείο ΒΗΠΔ – 

ΒΗΟΠΑ σο ζεκαληηθή κε αμηνπνηεκέλε ππνδνκή. Αλαθέξνληαη επίζεο δπλαηφηεηεο 

ρσξνζέηεζεο ειεχζεξσλ δσλψλ ζηα ιηκάληα Καβάιαο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο θαζψο 

θαη ζε ζπλνξηαθνχο ππνδνρείο (Οξκέλην, Γ.E. Σξηγψλνπ). 

e. Δηδηθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(ΔΠΥΑΑ) γηα ηνλ Σνπξηζκό (ΦΔΚ 1138/Β ΑΑΠΘ ηεο 11.6.2009) 

Σν ηζρχνλ εηδηθφ πιαίζην αλαγλσξίδεη κηα ζεηξά θαηεγνξηψλ ηνπ ρψξνπ σο πξνο ηηο 

θαηεπζχλζεηο, ην πξφηππν θαη ηε δεθηηθφηεηα κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. ε 
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ζπλδπαζκφ κε ηνπξηζηηθνχο πφξνπο θαη ηηο ππνδνκέο ζπγθξνηείηαη ε γεληθή 

θαηεχζπλζε γηα θάζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή.  

ηελ ΠΑΜΘ αλαγλσξίδνληαη 5 πεξηνρέο δηαθνξεηηθήο ηππνινγίαο ηνπ ρψξνπ 

αλαδεηθλχνληαο ηηο πνιιαπιέο θαηεπζχλζεηο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη δπλαηνηήησλ 

δηάρπζεο ζην ρψξν ηεο Πεξηθέξεηαο. πλνπηηθά απηέο είλαη 11 : 

 

Αλαπηπγκέλεο Σνπξηζηηθά Πεξηνρέο (Α) Θάζνο, Νέα Ζξαθιείηζα, Νέα Πέξακνο  

Αλαπηπζζφκελεο Σνπξηζηηθά Πεξηνρέο 

(Β1) κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ  

Μάθξε, Γίθεια, Μαξψλεηα 

Αλαπηπζζφκελεο Σνπξηζηηθά Πεξηνρέο 

(Β2) κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο ήπησλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Ρνδφπε, ξε 

Λεθάλεο, Παγγαίν, χκβνιν, Φαιαθξφ – 

Παξαλέζηηα πεξηνρή – Γέιηα Έβξνπ, 

Γαδηά, Παξάξδηεο πεξηνρέο 

Πεξηνρέο Σνπξηζηηθνχ Δλδηαθέξνληνο (Γ) 

κε κεηνλεθηήκαηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

θπξίαξρεο ρξήζεηο άιιεο απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

Πνκαθνρψξηα (βφξεηαο Ξάλζεο – 

Κνκνηελήο), Ρνδφπε (Διάηηα) 

 

Λνηπέο θαηεγνξίεο σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο κνξθέο αλαςπρήο αθνξνχλ 

ηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηνλ ηνπξηζκφ ζηνλ 

λεζησηηθφ ρψξν ζε έκκεζε ή άκεζε ζρέζε κε ηα παξάιηα (Θάζνο, ακνζξάθε). 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε αιιά δελ αλακέλεηαη 

λα αλαηξέςεη ηελ παξαπάλσ αλαθεξζείζα δνκή ηνπ ρψξνπ ή ηηο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο.  

Οξηζκέλεο αιιαγέο ελδερνκέλσο λα αθνξνχλ ηχπνπο θαη κνξθέο ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε πξφζθαηε λνκνζεζία (ζχλζεηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα) θαη επειημία ζηνπο πεξηνξηζκνχο αθαηνίθεησλ λεζίδσλ θαη 

βξαρνλεζίδσλ 12.  

f. Δηδηθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(ΔΠΥΑΑ) γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο  (ΦΔΚ 2505/Β ηεο 4.11.2011) 

θνπφο ηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο είλαη θπξίσο ε ξχζκηζε 

ρσξνζέηεζεο θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ εθηξνθήο ζε 

νξγαλσκέλνπο ρψξνπο κε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ ηερληθψλ κέζσλ. Πξνβιέπνληαη 

Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Α.Τ.) ζηνλ παξάθηην ζαιάζζην ρψξν 

επξχηεξεο έθηαζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα ΠΟΤ πεξηνρψλ κέζα ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ εγθαηαζηάζεηο νξγαλσκέλσλ ππνπεξηνρψλ (Π.Ο.Α.Τ.). 

Πξνβιέπνληαη επίζεο θαη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ  κεηεγθαηάζηαζε, ηελ 

επέθηαζε ή ηελ ίδξπζε λέσλ Π.Ο.Α.Τ 

ηελ ΠΑΜΘ νξηνζεηνχληαη 5 πεξηνρέο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ: 

Πίλαθαο 3: Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 

 

Β: ΠΔΡΗΟΥΔ Π.Α.Τ. ΜΔ ΠΔΡΗΘΧΡΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

                                                 
11

 Βλ. Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΡΑΜΘ 2012 – 2014, ςελ.125 
12

 Βλ. Σχζδιο Ανακεϊρθςθσ ΕΡΧΣΑΑ για τον Τουριςμό (υπό διαβοφλευςθ) 
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Α/Α Πεξηνρή 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Αξκνδηφηεηαο Π.Α.Τ. 

Κχξηα Τδαηνθαιιηεξγεηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα 

Β.12 
ηξπκσληθφο 

Κφιπνο 
εξξψλ – Καβάιαο 

Ηρζπνθαιιηέξγεηα - 

Οζηξαθνθαιιηέξγεηα -

Λνηπνί Τδξίβηνη Οξγαληζκνί 

Β.13 
Ζξαθιείηζα - Νέα 

Πέξακνο 
Καβάιαο 

Β.14 

Άγηαζκα - 

Κεξακσηή – 

Δξάζκην 

Καβάιαο – Ξάλζεο 

Β.15 Μαξψλεηα Ρνδφπεο – Έβξνπ 

Γ: ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Γ.2 
Βηζησληθφο 

Κφιπνο 
Ξάλζεο – Ρνδφπεο 

Ηρζπνθαιιηέξγεηα - 

Οζηξαθνθαιιηέξγεηα -

Λνηπνί Τδξίβηνη Οξγαληζκνί 

Πεγή: ΔΠΥΑΑ γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο   

Απφ ηηο δηάθνξεο αλαθνξέο ζε δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο Π.Ο.Α.Τ. 

ην Δηδηθφ Πιαίζην παξαπέκπεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρσξνζεηήζεσλ ζηα ΓΠ θαη 

ΥΟΟΑΠ σο πξνο ηα θξηηήξηα ζπκβαηφηεηαο κε ηηο ρξήζεηο γεο ζην ρεξζαίν ρψξν 

θαζψο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε.  

g. Η πξόζθαηε γεληθή λνκνζεζία γηα ην Πεξηβάιινλ, ηε Υωξνηαμία θαη ηνλ 

Σνπξηζκό 

Σελ πεξίνδν 2010 – 2011 βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ζέζπηζε ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ ζε 

θεληξηθφ επίπεδν πνπ έκκεζα ή άκεζα παξεκβαίλνπλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε 

ρσξνηαμία. Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο πεξηφδνπ θξίζεο θαη νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ζ εθ ησλ άλσ απηή 

παξέκβαζε ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ 

βαζηθή λνκνζεζία γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ρψξνπ (Ν.2742/99, Ν.2508/97) δεκηνπξγεί 

πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζην ήδε πνιχπινθν ζεζκηθφ θαζεζηψο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

επίιπζε ηνπο ζην πεδίν εθαξκνγήο αιιά ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχνπλ θαη ηάζεηο θαη 

θαηεπζχλζεηο πνπ καθξνπξφζεζκα ζα αθνινπζεζνχλ θαη πηνζεηεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο ζεζκηθήο ζεψξεζεο ηνπ ρψξνπ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα λνκνζεηήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα αμηνινγεζεί θαη ζηελ πξάμε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

g.1. Ν.3937 (ΦΔΚ 60/Α / 31.03.2011) – Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

Οξηζηηθνπνηείηαη ν θαηάινγνο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 (34 ΕΔΠ θαη ΔΕΓ γηα 

ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ), θαηαηάζζνληαη φιεο νη πεξηνρέο πξνζηαζίαο θαη ζεζπίδνληαη 

φξνη γηα ηηο επηηξεπφκελεο εληφο απηψλ δξαζηεξηφηεηεο.  

Σαμηλνκνχληαη θαη νη ππφινηπεο πεξηνρέο πξνζηαζίαο (εζληθνί δξπκνί, θαηαθχγηα 

άγξηαο δσήο), θαζψο θαη λεφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξαζηαηεπφκελα ηνπία 

πνηθίισλ θαηεγνξηψλ (αηζζεηηθφ δάζνο, γεσπάξθν, αγξνηηθφ/αζηηθφ ηνπίν θ.ά.). 

Δθηελείο αλαθνξέο αθνξνχλ ζέκαηα ζεκαληηθά γηα ηελ ΠΑΜΘ φπσο ε θχιαμε 

πγξνηφπσλ γεληθψο αιιά θαη πεξηνρψλ Ramsar, θαζψο θαη ε ζέζπηζε φξσλ θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αιηεία ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ηελ παξάθηηα δψλε.   
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g.2. Ν.3986 (ΦΔΚ 152/Α / 1.07.2011) – Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 

Ηδξχεηαη ν θνξέαο „‟Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ.„‟ 

θαη ζεζπίδνληαη αλαιπηηθνί φξνη γηα ηελ πνιενδνκηθή σξίκαλζε αθηλήησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πξνβιέπεηαη ε έγθξηζε Δηδηθψλ ρεδίσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζηψλ 

Αθηλήησλ (ΔΥΑΓΑ) θαζψο θαη νη φξνη ρσξνζέηεζεο ζε ζρέζε κε ηα ΓΠ-

ΥΟΟΑΠ. Ζ δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ζηελ ΠΑΜΘ εθφζνλ απηέο εληνπηζηνχλ θαη ηχρνπλ έληαμεο ζην 

πξφγξακκα ηδησηηθνπνίεζεο. 

g.3. Ν.4014 (ΦΔΚ 209/Α/21.09.2011) – Πεξηβαιινληηθή Αδεηνδόηεζε Έξγσλ θαη   

Γξαζηεξηνηήησλ, Ρύζκηζε  Απζαηξέησλ ζε πλάξηεζε κε Γεκηνπξγία 

Πεξηβαιινληηθνύ  Ιζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο Αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ  

Πεξηβάιινληνο 

Πξφθεηηαη γηα λφκν πνπ αθνξά ζέκαηα ηνπ ΤΠΔΚΑ. Σν πξψην ηκήκα αθνξά ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε γηα θάζε θαηεγνξία έξγσλ ηνπ Ν.1650/86, εηδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηηο πεξηνρέο NATURA 2000 θαη ζεζκνζέηεζε πκβνπιίνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο ζην ΤΠΔΚΑ. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε είλαη ε εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ κε ηελ Τ.Α. 1985/2012 (ΦΔΚ21/Β/13.1.2012) „Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο‟ κε ηελ νπνία 

αληηκεησπίδεηαη ζπζηεκαηηθά ην πξφβιεκα ραξαθηεξηζκνχ θάζε έξγνπ. 

 

g.4. Κ.Τ.Α.  145116 (ΦΔΚ 354/8.3.2011)Καζνξηζκόο κέηξσλ, όξσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Πξφθεηηαη κηα απφθαζε ε νπνία αληηκεησπίδεη πιένλ ην λεξφ ηεο εθξνήο απφ ηα 

επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα σο κέξνο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ζέηεη ηηο βάζεηο 

γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (εκπινπηηζκφο 

ππφγεηνπ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο, άξδεπζε θιπ). 

 

g.5.  Ν. 4002/11 (ΦΔΚ 180 Α/22-8-2011) – Μέξνο Β: Πξνώζεζε Σνπξηζηηθώλ 

Δπελδύζεσλ, ύλζεηα Σνπξηζηηθά Καηαιύκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο Σνπξηζηηθήο 

Ννκνζεζίαο 

Οξίδνληαη νη φξνη αδεηνδφηεζεο ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ άλσ ησλ 300 θιηλψλ ζε 

γήπεδα άλσ ησλ 150 ζηξεκκάησλ  ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσκέλε παξαζεξηζηηθή 

θαηνηθία, θαζψο θαη δηάθνξα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ ηνπ 

Σνπξηζκνχ θαη ηελ ζρέζε ησλ αλαπηχμεσλ κε ηα ΥΟΟΑΠ – ΓΠ. Μέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ απηνχ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεγάινπ κεγέζνπο 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε κνξθή νξγαλσκέλεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο ζε 

παξαιηαθέο θπξίσο πεξηνρέο ηεο ΠΑΜΘ.   

 

g.6. Ν.4061/12 (ΦΔΚ 66/22-3-2012) Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία αθηλήησλ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ − Ρύζκηζε εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

Οξίδνληαη νη φξνη παξαρψξεζεο θαη δηαρείξηζεο εθηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

Τπ.Α.Α.Σ., γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. 

 

http://www.brain-tax.com/info-news/260-nomos-4002-2011-fek-180-a-tropopoihsh-syntaksiodotikhs-nomothesias-tyxera-paixnidia-katarghsh-syfxwneysh-yphresiwn-dhmosioy
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πκπεξαζκαηηθά, ζα έιεγε θαλείο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππεξθείκελνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ππνλνκεχεηαη:  

 απφ ην ζχλνιν πνιχπινθσλ λνκνζεηεκάησλ ππνθείκελνπ ζεζκηθνχ επηπέδνπ πνπ 

επεξεάδνπλ „απνηειεζκαηηθά‟ ηελ εθαξκνγή, ζε θαηεπζχλζεηο πνπ ελίνηε 

αλαηξνχλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ, θαη 

 απφ κηα δχζθακπηε δεκφζηα δηνίθεζε κε πνιιέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ιφγσ 

αλαθαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη ζπγρσλεχζεσλ δπζρεξαίλνπλ ηελ φπνηα 

πξνζπάζεηα επέλδπζεο θαη απνξξφθεζεο πφξσλ.  

ηε ζπγθπξία απηή πξνζηίζεηαη έλα εμειηζζφκελν πιαίζην λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

πνπ νπζηαζηηθά παξαθάκπηεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην σο αλαγθαηφηεηα πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηελ άκεζε αδεηνδφηεζε επελδχζεσλ αζθψληαο νηνλεί θαη πνιηηηθή γεο 

(δεκφζηα αθίλεηα, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θ.ά.) 

Ζ Υσξνηαμηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ηεο ΠΑΜΘ αληηκεησπίδνληαη ζεζκηθά 

απφ ην πιέγκα ησλ παξαπάλσ λνκνζεηεκάησλ ζην βαζκφ πνπ επηηπγράλεηαη κηα 

ζπγθξνηεκέλε θαη ζαθήο πξνζέγγηζε, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη 

αληηθάζεηο, θελά θαη δπζρέξεηεο εξκελεηψλ.  

3.6. Ο Τπνθείκελνο ρσξνηαμηθόο θαη πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο 

a. Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ) – ρέδηα Υωξηθήο θαη Οηθηζηηθήο 

Οξγάλωζεο Αλνηθηήο Πόιεο (ΥΟΟΑΠ) 

ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ φπσο θαη ζηελ ππφινηπε ρψξα εμειίζζεηαη απφ ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ Ν.2508/97 ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο ησλ ΓΠ θαη 

ΥΟΟΑΠ. Ο ζρεδηαζκφο ζπλαληά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε φιε ηε ρψξα πνπ 

ζπλνςίδνληαη ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ, έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαηεπζχλζεσλ θ.ά. Ο ζρεδηαζκφο έρεη 

πεξηνξηζηεί κέρξη ζήκεξα ζηηο ελφηεηεο Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ κηα θαη δελ έρεη 

ελαξκνληζηεί ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηα λέα 

δεδνκέλα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο „Καιιηθξάηε‟. 

Μηα κφλν πεξηθέξεηα (ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) έρεη θαιχςεη ζεκαληηθφ ηκήκα 

ησλ ΟΣΑ θαη έρεη νινθιεξψζεη ηα πεξηζζφηεξα, ελψ ζηελ ππφινηπε ρψξα νη 

επηδφζεηο εγθξίζεσλ βξίζθνληαη ζε ρακειφ επίπεδν. 

ηελ γεληθή απηή θαηάζηαζε ρακειψλ επηδφζεσλ ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ 

ζπγθαηαιέγεηαη καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο πεξηθέξεηεο κε ηνλ 

κηθξφηεξν αξηζκφ ΟΣΑ ζηηο νπνίεο έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο 

ζρεδίσλ ηνπ ΓΠ-ΥΟΟΑΠ. 

Σα ΓΠ – ΥΟΟΑΠ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε Καιιηθξαηηθφ επίπεδν θαη 

αξζξσζνχλ ζπληνληζκέλα, πξάγκα πνπ κέρξη ζήκεξα ζ‟ φιε ηε ρψξα δελ 

επηηπγράλεηαη.  

Ζ ζπγθξφηεζε απηψλ ησλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ νθείιεη λα επεξεάζεη πξνο ηα πάλσ ην 

ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο κε θφκβν ην Πεξηθεξεηαθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην.  

 

Πίλαθαο 4: ρέδηα ΓΠ – ΥΟΟΑΠ ζηελ ΠΑΜΘ 

ΓΠ - ΥΟΟΑΠ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΜΘ (Ν.2508/97) 

Α/Α ΟΣΑ ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ 
ΑΡΥΗΚΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΣΑΓΗΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

1 ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ 
ΓΠ ΓΖΜΟΤ 

ΗΑΜΟΤ 
2005 

Δγθξίζεθε Απνθ. 

Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο 
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ΑΜΘ (ΦΔΚ 

ΑΑΠΠ/19.11.2010) 

2 
ΓΖΜΟ 

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 

ΓΠ ΓΖΜΟΤ 

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 
2006 

ΥΟΠ θαη Έγθξηζε 

Γ.Γ. Απνθ. 

Γηνίθεζεο 

3 
ΓΖΜΟ 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΓΠ ΓΖΜΟΤ 

ΚΑΒΑΛΑ 
2007 

ΥΟΠ θαη Έγθξηζε 

Γ.Γ. Απνθ. 

Γηνίθεζεο 

4 
ΓΖΜΟ 

ΔΛΔΤΔΘΔΡΧΝ 

ΓΠ ΓΖΜΟΤ 

ΔΛΔΤΔΘΔΡΧΝ 
2008 

Δθπνλείηαη ην Β2 

ηάδην 

5 
ΓΖΜΟ 

ΟΡΦΑΝΟΤ 

ΥΟΟΑΠ ΓΖΜΟΤ 

ΟΡΦΑΝΟΤ 
2008 

Οξηζηηθνπνηείηαη ην 

Β1 ηάδην 

6 
ΓΖΜΟ 

ΣΡΑΗΑΝΟΤΠΟΛΖ 

ΥΟΟΑΠ ΓΖΜΟΤ 

ΣΡΑΗΑΝΟΤΠΟΛΖ 
2006 

Οξηζηηθνπνηείηαη ην 

Β1 ηάδην 

7 
ΓΖΜΟ 

ΑΜΟΘΡΑΚΖ 

ΥΟΟΑΠ ΓΖΜΟΤ 

ΑΜΟΘΡΑΚΖ 
2008 

Οξηζηηθνπνηείηαη ην 

Β1 ηάδην 

8 ΓΖΜΟ ΑΗΓΔΗΡΟΤ 
ΓΠ ΓΖΜΟΤ 

ΑΗΓΔΗΡΟΤ 
2009 

Οξηζηηθνπνηείηαη ην 

Β1 ηάδην 

9 ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ 
ΓΠ 

ΓΖΜΟΤΞΑΝΘΖ 
2011 

Δθπνλείηαη ην Α' 

ηάδην 

 

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ν ππνθείκελνο ζρεδηαζκφο πνπ αθνξά θξίζηκνπο 

ηνκείο φπσο νη ρξήζεηο γεο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν θαη ε νξγάλσζε ησλ νηθηζηηθψλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ππνιείπεηαη ηνπ ζηφρνπ λα θαιχςεη αθφκα θαη ηηο πεξηνρέο 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο. Με ζπλεθηηθφ ηξφπν έρνπλ θαιπθζεί νη παξαιηαθέο 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηεο Π.Δ. Καβάιαο, ε Γ.Δ. Ξάλζεο θαζψο θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ 

ζεκεξηλνχ Γήκνπ Ηάζκνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο ειιείςεηο αλαγθψλ πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηα αζηηθά θέληξα Γξάκαο, Κνκνηελήο, 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ηελ Π.Δ. Γξάκαο ζην ζχλνιν ηεο θαζψο θαη ην λεζί ηεο Θάζνπ.  

b. Σα Ρπζκηζηηθά ρέδηα (Ρ) αζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο ΠΑΜΘ 

Σα ξπζκηζηηθά ζρέδηα φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν.2508/97 απνηεινχλ έλα 

ελδηάκεζν επίπεδν ζρεδηαζκνχ κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν ρψξαο θαη ηνπ 

ππνθείκελνπ ζρεδηαζκνχ κηα θαη αθνξά ξχζκηζε κεγάισλ θαη κεζαίσλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ηεο ρψξαο ζε εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ επξχηεξν πεξηαζηηθφ 

ρψξν.. 

Γηα ηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ηνλ Ν.2508/97 φζν θαη απφ ην 

ηζρχνλ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Ρ θαη γηα ηελ Καβάια. Ζ επηινγή 

ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρ δελ ζα αθνξά κφλν ηνλ Καιιηθξαηηθφ 

Γήκν Καβάιαο πνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο Γ.Δ. Καβάιαο θαη Φηιίππσλ, πεξηνρή αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε σο πξνο ην θξηηήξην άκεζεο επηξξνήο ηνπ θέληξνπ πνπ θαίλεηαη λα 

πξνζεγγίδεη ην ζχλνιν ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ ηεο Π.Δ. Καβάιαο, δειαδή ηνλ πξψελ 

λνκφ Καβάιαο ρσξίο ηε Θάζν.   
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΗΗΗΟΟΟ   444    

4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

4.1. ΑΔΠ θαη Δπελδύζεηο 

Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ, κφιηο απφ ην 2005 θαη κεηά, βξέζεθε ζε θαιχηεξε ζεηξά 

θαηάηαμεο, ζε ζρέζε κε  ηηο ινηπέο Διιεληθέο πεξηθέξεηεο, σο πξνο ην θαηά θεθαιήλ 

παξαγφκελν ΑΔΠ (αξρηθά ζε ζρέζε κε ηελ Ήπεηξν θαη πξφζθαηα κε ηε Γπηηθή 

Διιάδα) 

Δηθόλα 6: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε PPS) σο πνζνζηό ηνπ κ.ν. ΔΔ-27 

 
Πεγή: Eurostat 

Ζ πξφνδνο απηή, ελ κέξεη κφλν, νθείιεηαη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ εμέιημε ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζηηο ΠΔ ηεο ΑΜΘ δείρλεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

ζέζεο ηεο ΠΔ Καβάιαο, νξηαθή βειηίσζε ηεο ΠΔ Ξάλζεο, ελψ ζεκαληηθή επηδείλσζε 

εκθαλίδνπλ νη ΠΔ Έβξνπ θαη Ρνδφπεο. Ζ ΠΔ Γξάκαο, πνπ θαηείρε ήδε απφ ην 2001 

ηελ ηειεπηαία ζέζε, επηδεηλψλεηαη πεξαηηέξσ. 

Οη επελδχζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ βαζίζηεθαλ ζηα θίλεηξα πνπ θαζνξίζηεθαλ 

ζηνπο Αλαπηπμηαθνχο Νφκνπο ηεο πεξηφδνπ κεηά ην 1990. Με ην Ν. 3299/2004 (πνπ 

θάιπςε ηε κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο) επηδνηήζεθε 

θπξίσο ν πξσηνγελήο θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, κε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ) ζηελ πεξηθέξεηα θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ηνπ Ν. 3299 δείρλνπλ φηη 

θπξίσο ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ήηαλ απηφο πνπ επσθειήζεθε απφ επελδχζεηο, φρη φκσο 

θαη ν πξσηνγελήο. Σν 2009 - έηνο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε ρψξα - 

ζεκαηνδνηεί ζεκαληηθή πηψζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο κε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία κείσζε λα θαηαγξάθεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 
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Πξφζθαηε κειέηε
13

 έδεημε φηη νη παξεκβάζεηο κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

ππήξμαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ αλεπηηπρείο αθνχ πάλσ απφ ην 40% ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ επηδνηήζεθαλ δελ πθίζηαληαη πιένλ. Σα αίηηα απηήο ηεο απνηπρίαο εληνπίδνληαη 

ζην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ην 

νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πηεζηηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο, είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ 

θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο φξνπο επηβίσζεο κηαο επηρείξεζεο.  

 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζε δείγκα επηρεηξεκαηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο: 

 Σν ζχζηεκα πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, πνπ αθνξά 

ζηελ ελεκέξσζε, ηε ζπκβνπιεπηηθή-ηερληθή ππνζηήξημε ησλ επελδπηψλ, θαζψο 

θαη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ, είλαη κε ηθαλνπνηεηηθφ 

έσο θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθέο αδπλακίεο-

ειιείςεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θαη 

εηδηθήο ζηήξημεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Ζ θαηάζηαζε είλαη αθφκε ρεηξφηεξε, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

νη ΟΣΑ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

 Οη ηξάπεδεο θαίλεηαη λα ελεκεξψλνπλ ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφηεξν βαζκφ ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο πνπ ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ ζε θάπνηνλ ηνκέα, ελψ αλάινγε 

εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

απφ ηα Δπηκειεηήξηα. 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζεσξνχλ φκσο φηη δελ ππάξρεη αμηνθξαηία ζηε 

δηαδηθαζία πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ (81,8%), ελψ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ 

εθηηκνχλ ηε δηαδηθαζία σο δηαθαλή είλαη ζρεηηθά πνιχ κηθξφ (4,1%). 

 Σέινο, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ αλαδεηθλχεη κία ζεηξά άιισλ 

παξακέηξσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή-επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(απζαηξεζία ππαιιήισλ, έιιεηςε ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, 

αξγφο ξπζκφο εμππεξέηεζεο, έιιεηςε ζπληνληζκνχ, πνιχπινθν θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα έθδνζεο αδεηψλ, έιιεηςε ηθαλψλ ηερλνθξαηψλ, θιπ). 

4.2. Πξσηνγελήο Σνκέαο 

4.2.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

 

ηελ πεξηθέξεηα ηεο ΑΜΘ ν πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία-δαζνθνκία-αιηεία) 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, ηφζν απφ νηθνλνκηθή φζν θαη απφ θνηλσληθή άπνςε. 

Απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

(πεξίπνπ 20%), ζπκκεηέρεη κε πεξίπνπ 40% ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ελψ παξάιιεια απνηειεί ηε βάζε γηα κεγάιν αξηζκφ κεηαπνηεηηθψλ 

βηνκεραληψλ ηεο πεξηνρήο (ηξνθίκσλ, πνηψλ, θισζηνυθαληνπξγίαο, ζηγαξέησλ). Ο 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο (κεηαπνίεζε – βηνκεραλία) εκθαλίδεη ηδηαίηεξα κεγάιε 

εμάξηεζε από ηνλ πξωηνγελή ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη αθνξά θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 

θισζηνυθαληνπξγία, ζηγαξέηα) θαη ηνπ ιαηνκηθνχ – κεηαιιεπηηθνχ πινχηνπ θαη  ζηε 

κεηαπνίεζε άιισλ πξψησλ πιψλ (θιάδνη ρεκηθψλ, θιάδνη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ, 

θηι.).  

                                                 
13

 Νηθνιατδεο, Υξηζηνπνχινπ, Καξαζαββφγινπ, Μαλδήιαο, Μαδπηηλφο, «Δθηίκεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

Διιάδα: Ζ πεξίπησζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο», Αεηρψξνο, 2009, ηεχρνο 12. 
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ηελ Πεξηθέξεηα δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ 

κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ (ειαηφιαδν, νχδν, ηζίπνπξν, θξαζί, κπχξα, 

ηπξνθνκηθά, γαιαθηνθνκηθά, αιιαληηθά θαη θξεαηνζθεπάζκαηα, αιίπαζηα, γιπθά θαη 

δπκαξηθά θαζψο θαη κηα κεγάιε πνηθηιία άιισλ πξντφλησλ), ελψ ππάξρνπλ θαη 

κεγάιεο βηνκεραλίεο (εθθνθθηζηήξηα, βηνκεραλία επεμεξγαζίαο μχινπ, 

γαιαθηνβηνκεραλία, θ.ά.). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Η.ΓΔ.Κ.Δ, ην Αθαζάξηζην Γεσξγηθφ Πξντφλ αλά 

απαζρνινχκελν ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ αλέξρεηαη ζην 69% ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ, 

ελψ αληίζηνηρα ρακεινί είλαη θαη νη ινηπνί δείθηεο: παξαγσγηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζην 

76%, παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ζην 77%.   

Ζ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θπξίσο αγξνηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί ην βαζηθφ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο: ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία (ΑΠΑ) ηεο 

Πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε 6,2%, πνζνζηφ δηπιάζην ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ 

παξάιιεια, ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο ΑΜΘ 

ζπκβάιεη θαηά 7-9% ζην εζληθφ γεσξγηθφ ΑΔΠ, ελψ ε ζπκβνιή ησλ άιισλ δχν 

ηνκέσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο εζληθνχο δείθηεο είλαη πνιχ κηθξφηεξε θαη θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 3-5%.   

Χζηφζν, ν πξσηνγελήο ηνκέαο εκθαλίδεη ζεκαληηθή ηάζε ζπξξίθλσζεο
14

 ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία (ηδηαίηεξα φζν αθνξά ηνλ φγθν παξαγσγήο, αιιά θαη ηηο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ φπσο θαπλφο, θ.ά.), 

ηδηαίηεξα δε κεηά ηελ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ (ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ 

2003), φηαλ θαη πηνζεηήζεθε ε Δληαία Απνδεζκεπκέλε Δλίζρπζε (ΔΑΔ)
15

. Σν 

ζθεπηηθφ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΑΔ ππήξμε ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο γεσξγίαο, κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο εθηάζεσλ γηα 

ηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζηνρεπκέλσλ ζηε δήηεζε θαη ηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Χζηφζν, εμαηηίαο ηνπ ζηξεβινχ ειιεληθνχ παξαγσγηθνχ κνληέινπ πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ ειιεληθή γεσξγία κεηά ηελ έληαμε ζηελ ΔΟΚ ην 1981 (θχξηα 

επηδίσμε ε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επηδνηήζεσλ, κηθξή έκθαζε ζε 

πνηφηεηα, απνπζία επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θηι), ε αδπλακία πξνζαξκνγήο ππήξμε 

εκθαλήο: Απφ ην 2006 θαη κεηά, παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

βαζηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο
16

.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ ην 2005 ε ΑΠΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ήηαλ πεξίπνπ 

682 εθαη. €, ην 2008 θαη ην 2009 κεηψζεθε ζε 457 θαη 462 εθαη. €, αληίζηνηρα.  Ζ 

πξφζθαηε θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα, εθηηκάηαη φηη ελδερνκέλσο λα αληηζηξέςεη απηή 

ηελ ηάζε, θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ζα ζηξέθνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

αιιά απηφ κέλεη λα απνδεηρζεί. 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε ηεο πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε 4.000 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ή ζην 28% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Αξδεχεηαη ην 58% πεξίπνπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. ηελ Πεξηθέξεηα 

ππάξρεη κηα ηάζε εμεηδίθεπζεο ζε βηνκεραληθέο ή/θαη εθηαηηθέο θαιιηέξγεηεο (θπξίσο 

ζε Ξάλζε θαη Ρνδφπε) φπσο ην βακβάθη, ην θαιακπφθη, ν θαπλφο, ηα ζηηεξά. 

Παξάιιεια φκσο, ε πεξηθέξεηα ΑΜΘ εθηφο απφ ηελ εμεηδίθεπζε ζε ΦΜΚ (θπηά 

                                                 
14

 Πςον αφορά τον όγκο και τθν αξία παραγωγισ. 
15

 Με τθν ΕΑΕ, αποςυνδζκθκε το φψοσ τθσ επιδότθςθσ από τον όγκο παραγωγισ, και οι αγρότεσ 
δικαιοφνται το ςφνολο τθσ κοινοτικισ επιδοτιςεωσ τθσ περιόδου 2000-2002, ανεξάρτθτα από το 
φψοσ τθσ παραγωγισ τουσ (ακόμθ και εάν ζχουν διακόψει πλιρωσ τθν παραγωγι). 
16

 Αςφαλϊσ υπάρχουν και άλλοι παράγοντεσ που ςυνετζλεςαν ςτθ μείωςθ τθσ παραγωγισ, όπωσ θ 
κατακόρυφθ αφξθςθ των τιμϊν των ειςροϊν και θ ςυνακόλουκθ μεγάλθ μείωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν προϊόντων 
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κεγάιεο θαιιηέξγεηαο), παξνπζηάδεη θαη κία ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε ζε εληαηηθέο 

θαιιηέξγεηεο (κε επηδνηνχκελεο νη πεξηζζφηεξεο – αιιά επεξεαδφκελεο εκκέζσο απφ 

ηελ ΚΑΠ). Έηζη ε ΑΜΘ (ιφγσ ηεο ΠΔ Καβάιαο) είλαη ην πξψην θέληξν παξαγσγήο 

επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ ζηελ Διιάδα θαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηελ Ν. Δπξψπε. 

Δπίζεο ππάξρεη ζεκαληηθή παξαγσγή ζε αθηηλίδηα, ζπαξάγγηα, ακχγδαια, ειηέο 

(βξψζηκεο & ιάδη), παηάηεο, θξαζί θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ακχγδαια, 

κπνζηαληθά, θαζφιηα θ.ιπ. Ζ θηελνηξνθία, αλ θαη έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή, απνηειεί πξνο ην παξφλ ζπκπιεξσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ αξθεηά αλαπηπγκέλνο είλαη ν ηνκέαο ηεο αιηείαο (ζαιάζζηα θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο). 

4.2.2. Υαξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα θαη ηάζεηο 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο καθξνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα, ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, απνηειεί ηδηαίηεξα δχζθνιν έξγν γηα δχν βαζηθνχο 

ιφγνπο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά, απμάλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε ζπλαθφινπζε 

αδπλακία πξφβιεςεο ηνπ γεληθφηεξνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο: ε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη αλακελφκελε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ 2014-2020.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα θαη αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη πνιιά ρξφληα 

αθφκε, έρεη αλαηξέςεη φιεο ηηο ζηαζεξέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έρεη κεηψζεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα γηα επελδχζεηο, ελψ ε δηαξθψο 

επηδεηλνχκελε θαηάζηαζε θάλεη αθφκε πην δπζρεξή ηελ εθηίκεζε ησλ ηειηθψλ 

επηπηψζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Γηα ηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα, ππάξρνπλ εθηηκήζεηο
17

 φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα επηθέξεη θαη νξηζκέλεο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο ε ζηξνθή λέσλ ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ε ζηξνθή πξνο 

ηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θ.ά. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ 

πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ παξαγσγψλ, ε 

αχμεζε ηνπ ξπζκνχ απνεπέλδπζεο (ιφγσ θαη ηεο αδπλακίαο εχξεζεο πίζησζεο) πνπ 

θαηαγξάθεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ην θιείζηκν πνιιψλ κεηαπνηεηηθψλ 

κνλάδσλ θηι. Παξάιιεια, νξηζκέλα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο π.ρ. 

ε αχμεζε ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ δεκεηξηαθψλ, κπνξεί λα αχμεζε ην εηζφδεκα 

νξηζκέλσλ παξαγσγψλ, αιιά ζπλεηέιεζε ζηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ζηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο
18

, ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε κηα 

ζεακαηηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ ζρεδφλ φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηζξνψλ
19

. 

Ζ αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ, θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν, δελ 

είλαη αθφκε γλσζηέο, αιιά έρνπλ κφλν αλαθνηλσζεί νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο. 

Παξφηη ππάξρνπλ αξθεηά ζεκεία ηα νπνία δελ είλαη βέβαην εάλ ηειηθά ζα 

πηνζεηεζνχλ (π.ρ. πεξηθεξεηνπνίεζε) είλαη δεδνκέλν φηη ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ 

ηεο επξσπατθήο πξνζηαζίαο ηεο γεσξγίαο ζα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά. Με δεδνκέλν 

φηη ε πξνεγνχκελε αλαζεψξεζε νδήγεζε ζε ζεακαηηθή – πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ - 

πηψζε ηεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, θαζίζηαηαη αθφκε πην δχζθνιε ε ράξαμε 

ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ ζηελ αξρή κηαο πεξηφδνπ έληνλσλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ 

πνπ ζα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα θιεζνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη  ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζπλνιηθά. 

                                                 
17 

Πνπ βαζίδνληαη ζηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο γεληθά θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

απαζρφιεζεο. 
18 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη αξγή 

(αζχκκεηξε αληίδξαζε πξνζθνξάο) ιφγσ ηνπ κεγάινπ ζηαζεξνχ θαη κηθξνχ κεηαβιεηνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο. 
19

 Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε παξαγσγή δσνηξνθψλ, πξφζθαηα δφζεθε ελίζρπζε 6 επξψ αλά 

ζηξέκκα ζηηο θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ θαη νζπξίσλ. 
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Πάλησο, νη καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεηηθέο. Ζ κείσζε ηεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία έηε, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαζψο θαη νη άληζνη φξνη ελζσκάησζεο ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο) ζην αγξνδηαηξνθηθφ ζχζηεκα (ςαιίδα 

ηηκψλ παξαγσγνχ-θαηαλαισηή, θαξηέι, θηι) απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα.  

Πίλαθαο 5: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία αλά θιάδν (εθ. €) 

Ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία κατά κλάδο (εκ. €)

Πεπιθέπειερ και νομοί 2005 2006* 2007* 2008* 2009*

Σύνολο  Ελλάδος 8,428 6,838 6,864 6,197 6,370

Βόρεια Ελλάς 3,850 2,830 3,004 2,780 2,901

Ανατ. Μ ακεδονία - Θράκη 682 490 557 457 462

Έβπορ 182 111 126 111 105

Ξάνθη 106 86 86 72 75

Ροδόπη 145 79 99 84 93

Δπάμα 118 98 112 89 94

Καβάλα 130 116 133 102 95

Πηγή: Ελληνική ηαηιζηική Απσή

* Πποζυπινά ζηοισεία

                                      Κλάδοι Γευπγία, δαζοκομία και αλιεία

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζήκεξα, κεηά ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ, ε 

Πεξηθέξεηα ΑΜΘ έρεη ππνζηεί κία θαζίδεζε φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ζε θαπλφ, 

ηεχηια θαη βηνκεραληθή ηνκάηα θαη απηφ έρεη επεξεάζεη ηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαζψο θαη ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνζχλδεζε νδήγεζε ζε νπζηαζηηθή απαμίσζε ηεο 

παξαγσγήο θαπλνχ, ελψ νκνίσο, ε βηνκεραληθή ηνκάηα ράζεθε κε ηελ απνζχλδεζε 

θαη ην θιείζηκν ηεο ΔΒΑΘ
20

 (πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο 

Θξάθεο) θαη ε παξαγσγή ηεχηισλ κεηψζεθε εμαηηίαο ηεο ππνιεηηνπξγίαο ηεο ΔΒΕ 

(Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο). 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ πξννπηηθψλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ πνπ 

ζα δηαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. ηα πιαίζηα απηά, 

απαηηείηαη έλα ζρέδην δηαξζξσηηθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πξνσζεί ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε πεξηνρήο, αληί ηνπ έσο ηψξα „θνηλνχ‟ θαη 

κνλνδηάζηαηνπ κνληέινπ πνπ βαζηδφηαλ ζην δίπηπρν επηδνηήζεηο – εληαηηθνπνίεζε. 

Έηζη, ν ξόινο ηεο Πεξηθέξεηαο αλαδεηθλύεηαη ωο θαηαιύηεο γηα ηελ βηώζηκε 

αλάπηπμε ηνπ πξωηνγελή ηνκέα: Απαηηείηαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ αδπλακηψλ 

πνπ ζα ηνλίζνπλ ηηο αλαγθαηφηεηεο παξέκβαζεο, ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη 

εθαξκνγή ηνπ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο. Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ δηαζέηεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα (φπσο 

απνηππψλνληαη παξαθάησ), πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζην κέιινλ, αιιά 

απαηηνχληαη ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο (φπσο π.ρ. πξνψζεζε ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο).  

                                                 
20 

Ηδξχζεθε ην 1975, θαη απφ ην 1977 ιεηηνχξγεζε ην πξψην ππεξζχγρξνλν εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο 

βηνκεραληθήο ηνκάηαο ζηελ πεξηνρή, θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηε Β. Διιάδα. Πξντφληα: 

πξνηεγαληζκέλε θαηεςπγκέλε παηάηα θαη πνπξέ, θαηεςπγκέλα ιαραληθά, ηνκαηνπνιηφο, θ.α. 
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Χζηφζν, έλα αθφκε πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ δπζρεξαίλεη ηε ράξαμε ελφο 

πεξηθεξεηαθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, είλαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ρξήδνπλ παξεκβάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ εζληθψλ νξγάλσλ. Δλψ - ζχκθσλα κε ηνλ Καιιηθξάηε - νη 

αλαπηπμηαθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη δηεπξπκέλεο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ζεζκηθφ θαζεζηψο, απηφ ζηελ πξάμε δελ ηζρχεη ή έζησ πεξηνξίδεηαη 

απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πφξσλ, δηθηχνπ, ρψξνπ θηι πνπ παξακέλνπλ ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ε ΚΑΠ 

απνθιείεη ηελ άζθεζε δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο εληφο ηεο ρψξαο. Έηζη, πνιιά απφ ηα 

πξνηεηλφκελα ζρέδηα δξάζεο απαηηνχλ φρη κφλν ηελ έγθξηζε ή/θαη ρξεκαηνδφηεζε 

απφ εζληθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελεξγνπνίεζή ηνπο: ε εκπεηξία απφ ηα πξνεγνχκελα Δ.Π. θαη ηηο αλεηιεκκέλεο 

ππνρξεψζεηο απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ε ηξέρνπζα θαζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε 

ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο, είλαη κάιινλ αξλεηηθά ζηνηρεία. 

ε απηά ηα πιαίζηα, ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:  

 Ζ εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ παξαγσγηθνχ 

κνληέινπ πνπ βαζίζηεθε ζηηο επηδνηήζεηο νη νπνίεο έζηξεςαλ κεγάιν αξηζκφ 

παξαγσγψλ ζε απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο ζε βάξνο άιισλ πνπ παξακειήζεθαλ, 

παξφηη έρνπλ δπλακηθέο ηάζεηο γηα ην κέιινλ (π.ρ. βηνκεραληθά θεπεπηηθά, λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά, βηνινγηθή γεσξγία θηι). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εγθαηάιεηςε 

σο πξφζθαηα, ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ πξνο φθεινο ηνπ επηδνηνχκελνπ ζθιεξνχ, 

κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα είλαη ζήκεξα ειιεηκκαηηθή ζε καιαθφ ζηηάξη. 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία  παξαηεξείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα κηα ζπλερήο κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γεσξγηθά θαη 

θηελνηξνθηθά πξντφληα. Αξθεηέο (π.ρ. θισζηνυθαληνπξγηθέο, επεμεξγαζίαο θαπλνχ) 

έθιεηζαλ, είηε ιφγσ έιιεηςεο πξψηεο χιεο, είηε ιφγσ αδπλακίαο αληαγσληζκνχ κε 

πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο, είηε κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Σν γεγνλφο 

απηφ δπζρεξαίλεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα
21

, θαζψο έρνπλ πεξηνξηζηεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν νη αγνξέο γηα ηα πξντφληα ηνπο.  

 Σν πξνεγνχκελν, αλ ζπλδπαζηεί κε ηε γεληθφηεξε (ζηε ρψξα καο) αδπλακία ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηα ζηάδηα ηεο 

εκπνξίαο, κεηά ηε ζπγθνκηδή-ζπιινγή (πεξηνξηδφκελεο θπξίσο ζηε δηαλνκή 

αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη άιισλ κε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), εμεγεί 

ελ κέξεη ηελ αδπλακία δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο (θαη 

ελδερνκέλσο θαη ηε – γεληθφηεξε – ηάζε γηα άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ηηκψλ 

παξαγσγνχ-θαηαλαισηή). Αο ζεκεησζεί ζρεηηθά, φηη ε χπαξμε απηήο ηεο 

„ςαιίδαο ηηκψλ‟, ζπλεπάγεηαη πξνθαλψο θαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα θέξδνπο γηα 

ηνπο „κεζάδνληεο‟, ηνκέα ζηνλ νπνίν νπδέπνηε δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

απνηειεζκαηηθά νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο (αιιά θαη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο) 

γηα λα ηα θαξπσζνχλ.   

 Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αχμεζεο ηηκψλ ησλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ, αιιά θαη ηεο εηζφδνπ ηεο Βνπιγαξίαο 

ζηελ ΔΔ, είλαη νη παξάλνκεο θαη παξάηππεο εηζαγσγέο θπηνθαξκάθσλ απφ 

γεηηνληθέο ρψξεο ιφγσ ειιείςεσλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ. Σν γεγνλφο απηφ, δελ έρεη 

                                                 
21

 Ζ απνπζία κηαο ηνπηθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζεσξείηαη θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

απαμίσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο: φρη κφλν κεηψλεη ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο δηάζεζεο, αιιά κεηψλεη 

θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξντφλησλ, εθφζνλ απηά ηειηθά δηαηίζεληαη λσπά. 
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κφλν ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηφζν ησλ παξαγσγψλ φζν θαη 

ησλ ρξεζηψλ, αιιά ζπλεπάγεηαη επίζεο ζεκαληηθέο απψιεηεο εζφδσλ ηφζν γηα ην 

θξάηνο, φζν θαη γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, γεγνλφο πνπ 

επηθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εληνχηνηο, φηη ζηελ Πεξηθέξεηα ππάξρνπλ νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ (νκάδεο παξαγσγψλ, 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο), ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα 

αλάπηπμεο αλάινγσλ δξάζεσλ.  

 

Σα θπξηφηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα 

ΑΜΘ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ: 

Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη πνιπηεκαρηζκφο: Οη αζπλέρεηεο κε ηηο νπνίεο 

επηβαξχλεηαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν δπζρεξαίλνπλ ηελ 

εθαξκνγή αλαδαζκψλ ελψ δηεπθνιχλνπλ παξάιιεια ηελ απζαίξεηε θάιπςε κεγάισλ 

δεκφζησλ εθηάζεσλ (ζηε Θξάθε κπνξεί λα θηάλνπλ θαη ην 30% ηεο θαιιηεξγήζηκεο 

γεο). Σν κηθξφ θαη πνιπηεκαρηζκέλν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (52,5 ζηξέκκαηα 

αλά εθκεηάιιεπζε θαηαλεκεκέλα ζε 5,4 ηεκάρηα θαηά κ.ν.) επηβαξχλεη δπζαλάινγα 

ην θφζηνο παξαγσγήο, απνηξέπνληαο ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, 

αθπξψλνληαο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πεξηνξίδνληαο ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ γεσξγηθνχ 

εηζνδήκαηνο.  

Πξνβιήκαηα άξδεπζεο:  Σν ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ αξδεπφκελσλ γεσξγηθψλ 

εθηάζεσλ (πεξίπνπ ην 60%), κε ηαπηφρξνλα φκσο πνιχ πςειφ θφζηνο ρξήζεο λεξνχ 

αιιά θαη έληνλσλ πξνβιεκάησλ πθαικχξηζεο ζε φιεο ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ιφγσ 

ππεξάληιεζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα άξδεπζεο, απνηειεί έλα επίζεο 

ζνβαξφ πξφβιεκα. Σν γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ επηβάξπλζε 

ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ απνδεθηψλ πδάησλ απφ ηηο γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: χκθσλα κε ην «ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

12 Θξάθεο» ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, θαηαιήγνπλ εηεζίσο ζηα Τδάηηλα 

ψκαηα (Τ) 5.612 ηφλλνη αδψηνπ εθ ησλ νπνίσλ ην 55% θζάλεη ζηα επηθαλεηαθά 

χδαηα θαζψο θαη 952 ηφλλνη θσζθφξνπ, νη νπνίνη επηβαξχλνπλ θπξίσο ηα 

επηθαλεηαθά Τ (βι. ζρεηηθφ Πίλαθα). 
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Πίλαθαο 6: Σόλλνη αδώηνπ θαη θσζθόξνπ από ηε γεσξγία πνπ επηβαξύλνπλ ηνπο επηθαλεηαθνύο 

πδαηηθνύο πόξνπο εηεζίσο. 
Ρίνακασ: Ετιςια Φορτία Αηϊτου και Φωςφόρου ςτα υδάτινα ςϊματα από τθ γεωργία 

 
Ρθγι: Σχζδιο Διαχείριςθσ του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ 12 Θράκθσ, ΓΓ Υδάτων, ς. 91 

 

 
Πεγή: ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο 12, ΓΓ Τδάησλ 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γεσξγψλ: Ζ κεγάιε ειηθία ησλ αξρεγψλ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε απνπζία εμαζθαιηζκέλεο δηαδνρήο, θαζψο θαη ην 

ειιηπέο επίπεδν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη πεξηνξίδεη ηελ πηνζέηεζε 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζην ρσξάθη θαη ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εκπνξίαο 

ησλ πξντφλησλ.  

πλνςίδνληαο θαη επηγξακκαηηθά, ηα πην ζεκαληηθά, δνκηθά αδηέμνδα ηνπ 

πξωηνγελή ηνκέα ζήκεξα, αλαθέξνληαη: 

 ζηελ ζηξεβιή έκθαζε ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κε βάζε ηηο 

επηδνηήζεηο ηεο ΔΔ θαη ηε κε αμηνπνίεζε πιενλεθηεκάησλ,  

 ζηελ απνπζία ελφο ζρεδίνπ θαη πνιηηηθήο γεσξγηθήο γεο, κε ζπλαθφινπζε 

απνπζία ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ δσλψλ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο
22

, ζχκθσλα 

κε ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο θάζε πεξηνρήο  

                                                 
22

 Μφιηο πξφζθαηα (Μάξηηνο 2013) αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ ε εθπφλεζε «κίλη» ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ζεξκνθεπηαθψλ, 

θηελνηξνθηθψλ θαη ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ δσλψλ ζε δηάθνξεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. ηφρνο είλαη ε 

απινπνίεζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο γηα φζεο κνλάδεο εγθαηαζηαζνχλ εληφο απηψλ ησλ δσλψλ. 
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 ζηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παξαγσγψλ 

κε απνηέιεζκα ηε ζρεδφλ πιήξε απνπζία ζπιινγηθψλ δξάζεσλ,  

 ζηελ απνπζία ζχλδεζεο κεηαμχ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη εθαξκνζκέλεο 

γεσξγηθήο πξαθηηθήο, θαζψο θαη  

 ζηελ ειιηπή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ κε 

ηαπηφρξνλε απνπζία  επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζηήξημήο ηνπο.  

Απνηέιεζκα απηψλ, είλαη:  

 ε κε ειθπζηηθφηεηα ζηνπο λένπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλεπαξθείο ππνδνκέο πνπ 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ χπαηζξν.  

4.2.3. πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα - Γπλαηόηεηεο 

Ζ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, δηαζέηεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εμσζηξεθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηδηαίηεξα εάλ 

ζπλδπαζηεί κε κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε ην 

δεπηεξνγελή ηνκέα (κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ). 

Tα ελεξγεηαθά θπηά
23

 θαίλεηαη φηη πξνζθέξνπλ κηα δηέμνδν ζηε θαηεχζπλζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηνρέο κε κηθξέο δπλαηφηεηεο γηα 

ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο.  Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζηξνθή ζε 

θαιιηέξγεηεο ησλ ιεγφκελσλ „non-food products‟ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

ζπλνιηθή παξαγσγή ηξνθίκσλ, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θφβνπο κηαο 

επαλάιεςεο ηεο επηζηηηζηηθήο θξίζεο ηνπ 2008, νδεγεί ζήκεξα ηελ ΔΔ ζε ζθέςεηο 

επηβνιήο πιαθφλ ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο.  

Ζ Πεξηθέξεηα είλαη απνιχησο θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο κε ηε 

δεκηνπξγία επηπιένλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Ζ ρψξα καο είλαη ειιεηκκαηηθή ζε 

πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ζπλεπψο ππάξρεη επαξθήο δήηεζε, σζηφζν ην 

πςειφ θφζηνο παξαγσγήο (εηδηθά ησλ δσνηξνθψλ
24

) θαη νη ρακειέο ηηκέο πψιεζεο 

ηνπ γάιαθηνο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο θηελνηξνθίαο.   

Ζ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ δηαζέηεη επίζεο έλα αθφκε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα: ηελ χπαξμε 

κεγάινπ αξηζκνχ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (ζακλφηνπνη), ζε πνζνζηά 

κεγαιχηεξα ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. Σα δάζε απνηεινχλ πξφζζεην 

πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ηνπξηζηηθά. Σν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζπγθξηηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα, ηφζν γηα ηε γεσκνξθνινγηθή ηνπ πνηθηιία (νξεηλφο φγθνο, πεδηλή 

πεξηνρή, παξαζαιάζζηα δψλε, λεζησηηθφηεηα), φζν θαη γηα ην πςειφ επίπεδν 

δηαηήξεζήο ηνπ, παξά ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Οη θιάδνη ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ είλαη ηδηαίηεξα δπλακηθνί θαη 

παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο. Μνλάδεο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη νζηξαθνθαιιηέξγεηαο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνπο πγξνηφπνπο 

ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ θαη κηθξφηεξνο αξηζκφο ζηα λεξά ηεο ελδνρψξαο. Ο ηνκέαο 

ηεο παξάθηηαο αιηείαο είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο παξαγσγηθφο θιάδνο γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα κε παξνπζία ζε φιεο ηηο ΠΔ πνπ έρνπλ ζαιάζζην κέησπν. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ε χπαξμε ζηελ πεξηθέξεηα ελφο δπλακηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΓΠΘ) ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια εξεπλεηηθά θέληξα θαη ην 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

εμάιεηςε ελφο άιινπ ζεκαληηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ηαιαλίδεη ρξφληα ηψξα ηνλ 

                                                 
23

 Αιιά θαη ηα απφβιεηα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (δσηθά θαη θπηηθά) πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ. 
24 

Σν νπνίν έρεη απμεζεί πάλσ απφ 500% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 



 

50 

 

αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο: ηε δηαζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηελ 

παξαγσγή αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κε ην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΘ (θαζψο θαη άιια) κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηε 

ζηνρεπκέλε έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ζηελ 

Πεξηθέξεηα ΑΜΘ.  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξφ θαηαηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Σν Δ.Π. ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 2012-2014 θξίλεηαη επαξθέο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία ζα ζρεδηαζηεί έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα.  

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηελ θαζαξά ηερληθή θαη νηθνλνκηθή δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο, αιιά γηα λα έρεη ηηο βέιηηζηεο πξννπηηθέο ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε 

έλα επξχηεξν ζρέδην αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ. ηελ 

θαηάξηηζε ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ν πξσηνγελήο ηνκέαο δελ 

κπνξεί λα εμεηαζηεί απνζπαζκαηηθά θαη πεξηνξηζηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε (θαη λα 

πινπνηνχληαη) γεληθφηεξνη ζηφρνη αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, δεδνκέλεο ηεο έληνλεο 

αιιειεμάξηεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν αιιά θαη ησλ 

πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ επηηειεί ε γεσξγία ζηελ χπαηζξν. Έηζη, σο βάζε γηα ην 

πξνηεηλφκελν ζρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην επξχηεξν 

ζεκαηηθφ πιαίζην πνπ επηδηψθεηαη γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κεηά ην 2013 απφ ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
25

: 

4.3. Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 

4.3.1. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην έηνο 2009, ην θαηά θεθαιή αθαζάξηζην 

εγρψξην πξντφλ (θ.θ. ΑΔΠ) αλέξρεηαη, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ, 

ζε 15.300€ έλαληη 20.500 € ζην επίπεδν ηεο ρψξαο, θαηαηάζζνληαο ηελ Πεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ζηελ ελδέθαηε (11ε) ζέζε κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

Δλδνπεξηθεξεηαθά, ζηε Π.Δ. Γξάκαο θαηαγξάθεηαη ην ρακειφηεξν θ.θ. ΑΔΠ, 11.700 

€, ελψ ην πςειφηεξν θ.θ. ΑΔΠ, 17.900 € θαηαγξάθεηαη ζηε Π.Δ. Καβάιαο. ηηο 

ινηπέο Π.Δ. ην θαηαγξαθφκελν θ.θ. ΑΔΠ είλαη 15.400 € ζηε Π.Δ. Έβξνπ, 15.700 € 

ζηε Π.Δ. Ξάλζεο θαη 14.600 € ζηε Π.Δ. Ρνδφπεο. 

ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ην ζχλνιν ηεο αθαζάξηζηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ παξάγεηαη αλέξρεηαη ζε 8,264 δηζεθαηνκκχξηα €, πνζφ ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζην 3,9% ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ρψξαο. Καηά 

ηνκέα ζπκκεηέρεη ζην 7,6% ηεο εζληθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα, ζην 4,6% ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ζην 3,5% ηνπ ηξηηνγελνχο 

ηνκέα, ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) ηνπ 2009. 

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ έηνπο 2008, ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο, 

ζπγθξηλφκελνο κε ηνπο άιινπο δχν ηνκείο παξαγσγήο, έξρεηαη ηξίηνο ζε απαζρφιεζε 

                                                 
25 

«Πξφηαζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κεηά ην 2013 κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εηαίξσλ». ρέδην Δγγξάθνπ Δξγαζίαο, Γεθέκβξηνο 2012. 
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(20,5%) θαη δεχηεξνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο (22,3%). Oη 

απαζρνινχκελνη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα γηα ην έηνο 2008 (Κιάδνη: 10-14 Οξπρεία 

θαη ιαηνκεία, 15-37 Μεηαπνίεζε, 41-43 Ζιεθηξηζκφο, χδξεπζε, θπζηθφ αέξην θαη 45. 

Καηαζθεπέο) ήηαλ 48.406 άηνκα θαη απνηεινχζαλ ην 20,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ Πεξηθέξεηα (ζε ζρέζε κε ην 21,3% – 50.846 απαζρνινχκελνη 

ην έηνο 2000).  

 

ην εζσηεξηθφ ηνπ ηνκέα, ε θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο δίλεη πξψην ηνλ 

θιάδν ηεο Μεηαπνίεζεο (11,1%), δεχηεξν ηνλ θιάδν ησλ Καηαζθεπψλ (7,5%) θαη 

αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξά πνζνζηά νη θιάδνη Ζιεθηξηζκφο, χδξεπζε, θπζηθφ αέξην 

(1,0%) θαη Οξπρεία θαη Λαηνκεία (0,9%). 

 

Οη γεληθφηεξεο ηάζεηο φκσο κεηαμχ ησλ εηψλ 2000-2008, δείρλνπλ κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαηά 2.440 άηνκα ή θαηά 4,8%. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ηεο Μεηαπνίεζεο θαηά 

3.521 άηνκα (-11,9%) θαη ζηνλ θιάδν ησλ Οξπρείσλ θαη Λαηνκείσλ θαηά 207 άηνκα 

(-8,5%). Αληίζεηα έρνπκε ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ θιάδν Ζιεθηξηζκφο, χδξεπζε, 

Φπζηθφ αέξην θαηά 629 άηνκα (+ 37,4%), πνζνζηφ φκσο πνπ κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη εκπεξηέρεη θαη εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζηελ νπζία απαζρνινχληαη 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δπίζεο, κηθξή ζρεηηθή αχμεζε παξνπζηάδεη θαη ν θιάδνο 

ησλ θαηαζθεπψλ (θαηά 659 άηνκα ή 3,9%). Σα ζηνηρεία φκσο δείρλνπλ φηη ηα ακέζσο 

επφκελα ρξφληα ε αχμεζε απηή εμαλεκίδεηαη θαη εηδηθά κεηά ην 2009 πεξλάκε ζε 

αξλεηηθφ πξφζεκν. Έηζη θαηά ηελ ηξηεηία 2008 – 2011 ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο 

θαηαγξάθεη απψιεηεο ζηελ απαζρφιεζε ηεο ηάμεο ηνπ 47% κε ηηο θαηαζθεπέο λα 

ζεκεηψλνπλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε (-55,5%)αθνινπζνχκελεο απφ ηε κεηαπνίεζε. 

Οη παξαπάλσ ζρέζεηο δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ ΠΑΜΘ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ην έηνο 2009 θηάλεη ην 22,26%, έλαληη 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ 19,19% γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ηε ζηηγκή πνπ ην 2001 

έθηαλε ην 26,46%, (έλαληη 21,39% γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο) θαη ην 2005 έθηαλε ην 

21,37% (έλαληη 19,7% γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ δηαρξνληθά κία 

επζεία αληηζηνηρία κεηαμχ ΑΔΠ θαη απαζρφιεζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ζην 

επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΑΔΠ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο πεξηθέξεηαο ζηνλ αληίζηνηρν 

ηνκέα γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θπκαίλεηαη απφ 5% γηα ην 2001, 4,37% γηα ην 2005 

θαη 4,6% γηα ην 2009, ηε ζηηγκή πνπ ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο απνηειεί 

ζηαζεξά πεξίπνπ ην 4% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηε 

ΠΑΜΘ εκθαλίδεη αληίζηνηρν επίπεδν εμεηδίθεπζεο ηνκέσλ (σο πξνο ην ΑΔΠ) κε ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ δηαθνξνπνηείηαη 

αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη θηάλεη ζηελ ΠΔ Γξάκαο ζην 22,21%, ζηελ ΠΔ 

Καβάιαο & Θάζνπ ζην 22,72%, ζηελ ΠΔ Ξάλζεο ζην 28,21%, ζηελ ΠΔ Ρνδφπεο ζην 

27,8% θαη ζηελ ΠΔ Έβξνπ ζην 13,5%. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο 

κε ηε δπλακηθή ησλ ΒΗΠΔ (ην 2008) αιιά θαη κε ηηο ρσξνζεηήζεηο δηάζπαξησλ 

κνλάδσλ ζε πεξηνρέο κε εχθνιε πξφζβαζε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ηνπο 

ζεκαληηθνχο κεηαθνξηθνχο άμνλεο. 
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Ζ δηάξζξσζε ηνπ ηνκέα πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθνχο θιάδνπο, ηηο εθκεηαιιεχζεηο 

νξπθηνχ πινχηνπ, ηε κεηαπνίεζε θαη ηηο θαηαζθεπέο. Απφ ηνλ πξψην θιάδν 

μερσξίδνπλ ζήκεξα κφλνλ δχν θαηεγνξίεο, νη εθκεηαιιεχζεηο Πεηξειαίνπ ζην λνκφ 

Καβάιαο θαη ηα Λαηνκεία Μαξκάξνπ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Καβάιαο θαη 

Γξάκαο. Αληίζεηα, νη ηξεηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Θξάθεο εκθαλίδνπλ 

πξνβάδηζκα ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο. 

 

Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο αθνξά θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα, ηνπ ιαηνκηθνχ – κεηαιιεπηηθνχ πινχηνπ θαη ζηε κεηαπνίεζε 

άιισλ πξψησλ πιψλ. ηε κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

πεξηιακβάλνληαη ην ειαηφιαδν, ην νχδν, ην ηζίπνπξν, ην θξαζί, ε κπχξα, ηα 

ηπξνθνκηθά, ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα αιιαληηθά θαη ηα θξεαηνζθεπάζκαηα, ηα 

αιίπαζηα, ηα γιπθά θαη ηα δπκαξηθά θαζψο θαη κηα κεγάιε πνηθηιία άιισλ 

πξντφλησλ. Δμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ε βηνκεραλία καξκάξνπ, ε νπνία έρεη ζεκαληηθή 

παξνπζία ηφζν ζηελ εγρψξηα, φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά, ηα εθθνθθηζηήξηα, ε 

βηνκεραλία επεμεξγαζίαο μχινπ θαη ε γαιαθηνβηνκεραλία. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ πεξηνρή είλαη νη βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ζπζζσξεπηψλ, 

ειεθηξνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

παξνρήο ζχγρξνλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ άκεζνπ Marketing. 

 

ζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο, ζηνλ ηνκέα θπξηαξρεί ε παξνπζία δνκψλ 

κέζεο θαη ρακειήο ηερλνινγίαο, φπσο ε βηνκεραλία ζην θιάδν ηξνθίκσλ, 

θισζηνυθαληνπξγίαο θαη εηδψλ έλδπζεο, ε κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία θαη ε 

εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ, ε θαηαζθεπή ραξηνκάδαο, ράξηνπ θαη ραξηνληνχ θαη ε 

παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ. Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο 

πςειφηεξεο εληάζεσο ηερλνινγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ησλ ρεκηθψλ 

πξντφλησλ θαη θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ. Ζ ελζσκάησζε 

Δ&Α θπκαίλεηαη ζε επίπεδα αξθεηά ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ζηελ Διιάδα θαη 

ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαηηέξσο κηθξή.  

 

Πηζαλφο αλαδπφκελνο ηνκέαο είλαη εθείλνο ηεο ελέξγεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο ηεο πεξηνρήο πξνο ην παξφλ παξακέλεη «επνίσλε 

πηζαλφηεηα
26

», ελψ νη άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο δελ έρνπλ μεθχγεη απφ 

ηελ επθαηξηαθή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

αιφγηζηε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ. Παξφια απηά, κέζσ ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο θαη πξνγξακκαηηδφκελεο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο θαίλεηαη φηη ν 

θιάδνο ηεο ελέξγεηαο ζηαζεξνπνηεί έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρψξα θαη ηελ πεξηνρή.  

 

ηελ πεξηθέξεηα ιεηηνπξγνχλ πέληε ΒΗ.ΠΔ., κία ζε θάζε λνκφ θαη δχν (ΒΗΟ.ΠΑ.) 

Βηνηερληθά Πάξθα, ζην Παξαλέζηη Γξάµαο θαη ζηελ Οξεζηηάδα Ν. Έβξνπ. Ζ 

κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ΒΗΠΔ είλαη ηεο Κνµνηελήο, ε κηθξφηεξε ηεο Ξάλζεο, ελψ ε 

ιηγφηεξν αμηνπνηεκέλε είλαη απηή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία 

γηα θάζε ΒΗΠΔ δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

  

                                                 
26

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ γίλεη βήκαηα θαζψο απφ ηελ Πεξηθέξεηα έρνπλ πξνθεξπρζεί ηα 

πεδία. ε άιια έρεη εθρσξεζεί ην δηθαίσκα, ελψ αιινχ ζπλαληήζεθαλ πξνβιήκαηα φπνπ ιφγσ ηεο 

γξαθεηνθξαηείαο δελ έρνπλ επηιπζεί. Αθφκε φκσο απηά επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα δελ ππάξρνπλ σο 

πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πιήξνπο δπλακηθφηεηαο απηψλ. 
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ΒΗΠΔ Γξάκαο, (ΦΔΚ 454Γ/1977). Αλαπηχζζεηαη ζε έθηαζε 2231 ζηξ. ζηελ πεξηνρή 

ηνπ νηθηζκνχ «ηαπξφο», βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Γξάκαο, ζηνλ νδηθφ άμνλα 

Γξάκαο – Νεπξνθνπίνπ. 

ΒΗΠΔ Καβάιαο, (ΦΔΚ 152Γ/1981, ΦΔΚ 1465Γ/2003). Αλαπηχζζεηαη ζε έθηαζε 

2081 ζηξ., ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ «Πνληνιίβαδν», βνξεηναλαηνιηθά ηεο πφιεο 

ηεο Καβάιαο, επί ηεο (παιαηάο) Δζληθήο Οδνχ Καβάιαο – Ξάλζεο. 

ΒΗΠΔ Ξάλζεο, (ΦΔΚ 93Γ/1977, ΦΔΚ 147Γ/1998, ΦΔΚ 370Γ/2002, ΦΔΚ 

1155Γ/2003). Αλαπηχζζεηαη ζε έθηαζε 1577 ζηξ., λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο 

Ξάλζεο, επί ηεο (παιαηάο) Δζληθήο Οδνχ Καβάιαο – Ξάλζεο. 

ΒΗΠΔ Κνκνηελήο, (ΦΔΚ 158Γ/1981, ΦΔΚ 81Γ/2002). Αλαπηχζζεηαη ζε έθηαζε 

4336 ζηξ., λνηηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο Κνκνηελήο, επί ηεο (παιαηάο) Δζληθήο 

Οδνχ Κνκνηελήο – Αιεμαλδξνχπνιεο. 

ΒΗΠΔ Αιεμαλδξνύπνιεο, (ΦΔΚ 731/Γ/93, ΦΔΚ 958/Γ/93, ΦΔΚ 401/Γ/206, 

Πνιενδνκηθφ ζρέδην ππφ ηξνπνπνίεζε θαη επέθηαζε). Αλαπηχζζεηαη ζε έθηαζε 1996 

ζηξ., ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Άβαληαο, βνξεηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, θνληά ζηελ (παιαηά) Δζληθή Οδφ Αιεμαλδξνχπνιεο – Κήπσλ. 

ΒΗΟΠΑ απώλ, (ΦΔΚ 84Γ/2002). Αλαπηχζζεηαη ζε έθηαζε 465 ζηξ., ζηελ πεξηνρή 

ηνπ νηθηζκνχ άπεο, λνηηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο Κνκνηελήο, θνληά ζηελ Δγλαηία 

Οδφ (900 κ.). 

ΒΗΟΠΑ Οξεζηηάδαο, (ΦΔΚ 292Γ/2002). Αλαπηχζζεηαη ζε έθηαζε 435 ζηξ., ζηελ 

πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Πχξγνο, λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Οξεζηηάδαο, θνληά ζηελ 

Δζληθή Οδφ Αιεμαλδξνχπνιεο – Οξκέληνπ. 

Πίλαθαο 7: Γηαζέζηκεο Τπνδνκέο ζηηο ΒΗΠΔ/ΒΗΟΠΑ 
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ΒΗΠΔ Γξάκαο            

ΒΗΠΔ Καβάιαο            

ΒΗΠΔ Ξάλζεο            

ΒΗΠΔ Κνκνηελήο            

ΒΗΠΔ 

Αιεμαλδξνχπνιεο 
           

ΒΗΟΠΑ 

Οξεζηηάδαο 
           

ΒΗΟΠΑ απψλ            

Πεγή: ΔΣΒΑ/ΒΗΠΔ 

Σα ηειεπηαία έξγα αλαβάζκηζεο
27

 ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ έγηλαλ πξηλ απφ 5 

πεξίπνπ ρξφληα ζηηο ΒΗΠΔ Γξάκαο, Ξάλζεο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζηα 2 ΒΗΟΠΑ 

αιιά ελ γέλεη νη ππνδνκέο ηνπο είλαη παιηέο. Οη ΒΗΠΔ θαηέζηεζαλ ρψξνη ππνδνρήο 

ησλ επηδνηνχκελσλ επελδχζεσλ ζε κεγάιν βαζκφ σζηφζν έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

κνλάδσλ ρσξνζεηείηαη εθηφο ΒΗΠΔ. 

                                                 
27 

Κπξίσο έξγα πδξνδφηεζεο, ειεθηξνθσηηζκνχ θαη πξαζίλνπ. 
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Ζ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ ΒΗΠΔ – ΒΗΟΠΑ παξνπζηάδεηαη 

θζίλνπζα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ δελ πξνβιέπνληαη εηδηθά θίλεηξα γηα ηε ρσξνζέηεζε κνλάδσλ εληφο ησλ 

ΒΗΠΔ – ΒΗΟΠΑ, ελψ θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο εληφο ησλ πεξηνρψλ δελ 

επαξθνχλ γηα λα ηηο θαηαζηήζνπλ ειθπζηηθέο, μεπεξλψληαο άιια εκπφδηα 

(ηδηνθηεζηαθφ, ηηκέο ηεο γεο θιπ Έηζη, πνιιέο απφ ηηο πθηζηάκελεο ΒΗΠΔ 

παξνπζηάδνπλ πιεζψξα εγθαηαιειεηκκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Πεξηθέξεηαο, νη εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο ζηηο ΒΗΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ζε ζπλάξηεζε κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο έρεη σο εμήο: 

Πίλαθαο 8: Καηάζηαζε εθηάζεσλ θαη πιεξόηεηα ΒΗΠΑ/ΒΗΟΠΑ 

ΒΗΠΔ/ΒΗΟ

ΠΑ 

Γξάκα

ο 

Καβάι

αο 

Ξάλζε

ο 

Κνκνηελ

ήο 

Αιεμ/πνι

εο 

Οξεζηηάδ

αο 

απψ

λ 

Δγθαηεζηε

-κέλεο 

Μνλ. 

76 59 35 95 28 9 1 

Κιεη-

ζηέο 

Μνλ. 

α

ξ 

12 12 11 41 20   

% 16% 20% 31% 43% 71%   

πλνιηθή 

Αλεπηπγκέ

λε Έθηαζε 

1.743.

383 

1.531.2

16 

1.038.

558 

3.005.23

0 

659.829 283.443 302.5

76 

Γηαζ. 

Υψξν

ο  

ηκ 861.75

9 

882.91

2 

531.11

9 

531.270 160.066 209.797 232.8

99 

% 49% 57% 51% 18% 24% 74% 77% 

Πεγή: Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, ΔΒΑ – ΒΗΠΔ Α.Δ. 

Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 θαη θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη 

ζεκαληηθέο θηλήζεηο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο µε ζηφρν λα ζεζµνζεηεζεί ε ΓΔΒΕΟ 

(Γηαζπλνξηαθή Διεχζεξε Βηνκεραληθή Εψλε πλαιιαγψλ θαη Δκπνξίνπ) ζηα βφξεηα 

ζχλνξα ηεο Π.Δ. Έβξνπ µε θχξην ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ 

ηνµέα ηνπ εηνίκνπ ελδχκαηνο, ιφγσ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο πνιιψλ κνλάδσλ πξνο ηε 

λφηηα Βνπιγαξία
28

. 

Δθηφο απφ ηελ ΔΟΕ ζε ηνπηθφ επίπεδν αλαπηχζζνληαη δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

ΒΗΟΠΑ κε πξσηνβνπιίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Σν ΒΗΟΠΑ Καβάιαο έρεη 

ζεζκνζεηεζεί κε πξνζαλαηνιηζκφ θαη νξγάλσζε πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν ΒΗΟΠΑ Γξάκαο ζηελ 

Πξνζνηζάλε πνπ δεκηνπξγήζεθε πξφζθαηα αληηκεησπίδεη ην ίδην πιαίζην 

ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη δπζρεξεηψλ ζεζκνζέηεζεο πνπ αληηκεηψπηζε ην 

αληίζηνηρν εγρείξεκα ηεο Καβάιαο.   

ζνλ αθνξά ζηηο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δεκηνπξγία Πεξηνρήο Οξγαλσκέλεο 

Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΠΟΑΠΓ) γηα ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

καξκάξνπ δελ έρεη πξνρσξήζεη, ελψ πξνβιήκαηα ζπγθξνχζεσλ κε άιιεο ρξήζεηο γεο 

εληνπίδνληαη ζηε Θάζν θαη ζην Παγγαίν. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ιαηνκείσλ θαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δελ έρεη αληηκεησπηζηεί επαξθψο 

ζηελ πεξηθέξεηα. Άιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πάξεη αδεηνδφηεζε αιιά 

δελ ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγά κεηαιιεία.  

                                                 
28 

Πξνο ην παξφλ φκσο ε πεξηνρή απηή πξνζειθχεη εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ. 
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4.3.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα θαη Σάζεηο  

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηεηακέλε 

απνβηνκεράληζε. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην θιείζηκν ησλ κεγάισλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

εξγνζηαζίσλ πνπ εηδηθεχνληαλ ζηελ θαζεηνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, απφ ηε 

κεηαθνξά ζηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο ησλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

έλδπζεο θαη ηε δηάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξγνιαβηψλ θαη απφ ηελ θξίζηκε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη παξαδνζηαθέο κεγάιεο κνλάδεο (Βηνκεραλία 

Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ Καβάιαο, Βηνκεραλία Εάραξεο θιπ). Δπίζεο, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη, αλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 ζεκαληηθέο 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο, πνπ νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ ελζσκαηψζεη ζεκαληηθέο 

ππνδνκέο (ζχλδεζε κε νδηθνχο άμνλεο, δίθηπα χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, θπζηθνχ αεξίνπ, δίθηπν απνρέηεπζεο πγξψλ 

απνβιήησλ θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο) πνπ πξνζδίδνπλ ζεκαληηθέο εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο ζηηο εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ππνιεηηνπξγνχλ.  

ε αληηζηάζκηζκα, ππάξρνπλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο κηθξφηεξσλ θαη λεφηεξσλ 

κνλάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ζεηηθέο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο (π.ρ. ε 

βηνκεραλία «Πιαζηηθά Θξάθεο», ε «Επζνπνηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο» (κπχξα 

Βεξγίλα) 

 

Ζ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο πνπ αζθήζεθαλ, 

είηε κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, είηε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ησλ Δπελδπηηθψλ Νφκσλ, απνδεηθλχεη φηη εμππεξεηήζεθε ιηγφηεξν 

ε βηψζηκε αλάπηπμε θαη πεξηζζφηεξν ε εχθνιε ινγηθή ηεο απνξξφθεζεο πφξσλ 

ρσξίο ζρέδην θαη ζηφρεπζε. 

 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ λένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ 3908/11 

(θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηε Βνπιή) επηζεκαίλεηαη φηη «…Αλ ε αλαπηπμηαθή 

δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ είλαη ακθηζβεηήζηκε, ε 

πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο απνηπρεκέλε. ηα 30 ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ε Αηηηθή αχμεζε δξακαηηθά ην εηδηθφ βάξνο 

ηεο ζηελ νηθνλνκία θαη παξάγεη πιένλ ην 50% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Μαδί κε ηνπο 

δνξπθφξνπο λνκνχο (Βνησηία, Κνξηλζία) θαη ηε Θεζζαινλίθε παξάγεη πάλσ απφ ην 

60% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. ηνλ αληίπνδα, νη πιένλ αδχλαηεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, 

φπσο ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ε Ήπεηξνο θαη ε Πεινπφλλεζνο 

θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη 

ππνρψξεζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμήο ηνπο…». 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο βίσζε θαη βηψλεη αθφκε ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο απηήο, θαζψο ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ (πνπ 

απαζρνινχληαλ ζηε κεηαπνίεζε) απμάλεηαη, ελψ ηφζν νη ελδνπεξηθεξεηαθέο φζν θαη 

νη δηαπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο νμχλζεθαλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

είλαη επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο κε απαζρφιεζε θάησ ησλ 50 εξγαδνκέλσλ. 

Πξφθεηηαη ζπρλά γηα νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, κε αζρεκάηηζηεο νξγαλσηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δνκέο, ζνβαξέο αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επειημίαο 

πξνζαξκνγήο. Οη επελδπηηθέο επηινγέο ηνπο ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ παξά ζηελ παξαγσγηθή επέθηαζε ηνπο 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη επί ηζρχνο ηνπ 
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αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/04 ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

ππεβιήζεζαλ 635 επελδπηηθά ζρέδηα, αηηνχκελα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θίλεηξν ηεο 

επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ελψ θαλέλα απφ απηά δελ 

δηεθδηθνχζε ππαγσγή ζην θίλεηξν επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο  

απαζρφιεζεο. 

 

Ζ ηξέρνπζα πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 

ζπξξίθλσζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, κέζσ ησλ κέηξσλ εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ 

επηβαξχλζεσλ, αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

(επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ξεπζηφηεηα) απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ. Οη ζπλέπεηεο 

ηεο θξίζεο - πνπ δηαλχεη ήδε ηνλ ηέηαξην ρξφλν χθεζεο - έρνπλ νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ησλ φκνξσλ ρσξψλ (κεησκέλεο ηηκέο) πεξηνξίδεη 

ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Σαπηφρξνλα ε 

ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο δελ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα αλαηξέςεη απηή ηελ 

θαηάζηαζε. 

 

Ζ εηθφλα απηή - πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ραξαθηεξίδεη ζπλνιηθά ηε ρψξα - ηελ 

πεξίνδν απηή απνηππψλεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη εμαηηίαο ηεο 

ζέζεο ηεο, αιιά θπξίσο εμαηηίαο ησλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία (πνιηηηθέο θηλήηξσλ θαη 

πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο) θαη νη νπνίεο δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθξνηήζνπλ 

έλα κίγκα αιιεινζπκπιεξνχκελσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα 

πνπ λα αληέρεη ζηηο πηέζεηο ηεο αγνξάο.  

 

Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί κε δχν παξαηεξήζεηο.  

Ζ πξψηε ζπλδέεηαη κε ηε δηαπίζησζε φηη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κνλάδεο ηνπ 

δεπηεξνγελή ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο 

θαη εληφο ηνπ εκεξήζηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθηλήζεσλ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί γχξσ απφ 

απηά. Έηζη, νη δηαδηθαζίεο απνβηνκεράληζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απνηππψλνληαη ζην ρψξν κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηηο νξγαλσκέλεο 

πεξηνρέο ππνδνρήο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηε κνξθή θηηξίσλ πνπ είηε 

ζρνιάδνπλ είηε δελ πξφιαβαλ πνηέ λα νινθιεξσζνχλ θαηαζθεπαζηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά. Σα θηίξηα απηά θαη νη εθηάζεηο πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη καδί ηνπο 

ηδηνθηεζηαθά αλήθνπλ είηε ζηα θαηάινηπα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ είηε ζηηο 

ηξάπεδεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο θαη κε ηηο 

θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο, έλα ζεκαληηθφ απφζεκα γηα αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε θαη 

εγθαηάζηαζε ζην κέιινλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο 

ηζνξξνπίαο -  σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο – απηφ ην πξφηππν ρσξνζέηεζεο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο δηθηπψζεηο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ θαηά πεξίπησζε αζηηθψλ 

θέληξσλ, απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ 

αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε πεξηνξηζκνχ ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 

Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε, πνπ είλαη επίζεο ηδηαίηεξα θξίζηκε, ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο 

φηη ζεκαληηθέο κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, αιιά θαη πνιιέο κηθξέο 

αλζίζηαληαη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο. Απφ ηηο κνλάδεο 

απηέο κπνξεί λα αληιεζεί ζεκαληηθή γλψζε σο πξνο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηελ θξίζε, 

θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα κηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.  
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πλνςίδνληαο, ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζρεηίδνληαη κε: 

 Σελ εθηεηακέλε απνβηνκεράληζε θαη ηε κεηαθνξά παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε γεηηνληθέο ρψξεο 

 ηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηνλ θνζηνινγηθφ αληαγσληζκφ 

απφ γεηηνληθέο ρψξεο  

 Σε «γήξαλζε» ησλ ππνδνκψλ ησλ πθηζηάκελσλ ΒΗ.ΠΔ.  

 ην πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ απνπζία 

δηθηχσλ δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα 

 Σν πιήζνο ησλ θνξέσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη ηηο επαθφινπζεο θαζπζηεξήζεηο 

 Σηο αζάθεηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο 

4.3.3. πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα - Γπλαηόηεηεο 

Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

ζην δεπηεξνγελή ηνκέα ζηεξίδνληαη:  

 ζηε κεγάιε πνηθηιία πξψησλ πιψλ (νξπθηφο πινχηνο, ελεξγεηαθέο πεγέο, 

αγξνηηθά πξντφληα)  

 ζηε βειηίσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνδνκψλ (δίθηπν λενθαηαζθεπαζζέλησλ 

δξφκσλ πνπ ελψλνπλ ηελ πεξηνρή κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ηελ Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο)  

 ζηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, ζην ζηαπξνδξφκη ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο, 

θνληηλή απφζηαζε απφ ηε Θεζζαινλίθε  

 ζηελ παξνπζία παλεπηζηεκίνπ θαη ΣΔΗ ηεο Πεξηθέξεηαο  

 ζηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  

 ζηε δήηεζε γηα νηθνινγηθά αγξνηηθά πξντφληα πνπ απμάλεηαη παγθνζκίσο  

 ζηε δηαζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ ΒΗ.ΠΔ. κεηαμχ ηνπο θαη κε ην νδηθφ θαη 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

 ζηα ηδηαίηεξα επλντθά νηθνλνκηθά θαη άιια θίλεηξα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην 

θξάηνο γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

4.3.4. πλνπηηθό πκπέξαζκα 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε θαηάζηαζε ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλε απνβηνκεράληζε ε νπνία επηδεηλψζεθε κεηά ην 2008 απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο. Αλ θαη ηα θαηλφκελα, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

εμειίμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ αθνινπζνχλ ηηο γεληθέο ηάζεηο αληηζηνίρσλ 

εμειίμεσλ ζηε ρψξα, απηά απνηππψλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα κε ηδηαίηεξε έληαζε 

θαζψο απηή θαηά ην παξειζφλ είρε γίλεη απνδέθηεο εηδηθψλ πνιηηηθψλ θηλήηξσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ηνπ 

δεπηεξνγελή ηνκέα, κεγάιν κέξνο απφ ηηο νπνίεο ζήκεξα αξγεί. 

 

Ο ηνκέαο ζηελ πεξηθέξεηα, φπσο άιισζηε ζε φιε ηε ρψξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

δπηζκφ: ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ειάρηζηεο κεγάιεο 

κνλάδεο (κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ) θαη ζρεηηθά πνιιέο κηθξέο 

έσο πνιχ κηθξέο κνλάδεο. Δηδηθά νη κηθξέο θαη νη πνιχ κηθξέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ νξζνινγηζκνχ θαη ζε απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πιαίζην 

πξαθηηθψλ επηβίσζεο πέξα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο νηθνλνκίαο. Απηέο νη κνλάδεο 

δχζθνια αληηκεησπίδνληαη κε νξηδφληηα κέηξα πνιηηηθήο θαηά ηξφπν πνπ λα 
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δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο. Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο παξεκβάζεηο πξνο ηε 

θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπο νδεγνχλ ζηα αθξηβψο αληίζεηα απφ ηηο 

πξνζέζεηο ηνπο απνηειέζκαηα. 

 

Παξά ηηο δπζκελείο εμειίμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ζεκαληηθέο κνλάδεο θαη ησλ δχν ηχπσλ δει. κεγάιεο 

θαη κηθξήο κνξθήο αληίζηνηρα.  

 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε 

Βηνκεραλία, ηζρπξφ ζηνηρείν ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηελ 

πεξηθέξεηα απνηειεί ε δψλε θαηά κήθνο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ πνπ πεξηιακβάλεη ήδε 

ππάξρνληεο βηνκεραληθνχο πφινπο:  

 ηε δψλε Καβάιαο – Ξάλζεο – Γξάκαο (πεξηνρή εληαηηθνπνίεζεο) θαη  

 ηε δψλε Αιεμαλδξνχπνιεο – Κνκνηελήο (πεξηνρή επέθηαζεο κε ππξήλεο 

εληαηηθνπνίεζεο)  

αιιά δεκηνπξγεί θαη λέεο επθαηξίεο. εκαληηθά ζηνηρεία πνπ επηζεκαίλεη ην 

Υσξνηαμηθφ είλαη ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ κνλάδσλ εβέδν
29

, ε αλαγθαηφηεηα 

πξνψζεζεο δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ε αλαγθαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο Σερλνπφιεσλ ηεο ΠΔ Καβάιαο θαη Έβξνπ, ελψ δίδεηαη θαη θαηεχζπλζε 

γηα επηιεθηηθή δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ρσξνζέηεζεο κεγάινπ πνζνζηνχ/ αξηζκνχ 

ππαξρνπζψλ κνλάδσλ.  

 

Αλ θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα, θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα απνηειεί ζπιινγηθφ ζηφρν 

πνπ πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ζπληειεζηέο, ε Πεξηθέξεηα αλαιακβάλεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία θηλεηνπνηψληαο, δηεπζχλνληαο ζπληνλίδνληαο, παξέρνληαο 

ηελ αλαγθαία επίθαηξε γλψζε, ζπκβηβάδνληαο δηαθνξέο θαη εμνκαιχλνληαο 

ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο.  

Γηα ηελ επηηπρία ηεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ πξνυπφζεζε 

απνηειεί: 

 ε ιεπηνκεξήο γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηνπ ηνκέα 

(δπλακηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, θιπ) 

 ε θηλεηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπιινγηθνηήησλ αιιά θαη ε ελζσκάησζε ηεο 

ζηηο εμειηζζφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ζε λέεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ θαη λα δηαζθαιηζηνχλ ζπλδέζεηο εληφο ηνπ ηνκέα κεηαμχ ησλ 

δξψλησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ ηνκέα θαη ησλ άιισλ δχν 

(πξσηνγελήο θαη ππεξεζίεο) 

 ε ζηαδηαθή ζπγθξφηεζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δηθηπψζεσλ (clusters) θαη 

ζπλεξγαζηψλ ζε φιν ην θχθιν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ.  

 ε πξνβνιή ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο σο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο  

κνλάδσλ ηνπ ηνκέα. 

Σα 1 θαη 2 κπνξνχλ θάιιηζηα λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο ε νπνία ζα νινθιεξσζεί ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020. 

 

                                                 
29 

Μνλάδεο κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζε 

πεξίπησζε ελφο βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο, φπσο έγηλε ζην εβέδν ηεο Ηηαιίαο. 
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4.4. Δκπόξην – Τπεξεζίεο 

4.4.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

Ζ νηθνλνκία ηεο πεξηθέξεηαο είλαη – ζπγθξηηηθά κε ην κ.ν. ηεο ρψξαο – ιηγφηεξν 

«ηξηηνγελνπνηεκέλε». Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην κηθξφ πνζνζηφ κε ην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ε πεξηθέξεηα ΑΜΘ ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ηνπ ηνκέα ζε 

εζληθφ επίπεδν, ε νπνία θηλείηαη θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2009 απφ 3,68% ζε 3,71% 

(πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ εζληθή 

ΑΠΑ απφ φινπο ηνπο ηνκείο, πνπ είλαη ζηαζεξά γχξσ ζην 4%) θαη ζην ζρεηηθά 

ρακειφηεξν πνζνζηφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν ηνκέαο ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ απφ 

φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο πεξηθέξεηαο, ην νπνίν θηλείηαη απφ 69% έσο 72% ζηελ ΑΜΘ 

θαη απφ 75% έσο 78% ζε εζληθφ επίπεδν ηελ ίδηα πεξίνδν.  

Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν ηξηηνγελήο ηνκέαο απμήζεθε θαηά 20% θαη ην ζχλνιν ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαηά 16% (ζε φξνπο ΑΠΑ), ελψ ηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα 

ηε ρψξα ήηαλ γηα ην ίδην δηάζηεκα 19% θαη 16% αληηζηνίρσο. Δπνκέλσο δελ 

εληνπίδνληαη δξακαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε 

ηελ εζληθή αιιά κία πνιχ αξγή θαη ζηαδηαθή ηάζε πξνζέγγηζεο
30

. 

Σν 2010 ην κεξίδην ηνπ Σξηηνγελή ηνκέα ζηε πλνιηθή Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε 

Αμία ηεο Πεξηθέξεηαο ήηαλ  74,8%, ιίγν κηθξφηεξν απφ φηη ην αληίζηνηρν ηεο Υψξαο 

(ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν κεηψζεθε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο). Ζ κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ ΑΠΑ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ Κιάδν ηνπ Δκπνξίνπ, ηεο 

παξνρήο Καηαιχκαηνο θαη ησλ Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο. 

 

Δηθόλα 7: Μεηαβνιή Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ζην ζύλνιν 

ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ ΑΜΘ θαη ηε ρώξα, 2005-2009 

  
Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

ζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, κεηαμχ ησλ εηψλ 2000-2008 ν ηξηηνγελήο ηνκέαο 

εκθαλίδεη αχμεζε θαηά 51.922 άηνκα ή θαηά 49,1%. Ζ αχμεζε απηή πξνέξρεηαη 

θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζεκεηψλεη αχμεζε θαηά 7.543 

εξγαδφκελνπο (39,9%), ηεο Γηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά 4.540 

εξγαδφκελνπο (65,5%), ηεο Δθπαίδεπζεο θαηά 4.732 εξγαδφκελνπο (42,4%) θαη ηνπ 

θιάδνπ Τγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο θαηά 2.393 άηνκα (28,3%). εκαληηθή 

αχμεζε εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο «Λνηπνχο θιάδνπο Δκπνξίνπ» (5.794 εξγαδφκελνη ή 

75,8%), ή νπνία φκσο ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην Ληαληθφ 

Δκπφξην (-3.392 εξγαδφκελνη ή –14,3%), γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη κε 

                                                 
30

 Σν 2009 ζηελ ηνκεαθή δηάξζξσζε ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ ηξηηνγελνχο ζην ΑΔΠ είλαη 72,1% ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ ηξηηνγελνχο ζην ΑΔΠ θηάλεη ην 77,73%.  
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δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ (θιαδηθέο ηαμηλνκήζεηο). Ζ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηνπ ηξηηνγελνχο θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλζεζε θιάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεκφζην 

ηνκέα (δεκφζηα δηνίθεζε, εθπαίδεπζε, πγεία) θαη ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε ζηα 

αζηηθά θέληξα (εκπφξην, αλαςπρή). 

Σν 2008 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηξηηνγελνχο ζηελ απαζρφιεζε αλεξρφηαλ ζην 

54,7%, ελψ ν πξσηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπκκεηείραλ πεξίπνπ ηζφπνζα 

ζηελ απαζρφιεζε (24,2% θαη 21,1% αληίζηνηρα). Έθηνηε άιιαμαλ άξδελ απηέο νη 

ζπζρεηίζεηο, θαζψο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά δηακνξθψζεθαλ ην 2009 ζε 55,3%, 24,2% 

θαη 20,5% θαη έθηαζαλ ην 2011 λα είλαη 63,5%, 23,4% θαη 13,1% αληίζηνηρα. Απηφ 

νθείιεηαη βέβαηα ζηε κεγάιε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα (θαηά 

47%) θαη ζεκαληηθή ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (θαηά 17%) ελψ ν ηξηηνγελήο παξέκεηλε 

ζρεδφλ αιψβεηνο (κείσζε κφιηο θαηά 0,8%) ζην δηάζηεκα απηφ.  

 

Χο πξνο ηε δνκή ηνπ ν ηνκέαο παξνπζίαδε ην 2008 ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αλάινγα κε 

ηελ ηζηνξηθή θαη ζεζκηθή ζπγθξφηεζε ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηνπ: πξψηνο ήηαλ ν 

θιάδνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (κε 11,2% έλαληη κφιηο 8% ην έηνο 2000), δεχηεξνο 

ν θιάδνο ηνπ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ (8,63%), ηξίηνο ηεο Δθπαίδεπζεο (6,72%) θαη 

αθνινπζνχζαλ νη Λνηπνί θιάδνη εκπνξίνπ, Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, Γηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα, Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη 

επηθνηλσλίεο θ.ά.  

Με κία δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, νη ππεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δθπαίδεπζεο, 

Τγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο (ζηηο νπνίεο θχξηνο εξγνδφηεο είλαη ην δεκφζην) 

απαζρνινχζαλ ζπλνιηθά 53.173 εξγαδφκελνπο ή πνζνζηφ 22,5% (φζν πεξίπνπ φινο 

ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο) ελψ ζην Δκπφξην (Ληαληθφ, Υνλδξηθφ θαη ινηπφ) 

απαζρνινχληαη ζπλνιηθά 33.827 εξγαδφκελνη (14,32%). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηνκέαο 

είλαη θαηά βάζε πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο παξά ζηηο αλάγθεο ηεο 

εζληθήο θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο. 

Βεβαίσο ζην δηάζηεκα 2008-2011 ππήξμαλ ζεκαληηθέο ελδν-ηνκεαθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, θαζψο ζε άιινπο θιάδνπο ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

(ελεκέξσζε-επηθνηλσλία, μελνδνρεία-εζηηαηφξηα, πγεία-θνηλσληθή κέξηκλα, 

εθπαίδεπζε, θαη εκπφξην-επηζθεπέο νρεκάησλ) ελψ ζε άιινπο ζεκεηψζεθαλ 

απψιεηεο, ζπρλά ζεκαληηθέο (δεκφζηα δηνίθεζε – άκπλα – θνηλσληθή αζθάιηζε, 

κεηαθνξέο – απνζήθεπζε, άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ, ρξεκαηνπηζησηηθά – 

αζθάιεηεο, επαγγεικαηηθέο-επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζεκείσζαλ ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ήηαλ απηέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

δεπηεξεπφλησο ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. 

Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο φπνπ 

θιάδνη φπσο εκπφξην-επηζθεπέο νρεκάησλ, θαη μελνδνρεία-εζηηαηφξηα ήηαλ απφ ηνπο 

θιάδνπο κε ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Πηζαλά ζην απνηέιεζκα 

απηφ λα ζπλέβαιε ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ηνκέα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ ζε ζπλζήθεο θξίζεο πνπ δελ ζπξξίθλσζαλ 

ζεκαηηθά ην δηαζέζηκν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη επνκέλσο θαη ηε δήηεζε φπσο ζε 

άιιεο πεξηνρέο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ δηαθνξνπνηείηαη αλά 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη θηάλεη ζηελ ΠΔ Γξάκαο ζην 12,1% ζηελ ΠΔ Καβάιαο & 

Θάζνπ ζην 27,3%, ζηελ ΠΔ Ξάλζεο ζην 16,8%, ζηελ ΠΔ Ρνδφπεο ζην 15,9% θαη 

ζηελ ΠΔ Έβξνπ ζην 27,9%. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ σο πην 

εμεηδηθεπκέλεο ηηο ΠΔ Καβάιαο-Θάζνπ θαη Έβξνπ, πξνθαλψο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έληαζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ΠΔ. 
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4.4.2. Σάζεηο – Πξνβιήκαηα 

Οη επηπηψζεηο ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο θξίζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

είλαη αξλεηηθέο γηα ηνλ ηνκέα ιφγσ ζπξξίθλσζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο (θαη 

επξχηεξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) θαη κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο (ληφπησλ 

θαη θνηηεηψλ). ηελ πεξηθέξεηα επιήγε πεξηζζφηεξν ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

(22%) θαη ε κε νηθηαθή ρξήζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (13%), ελψ ζνβαξή αχμεζε 

παξνπζηάζηεθε ζην κέγεζνο ηεο αλεξγίαο (63%). ε ζρεηηθνχο φξνπο ε πεξηθέξεηα 

ζεκείσζε κεηαβνιέο ελ γέλεη ρακειφηεξεο ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. 

Δηδηθφηεξα αλά θιάδν εκθαλίδνληαη ηα εμήο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο:  

Σν Ληαληθφ Δκπφξην ηα ηειεπηαία ρξφληα βηψλεη θξίζε σο απνηέιεζκα ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο θαη παξαηεξνχληαη ζπλερείο κεηαθηλήζεηο 

αιιά θαη νξηζηηθφ θιείζηκν επηρεηξήζεσλ. Σν ιηαληθφ εκπφξην ζηα αζηηθά θέληξα 

πηέδεηαη απφ ηα λέα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζηα φξηα ή θαη 

εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ.  

Σελ θξίζε βηψλνπλ επίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο Δζηίαζεο & Αλαςπρήο (θπξίσο ζηα 

αζηηθά θέληξα). ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ θιάδν ηεο 

απαζρφιεζεο, πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηάξγεζε/ζπγρψλεπζε θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, 

ε νπνία ζα κεηψζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία. ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πξφβιεκα απνηειεί ε 

δηαθαηλφκελε ηάζε ζπξξίθλσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.  

 

Οη ινηπνί θιάδνη ηνπ εκπνξίνπ (ρνλδξεκπφξην θαη ππεξηνπηθφ εκπφξην, εθζέζεηο 

απηνθηλήησλ, ζπλδπαζκέλν εκπφξην, εκπνξηθά θέληξα) πνπ παξνπζίαδαλ αλνδηθή 

πνξεία ζηελ απαζρφιεζε έσο ην 2008, ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα σο απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο. 

Σξάπεδεο θαη ελδηάκεζεο ππεξεζίεο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ 

παξνπζίαζαλ ηεξάζηηα άλζεζε ζηα αζηηθά θέληξα ηελ πεξίνδν 2000-2005 έρνπλ 

ζρεδφλ εμαθαληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Μεζηηηθά γξαθεία θαη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο , πνπ παξνπζίαδαλ ζηαζεξή άλνδν ηε 

δεθαεηία 1995-2005, βηψλνπλ θξίζε φπσο θαη φιν ην θχθισκα ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (βιέπε δεπηεξνγελήο ηνκέαο). 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ αιιαγέο ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιφγσ χθεζεο θαη είλαη πηζαλά παξνδηθέο. Οη κεηαβνιέο 

νη νπνίεο γελλνχλ ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ είλαη απηέο ζηνπο θιάδνπο κε ελ κέξεη 

εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ: ηνλ ηνπξηζκφ θαη ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην. ζνλ 

αθνξά ηνλ πξψην, ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη εκθαλίδεηαη αλζεθηηθφο 

ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, θαη επνκέλσο φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ 

είλαη δηαξζξσηηθά, ελψ ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν, νη κεγάιεο απψιεηεο πνπ έρεη 

ππνζηεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ ηξηεηία 2008-2011 δείρλνπλ φηη δελ έρεη αθφκε 

αλαπηχμεη ηνλ εμαγσγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ
31

. 

Σν άκεζν δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε κεηαζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ πηέζεσλ πνπ ν 

θιάδνο δέρεηαη θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ηνλ πξσηνγελή θαη 

δεπηεξνγελή, αιιά απηφ είλαη ελ ηέιεη ζέκα γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Ηδηαίηεξν φκσο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δπλακηθή αλάπηπμή ηνπ ζε ηνκείο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο κεηαθνξέο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε γλψζε θαη ηηο ππεξεζίεο 

αλαςπρήο – ηνπξηζκνχ. 

                                                 
31 

Πηζαλά ιφγσ κε νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ πεξηθέξεηα ζε 

δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν. 
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4.5. Σνπξηζκόο 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Τπνινγίδεηαη φηη ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρείσλ 

θαη ησλ εζηηαηνξίσλ ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία απμήζεθε κεηαμχ 2001 

θαη 2008 θαηά 0,3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 6,9% ζε 7,5%).
32

 Μεηά ην 2008, ν 

ηνκέαο άξρηζε λα ζπξξηθλψλεηαη εμαηηίαο ηνπ δπζκελνχο δηεζλνχο καθξν-

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο επηδείλσζεο ησλ ηάζεσλ ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηεο αξλεηηθήο πξνβνιήο ηεο ρψξαο καο εμαηηίαο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
33

 

χκθσλα κε ππνινγηζκνχο, πνπ έρνπλ γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ πηλάθσλ εηζξνψλ-

εθξνψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2010, ε άκεζε (direct) επίδξαζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ην 2010 εθηηκάηαη ζε 15,2 δηζεθ. Δπξψ, ε έκκεζε 

(indirect) ζε 5,2 δηζεθ. Δπξψ θαη ε πξνθαινχκελε (induced) ζε 13,9 δηζεθ. Δπξψ. 

Έηζη, ε ζπλνιηθή επίδξαζε ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη ζε 34,4 πεξίπνπ δηζεθ. Δπξψ, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν ηνπξηζκφο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, θαζψο ζπλεηζθέξεη ην 15,1% ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηεο 

ρψξαο.
34

 

ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί εμεηάδνληαη ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 

ηζηνξηθέο ηάζεηο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα λα αλαπηπρζεί ζηελ 

Πεξηθέξεηα θαη λα απνηειέζεη δπλακηθφ παξάγνληα ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά θαη 

δηεξεπλψληαη νη ηάζεηο ηεο δήηεζεο ηδηαίηεξα απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Δπηζεκαίλνληαη ηα πξνηεξήκαηα θαη νη αδπλακίεο, θαη κειεηψληαη νη πξννπηηθέο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθέο 

πξφζθαηεο κειέηεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηνλ Σνπξηζκφ 

θαζψο θαη επηκέξνπο αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο, Ννκνχ ή Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θ.ά.  

4.5.1. Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

a. Σνπξηζηηθή πξνζθνξά (θαηαιύκαηα) 

ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζχκθσλα κε ην κεηξψν ηνπ 

ΔΟΣ (2012), είλαη εγθαηεζηεκέλεο 391 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ 11.037 δσκάηηα θαη 21.672 θιίλεο (κέζν κέγεζνο 55 θιίλεο), ελψ ην 

2002 ιεηηνπξγνχζαλ 346 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κε 9.011 δσκάηηα θαη 17.204 θιίλεο 

(κέζν κέγεζνο 50 θιίλεο).  

                                                 
32 

P. Mylonas & N. Magginas “Unleashing Greece‟s Medium-Term Growth Potential” ζην National 

Bank of Greece, Greece, Economic & Market Analysis, November 2010, p. 11. 
33

 Βι. θαη Α. Υαηδεδάθεο, Αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 2001-2010, ΔΟΣ – Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, Αζήλα 2011, ζ.54 θ.ε. 
34 

 ΗΟΒΔ, Ζ επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, επηέκβξηνο 2012, ζ.20. 
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Δηθόλα 8: Καηαλνκή μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ 

αλά Π.Δ. (2012) 

Δηθόλα 9: Καηαλνκή μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ 

αλά Π.Δ. – 2012 

  

Πεγή: ΔΟΣ 

Σν κέζν κέγεζνο ησλ κνλάδσλ είλαη 55 θιίλεο, αξθεηά κηθξφηεξν απφ ηνλ εζληθφ 

κέζν φξν (78 θιίλεο αλά κνλάδα). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηε δεζπφδνπζα 

θαηεγνξία ησλ 2 αζηέξσλ ην κέζν κέγεζνο είλαη κφιηο 44 θιίλεο. 

Οη θπξηφηεξνη πξννξηζκνί, ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλν ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θαηαιπκάησλ, είλαη ην λεζί ηεο Θάζνπ θαη ε παξαιηαθή πεξηνρή ηεο 

Καβάιαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Θάζνπ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ην ήκηζπ ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ, 

ζπγθεθξηκέλα ην 54,2% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ην 48,9% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ (ζηνηρεία ηνπ ΔΟΣ γηα 

ην 2012). 

Αθνινπζεί ε Π.Δ. Έβξνπ κε 17,4% ζε κνλάδεο θαη 18,5% ζηηο θιίλεο. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ηεο ακνζξάθεο θαη ηεο πεξηνρήο Αιεμαλδξνχπνιεο – Ν. 

Υηιήο. ε κεγάιε απφζηαζε αθνινπζνχλ νη Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο, φπνπ ε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα είλαη 7,0% θαη 6,8% αληίζηνηρα, θαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Π.Δ. Γξάκαο κε ζπκκεηνρή 5,4% ζηνλ αξηζκφ κνλάδσλ 

θαη 4,9% ησλ θιηλψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο Π.Δ. ηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα ρσξνζεηνχληαη θπξίσο ζηηο αληίζηνηρεο πξσηεχνπζεο (Κνκνηελή, Ξάλζε 

θαη Γξάκα) πνπ απνηεινχλ θαη ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο ηνπο.   

ζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε 

θαηεγνξίεο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο (ΠΓ 43/2002), παξαηεξείηαη 

φηη ζρεδφλ νη κηζέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο (ην 48%) αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ 2 αζηέξσλ. Τπάξρνπλ κφλν 20 κνλάδεο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο 

(δειαδή 5 αζηέξσλ) πνπ βξίζθνληαη ζηηο Π.Δ. Καβάιαο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ θαη 

απνηεινχλ κφιηο ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ μελνδνρείσλ ηεο πεξηθέξεηαο, ελψ νη 

25 κνλάδεο 4 αζηέξσλ ην 7%.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (67%) θαη 

ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θιηλψλ (47%) αλήθνπλ ζηηο δχν 

ρακειφηεξεο θαηεγνξίεο, παξέρνπλ δειαδή θαηά ηεθκήξην ρακειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο
.35 

Δλψ ζηελ θαηεγνξία πνιπηειείαο (5 αζηέξσλ) αλήθεη κφλν ην 9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θιηλψλ ηεο Πεξηθέξεηαο (βι. ζρεηηθά δηαγξάκκαηα). 

                                                 
35

 ηνηρεία ΞΔΔ θαη ΔΟΣ, 2012. 



 

64 

 

Δηθόλα 10: Καηαλνκή μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ 

αλά θαηεγνξία (2012) 

Δηθόλα 11: Καηαλνκή θιηλώλ αλά θαηεγνξία 

(2012) 

  

Πεγή: ΞΔΔ θαη ΔΟΣ, ίδηα επεμεξγαζία. 

ε ζρέζε κε ηηο ινηπέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, απφ άπνςε πνηφηεηαο θαηαιπκάησλ, ε 

πεξηθέξεηα ΑΜΘ βξίζθεηαη ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο, καδί κε ηηο Πεξηθέξεηεο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο, κε βάζε ην κεξίδην ησλ δχν ρακειφηεξσλ 

θαηεγνξηψλ ζην ζχλνιν ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ θάζε Πεξηθέξεηαο. 

Δηθόλα 12: Πνζνζηηαία θαηαλνκή μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ αλά θαηεγνξία ζηηο Πεξηθέξεηεο (2012) 

 
Πεγή ζηνηρείσλ: ΞΔΔ, ηδία επεμεξγαζία  

ην ζπλνιηθφ δπλακηθφ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο πξέπεη λα 

πξνζηεζεί θαη έλα ζχλνιν ηνπιάρηζηνλ 11.000 θιηλψλ (10.842 θιηλψλ ζε 795 

κνλάδεο κε θχξησλ θαηαιπκάησλ, δειαδή ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη 

ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 2005). χκθσλα κε άιιε θαηαγξαθή απφ ηελ 

αληίζηνηρε Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ ΔΟΣ, ην 2004 είραλ θαηαγξαθεί 840 κνλάδεο 

ΔΓΔΔΓ (κε θχξησλ θαηαιπκάησλ) κε 10.145 θιίλεο, απφ ηηο νπνίεο νη 660 κνλάδεο 
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κε 7.951 θιίλεο ππήξραλ ζηε Θάζν, θαη αθφκε, ππήξραλ 27 κνλάδεο ηνπξηζηηθψλ 

επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ (ζπλνιηθά 90 θαηνηθίεο κε 267 δσκάηηα). 

 Ήδε, ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαηαγξάθεη (2011) ζπλνιηθά 954 κνλάδεο κε θχξησλ 

θαηαιπκάησλ, κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 12.895 θιηλψλ. ην ζχλνιν απηφ ζα πξέπεη 

λα πξνζηεζεί θαη άγλσζηνο αξηζκφο κνλάδσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί επεηδή 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ ΔΟΣ. 

b. Σνπξηζηηθή δήηεζε 

Δηθόλα 13: Δμέιημε ζπλόινπ δηαλπθηεξεύζεσλ 

(θαηνίθσλ θαη κε θαηνίθσλ) ζε μελνδνρεηαθά 

θαηαιύκαηα 2000-2011 

 
Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛ.ΣΑΣ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ αιινδαπψλ 

θαη εκεδαπψλ ζε μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα θαη ζε θάκπηλγθ ην 

2011 ήηαλ 1.601.647, έλαληη 

1.608.332 ην 2010 θαη 1.635.272 

ην 2000, ζχκθσλα κε ηα πην 

πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

ηεο ΔΤΔ θαη ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.).  

Ζ εκθαληδφκελε ζρεηηθή 

ζηαζηκφηεηα ηεο δήηεζεο 

θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία 

επαξθνχο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη 

ε Πεξηθέξεηα. ε Δπξσπατθφ 

επίπεδν, ε ΑΜΘ αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πεξηθεξεηψλ κε 

ηηο ρακειφηεξεο δηαλπθηε-

ξεχζεηο. 
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Δηθόλα 14: Γηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία θαη θάκπηλγθ ζε πεξηθέξεηεο NUTS 2 ηεο ΔΔ 

 
Πεγή: EUROSTAT, Eurostat Regional Yearbook 2011 

Ο αξηζκφο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπξηζηψλ παξνπζηάδεη 

αξθεηέο δηαθπκάλζεηο ηελ πεξίνδν 1996-2011, αλ θαη νη ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα είλαη ακθηζβεηνχκελεο αθξίβεηαο. Σν ζχλνιν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα ην 1996 αλεξρφηαλ ζε 1.455.896 θαη ην 2000 

έθηαζε ηηο 1.635.272 (πνζνζηφ αχμεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 13,79%). Ο 

αξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ (ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ζε 

θάκπηλγθ) ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ σο κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηε ρψξα έρεη πησηηθή ηάζε: ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ην κεξίδην απηφ ήηαλ 2,7% ηνπ ζπλφινπ ην 2009, 2,4% ην 

2010 θαη 2,3% ηνπ ζπλφινπ ην 2011, κε 1.601.647 δηαλπθηεξεχζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 

1.496.089 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα. 
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Δηθόλα 15: Γηαλπθηεξεύζεηο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα (2009-2011) 

 
Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛ.ΣΑΣ. 

Δηθόλα 16: Γηαλπθηεξεύζεηο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ζε θάκπηλγθ 2009-2011 

 
Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛ.ΣΑΣ. 

Ο κέζνο εηήζηνο βαζκφο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηελ πεληαεηία 

1996-2000 ήηαλ αξθεηά ρακειφο, θπκαηλφκελνο απφ 45% έσο 50%, ελψ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη αθφκε ρακειφηεξνο (40% ην 2009 θαη 34% ην 2010). Δηδηθφηεξα, ηνπο 

δχν κήλεο αηρκήο (Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο) ε κεληαία πιεξφηεηα ζην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο θζάλεη κφλν ην 47% θαη 57% αληίζηνηρα, ράξε θπξίσο ζηα μελνδνρεία 

ηεο Καβάιαο θαη ηεο Θάζνπ, ελψ ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο θπκαίλεηαη απφ 

20% έσο 38%. Σν γεγνλφο απηφ αληηζηνηρεί ζηε κηθξή δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη απεηθνλίδεη ηελ επάισηε ζέζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηνλ αληαγσληζκφ. 
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Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ αθίμεσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο είλαη 

επζέσο αλάινγε ησλ ηάζεσλ ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή θάκςε 

κεηά ην 2009 θαη κία πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθίμεσλ ζηα «άιια 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα» φπσο ηα camping. 

Δηθόλα 17: Αθίμεηο – ζύλνιν – ζε ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ΑΜΘ (1996-2011) 

 
Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, είλαη φηη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο θάκςεο πνπ παξαηεξείηαη κεηά ην 2009, πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε 

αθίμεσλ εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ, ελψ νη αθίμεηο μέλσλ ηνπξηζηψλ – κεηά απφ κία 

πξνζσξηλή κείσζε ην 2010 – θαίλεηαη λα αλαθάκπηνπλ παξνδηθά ην 2011, θαζψο ν 

κεησκέλνο αξηζκφο αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ Καβάια ην 2012 

(σο πξνο ην 2011) δελ επηβεβαηψλεη θάπνηα ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε. 

Δηθόλα 18: Αθίμεηο – εκεδαπνί θαη αιινδαπνί – ζε ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ηεο πεξηθέξεηαο 

ΑΜΘ (1996-2011) 

  
Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

Βέβαηα απηφ, ζρεηηθή ζεκαζία έρεη ηεο ην παξφλ γηα ηνλ θιάδν, αθνχ ηζηνξηθά κφλν 

ηεο ηεο πέληε πεξίπνπ ηνπξίζηεο είλαη αιινδαπφο
36

. πγθεθξηκέλα, νη αθίμεηο 

αιινδαπψλ απνηεινχλ δηαρξνληθά πνζνζηφ 19% έσο 22% ηνπ ζπλφινπ 

                                                 
36 

Σν πνζνζηφ απηφ μεπεξάζηεθε ην 2011, ιφγσ θπξίσο ηεο κεγάιεο κείσζεο ησλ αθίμεσλ εκεδαπψλ 

ηνπξηζηψλ, θαη έθηαζε ην 28%. Γελ γλσξίδνπκε θαηά πφζν ζα ζπλερηζηεί απηή ε ηάζε ζην κέιινλ. 
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απνδεηθλχνληαο φηη ν ηνπξηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο εμππεξεηεί νπζηαζηηθά ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά.  

Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα (βιέπε Παξάξηεκα), νη ηνπξίζηεο 

πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Πεξηθέξεηα πξνεξρφκελνη απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο (Σνπξθία, 

Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, εξβία, ΠΓΓΜ, Αιβαλία) θαιχπηνπλ ην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ αθίμεσλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην 30% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ. Οη ηνπξίζηεο απφ ηε Γεξκαλία 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαιχπηνπλ αληίζηνηρα ην  15% θαη ην 8% ησλ αθίμεσλ θαη 

ην 22% θαη ην 10% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ (ζηνηρεία γηα ην 2010 ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.). Οη 

ηνπξίζηεο πξνεξρφκελνη απφ ηε Ρσζία, θαη εθείλνη απφ ηηο ΖΠΑ, έρνπλ ειάρηζην 

κεξίδην ζην ζχλνιν, ηφζν σο ηηο αθίμεηο φζν θαη σο ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ζε 

μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο. 

Χο ηεο ηελ επνρηθφηεηα, εκθαλίδεηαη έληνλε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. Ζ έληνλε επνρηθφηεηα ηεο Καβάιαο (θπξίσο ιφγσ Θάζνπ) 

θαη ηνπ Έβξνπ (θπξίσο ιφγσ ακνζξάθεο) επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα, κε αηρκή ηεο κήλεο Ηνχιην θαη 

Αχγνπζην. 

Σν λεζί ηεο Θάζνπ θαη ηα παξάιηα ηεο Καβάιαο (Π.Δ. Καβάιαο), απνηεινχλ ηεο 

θπξηφηεξνπο ηφπνπο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα. 

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αθελφο, ζην γεγνλφο φηη ε Θάζνο είλαη ηεο δηαθξηηφο θαη 

θαζηεξσκέλνο «επψλπκνο» ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, αιιά ηεο θαη ζηελ χπαξμε ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ ηεο Καβάιαο (ζηε Υξπζνχπνιε), ην νπνίν δέρεηαη ηαθηηθέο θαη 

λαπισκέλεο (chartered) πηήζεηο απφ ην εμσηεξηθφ. 

Οη ινηπέο Π.Δ. δελ έρνπλ αλαπηπρζεί σο αμηφινγνη πξννξηζκνί αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ. Μφλν ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα άξρηζε λα παξνπζηάδεηαη ζρεηηθή δήηεζε 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζηε ακνζξάθε, αθελφο ράξε ηεο 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εθεί θαη, αθεηέξνπ, ηεο ηάζεηο 

ηεο δηεζλνχο αιιά θαη ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.  

Δηθόλα 19: Αθίμεηο ηνπξηζηώλ αλά κήλα ηεο Π.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ (2009) 
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Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛ.ΣΑΣ. 

4.5.2. Αμηνιόγεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ πόξσλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

Ζ πεξηθέξεηα δηαζέηεη αμηφινγνπο θπζηθνχο πφξνπο ηφζν ζε πιήζνο θαη πνηθηιία φζν 

θαη ζε επίπεδν δηαηήξεζήο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεί έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο καθξνπξφζεζκεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, πξνο ηελ 

αλάπηπμε κνξθψλ «ήπησλ» ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ εηδηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ (νηθνηνπξηζκφο, πεξηπαηεηηθφο, πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, 

ζπλεδξηαθφο, θ.ά.) ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

a. Φπζηθνί ηνπξηζηηθνί πόξνη  

a.1. Πεξηνρέο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο εηδηθήο πξνζηαζίαο 

Ζ πνιπκνξθία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ΑΜΘ αλαθέξεηαη εθηελψο ζην 

θεθάιαην 6.1 «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ». Οξηζκέλεο θπζηθέο πεξηνρέο πξνζηαηεχνληαη 

ήδε κε ηδηαίηεξν ζεζκηθφ θαζεζηψο, σο εζληθά πάξθα, σο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ NATURA, σο πγξφηνπνη ηεο δηεζλνχο ζπλζήθεο Ramsar, θ.α.. 

ηελ Πεξηθέξεηα έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηξία Δζληθά Πάξθα, ηα νπνία πξνζειθχνπλ 

θπκαηλφκελν πιήζνο επηζθεπηψλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη απφ ην εμσηεξηθφ: 

Σν Δζληθό Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο, φπσο νξίζηεθε ην 2008 κε 

ηελ Κ.Τ.Α 44549 (Φ.Δ.Κ. 497/Γ/17-10-2008), πεξηιακβάλεη ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ησλ πγξνηφπσλ Γέιηα Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο, Λίκλεο Ηζκαξίδαο θαη 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο, κε ρεξζαία θαη πδάηηλε ζπλνιηθή έθηαζε 726.000 

ζηξέκκαηα πεξίπνπ. Οη παξαπάλσ πγξφηνπνη πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηεζλή ζπλζήθε 

Ramsar. 

Με ηελ επζχλε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Eζληθνχ Πάξθνπ Αλ. Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο ιεηηνπξγνχλ δχν Κέληξα πιεξνθφξεζεο: 

 Σν Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή είζνδν ηνπ 

ρσξηνχ Πφξην-Λάγνο, ζην Γ. Αβδήξσλ Ν. Ξάλζεο. 

 Σν Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ βξίζθεηαη ζηελ Κεξακσηή N. 

Καβάιαο. 

Σα δχν Κέληξα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ επίπεδν επηζθεςηκφηεηαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Φνξέα, ην 

έηνο 2010 δέρζεθαλ ζπλνιηθά 2.280 επηζθέπηεο.
37

 Δηδηθφηεξα, ε επηζθεςηκφηεηα ζην 

Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Γ. Νέζηνπ άγγημε ηα 713 άηνκα, κε κεγαιχηεξε θίλεζε ηνπο 

κήλεο Ηνχιην – Αχγνπζην, θαη ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Λ. Βηζησλίδαο & 

Ηζκαξίδαο ε επηζθεςηκφηεηα έθηαζε ηα 1.567 άηνκα ελψ νη κήλεο κε ηελ πςειφηεξε 

επηζθεςηκφηεηα ήηαλ απφ ην Φεβξνπάξην έσο θαη ηνλ Ηνχλην, θαη ν κήλαο Ννέκβξηνο. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηα 2/3 ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ΚΠ Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο ήηαλ 

καζεηέο ζρνιείσλ. 

 Σν Δζληθφ Πάξθν Γέιηα Έβξνπ. Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ιεηηνπξγεί ζηελ 

Σξαταλνχπνιε (δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο). Απφ εθεί νξγαλψλνληαη 

πεξηεγήζεηο κε μελάγεζε ζην Γέιηα. 

 Σν Δζληθφ Πάξθν Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ. Κέληξν πιεξνθφξεζεο 

ιεηηνπξγεί ζηε Γαδηά, ην νπνίν επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν πεξί ηα 30.000 έσο 

40.000 άηνκα. ην Κέληξν ιεηηνπξγεί θαη μελψλαο. 

Δθηφο απφ ηα ηξία Δζληθά Πάξθα, ππάξρνπλ θαη άιιεο θπζηθέο πεξηνρέο πνπ 

πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ επηζθεπηψλ θαη δηέπνληαη απφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

                                                 
37 

Δζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Έθζεζε πεπξαγκέλσλ 2010, Ηαλνπάξηνο 2011. 
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βάζεη ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, φπσο είλαη νη πεξηνρέο ηνπ 

δηθηχνπ Natura 2000 (βιέπε θεθάιαην 6.1).  

Καηά ηφπνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πεξηθέξεηαο νη παξαθάησ 

πεξηβαιινληηθνί θνξείο (ΜΚΟ): 

 Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Αλάπηπμεο ηελψλ Νέζηνπ 

 Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη Οηθναλάπηπμεο 

 WWF – Διιάο 

 Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 

 Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

 ΑΡΚΣΟΤΡΟ 

 MEDWET 

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

ζηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ απηψλ απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα γηα ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ σο πφισλ έιμεο 

επηζθεπηψλ ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

a.2. Αθηέο – Ύδαηα θνιύκβεζεο38 

Οη αθηέο, ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο ηεο Καβάιαο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ζην 

επεηξσηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαζψο θαη νη αθηέο ησλ λεζηψλ Θάζνπ θαη 

ακνζξάθεο πξνζθέξνληαη γηα θνιχκβεζε θαη αλαςπρή. Πξνζειθχνπλ παξαζεξηζηέο 

ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη κε θαηάιιεια κέηξα κπνξνχλ 

λα παξάζρνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο αλαςπρήο ζε αλαβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ζην Μεηξψν Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

(ΜΠΠ) πεξηιακβάλνληαη ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα (Τ) πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

χδαηα αλαςπρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

χδαηα θνιχκβεζεο.
39

 

ε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Θξάθεο 

έρνπλ θαζνξηζηεί 63 χδαηα θνιχκβεζεο ζε παξάθηηα Τ. Σα χδαηα απηά ‐ 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηα παξάθηηα Τ ζηα νπνία απαληψληαη – 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν ράξηε (εηθφλα 16). ελψ ζην επφκελν ράξηε (εηθφλα 

17) παξνπζηάδεηαη ε πνηφηεηα ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο. 

                                                 
38 

Βάζεη ηνπ ΤΠΔΚΑ,  ρέδην Γηαρείξηζεο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θξάθεο, 10/2011, ζ. 25 θ.ε. 
39

 Ζ θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα λεξά θνιχκβεζεο είλαη: 

 ε Οδεγία 76/160/ΔΟΚ “πεξί ηεο πνηφηεηνο ησλ πδάησλ θνιπκβήζεσο” (ζε ηζρχ κέρξη ην 2014) 

θαη  

 ε Οδεγία 2006/7/ΔΚ “ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 76/160/ΔΟΚ”. 

Ζ εζληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηηο αλσηέξσ Οδεγίεο κέζσ ησλ αθφινπζσλ Κ.Τ.Α.: 

 ΚΤΑ νηθ. 46399/1352/86 “Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: 

«πφζηκα», «θνιχκβεζε», «δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά» θαη «θαιιηέξγεηα θαη αιηεία 

νζηξαθνεηδψλ», κέζνδνη κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζε ησλ επηθαλεηαθψλ 

λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πφζηκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 75/440/ΔΟΚ, 76/160/ΔΟΚ, 78/659/ΔΟΚ, 79/293/ΔΟΚ θαη 

79/869/ΔΟΚ” θαη 

 ΚΤΑ H.Π. 8600/416/E103 “Πνηφηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ” 
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Δηθόλα 20: Ύδαηα θνιύκβεζεο Τδαηηθώλ Γηακεξηζκάησλ Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

 
Πεγή: ρέδηα Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ Γηακεξηζκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (GR11) θαη 

Θξάθεο (GR12) θαη ίδηα επεμεξγαζία. 

Οξηζκέλεο νξγαλσκέλεο αθηέο θνιχκβεζεο (πιαδ) παξέρνπλ ήδε ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε κε ηηο αθηέο πνπ 

ηνπο έρεη απνλεκεζεί ην επξσπατθφ ζήκα ηεο «Γαιάδηαο εκαίαο» (Blue Flag), κέζσ 

ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο.  

Ζ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο «Γαιάδηα εκαία» ζηεξίδεηαη ζε 4 νκάδεο θξηηεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο αθηήο, ηελ νξγάλσζε ηεο αθηήο, 

ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε. 

Γηα ην έηνο 2012, ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ έρνπλ απνθηήζεη Γαιάδηα εκαία 23 αθηέο 

(βιέπε θαηάινγν ζε Παξάξηεκα) ελψ γηα ην 2013 πξνηείλνληαη 19 αθηέο. 

Δηθόλα 21: Αθηέο κε «Γαιάδηα εκαία» (2010) ζε ζρέζε κε ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο Natura 

θαη ηα Δζληθά Πάξθα, θαη ζε ζρέζε κε ζεκεία εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πδάησλ θνιύκβεζεο. 

 

Πεγή: Γεκόζηα, Αλνηρηά Γεδνκέλα, geodata.gov.gr 
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Οξηζκέλεο παξαιηαθέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο σζηφζν δελ πξνζθέξνληαη γηα 

αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο 

εθεί κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ή ραξαθηεξίδνληαη φηη έρνπλ πεξηζψξηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (θπξίσο νζηξαθνθαιιηέξγεηα θαη  ηρζπνθαιιηέξγεηα), 

φπσο θαηαδεηθλχνπλ ζρεηηθέο κειέηεο.
40

 

Οη πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη Αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο (ΦΔΚ 2505/Β/4.11.2011, 

Παξάξηεκα) θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε: 

Δηθόλα 22: Πεξηνρέο πδαηνθαιιηεξγεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο αθηέο πνπ έρνπλ «Γαιάδηεο εκαίεο» 

θαη εμαηξεηηθή πνηόηεηα λεξώλ θνιύκβεζεο. 

 
Πεγή: Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο.(ΦΔΚ 

2505/Β/4.11.2011, Παξάξηεκα), θαη ίδηα επεμεξγαζία. 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ ράξηε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

θαη αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ παξαηεξνχληαη ή αλακέλνληαη ζηηο πεξηνρέο: 

ηξπκνληθνχ θφιπνπ (πεξηνρή Καβάιαο), Ζξαθιείηζαο, βφξεηαο αθηήο ηεο Θάζνπ, 

θαη Μαξψλεηαο. 

a.3. Άιινη θπζηθνί πόξνη 

Ζ ΑΜΘ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιπκνξθία ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ θαη ηνπίσλ πνπ 

κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ζηε θχζε, φπσο ηα ζηελά ηνπ 

Νέζηνπ (canoe-cayak, rafting), νη πδξνβηφηνπνη (birdwatching), νη δαζηθέο πεξηνρέο 

φπσο ην δάζνο Φξαθηνχ (ην κνλαδηθφ παξζέλν δάζνο ηεο ρψξαο) θαη ην δάζνο 

Διαηηάο (ην κνλαδηθφ δάζνο ζεκχδαο ηεο ρψξαο) πνπ ελδείθλπληαη γηα πεξηεγήζεηο, 

νη νξεηλνί ζρεκαηηζκνί φπσο ηα Θξαθηθά Μεηέσξα, ην αλαξξηρεηηθφ πεδίν ηξχκεο 

θαη νη ζπειηέο ηνπ Νέζηνπ πνπ ελδείθλπληαη γηα αλαξξηρήζεηο, ηα θαξάγγηα ηεο 

ακνζξάθεο (canyoning), θ.α. 

b. Αλζξωπνγελείο πόξνη  

b.1. Τπνδνκέο πξνζπέιαζεο 

                                                 
40 

ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, πνπ ζπλνδεχεη ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΦΔΚ 2505/Β/ 4.11.2011, Παξάξηεκα). 
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Ζ πξφζβαζε επηζθεπηψλ, πξνεξρφκελσλ ηφζν απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη 

απφ ην εζσηεξηθφ, ζηνπο επηκέξνπο πξννξηζκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο γίλεηαη κέζσ: 

 ησλ αεξνδξνκίσλ Καβάιαο (Υξπζνχπνιεο) θαη Αιεμαλδξνχπνιεο 

 ηεο Δγλαηίαο νδνχ (Ζγνπκελίηζα-Θεζζαινλίθε-Κήπνη) θαη ηνπ θάζεηνπ άμνλα 7 

ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ TEN-T (Βνπδαπέζηε-φθηα-

Πξνκαρψλαο) 

 ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ κέζσ Θεζζαινλίθεο 

 ησλ ιηκέλσλ ηεο Καβάιαο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο 

 

Κχξηα πχιε εηζφδνπ ηνπξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ είλαη ην αεξνδξφκην ηεο Καβάιαο
41

 

(ζηε Υξπζνχπνιε), ελψ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξφζβαζε ηνπξηζηψλ απφ ην 

εζσηεξηθφ παίδεη ε Δγλαηία νδφο. 

Ζ θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Καβάιαο «Μέγαο Αιέμαλδξνο» ζηε Υξπζνχπνιε θαη 

ηνπ αεξνδξνκίνπ «Γεκφθξηηνο» ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1994-

2012 παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 19 πνπ απεηθνλίδεη ηνλ εηήζην αξηζκφ αθίμεσλ 

επηβαηψλ κε πηήζεηο εμσηεξηθνχ.
42

 Ο θχξηνο φγθνο ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ, πξνεξρφκελσλ θπξίσο απφ επξσπατθέο ρψξεο, ζπγθεληξψλεηαη ζην 

αεξνδξφκην ηεο Καβάιαο, θπκαηλφκελνο ηελ πεξίνδν 1994-2012 απφ 67.000 έσο 

123.000 αθίμεηο εηεζίσο, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο αθίμεσλ ζην αεξνδξφκην ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο είλαη ζρεδφλ ακειεηένο (κέγηζηνο αξηζκφο 2.987 αθίμεηο).  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ηνπξηζηηθή δήηεζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε λαπισκέλσλ πηήζεσλ (charter) θαηά θαλφλα δελ 

είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο χπαξμεο αεξνδξνκίσλ φζν ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ 

πξννξηζκνχ
43

. 

Σέινο, ν αξηζκφο επηζθεπηψλ ηεο πεξηθέξεηαο κέζσ ζηδεξνδξφκνπ θαη κέζσ ιηκέλσλ 

Καβάιαο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο κπνξεί λα ζεσξεζεί κάιινλ ακειεηένο, ζε ζρέζε κε 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ. 

                                                 
41 

Απφ ηέινο Μαΐνπ αλακέλεηαη θαη ηαθηηθφ δξνκνιφγην ηεο Aegean Αιεμαλδξνχπνιε – Αγία 

Πεηξνχπνιε. 
42

 Σα ζηνηρεία ηεο ΤΠΑ θαηαγξάθνπλ αθίμεηο επηβαηψλ αδηαθξίησο αλ απηνί είλαη εκεδαπνί ή 

αιινδαπνί. Σα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ έσο ην έηνο 2007 αλαθέξνληαη κφλν ζε αιινδαπνχο επηβάηεο θαη ηα 

κεγέζε είλαη κεησκέλα ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ηεο ΤΠΑ. Σν έηνο 2012, νη αθίμεηο άγγημαλ ηα επίπεδα 

ηνπ 1995 θαη ηνπ 1998. 
43

 Γχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα:  

Ζ Μχθνλνο, έλα λεζί πνπ δηαζέηεη άξηηα μελνδνρεηαθή ππνδνκή κε ζχγρξνλν κάλαηδκελη θαη 

απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ, παξνπζηάδεη επί δεθαεηίεο πςειή δήηεζε. Σν 1996 νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

απφ ην εμσηεξηθφ έθηαζαλ ηηο 51.957, παξφιν πνπ εθείλε ηελ επνρή ν δηάδξνκνο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο 

Μπθφλνπ ήηαλ κφιηο 1.400 κ. Οη tour operators κε βάζε ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πξννξηζκφ δξνκνινγνχζαλ πηήζεηο παξφιν πνπ ν δηάδξνκνο δελ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο. Ζ 

επέθηαζε ην 1997 ζηα 1.900 κ. εθηφμεπζε ηελ επηβαηηθή θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ (130.974 αθίμεηο 

επηβαηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ην 2011). 

Ζ Μπηηιήλε, κε ζρεηηθά κε αλεπηπγκέλν μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ, δελ θαηνξζψλεη λα δηαηεξήζεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δήηεζεο ην νπνίν κάιηζηα κεηψζεθε αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν 

δηαζέηεη αεξνδξφκην κε κήθνο δηαδξφκνπ 2.300 κ, κήθνο ππεξαξθεηφ γηα λα δερηεί ηνπο ηχπνπο 

αεξνζθαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη tour operators. Παξφιν πνπ ε Μπηηιήλε δηαζέηεη έλα επαξθέο 

αεξνδξφκην, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ζπλερή κείσζε ζηηο αθίμεηο κε απνθνξχθσκα ηε θεηηλή 

ρξνληά (2012) φπνπ ήδε αθπξψζεθαλ 4 πηήζεηο charter απφ Αγγιία, Ννξβεγία θαη Ηηαιία. 
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Δηθόλα 23: Αθίμεηο επηβαηώλ κε πηήζεηο εμσηεξηθνύ ζηα αεξνδξόκηα Καβάιαο θαη 

Αιεμαλδξνύπνιεο 1994-2012 

 
Πεγή ζηνηρείσλ: ΤΠΑ 

b.2. Πνιηηηζηηθνί πόξνη 

ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ ζπλνιηθά 693 κλεκεία, θηίξηα θαη αξραηνινγηθέο ζέζεηο, ηα νπνία έρνπλ 

θεξπρηεί φηη ρξήδνπλ θξαηηθήο πξνζηαζίαο, σο αμηφινγα ηεθκήξηα ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Αλαιπηηθφο πίλαθαο αλά Π.Δ. παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα. 

ε απηά πεξηιακβάλνληαη αξραίνη λανί, αξραία ζέαηξα, λεθξνηαθεία, βπδαληηλνί θαη 

κεηαβπδαληηλνί λανί θαη κνλαζηήξηα, αξραία θαη κεζαησληθά θάζηξα, πχξγνη, 

γέθπξεο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ζπήιαηα (Μαξψλεηαο). 

Χζηφζν, ηα θξαηηθά κνπζεία θαη νη νξγαλσκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη είλαη ζρεηηθά 

ιηγνζηά θαη παξνπζηάδνπλ ρακειή επηζθεςηκφηεηα. πγθεληξψλνπλ κφιηο ην 0,7% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ κνπζείσλ θαη ην 0,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΣΑΠ γηα ην έηνο 

2011. ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία επηζθεπηψλ γηα κφιηο 

ηξεηο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, έμη κνπζεία θαη δχν αξραηνινγηθέο ζπιινγέο (βιέπε 

Παξάξηεκα). 

Σα αξραία ζέαηξα (Μαξψλεηαο, Θάζνπ, Φηιίππσλ ακνζξάθεο) ηα νπνία ήδε 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (θπξίσο θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη 

Αχγνπζην) πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο (θεζηηβάι, 

παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θιπ.), εθφζνλ γίλνπλ νη αλαγθαίεο νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο 

ζηεξέσζεο, αλαζηήισζεο θαη δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ ζε απηά, ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο ηνπξηζηψλ. 

Δθηφο απφ ηα θξαηηθά κνπζεία θαη ηηο αξραηνινγηθέο ζπιινγέο, ζηελ Πεξηθέξεηα 

ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη δηάθνξα ζεκαηηθά κνπζεία κε ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ιανγξαθηθά θιπ.). 

 εκαληηθφ είλαη ην κνπζείν Μεηαμηνχ ζην νπθιί (Π.Δ. Έβξνπ), πνπ ζηεγάδεηαη 

ζε έλα θηίζκα ηεο πξνβηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο (ην εξγνζηάζην ηνπ 
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Σδίβξε) θαζψο θαη ην κνπζείν Σέρλεο Μεηαμηνχ ηνπ νίθνπ Σζαθίξε. ηνλ ρψξν 

ησλ δχν κνπζείσλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη ηα εξγαιεία ηεο δνπιεηάο ηνπο 

θαζψο θαη φιε ηε δηαδηθαζία εθηξνθήο κεηαμνζθσιήθσλ θαη επεμεξγαζίαο ηεο 

ίλαο. 

 Σν Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο «Αγγειηθή Γηαλλαθίδνπ» ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε ζηεγάδεηαη ζην πέηξηλν λενθιαζηθφ ηνπ 1899, επί ηεο 14
εο

 

Μαΐνπ 63. 

 Σν Δθθιεζηαζηηθφ Μνπζείν Αιεμαλδξνχπνιεο απφ ην 1982 ιεηηνπξγεί θαη 

ζηεγάδεηαη ζε έλα λενθιαζηθφ θηίξην ηνπ 1909 ζηε Λενληαξίδεην ρνιή (πξψελ 

ζρνιείν αξξέλσλ) ζηελ πιαηεία Μεηξνπφιεσο. 

 Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Αιεμαλδξνχπνιεο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2 ρικ 

πεξίπνπ αλαηνιηθά απφ ην θέληξν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ζηνλ Πιαηαλφηνπν. 

 Σν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Ρνδφπεο Παξαλεζηίνπ βξίζθεηαη ζην Παξαλέζηη 

Γξάκαο. Γεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ» ηνπ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. ην 2002 θαη ππάγεηαη ζηελ Αλαπηπμηαθή 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Παξαλεζηίνπ. Ζ επηζθεςηκφηεηά ηνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

Παξάξηεκα. 

b.3. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

ηελ Πεξηθέξεηα 34 νηθηζκνί έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ην ΤΠΔΚΑ (ΦΔΚ 

398/13.11.1978) σο παξαδνζηαθνί πνπ ρξεηάδνληαη θξαηηθή πξνζηαζία (βιέπε 

Παξάξηεκα). 

b.4. Πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο 

εκαληηθέο δπλαηφηεηεο παξνπζηάδεη ε νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ 

αξραηνινγηθνχ, θπξίσο, ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ην δίθηπν κνπζείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, πνπ είηε έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί ελκέξεη 

(Άβδεξα, Φίιηππνη, Θάζνο, θ.ά.) είηε έρεη δξνκνινγεζεί ε αμηνπνίεζή ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Π.Δ. Έβξνπ ην αξραηνινγηθφ κνπζείν Αιεμαλδξνχπνιεο, ν 

αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Γνμηπάξαο, ε Κνζκνζψηεξα ησλ Φεξψλ, ηα βπδαληηλά 

κλεκεία ηνπ Γηδπκνηείρνπ (ηεο κφλεο πφιεο ηεο απηνθξαηνξίαο, εθηφο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπνπ ζηέθζεθε απηνθξάηνξαο, κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ θαιιηηερλεκάησλ), ην ηέκελνο Βαγηαδήη, ην ζεκαληηθφηεξν θαη 

κεγαιχηεξν νζσκαληθφ ηέκελνο ζε επξσπατθφ ρψξν. 

Άιιν δίθηπν πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηνλ πινχην ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαη βπδαληηλψλ κλεκείσλ (λαψλ, κνλαζηεξηψλ, νρπξψλ, θιπ.) θαη 

ρψξσλ. Μεηαμχ απηψλ, ε δηαδξνκή «ηα βήκαηα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ», κε 

ζεκεία ζηάζεο ζηελ Καβάια, ηνπο Φηιίππνπο (πεγέο Λπδίαο) θαη ηε ακνζξάθε, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο κε ζηφρν ηελ 

πξνζέιθπζε ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Αθφκε, δηαδξνκέο κε επίθεληξν πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ 

ζε έλα δίθηπν παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. 

Σέινο, κε άμνλα ηηο ακπεινθνκηθέο θαη νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο, κπνξεί λα 

νξγαλσζεί δίθηπν δηαδξνκψλ νηλνηνπξηζκνχ
44

 (πρ. ηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο θαη ηεο 

Καβάιαο, Άβδεξα, θαη Μαξψλεηα). 

                                                 
44 

Ήδε νη νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο ΑΜΘ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν «Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ ηεο 

Βνξείνπ Διιάδνο» θαη εηδηθφηεξα ζηε δηαδξνκή «Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ ηνπ Γηνλχζνπ». Πνιιά απφ ηα 

νηλνπνηία ησλ «δξφκσλ ηνπ θξαζηνχ ηνπ Γηνλχζνπ» ζπκκεηέρνπλ θάζε ρξφλν ην Μάην ζηηο «Αλνηρηέο 

πφξηεο», κία παλεπξσπατθή εθδήισζε κε μελαγήζεηο, γεπζηηθέο δνθηκέο θαη πνιιέο άιιεο εθδειψζεηο. 



 

77 

 

 Θα ρξεηαζηεί φκσο ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε ζπγθξφηεζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ δηθηχσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ ινηπψλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 

 βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηνπο επηκέξνπο πφινπο έιμεο 

 νξγαλσκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ 

 νξγάλσζε ηεο ζήκαλζεο, εξκελείαο, αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ησλ δηθηχσλ 

 δηαζχλδεζε θαη έληαμε ζε εζληθά θαη ζε δηεζλή αληίζηνηρα δίθηπα 

 πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθηχσλ ζε ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα ζε 

θαηάιιειεο πεγέο δήηεζεο 

 δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ 

b.5. Πνιηηηζηηθέο-θαιιηηερληθέο-αζιεηηθέο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

(θεζηηβάι, παλεγύξηα, αγώλεο). 

ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο ππάξρεη ήδε έλαο ππξήλαο απφ πνηθίιεο 

εθδειψζεηο (θεζηηβάι Φηιίππσλ – Θάζνπ, εθδειψζεηο παιηάο πφιεο Ξάλζεο, 

θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο Γξάκαο, ζπλάληεζε λέσλ Άξδα, ε 

γηνξηή ηνπ «Ήιηνπ» κε ηνπο παξαδνζηαθνχο αγψλεο πάιεο ζηε Υίιγηα, θ.ά.), νη 

νπνίεο απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζην εμσηεξηθφ. 

Οη πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο κπνξεί λα έρνπλ 

ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

 θεζηηβάι (θαιιηηερληθά, γαζηξνλνκηθά, λενιαίαο, θ.α.) 

 παλεγχξηα θαη ενξηαζκνί 

 παξαζηάζεηο θπξίσο ζεάηξνπ θαη ρνξνχ(κεκνλσκέλεο) 

 εθζέζεηο (εηθαζηηθέο, ηζηνξηθέο, ζεκαηηθέο, θιπ.) 

 ζπλαπιίεο 

Πνιιέο απφ ηηο εθδειψζεηο απηέο έρνπλ απνθηήζεη ηε κνξθή ζεζκψλ, δειαδή 

πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελσλ εθδειψζεσλ, κε θαζνξηζκέλνπο θνξείο δηνξγάλσζεο 

θαη πξνγξακκαηηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε (αλ θαη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα). Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ησλ επηκέξνπο 

πξννξηζκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Δθφζνλ δηνξγαλσζνχλ θαη πξνβιεζνχλ ζσζηά, 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηεζλή εκβέιεηα θαη λα απνηειέζνπλ αμηφινγν πφιν έιμεο 

επηζθεπηψλ. 

Μεηαμχ απηψλ, εθδειψζεηο κε ππξήλα ηα Καβείξηα κπζηήξηα ζηε ακνζξάθε, έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα – ππφ πξνυπνζέζεηο – λα απνηειέζνπλ ηνπξηζηηθφ πφιν έιμεο 

δηεζλνχο εκβέιεηαο.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη αγψλεο θάζε είδνπο (επίγεηνπο, 

ζαιάζζηνπο αθφκε θαη ελαέξηνπο, φπσο πρ. Σν «Kavala Air Show» ζηελ Καβάια, ζηε 

Θάζν θαη ηελ Κεξακσηή), νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηξεηο θχξηεο νκάδεο-

ζηφρνπο: 

 ηνπο αγσληδφκελνπο θαη ηα ζπλεξγεία πξνπνλεηψλ, ηερληθψλ θιπ. 

 ηνπο ζεαηέο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο 

 δεκνζηνγξάθνπο θαη ινηπνχο ηερληθνχο ησλ media, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

απνθηεζεί θαη δηεχξπλζε ηεο «νξαηφηεηαο» (visibility) ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξννξηζκνχ. 

 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθδειψζεσλ ζε ηνπξηζηηθνχο 

πφινπο έιμεο είλαη νη παξαθάησ: 
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 αμηνπηζηία, απνδνρή θαη ππνζηήξημε ηνπ νξγαλσηηθνχ θνξέα 

 εμαζθάιηζε ζηαζεξψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (απφ δεκφζηνπο θαη απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο) 

 θαηάιιεινη ρψξνη θαη ππνδνκέο εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ-ζεαηψλ 

 επαξθήο κεζνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο 

b.6. Τπνδνκέο ππνζηήξημεο ηνπξηζκνύ (ιηκέλεο ζθαθώλ αλαςπρήο, ζπλεδξηαθά 

θέληξα, θέληξα ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ νηθνηόπσλ, νξεηβαηηθά θαηαθύγηα, 

ρηνλνδξνκηθά θέληξα, θ.α.). 

ηελ πεξηθέξεηα μεθίλεζε θαηά ην παξειζφλ ε δεκηνπξγία ελφο ιηκέλα ζθαθψλ 

αλαςπρήο (καξίλα) ζηνλ Ληκέλα Θάζνπ, ν νπνίνο φκσο δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη δελ 

βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Αθφκε είλαη ππφ θαηαζθεπή έλα θαηαθχγην ζθαθψλ 

αλαςπρήο ζηα Ληκελάξηα Θάζνπ, ρσξεηηθφηεηαο 70 ζθαθψλ, πνπ δεκνπξαηήζεθε 

ηνλ Ηνχιην 2012 (έξγν εληαγκέλν ζην ΔΠΑ 2007-2013). 

Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο απμαλφκελεο δηεζλνχο ηάζεο γηα αλάπηπμε ηεο 

θξνπαδηέξαο, θαη ηδηαίηεξα ζηε Μεζφγεην, ζπλαξηάηαη κε ηελ χπαξμε θαη ηελ 

επάξθεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δθηφο απφ 

ηνλ ιηκέλα ηεο Καβάιαο, ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο ππνζηήξημεο θαη ζηνλ Ληκέλα ηεο Θάζνπ, ζην πιαίζην ελφο 

εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ (βι. ζρεηηθά θαη ζε επφκελν 

θεθάιαην). 

Σα νινθιεξσκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα ζπλεδξηαθά θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάινπλ ζηελ 

πξνζέιθπζε αζηηθνχ ηχπνπ ηνπξηζκνχ. Λεηηνπξγνχλ δχν πλεδξηαθά Κέληξα 

εθνδηαζκέλα κε ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ, κε ηελ αθφινπζε 

δπλακηθφηεηα: 

Πίλαθαο 9: πλεδξηαθά Κέληξα ΑΜΘ 

ΣΗΣΛΟ – ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ-

ΜΑΣΗΑ 

ΓΤΝΑΜΗ-

ΚΟΣΖΣΑ 

ΑΡ. 

Δ..Λ. 

1. ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΘΡΑΚΖ – THRACE 

INTERNATIONAL CONVENTION 

CENTRE (απηφλνκν, εληφο 

μελνδνρείνπ Alexander Beach, 5 

αζηέξσλ, 125 δσκ.) 

ΑΦΟΗ 

ΥΑΣΕΖΚΧ

ΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΑΔ 

250 501010/8.

8.2003 

2o ρηιηφκεηξν Δζληθήο Οδνχ 

Αιεμαλδξνχπνιεο – Κνκνηελήο , Ν. 

Υηιή 

681 00 Αιεμαλδξνχπνιε  
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Πεγή: ΔΟΣ 

Χζηφζν, γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ
45

 κε ζεκαληηθή δηεζλή εκβέιεηα 

απαηηνχληαη θαη νξηζκέλεο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάδεημε 

ησλ ζπλεδξηαθψλ πξννξηζκψλ ζηνλ νμχ δηεζλή αληαγσληζκφ
46

. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο δπζθνιεχνληαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε αμηφινγε ζέζε ζηνλ ράξηε ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. ε ζρεηηθφ 

πίλαθα θαηάηαμεο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο πλεδξίσλ (ICCA) γηα ην 2011 ε Διιάδα σο 

ρψξα-πξννξηζκφο θαηαιακβάλεη ηελ 28
ε
 ζέζε, ελψ ε Αζήλα ηελ 35

ε
 ζέζε κε 55 

δηεζλή ζπλέδξηα, ε Θεζζαινλίθε ηελ 120ή κε 17 ζπλέδξηα, ε Κέξθπξα κφιηο ηελ 

234
ε
 ζέζε κε 8 δηεζλή ζπλέδξηα θαη ε Ρφδνο ηελ 345

ε
 κε 5 ζπλέδξηα.

47
 

Θα ρξεηαζηνχλ ζχγρξνλεο θαη θαηάιιειεο ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο, άξηζηεο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, άξηηα νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη παξάιιεια, αλάπηπμε «αζηηθνχ» πνιηηηζκνχ κε θαιιηηερληθέο 

εθδειψζεηο, εκπνξηθά θέληξα, αλάδεημε ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο 

πςειήο πνηφηεηαο, ρψξνη αλαςπρήο, λπθηεξηλή ςπραγσγία, ηνπηθέο ζπγθνηλσλίεο, 

δηαδξνκέο πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο ζηε θχζε, θιπ. 

ε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπσο ζην Γάζνο Γαδηάο-

Λεπθίκεο-νπθιίνπ, ζην Γέιηα Έβξνπ, ζην Γέιηα Νέζηνπ, ζηε Βηζησλίδα (Πφξην 

Λάγνο) ιεηηνπξγνχλ Κέληξα ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ, κε θπκαηλφκελν κέγεζνο 

επηζθεςηκφηεηαο θαη πνηθίιν βαζκφ ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλάινγα θαη 

κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο, φπσο έρεη δεηρζεί πξνεγνπκέλσο (βι. θεθ. 1.1.1). 

Απφ ηελ Πεξηθέξεηα δηέξρεηαη ην κνλνπάηη Δ6, πνπ είλαη ην έλα απφ ηα δχν 

επξσπατθά κνλνπάηηα πνπ δηαζρίδνπλ ηε ρψξα καο. Σν κνλνπάηη Δ6 δηαηξέρεη ηελ 

Πεξηθέξεηα ζρεδφλ παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή (βι. ζρεηηθφ ράξηε) 

επεθηεηλφκελν θαη ζηε ακνζξάθε. 

Δηθόλα 24: Δπξσπατθό κνλνπάηη Δ6 

 

                                                 
45

 Ο ζπλεδξηαθφο θαη, γεληθφηεξα, ν επηρεηξεκαηηθφο ηνπξηζκφο (MICE) [= Meetings, Incentives, 

Conferences & Exhibitions], εθ ησλ πην πξνζνδνθφξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ δηεζλψο. 
46

 Γηεζλήο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Hospitality & Tourism to 2006, έδεημε φηη ηα 

θνξπθαία θξηηήξηα επηινγήο ελφο ζπλεδξηαθνχ πξννξηζκνχ είλαη ε αεξνπνξηθή πξφζβαζε, ε αζθάιεηα 

ηνπ πξννξηζκνχ, ην value-for-money, ε θήκε θαη ε χπαξμε αμηφπηζηνπ δηνξγαλσηή. 
47 

ICCA, Statistics Report 2002-2011, July 2012. 
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ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ ιεηηνπξγνχλ 10 νξεηβαηηθά θαηαθχγηα, φπσο παξνπζηάδνληαη 

ζην Παξάξηεκα. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά βξίζθνληαη ζην φξνο Φαιαθξφ (Π.Δ. 

Γξάκαο) θαη ζην Παγγαίν. ηελ ίδηα πεξηνρή ππάξρνπλ επίζεο θαη 2 δαζηθά ρσξηά
48

: 

ην δαζηθφ ρσξηφ Παγγαίνπ ζηε ζέζε «Γχν Καζηαληέο» (κε μχιηλα ζπίηηα) ζηα 900 κ 

θαη κε εχθνιε πξφζβαζε απφ ηελ παιηά Δ.Ο. Καβάιαο-Θεζζαινλίθεο, θαη ην δαζηθφ 

ρσξηφ Διαηηάο Γξάκαο ζηε ζέζε «Κνχηξα» (κε πέηξηλα ζπίηηα), ζε απφζηαζε 72 ρικ. 

Απφ ηε Γξάκα. 

Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν (Υ.Κ.) ζην φξνο Φαιαθξφ (Π.Α. Γξάκαο) κε 21 πίζηεο 

δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ δπζθνιίαο έρεη απνηειέζεη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ θπξίσο απφ 

ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη απφ ηε Θεζζαινλίθε. Γηαζέηεη ηξεηο ζπξφκελνπο 

αλαβαηήξεο, ηξία baby lifts θαη δχν ελαέξηνπο αλαβαηήξεο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ν 

έλαο (ν ηεηξαζέζηνο) κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληαπνθξίλεηαη ζε ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη ηαρχηεηαο (5,8 m/sec). Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Υ.Κ. αλήθεη ζην Γεκφζην, χζηεξα απφ παξαρψξεζε απφ ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο πξνο ηνλ ΔΟΣ ην 2008 θαη, απηνδίθαηα πξνο ηελ ΔΣΑ ΑΔ (λπλ 

ΔΣΑΓ ΑΔ). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υ.Κ. 

είρε αλαιάβεη ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Φαιαθξνχ ΑΔ. Πξφζθαηα παξαηεξήζεθε 

κηθξή αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ απφ γεηηνληθέο ρψξεο ζηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο. 

Πίλαθαο 10: Αξηζκόο εκεξώλ ιεηηνπξγίαο αλά πεξίνδν ελαέξηνπ αλαβαηήξα Υηνλνδξνκηθνύ 

Κέληξνπ Φαιαθξνύ 

2003-

04 

2004-

05  

2005-

06  

2006-

07  

2007-

08  

 2008-

09  

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

κέζνο 

φξνο 

45 44 36 28 36 28 26 0 20 21 28 

 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζρεδηάδεηαη λέα επξσπατθή πνδειαηηθή δηαδξνκή, ζηα ίρλε 

ηεο αξραίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο Δγλαηίαο νδνχ, απφ ην Γπξξάρην ηεο Αιβαλίαο έσο 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Σνπξθία, δηαζρίδνληαο ην Λπρληδφ, ηελ Ζξάθιεηα, ηελ 

Πέιια, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Ακθίπνιε, ηνπο Φηιίππνπο, ην Σφπεηξν, ηελ 

Μαμηκηαλνχπνιε θαη ηελ Σξαταλνχπνιε, έλαλ απφ ηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο 

δξφκνπο πνπ θαηέιεγαλ ζηελ πξσηεχνπζα Ρψκε θαηά ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. 

Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ, αλακέλεηαη αλαγλψξηζε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Πνδειαηψλ (ECF) ην 2014.
49

  

Κέληξα mountain-bikes, ηππαζίαο, θαλόε-θαγηάθ, extreme sports, ζαιαζζίσλ 

αζιεκάησλ: Οξηζκέλα ηέηνηα θέληξα ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ, 

απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επηρεηξήζεηο θπξίσο ζηα δχν λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζηα παξάιηα ηεο Καβάιαο. 

4.5.3. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα θαη Σάζεηο – πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά 

Πιενλεθηήκαηα θαη Γπλαηόηεηεο. 

ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο επηθξαηνχλ νη εμήο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ θαηά πεξηνρή: 

Πίλαθαο 11: Μνξθέο ηνπξηζκνύ 

Μνξθέο Σνπξηζκνχ Πεξηνρέο 

                                                 
48

 Δίλαη ελ ηνχηνηο ζπδεηήζηκε ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ηε δηαζθάιηζε παξνρήο πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, ηηο ζπλζήθεο ππξνπξνζηαζίαο, θιπ. 
49

 http://traveldailynews.gr/news/article/53009 - 22/5/2012. 
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Παξαζεξηζηηθφο ηνπξηζκφο  

(«ήιηνο & ζάιαζζα») 

Θάζνο, ακνζξάθε, Παξαιία Καβάιαο, Παξαιία 

Αβδήξσλ, Παξαιία Αιεμαλδξνχπνιεο- Ν.Υηιήο έσο 

Μαξψλεηα, Παξαιία Μαξψλεηαο.  

Οξεηλφο – Υηνλνδξνκηθφο  Φαιαθξφ, Παγγαίν 

Ήπηνο-ελαιιαθηηθφο 

(νηθνινγηθφο-

θπζηνιαηξηθφο, 

πεξηπαηεηηθφο) 

Γέιηα Έβξνπ, Γέιηα Νέζηνπ, φρζεο Νέζηνπ, Λίκλε 

Βηζησλίδαο, Γάζνο Διαηηάο, Γάζνο Φξαθηνχ, Γάζνο 

Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ, νξεηλή Ρνδφπε, νξεηλφο 

Έβξνο, Μελνίθην ξνο. 

Αξραηνινγηθφο – 

πνιηηηζηηθφο 

Φίιηππνη, Άβδεξα, Μαξψλεηα, Φεξέο, ακνζξάθε, 

Θάζνο θαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα. 

Αζιεηηθφο, «πεξηπέηεηαο» ρζεο Νέζηνπ, Φαιαθξφ, Γάζνο Διαηηάο, ακνζξάθε. 

Αζηηθφο  

(Πνιηηηζηηθφο, Δπαγγ/θφο,  

ζπλεδξηαθφο, δηαζθέδαζε, 

αγνξέο, θιπ)  

ηα θπξηφηεξα αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο: 

Καβάια, Γξάκα, Ξάλζε, Κνκνηελή, Αιεμαλδξνχπνιε, 

Οξεζηηάδα Γηδπκφηεηρν, νπθιί. 

Ηακαηηθφο – επεμίαο Διεπζεξέο, Θεξκά, Κεζζάλε, Σξαταλνχπνιε.  

εκείσζε. Ο πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθόο θαη αλαθέξεηαη ζηηο πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο. 

a. Γεληθή αμηνιόγεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ δπλακηθνύ 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο αλαδεηθλχνληαη νη αθφινπζεο βαζηθέο 

δηαπηζηψζεηο: 

 Σν επίπεδν αλέζεσλ πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο απφ ηα θαηαιχκαηα ηεο 

πεξηθέξεηαο είλαη κέηξην έσο ρακειφ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, αλήθνπλ ζηηο ρακειέο θαη κεζαίεο 

θαηεγνξίεο θαη ρξεηάδνληαη εθζπγρξνληζκφ.  

 Τπάξρεη ππεξζπγθέληξσζε θαηαιπκάησλ θάζε κνξθήο θαη ζπλαθψλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε Θάζν θαη ζηα παξάιηα ηεο Καβάιαο, ελψ ε ελδνρψξα ηεο 

πεξηθέξεηαο, θαη ηδηαίηεξα νη Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο παξνπζηάδνπλ 

ρακειφ επίπεδν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ εκθαλίδεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο 

εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (καξίλεο, ζπλεδξηαθά θέληξα, 

πδξνζεξαπεπηήξηα) θαη ιίγεο εζηηαζκέλεο δπλαηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

«ελαιιαθηηθφ» ή εηδηθφ ηνπξηζκφ νη νπνίεο επηδέρνληαη ζεκαληηθήο αλαβάζκηζεο. 

 Τπάξρεη έιιεηςε εκβιεκαηηθψλ πφισλ έιμεο (δπλεηηθψλ «ζεκαηνθφξσλ» ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο), κε εμαίξεζε ίζσο ηε ακνζξάθε θαη ηα 

Καβείξηα Μπζηήξηα. 
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 Ζ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσζηξέθεηα θαη απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. Διπηδνθφξεο είλαη νη πξφζθαηα 

παξαηεξνχκελεο ηάζεηο αχμεζεο ζηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ, νη 

νπνίεο φκσο αθφκε παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα. 

 Καηά πιεηνςεθία μέλνπο ηνπξίζηεο πξνζειθχνπλ κφλν ε Θάζνο θαη ε Καβάια, 

φπνπ εκθαλίδεηαη έληνλε επνρηθφηεηα. 

 Τπάξρεη γεληθή θαρεμία ζηα κεγέζε θαη ηε δηάξζξσζε ηεο δήηεζεο ηδηαίηεξα απφ 

ην εμσηεξηθφ (αξηζκφο αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ, επηζθεςηκφηεηα κνπζείσλ, 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ινηπψλ αμηνζέαησλ, θαηά θεθαιή δαπάλε, θιπ). 

 Γηαπηζηψλεηαη πεξηνξηζκέλε δηαθνξνπνίεζε πεγψλ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. 

 Γηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ζπλνιηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο σο εληαίνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

b. Αμηνιόγεζε ηωλ επηκέξνπο ηνπξηζηηθώλ πόξωλ 

 Με θξηηήξην ηελ ηνπξηζηηθή αλάδεημε ησλ αμηφινγσλ πεξηνρψλ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, δηαπηζηψλνληαη: 

 Με απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη επαξθήο πξνζηαζία 

ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

 Καζπζηεξήζεηο ζηελ πξνψζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

 Σξηβέο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα δηάθνξνπο θαηά πεξίπησζε ιφγνπο. 

 Με ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπληήξεζεο ησλ νξεηβαηηθψλ θαη πεξηπαηεηηθψλ 

κνλνπαηηψλ θαη κε έληαμε ζε νινθιεξσκέλν δίθηπν, κε εμαίξεζε ην Δπξσπατθφ 

κνλνπάηη Δ6. 

 Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ απφ ηα νξεηβαηηθά 

θαηαθχγηα ιφγσ παιαηφηεηαο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο. 

 Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο απνδνηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ 

θέληξνπ ιφγσ ηεο κηθξήο ρηνλνδξνκηθήο πεξηφδνπ. Δπί πιένλ κεηνλέθηεκα σο 

πξνο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θέληξνπ απνηειεί ε ζρεηηθή γεηηλίαζε κε ην αξθεηά 

πην αλεπηπγκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Μπάλζθν ζηε Βνπιγαξία, ην νπνίν 

πιενλεθηεί ιφγσ: θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ (δηάξθεηα θαη επάξθεηα ρηφλσζεο), 

έθηαζεο – εθζπγρξνληζκνχ – πνηφηεηαο – πνηθηιίαο εγθαηαζηάζεσλ, πιεξφηεηαο 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (δηακνλή, εζηίαζε, εθπαίδεπζε, αλαςπρή, θιπ.), 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 Με θξηηήξην ην επίπεδν αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη θπξίσο ησλ 

κνπζείσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 Σν ζεκεξηλφ επίπεδν επηζθεςηκφηεηαο ηφζν ησλ κνπζείσλ φζν θαη ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ. Απηφ είλαη 

απφξξνηα: ηεο έιιεηςεο πφξσλ γηα εθζπγρξνληζκφ, αλαβάζκηζε θαη πξνβνιή 

ηνπο, ηεο ιεηηνπξγηθήο αλεπάξθεηαο (ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, σξάξην 

ιεηηνπξγίαο, ρακειφ επίπεδν ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο, θιπ), ηεο 

αλεπαξθνχο δηαζχλδεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κε ηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηεο έιιεηςεο αλαγθαίσλ ζπλεξγαζηψλ θαη θαηάιιεισλ 

δηθηπψζεσλ. 

 Σα κνπζεία πνπ ιεηηνπξγνχλ (αξραηνινγηθά, ιανγξαθηθά, θ.ά.) κπνξνχλ λα 

εκπινπηίζνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αιιά ρξεηάδνληαη αλαβάζκηζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ. Τπάξρεη δε ην ελδερφκελν λα ρξεηαζηεί καθξνπξφζεζκα λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέα κνπζεία (ή θαη λα επεθηαζνχλ ηα πθηζηάκελα) πξνθεηκέλνπ 
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λα ζηεγαζηνχλ λέα αξραηνινγηθά επξήκαηα ή λέα εθζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ζε λέα ζεκαηηθά πεδία ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ άπινπ πνιηηηζκνχ. 

c. Γπλαηόηεηεο – πεξηζώξηα αλάπηπμεο 

 Οη πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ πεξηζψξηα αλαβάζκηζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ, θαζψο ην επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Τπάξρνπλ θπζηθνί θαη αλζξσπνγελείο πφξνη, ηδηαίηεξα ηεο ελδνρψξαο, πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. 

 Ζ ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ (πνιηηηζηηθφο, 

νηθνινγηθφο, ζπλεδξηαθφο, επεμίαο, θιπ.) παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη δηαζπνξάο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο πέξαλ Θάζνπ-Καβάιαο. Ζ δεκηνπξγία δηθηχσλ δηαδξνκψλ 

(πνιηηηζηηθψλ, νηθνινγηθψλ, νξεηβαηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, πνδειαηηθψλ, 

γαζηξνλνκηθψλ, θιπ.) θαη ε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο σο 

«ζπκπιέγκαηνο επηκέξνπο αμηφινγσλ πξννξηζκψλ» κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 Οη αλαδπφκελεο αγνξέο παξνπζηάδνπλ επθαηξίεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ 

δήηεζεο, ρξεηάδεηαη φκσο θαη παξάιιειε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

(επέθηαζε θαη αμηνπνίεζε ζηδεξνδξφκνπ, εθζπγρξνληζκφο αθηνπινΐαο, λένη 

ζηαζκνί). 

 

πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, είλαη δπλαηφλ λα 

μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ: 

 ζα απνθεχγεη ηελ θπξηαξρία ηνπ δίπηπρνπ «ήιηνο – ζάιαζζα» 

 ζα θαηαλέκεη ηζφξξνπα ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν 

 ζα δηαρέεη ηα νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη 

 ζα δηαζθαιίδεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα. 
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4.6. Έξεπλα & Καηλνηνκία – Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ 

4.6.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

a. Έξεπλα – Καηλνηνκία 

Οη επηδφζεηο ζε  Έξεπλα θαη Καηλνηνκία ζηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ δελ είλαη αζχλδεηεο 

απφ ηηο γεληθέο ηάζεηο θαη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζε επίπεδν ρψξαο. Σν πεδίν δε 

ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο απνηειεί κηα θαθή πεξίπησζε εθαξκνδφκελσλ 

πνιηηηθψλ, δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα, κε ηηο πεξηθέξεηεο λα απνηεινχλ ηνπο παξίεο 

ησλ κεγάισλ αζηηθψλ Κέληξσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ Αθαζάξηζηε Δγρψξηα Γαπάλε γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε (ΑΔΓΔΣΑ) 

σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ), αλήιζε κφιηο ζην 0,62% 

ην 2003, ελψ παξνπζηάδεη κηθξή αιιά ζηαζεξή θάκςε απφ ην 1999 έσο ζήκεξα πνπ 

απνηειεί ην 0,58% ηνπ ΑΔΠ (Γηάγξακκα 2). Απηφ βέβαηα δελ αληηζηνηρεί ζε 

πξαγκαηηθή κείσζε ηεο δαπάλεο, αιιά ζην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα 

έξεπλα δελ κπφξεζε λα αθνινπζήζεη ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ πνπ 

δηαηεξνχληαλ πςεινί κέρξη ην 2007, δεδνκέλνπ φηη νη ηνκείο πνπ επέθεξαλ ηελ 

εληππσζηαθή απηή αχμεζε δελ πεξηειάκβαλαλ δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο γλψζεο.  

Δηθόλα 25: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ΑΔΓΔΣΑ σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ (1999-2005) 

 

Σν ήκηζπ ζρεδφλ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο καο εθηειείηαη απφ ηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα είλαη 

ρακειή θαη θαίλεηαη λα ζηαζεξνπνηείηαη γχξσ ζην 30%. Ζ ζπκβνιή ησλ δεκφζησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ αλέξρεηαη ζην 20% πεξίπνπ, ελψ ζρεδφλ 

ακειεηέα είλαη εθείλε ησλ Οξγαληζκψλ Με Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα.  

Πίλαθαο 12: Κύξηνη θνξείο εθηέιεζεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο-2003 

Φνξέαο Δθηέιεζεο Δξεπλεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο % ηεο ΑΔΓΔΣΑ 

Γεκφζηα Δξεπλεηηθά Κέληξα 20,29 

Δπηρεηξήζεηο 32,06 
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Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 46,72 

Οξγαληζκνί Με Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα 0,93 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ρψξεο ηα πνζνζηά απηά 

αληηζηξέθνληαη. 

Δίλαη επίζεο ρξήζηκν λα ζεκεησζεί φηη: 

Χο πξνο ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθηεινχλ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ππήξρε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Αηηηθήο 

(75,41%) θαη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Β. Διιάδαο
50

 (18,06% κε 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο 

Θεζ/λίθεο). Οη ππφινηπεο πεξηνρέο (Πεξηθέξεηεο θαηά NUTS 1) είραλ κηθξή 

(Κεληξηθή Διιάδα
51

 5,14%) έσο αζήκαληε (Νεζηά Αηγαίνπ – Κξήηε 1,39%) 

ζπκκεηνρή .  

 Με βάζε ηνλ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαηά δηςήθην θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηα, ηε «κεξίδα ηνπ ιένληνο» ηελ θαξπσλφηαλ κε κεγάιε δηαθνξά ν 

θιάδνο «Πιεξνθνξηθή θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο» κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

23,56% αθνινπζνχκελνο απφ ηνπο θιάδνπο: 

 Άιιεο Δπηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ππεξεζίεο) 15,23% 

 Βηνκεραλία Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 8,33% 

 Υεκηθέο νπζίεο θαη πξντφληα 7,47% 

 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην – Δπηζθεπή Απηνθηλήησλ θιπ 7,47% 

(Οη ππφινηπνη θιάδνη είραλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα < 5%)   

Ζ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε απνηεινχζε πάληα ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία θαηαλνκήο αλά πεξηθέξεηα θαη ηνκέα ηνπ 2003 

πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. πγθεθξηκέλα ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπγθέληξσλε 

ην 58 % πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ΑΔΓΔΣΑ, ην 76% ηεο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 

62% απηήο ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ην 44% πεξίπνπ ησλ ΑΔΗ. 

Αθνινπζνχζε ε Κεληξηθή Μαθεδνλία κε 15,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο ΑΔΓΔΣΑ, ην 14% 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 11% ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ην 19% πεξίπνπ 

ησλ ΑΔΗ. 

Οη ππφινηπεο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο παξνπζίαδαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ Κξήηε ζπγθέληξσλε ην 18% πεξίπνπ ηεο δαπάλεο ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ θαη ην 8% απηήο ησλ ΑΔΗ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ ζπγθέληξσζε 

ηζρπξψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζηελ ελ ιφγσ Πεξηθέξεηα. Τζηεξνχζε φκσο 

ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ (0,66%).  

 ηνλ ηνκέα ησλ ΑΔΗ – δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηθαλή δξαζηεξηφηεηα 

εκθάληδε ε Γπηηθή Διιάδα, ελψ αλαπηχζζνληαλ ε Ήπεηξνο, ε Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία – Θξάθε, θαη ε Θεζζαιία. Γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΑΔΗ, ζα 

κλεκνλεχζνπκε θαη ην Βφξεην Αηγαίν.  

 Αληίζεηα, ν ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πέξαλ ηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, εκθάληδε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηεξεά Διιάδα θαη Πεινπφλλεζν, 

δειαδή ζηελ επξχηεξε βηνκεραληθή δψλε γχξσ απφ ηελ Αηηηθή.  

 Οη Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ 

εκθάληδαλ επηδφζεηο θάησ ηνπ 1% ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Innovation Scoreboard 2006 γηα ηηο πεξηθέξεηεο 

ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ 25:  

 ε ζχλνιν 203 Δπξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ, ε πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο θαηαιάκβαλε 

ηελ 86ε ζέζε, ελψ νη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο έπνληαλ θαηά πνιχ κε ηελ Αλαηνιηθή 

                                                 
50

 Γ. Μαθεδνλία, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Αλ. Μαθεδνλία – Θξάθε,  Θεζζαιία 
51 

Ήπεηξνο, Ηφληα Νεζηά, Γ. Διιάδα, ηεξεά Διιάδα, Πεινπφλλεζνο 
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Μαθεδνλία-Θξάθε ζηελ 197ε ζέζε.
52.

 Αμηνζεκείσην είλαη πσο πεξηθέξεηεο 

ρσξψλ πνπ βξίζθνληαλ ζην ίδην επίπεδν κε ηελ Διιάδα παξνπζίαδαλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο (φπσο π.ρ. πεξηθέξεηεο ηεο Σζερίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Πνισλίαο 

πνπ βξίζθνληαλ ζηηο πξψηεο 65 ζέζεηο). 

 εκεηψλεηαη φηη ζηηο δέθα πεξηθέξεηεο κε ηελ θαιχηεξε θαηλνηνκηθή απφδνζε, 

ηέζζεξηο αλήθαλ ζηε νπεδία, ηέζζεξηο αλήθαλ ζηε Γεξκαλία θαη απφ κία 

πεξηθέξεηα είραλ ε Γαιιία θαη ε Φηλιαλδία.  

 

Γεληθά, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ ηφζν ηνλ πδξνθεθαιηζκφ ηνπ 

Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηελ ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ ειιεληθψλ 

πεξηθεξεηψλ (πιελ Αηηηθήο) ζε ζρέζε κε απηέο ηεο Δ.Δ.-25.   

Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη κηα Πεξηθέξεηα, γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή κέζα ζην 

ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο - αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο ηειηθήο κεηαηξνπήο ηεο 

ζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά απφ 

παξακέηξνπο – θιεηδηά: 

 Σελ χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ηελ παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, 

φπσο Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά θέληξα αιιά θαη  

ελδηάκεζνπο κεραληζκνχο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο θαη ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηερλνινγηθά πάξθα, ζεξκνθνηηίδεο, 

γξαθεία δηακεζνιάβεζεο θιπ. 

 Σελ χπαξμε παξάιιεια, απνηειεζκαηηθψλ δηθηχσλ πνπ πξνσζνχλ  ηελ αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα λέα γλψζε, κηαο ζηελήο δειαδή ζπλέξγηαο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κεκνλσκέλα ή/ θαη ζε  clusters. 

 

Οη ηάζεηο ζηελ Έξεπλα απηή ηελ ζηηγκή, έηζη φπσο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί απφ ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, αθνξνχλ 11 ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα αγξνηηθή 

πεξηθέξεηα, κε κηθξφ αξηζκφ βηνκεραληθήο παξαγσγήο (ηξφθηκα, ρεκηθά-πιαζηηθά, 

νξπθηά),  ελψ νη επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία είλαη ιίγεο θαη ε δηαζχλδεζή 

ηνπο κε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ειιηπήο. ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο παξνπζηάδεη πςειφ 

πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο (24%, Eurostat, 2012) θαη πεξίπνπ νη κηζνί θάηνηθνη 

έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ελψ ην 1/3 ησλ θαηνίθσλ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο 

νκάδεο. H ρακειέο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα απνηππψλνληαη ζηηο παξαθάησ εληάμεηο 

έξγσλ ηνπ ΔΠΑ. 

Δηθόλα 26: Δληαγκέλα έξγα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζηελ ΓΓΔΣ κέρξη 18/9./12 

Αξηζκφο Φνξέσλ Γαπάλε / (Μέζε Γαπάλε αλά θνξέα) 

Δπηρεηξήζεηο (21) 5.420.243€ / (258.107€) 

Δξεπλεηηθνί Φνξείο (4) 1.514.884€ / (378.721€) 

Λνηπνί Φνξείο (1) 25.090€ 

χλνιν (26 θνξείο θαη 39 έξγα) 6.960.217€ / (267.700€) 

 

                                                 
52 

Γελ ππήξραλ ζηνηρεία γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ λήζσλ.  
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Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

Δηθόλα 27: Έληαμε εξεπλεηηθώλ έξγσλ/θνξέσλ αλά ζεκαηηθή πεξηνρή ζύκθσλα κε ηηο 

πξνθεξύμεηο ηεο ΓΓΔΣ. 

 
Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εμάγνληαη δχν ζπκπεξάζκαηα. 

 Ζ πνιχ ρακειή ρξεκαηνδφηεζε γηα εξεπλεηηθά έξγα πξνο θνξείο ηεο ΠΑΜΘ 

 Ζ απνπζία ζηνρεπκέλεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία (ηδηαίηεξε εκθαλήο ε απνπζία εξεπλεηηθψλ έξγσλ αγξνηηθνχ ηνκέα)  

Φπζηθά ηα Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα δελ κπνξνχλ λα πνδεγεηνχληαη εξεπλεηηθά απφ ηηο 

αλάγθεο ηηο αγνξάο θαη δελ είλαη θαλ απηφο ν ξφινο ηνπο. Αιιά είλαη εληππσζηαθή ε 

έιιεηςε ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ ζα επέλδπαλ ζε έξεπλα, ζε έλαλ ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλν αγξνηηθφ ρψξν (κε βάζε ηελ απαζρφιεζε θαη φρη ην αθαζάξηζην 

πεξηθεξεηαθφ έζνδν) 
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Σελ παξνχζα εηθφλα έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη απηή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Απφ 

πιεπξάο έξεπλαο, αλάπηπμεο (Δ&Α) θαη θαηλνηνκίαο, ε πεξηνρή επέλδπζε 30,5 εθαη. 

επξψ ζε Δ&Α (ΑΔΓΔΣΑ, ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο) ην 2005 (0,33% ηνπ 

ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο θαη 2,25% ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθξάηεηαο). Σν πνζνζηφ είλαη 

αξθεηά ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ζηελ Διιάδα, ήηνη ην 0,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ΑΔΠ πνπ έρεη επελδπζεί ζε Δ&Α, θαη απφ ην 1,83% πνπ απνηειεί ηνλ κέζν φξν ζηελ 

ΔΔ27. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο επέλδπζαλ 

κφλν 1,6 εθαη. επξψ ζε Δ&Α (0,02% ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο), ή πνζνζηφ 5,4% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ΑΔΓΔΣΑ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο (ζε ζρέζε κε ην 31% ζε εζληθφ επίπεδν 

θαη ην 63% ζηελ ΔΔ ησλ 27 Απφ ην 2008, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε Δ&Α δελ έρνπλ 

απμεζεί (αληίζεηα έρνπλ κεησζεί ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ), 0,58 γηα ην 2012)  ιφγσ 

θξίζεο ξεπζηφηεηαο. 

Οη δξάζεηο Δ&Α ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε είλαη ζπγθεληξσκέλεο θαηά 

θχξην ιφγν ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο (ΓΠΘ) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην ΣΔΗ Καβάιαο. Οη επελδχζεηο ζε Δ&Α 

απφ ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε (25,2 εθαη. επξψ, ην 2005) απνηεινχλ ην 82,7% ηνπ 

ΑΔΓΔΣΑ (0,28% ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο). Δίλαη δειαδή θαηά πνιχ πςειφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο πνπ αλέξρνληαη ζε 47,5% γηα ηελ Διιάδα θαη ζε 22,5% 

γηα ηελ ΔΔ-27.  

Σν πνζνζηφ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία (HRST) 

απμήζεθε ζεκαληηθά, απφ ην 15,9% ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ελεξγφο 

πιεζπζκφο) ην 2000 ζε 24,9% ην 2011 (κέζνο φξνο γηα ηελ Διιάδα ην 2011: 32,4%). 

ε δξάζεηο Δ&Α απαζρνινχληαλ ην 2005 1.023 άηνκα (ηζνδχλακν πιήξνπο 

απαζρφιεζεο), ή αιιηψο ην 0,4% ηνπ ηνπηθνχ ελεξγνχ πιεζπζκνχ έλαληη ηνπ 

πνζνζηνχ 0,69% πνπ ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπ 0,95% γηα ηελ ΔΔ-27, κε ην 85% 

απφ απηά ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, νη εξεπλεηέο απνηεινχλ ην 0,23% 

ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ (0,4% ζηελ Διιάδα, 0,59% ζηελ ΔΔ27). 

Απφ πιεπξάο επηζηεκνληθήο επίδνζεο, ην ΓΠΘ θαηαηάζζεηαη 8ν αλάκεζα ζηα 21 

Διιεληθά παλεπηζηήκηα κε 4,5% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ επηζηεκνληθψλ 

δεκνζηεχζεσλ ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη 22,5% εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θαη δηεζλή ζπλεξγαζία. Χζηφζν, ην ΓΠΘ έρεη ζρεηηθά ρακειφ δείθηε απήρεζεο, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,77. πγθξηηηθά, ην ΣΔΗ Καβάιαο ζπληξηπηηθά ιηγφηεξεο επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο γηα ηελ πεξίνδν αιιά ζπγθξίζηκν δείθηε απήρεζεο 0,71. Σν ΓΠΘ 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε κεγάιν εχξνο επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ: ηαηξηθή θαη επηζηήκεο 

πγείαο, θπζηθέο επηζηήκεο, κεραληθή θαη ηερλνινγία, θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη 

γεσηερληθέο επηζηήκεο. Σν ΣΔΗ Καβάιαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

(κε θαιφ δείθηε απήρεζεο 0,92) ζηε κεραληθή θαη ηελ ηερλνινγία. 

ζνλ αθνξά ηηο εθξνέο θαηλνηνκίαο, νη πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αληηθαηνπηξίδνληαη θαη απφ ην επίπεδν δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηθέξεηα 1,65 άδεηεο δφζεθαλ γηα έλα εθαηνκκχξην θαηνίθνπο (ζχκθσλα κε ην 

Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ην 2008), ελψ ζηελ Διιάδα ν κ.ν. 

αλέξρεηαη ζε 8,04 θαη ζε 111,58 ζηελ ΔΔ-27. Ζ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ε ρακειή δήηεζε γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα δηάρπζήο ηεο 

(spillover) θαη ηε καθξνπξφζεζκε δηαζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο κε ηα 

ηδξχκαηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο . 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη πηέζεηο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 



 

89 

 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, είλαη ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγσγηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο. Απηά αθνξνχλ θπξίσο ην πνιχ κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ην ρακειφ επίπεδν θαη ηελ αλεπαξθή ζχλδεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην εμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν ησλ 

δαπαλψλ γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγία, ηελ πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ - θαη εηδηθά ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθέο ρψξεο - θαη ην πνιχ ρακειφ επίπεδν 

άκεζσλ μέλσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ηδηαίηεξα ζε ηερλνινγηθά πξνεγκέλνπο 

ηνκείο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο είλαη ζπλάξηεζε 

θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, φπσο 

ε ρακειή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο θαη ε αλεπαξθήο ζχλδεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σελ εηθφλα ζπκπιεξψλνπλ ηα παξαθάησ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εηήζηα έξεπλα 

ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012.  
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Δηθόλα 28: Δπηρεηξεκαηηθέο Γαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ην Πεξηθεξεηαθό 

ΑΔΠ. 

 
Πεγή: REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012 

Ζ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη ε ΠΑΜΘ βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο 

θαηάηαμεο φζνλ αθνξά ηεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

Βξίζθεηαη κάιηζηα ζε ζπγθξίζηκφ ζεκείν κε ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο, ρσξψλ πνπ ελψζεθαλ κε ηελ ΔΔ πνιχ αξγφηεξα απφ ηελ 

Διιάδα θαη νη νπνίεο κεηά ηελ πηψζε ηνπ Αλαηνιηθνχ κπινθ πέξαζαλ αξθεηά ρξφληα 

πνιίηηθνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ κε φηη ζπλέπεηεο έρεη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ 
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ζηαζηκφηεηα ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε R&D (νπζηαζηηθά δελ ππήξρε θακία 

αχμεζε απφ ην 2007 κέρξη ην 2011) ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ζηελ ΑΜΘ. χκθσλα κε απνηειέζκαηα εζληθήο 

κειέηεο ηνπ ΗΟΒΔ, γηα θάζε 1% αχμεζε ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ δαπαλψλ ΔΣΑ 

ησλ επηρεηξήζεσλ (πεξίπνπ 4 εθ €), ην ΑΔΠ κεηαβάιιεηαη θαηά 0,07% (πεξίπνπ 140 

εθ €), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ησλ δαπαλψλ R&D ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ νηθνλνκία. Δπίζεο, απνηειεί επηρεηξεκαηηθφ «ζέζθαην», φηη ε 

θαηλνηνκία, δειαδή ε ελζσκάησζε ηεο γλψζεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, απνηειεί 

ηνλ κεραληζκφ επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο κηαο νηθνλνκίαο (εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο, 

ηνπηθήο,) θαζψο εμαζθαιίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. 

Ο δείθηεο πνπ αθνινπζεί κεηξά δαπάλεο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα λα βγεη έλα θαηλνηνκηθφ πξντφλ ή ππεξεζία 

ζηελ αγνξά. Αθνξά αλαγθαίεο δαπάλεο θαηλνηνκίαο, φπσο νη επελδχζεηο ζε 

εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα θαη ε απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη αδεηψλ 

θιπ.. 

Οη Δηαηξείεο θαη νη δεκφζηνη θνξείο ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη καδί ζηε 

ΠΑΜΘ έρνπλ απμήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ειάρηζηα ηελ ηειεπηαία δηεηία 

θεξδίδνληαο κία ζέζε ζηνλ πίλαθα. Παξφια απηά είλαη αξθεηά πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο 

αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. 
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Δηθόλα 29: Γαπάλεο γηα Με R&D θαηλνηνκία ζε πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ. 
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Πεγή: REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012 

 

Δηθόλα 30: Πνζνζηό κηθξνκεζαίσλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ ηκήκαηα εηζαγσγήο θαηλνηνκίαο. 

 
Πεγή: REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012 

Οη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο κε in-house δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνπλ 

απηέο πνπ έρνπλ εηζαγάγεη λέν πξντφλ ή λέα δηαδηθαζία, είηε εζσηεξηθά, είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Γεληθά φιεο νη Πεξηθέξεηεο ηηο Διιάδαο θαίλεηαη 

λα έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα, θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε βξίζθνληαη ιίγν πην 

πάλσ απφ ην κέζν Δπξσπατθφ φξν. Απηφ πνπ αλεβάδεη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 
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θαη αλάκεζα ηνπο θαη ηελ ΠΑΜΘ, είλαη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ 

νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Φαίλεηαη φηη ε χθεζε δεκηνπξγεί ζηνπο 

κηθξνεπηρεηξεκαηίεο ηελ αλάγθε θαη ηελ ζπνπδή λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο 

ρσξίο φκσο λα κεηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

Δηθόλα 31: Πνζνζηό Καηλνηόκσλ ΜΜΔ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο. 

 
Πεγή: REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012 

Παξφιν πνπ ε πεξηνρή ηεο βνξείνπ Διιάδαο θαη εηδηθφηεξα ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ έρεη 

ζε ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ επηρεηξνχλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο, ν δείθηεο παξνπζηάδεη 

νπζηαζηηθά απηφ πνπ είλαη θνηλφο ηφπνο ζηελ ρψξα καο: νη επηρεηξεκαηίεο 

απνθεχγνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο θαη πξνζπαζνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ κφλνη ηνπο. Δθηφο 

απφ ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαβνιέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί ε πιήξεο απνπζία ηππηθψλ ή άηππσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ζηηο 
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πεξηθέξεηεο ε δηαπεξηθεξεηαθά. Οη ζπλαληήζεηο θαη νη θνηλέο εθζέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη (ζπλήζσο απφ επηκειεηήξηα), δελ απνηεινχλ δίθηπα, αιιά 

πξφζθαηξεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Γεληθά ε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα, ιείπεη απφ 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Διιάδαο θαη είλαη έλα ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα 

απαζρνιήζεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ΠΑΜΘ. Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξέκεηλε ζηαζεξφο γηα ηελ ΠΑΜΘ ελψ ζηηο ππφινηπεο 

πεξηθέξεηεο δείρλεη ηάζε κείσζεο. Ζ ζπλεξγαζία φκσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, δίθηπν πσιήζεσλ θαη γεληθά ζε φιε ηελ 

αιπζίδα αμίαο. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ δείθηε απνηειεί έλα ζεηηθφ ζηνηρείν γηα 

κειινληηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ζχζηαζε δηθηχσλ ή δεκηνπξγία 

clusters επηρεηξήζεσλ θιπ. 

Δηθόλα 32: Γεκόζηεο-Ηδησηηθέο πλδεκνζηεύζεηο αλά εθαηνκκύξην πιεζπζκνύ. 
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Πεγή: REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012 

Απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. Βξίζθεηαη 

ζρεδφλ ζην κέζν Δπξσπατθφ φξν θαη απνδεηθλχεη ηελ πνιχ θαιή εξεπλεηηθή δνπιεηά 

πνπ θάλνπλ πξσηίζησο νη αθαδεκατθνί θνξείο (αθνχ νη ηδησηηθνί είλαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα.). εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί 

φηη κέζα ζε πέληε ρξφληα ν δείθηεο ζθαξθάισζε αξθεηά ψζηε ε πεξηθέξεηα λα βξεζεί 

δπν ζέζεηο παξαπάλσ. Απνηειεί επίζεο πιενλέθηεκα γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν ψζηε κέζα απφ ζπλεξγαζίεο λα δηεθδηθήζνπλ νη θνξείο κεγαιχηεξε 

ρξεκαηνδφηεζε ηφζν απφ Δζληθά φζν θαη απφ Δπξσπατθά Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Δηθόλα 33: Με ηερλνινγηθή θαηλνηνκία (marketing θαη νξγαλσηηθή θαηλνηνκία). 
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Πεγή: REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012 

Ίζσο απνηειεί ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα γηα ηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Λφγσ ηεο θξίζεο, αλαγθάζηεθαλ λα «εθεχξνπλ» λένπο ηξφπνπο 

νξγάλσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη 

αξθεηέο επηρεηξήζεηο είραλ δηαβιέςεη ηεο πεξίνδν χθεζεο θαη αλαδεηνχζαλ λένπο 

ηξφπνπο πεξηθνπήο εμφδσλ θαη αχμεζεο ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ απφ θαηξφ. πλνιηθά 

νη πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο είλαη πάλσ απφ ην κέζν Δπξσπατθφ ξν ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο λα θάλεη άικαηα ηελ ηειεπηαία 

δηεηία. 

Δηθόλα 34: Πνζνζηό πσιήζεσλ λέσλ θαηλνηόκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ επί ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 
Πεγή: REGIONAL INOVATION SCOREBOARD 2012 

Σφζν νη Δπηρεηξήζεηο ζηελ ΠΑΜΘ φζν θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα αλαγθάζηεθαλ 

ιφγσ ηεο χθεζεο λα βγάινπλ λέα πξντφληα ζηελ αγνξά. Δίλαη ζεκαληηθή ε άλνδνο 

ηνπ δείθηε, γηαηί δείρλεη ηηο θξπκκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 
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Βέβαηα ε χθεζε ζα νδεγήζεη ζε θιείζηκν πνιιψλ εμ΄απηψλ αιιά φζεο αληέμνπλ 

έρνπλ θαηαιάβεη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα ζε λέεο αγνξέο θαη κε 

λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο. Γηα ηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ ε αχμεζε ησλ ηειεπηαίσλ δχν 

ρξφλσλ ζηνλ παξαπάλσ δείθηε θαζψο θαη ε γεηηλίαζε κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Βνπιγαξία, απνηειεί έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ην 

εθκεηαιιεπηεί. 

Οη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαλνήζεη φηη ε εζσηεξηθή αγνξά δελ 

κπνξεί λα «ζεθψζεη» ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, θαη πιένλ θάλνπλ 

ηνικεξά βήκαηα επηρεηξεκαηηθνχ αλνίγκαηνο ζηηο Βαιθαληθέο , Δπξσπατθέο θαη 

Παγθφζκηεο αγνξέο κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλαγσληζηνχλ ηα 

αληίζηνηρα ησλ ππνινίπσλ Δπξσπαίσλ. Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ ζα πξέπεη λα εληζρχζεη 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ παξαπάλσ ηάζε εθκεηαιιεπφκελε θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη κε φκνξεο πεξηθέξεηεο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ.  

b. ΣΠΔ θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε έρεη ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο κε ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ αηρκήο θαη ηελ ςεθηαθή ζχλδεζε 

θπβεξλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ & ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο & ηνπο 

πνιίηεο. 

Οη δξάζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Γξάζεηο αλάπηπμεο δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ νξγαλσηηθήο 

ππνζηήξημεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (back-office) 

 Δπηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ ρξήζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο επηρεηξήζεσλ (G2B) θαη πνιηηψλ (G2C) 

(front-office) θαη ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ 

δηνηθήζεσλ(G2G) 

Λφγσ κε δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

ιίγν σο πνιχ νξηδφληηαο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα, 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηνηρεία πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε επίπεδν ρψξαο.  

Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο νξγαλσηηθήο 

ππνζηήξημεο (back office) κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: 

 Έλαο κεγάινο αξηζκφο θνξέσλ έρεη κεραλνγξαθήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο. Πιήζνο ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 

πθίζηαληαη ήδε ή πινπνηνχληαη.  

 Οη πιένλ δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο πνπ πθίζηαληαη ζηνπο Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

είλαη νη εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο (ζχληαμε θαη 

κνξθνπνίεζε εγγξάθσλ, ινγηζηηθά θχιια, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θ.α.). 

Παξάιιεια, ζε αξθεηνχο Φνξείο (πεξίπνπ ην 50%) ε πξσηνθόιιεζε ησλ 

εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ γίλεηαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν, αιιά ε 

πιεηνςεθία ησλ Φνξέσλ δελ ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο 

εγγξάθσλ (Document Management) εξγαζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(Workflow Management). 

 Οη ιεηηνπξγίεο κηζζνδνζίαο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαη θαη απηέο (ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 60%) απφ εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ, ελψ νη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο πιηθνχ, πξνκεζεηψλ θαη 

παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ησλ Φνξέσλ δελ έρνπλ αθφκε 

κεραλνγξαθεζεί ζε ζεκαληηθφ πιήζνο Φνξέσλ. Παξάιιεια, αλ θαη φινη νη 
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Φνξείο δηαζέηνπλ δηαδηθηπαθφ ηφπν, ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δελ βαζίδεηαη 

ζε νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο.  

 Δθηφο απφ ηηο γεληθέο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ζε κεγάιν πιήζνο Φνξέσλ, θάζε 

θνξέαο δηαζέηεη θαη αξθεηέο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο 

πνπ κεραλνγξαθνχλ ηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ/εθαξκνγψλ νξγαλσηηθήο 

ππνζηήξημεο, πεξίπνπ ην 50% απνηειεί εκπνξηθά πξντφληα ηδησηηθψλ εηαηξηψλ ηα 

νπνία παξέρνληαη κέζα απφ ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο, ελψ ην ππφινηπν 50% 

απνηεινχλ εθαξκνγέο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ ή 

Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ησλ Φνξέσλ.  

 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο Φνξέσλ φπνπ, ελψ έρνπλ εγθαηαζηαζεί εθαξκνγέο πνπ 

πινπνηνχλ ιεηηνπξγίεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ην πξνζσπηθφ ρξεζηκνπνηεί αθφκε 

ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. ρεηξφγξαθν 

πξσηφθνιιν) γεγνλφο πνπ θαζηζηά κε αμηνπνηήζηκε/ιεηηνπξγηθή ηε ζπλνιηθή 

επέλδπζε. 

 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ ηφζν 

εζσηεξηθά (εληφο ηνπ ίδηνπ Φνξέα) φζν θαη εμσηεξηθά (κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ) θαίλεηαη φηη απνηειεί αθφκα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Σν 

παξαπάλσ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε 

δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ εθαξκνγψλ κεηαμχ ηνπο είηε δηφηη ππνζχλνιν ησλ 

εθαξκνγψλ αλαπηχζζεηαη εζσηεξηθά είηε δηφηη απνηεινχλ εκπνξηθά πξντφληα. 

Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ, ελψ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ εθαξκνγψλ, απηή δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί.  

 Πνιχ κηθξφ πιήζνο εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο 

παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Φνξέσλ. 

 ε θάπνηνπο Φνξείο ππάξρνπλ Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ηα νπνία, δελ 

έρνπλ αθφκε ελζσκαησζεί ιεηηνπξγηθά ζηνπο Φνξείο. Ζ κε ελζσκάησζε 

νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαη ζηελ 

έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ ζηειερψλ ησλ Φνξέσλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 

ζνλ αθνξά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηηο Γεμηφηεηεο ζηελ ρξήζε ΣΠΔ 

ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, έδεημε φηη ππάξρεη ζρεηηθή επάξθεηα δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

βαζηθή ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, κε πεξηζψξηα βειηίσζεο ηδίσο γηα ηηο 

δεμηφηεηεο φπσο αληηγξαθή θεηκέλνπ, ρξήζε θεηκελνγξάθνπ γηα δηακφξθσζε θαη 

ζχληαμε θεηκέλνπ, πινήγεζε ζην Internet θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, απνζηνιή 

θαη ιήςε emails, απνζήθεπζε – αλάθηεζε – αληηγξαθή θαη κεηαθίλεζε αξρείσλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, 

εληνπίδνληαη ζε: 

 Λνγηζηηθά θχιια 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ  

 Υξήζε καθξνεληνιψλ, 

 Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ, 

 Δπίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 χλδεζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν. 
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 Δγθαηάζηαζε λένπ πιηθνχ, φπσο έλα modem ή έλαο εθηππσηήο, ζε έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 πκπίεζε αξρείσλ, θαη 

 πγγξαθή θαη δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν κηαο ηζηνζειίδαο. 

 

εκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε δηάρπζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην Γεκφζην Σνκέα 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζεηηθά θίλεηξα θαζψο θαη ηα αληηθίλεηξα. Θα 

πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη φπνηεο δεμηφηεηεο ππάξρνπλ απφ ηνπο Τπαιιήινπο 

δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο, θαζψο, ε απζηεξά ηεξαξρηθή νξγάλσζε ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζπκβάιινληαο αξλεηηθά ζηε δηάρπζε ησλ Σ.Π.Δ. Σα 

ζηειέρε πιεξνθνξηθήο έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν δεμηνηήησλ απφ ηνπο ρξήζηεο αιιά 

θαίλεηαη φηη αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ επαξθή ηερληθή ππνζηήξημε ζε ρξήζηεο θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

χκθσλα κε ηνπο δείθηεο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ν βαζκφο 

παξνρήο κίαο ππεξεζίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θιηκαθψλεηαη ζηα εμήο πέληε επίπεδα: 

Δπίπεδν 1: Πιεξνθόξεζε – Γεκνζίεπζε (Information). Πιήξεο θάιπςε ηεο 

αλάγθεο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζσ ελεκεξσηηθνχ 

πιηθνχ θαη νδεγηψλ δεκνζηνπνηεκέλσλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Φνξέα.  

Δπίπεδν 2: Γηάδξαζε – Αιιειεπίδξαζε (Interaction). Γηάζεζε ζηε Γηαδηθηπαθή 

Πχιε ηνπ Φνξέα επίζεκσλ εληχπσλ ζε εθηππψζηκε κνξθή ψζηε λα μεθηλά ε 

δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κε κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν.  

Δπίπεδν 3: Ακθίδξνκε Γηάδξαζε (Two-way interaction). Πξφζβαζε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Φνξέα ζε επίζεκα ειεθηξνληθά έληππα ψζηε λα μεθηλά ε 

δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Ζ νινθιήξσζε γίλεηαη κε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

Δπίπεδν 4: πλαιιαγή (Transaction). Γηαδηθηπαθέο Πχιεο θαη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε νινθιεξσκέλν θαη πιήξσο ειεθηξνληθφ 

ρεηξηζκφ ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλνληαο ζχλζεηεο εξγαζίεο φπσο πηζηνπνίεζε, 

απφθαζε, εηδνπνίεζε, παξάδνζε θαη πιεξσκή (εάλ είλαη απαξαίηεην). Κακία 

επηπιένλ εξγαζία δελ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δπίπεδν 5: Πξνζσπνπνίεζε (Personalization). Έρεη λφεκα γηα νξηζκέλεο κφλν 

ππεξεζίεο, θαη εθθξάδεη ηηο αθφινπζεο δχν δηαζηάζεηο: 

 Σελ πξνιεπηηθή παξνρή ππεξεζηψλ (proactive service delivery), φπνπ δειαδή ην 

θξάηνο πξνρσξά πξνιεπηηθά ζε δξάζεηο γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηε θηιηθφηεηά ηεο πξνο ην ρξήζηε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

δξάζεσλ απνηεινχλ ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε/ ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα, ε πξν-ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ ζε αηηήζεηο 

ηνπ ρξήζηε πξνο ην Γεκφζην, θ.α.  

 Σελ απηφκαηε παξνρή ππεξεζηψλ, φπνπ ην θξάηνο παξέρεη απηφκαηα 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ν πνιίηεο (ή ε επηρείξεζε) λα ηηο 

δεηήζεη.  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ θνξέσλ πεξηιακβάλεη ζειίδεο 

κε έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπο πνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ, λα 

εθηππψζνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη, φηαλ είλαη 

απαξαίηεην. Αληίζεηα, ιίγνη παξέρνπλ δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο επηπέδνπ 3 θαη αθφκα 

ιηγφηεξνη παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο επηπέδνπ 4 θαη 5. 
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Οη Φνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηα επίπεδα 3, 4 θαη 5, δηαζέηνπλ κεραληζκφ 

απζεληηθνπνίεζεο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα δηαθξηηηθά πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ 

απνηεινχληαη απφ φλνκα θαη ζπλζεκαηηθφ ρξήζηε (username / password). 

c. Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 

Με βάζε ηελ εηήζηα έθζεζε
53

 ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking) ηεο 

Δπξσπατθήο επηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ γηα ην 2010, νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ 

έρνπλ πιένλ δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. ηφρνο ηεο έξεπλαο 

είλαη λα αμηνινγεζεί θαη λα ζπγθξηζεί ε πξφνδνο ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

λα αμηνπνηεζνχλ απφ φιεο νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Ζ αλάιπζε θαιχπηεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 ηζηφηνπνπο ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζπλ ηελ Κξναηία, 

ηελ Ηζιαλδία, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία θαη ηελ Σνπξθία.  

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο, ε κέζε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ απμήζεθε απφ 69% έσο 82% ην 2010 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2009. Ζ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο ζπκβάιιεη ζηελ πεξηθνπή δαπαλψλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

πεξηνξίδνληαο επίζεο ηε γξαθεηνθξαηία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. ηελ 

έθζεζε απνθαιχπηνληαη νη θαιχηεξεο θαη νη ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ΔΔ, 

εζηηάδνληαο ζε δχν βαζηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο: «εμεχξεζε εξγαζίαο» θαη «ίδξπζε 

λέαο επηρείξεζεο». Παξφιν πνπ νη εζληθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζηελ Δπξψπε 

θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, εμαθνινπζνχλ λα θαηαγξάθνληαη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Πεξηζψξηα βειηίσζεο ππάξρνπλ επίζεο φζνλ αθνξά 

ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο. πγθεθξηκέλα: 

 Πάλσ απφ 80% ησλ βαζηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ παξέρνληαη ειεθηξνληθά: Οη 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηελ Απζηξία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηηαιία, ηε 

Μάιηα, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε νπεδία, φπνπ ην ζχλνιν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

βαζηθψλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη ειεθηξνληθά. Απφ ηελ έθζεζε πξνθχπηεη φηη νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζεκεηψζεη κεγαιχηεξε 

πξφνδν απφ εθείλεο γηα ηνπο πνιίηεο. 

 Πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: ζηελ έθζεζε δηαπηζηψλεηαη φηη ην 55% 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηδξπζεί κηα επηρείξεζε παξέρνληαη είηε 

κέζσ απνθιεηζηηθήο δηθηπαθήο πχιεο είηε απηφκαηα ζηελ Απζηξία, ηε Γαλία, ηελ 

Δζζνλία, ηελ Ηξιαλδία, ηε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Μφλν φκσο ην 

46% ησλ ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο αλέξγνπο παξέρεηαη ζήκεξα κέζσ 

απνθιεηζηηθήο δηθηπαθήο πχιεο.  

 Γεκφζηεο ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο: παξά ην γεγνλφο φηη ην 70% ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ε 

ζπλνιηθά πεξηνξηζκέλε αθνκνίσζή ηνπο (θαηά ηηο θαιχηεξεο εθηηκήζεηο 

αλέξρεηαη ζην 5% ησλ ζπλνιηθψλ πξνκεζεηψλ) δελ επηηξέπεη αθφκα δπλαηφηεηα 

γηα κεγάια νθέιε. Αλ νη δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο ήηαλ πιήξσο 

δηαζέζηκεο, θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ επξχηεξα, ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζηηο δεκφζηεο αγνξέο έσο θαη 30%. 

                                                 
53 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 9ε έθζεζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ ειε-δηαθπβέξλεζε 

(http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=6537), ρέδην 

δξάζεο γηα ηελ ειε-δηαθπβέξλεζε 2011-2015 

(http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index_en.htm)

, Ηζηφηνπνο ηνπ Φεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ (http://ec.europa.eu/information_society/digital-

agenda/index_en.htm) 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=6537
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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 ζν κηθξφηεξνο ν δήκνο, ηφζν ιηγφηεξεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο: απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, νη κηθξφηεξνη δήκνη δηαζέηνπλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κφλν ηηο κηζέο ζε ζρέζε κε ηνπο κεγάινπο δήκνπο. Σνχην 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη νη κηθξφηεξεο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο θαη νη πνιίηεο 

ηνπο πξνηηκνχλ δηαπξνζσπηθή επαθή ή άιινπο, πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθνχο 

ηξφπνπο, ή ζην φηη νη κηθξέο δηνηθήζεηο έρνπλ κηθξφηεξε επρέξεηα (ζηξαηεγηθή, 

ρξεκαηνδφηεζε, ηθαλφηεηεο) λα πηνζεηήζνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο.  

ην παξαθάησ ζρήκα αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηάζεζε φισλ 

ησλ ππεξεζηψλ, 2009-2010 (ζε %), ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεηξνχκελεο 

επηδφζεηο θέξλνπλ ηελ Διιάδα ηειεπηαία ζηελ επξσπατθή θαηάηαμε. 

Δηθόλα 35: Πιήξεο ειεθηξνληθή δηαζεζηκόηεηα 20 Τπεξεζηώλ. 

 

d. Τπνδνκέο ΣΠΔ 

Ζ πεξηθέξεηα βξίζθεηαη ζε αξθεηά ψξηκν ζεκείν φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο γηα 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηηο ππφινηπεο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Απφ άπνςε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, ζηελ 

πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο έρεη αλαπηπρζεί ζην ζχλνιν ηεο ην 

βαζηθφ ζρέδην Σειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ πνπ πξνέβιεπε ηελ εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ 

θέληξσλ ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, ελψ πεξηειήθζε ζην Γίθηπν 

«χδεπμηο» φπνπ εληάρζεθαλ πιήζνο δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ κείσζαλ ζεκαληηθά 

ην θφζηνο επηθνηλσλίαο (κεηαμχ απηψλ θαη αξθεηψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο). 

Δπίζεο, νη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο θάλνπλ ρξήζε ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζε αξθεηά πςειφηεξν πνζνζηφ, ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεξηθέξεηεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε (επηέκβξηνο 2012).   
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Δηθόλα 36: Υξήζε Ζιεθηξνληθά Γηαζέζηκσλ Τπεξεζηώλ, αλά πεξηθέξεηα. 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ αλαπηχρζεθαλ έξγα επξπδσληθφηεηαο 

(βιέπε Παξάξηεκα) ρσξίο ηεο ηδηαίηεξε αμηνπνίεζε. Ηζηνξηθά, θαη ηεο ήηαλ 

θπζηνινγηθφ, ηεο νη εηαηξίεο Tειεπηθνηλσληψλ ζηελ αξρή είραλ επελδχζεη ζε πεξηνρέο 

κε πςειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, δειαδή ζε πέληε κεγάιεο πφιεηο, δεκηνπξγψληαο 

έηζη κέζα ζην ειιεληθφ έδαθνο ην θαηλφκελν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζειθχζνπλ εηαηξείεο λα επελδχζνπλ ζε κηθξέο πφιεηο θαη κε αζηηθέο ή 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ην θξάηνο ρξεζηκνπνίεζε ηεο πφξνπο αιιά θαη ηεο ΔΔ 

(Information Society in Greece. Description of invitation 93 in Measure 4.2) ψζηε λα 

ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ ηειεπηθνηλσληψλ επξείαο δψλεο ζε 

ιηγφηεξν επλντθέο πεξηνρέο κέζσ ηεο επηδφηεζεο ηνπ ηέινπο ζπλδξνκήο θαη ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ νπηηθψλ ηλψλ. Οη δξάζεηο απηέο ηφλσζαλ ηελ 

αγνξά ζε απηέο ηεο πεξηνρέο, αχμεζαλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηνηθηψλ πνπ δελ είραλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο. Ζ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν αλά ηελ ειιεληθή 

πεξηθέξεηα παξνπζηάδεηαη παξαθάησ  (Observatory for the Greek Information 

Society, May 2011). 

Δηθόλα 37: Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ κε επξπδσληθή θάιπςε. 

 
Παξφια απηά, αλ θαη ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζηνλ 

πιεζπζκφ έθηαζε ην 21,2% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011, απφ 2,7% ηνλ Ηνπιίνπ 2006, ε 
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Διιάδα θαηαηάζζεηαη 22
ε
 ζηελ ΔΔ-27 αξθεηά καθξηά απφ ην κέζν φξν. Πάλησο, 

ζεηηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κεγάιε αχμεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο 

θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη ηεο πςειφηεξεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. (Europe‟s Information Society, 2009 θαη Newsletter 

November, 2011) 

Δηθόλα 38: Δπξπδσληθή Γηείζδπζε (2011). 

 
Πεγή: ΔΔΣΣ, βάζεη ζηνηρείσλ Digital Agenda Scoreboard 2010 
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4.6.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα θαη Σάζεηο 

a. ΣΠΔ θαη Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

 Υακειέο επηδφζεηο ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε. 

 Γξαθεηνθξαηηθφ θαη ρξνλνβφξν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

επηθεληξσκέλν πεξηζζφηεξν ζηελ ex ante αμηνιφγεζε θαη φρη ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη νπζηαζηηθή επίβιεςε. Αλππαξμία κεραληζκνχ ζπζηεκαηηθήο 

απνηίκεζεο επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ/δξάζεσλ.  

b. Έξεπλα - Καηλνηνκία 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Πνιχ ρακειέο ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζηελ Δ&Α ηφζν απφ ηνλ Ηδησηηθφ φζν θαη 

ηνλ Γεκφζην ηνκέα. Ηδηαίηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην επίπεδν επελδχζεσλ ηφζν 

γηα Δ&Α φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ ιφγσ 

έιιεηςεο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνκείο πνπ παξάγνπλ θαηλνηνκία θαη πςειή 

ηερλνινγία. 

 Δμαηξεηηθά ρακειέο επηδφζεηο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο: ζηελ κεηαπνίεζε ζε 

ηνκείο κέζεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο, ζε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ζε πσιήζεηο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, ζε πξνζηηζέκελε 

αμία, θαη ζηηο βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο.   

 Αδχλαηε παξαγσγηθή βάζε, απνηεινχκελε απφ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ζε 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο, εζηζκέλεο ζηε κεηαθνξά ψξηκεο ηερλνινγίαο απφ ην 

εμσηεξηθφ, παξά ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο in house ή ζε ζπλεξγαζίεο κε 

εξεπλεηηθνχο θνξείο, 

 Υακειέο επηδφζεηο ζε venture capital, ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο 

ηερλνινγίαο, ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, θαη ζηελ θαηνρχξσζε κε 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. 

 Οη Αθαδεκατθνί εξεπλεηηθνί θνξείο δηαθξίλνληαη απφ εζσζηξέθεηα θαη 

πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Παξφια 

απηά, ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

ΠΑΜΘ.  

 Αδχλακνη ελδηάκεζνη κεραληζκνί κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλεπάξθεηα δηακεζνιαβεηψλ, απηφ κεηαμχ άιισλ νθείιεηαη θαη ζε έιιεηςε  ηνπ 

απαηηνχκελνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.  

 Αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

– ηερλνινγίαο – θαηλνηνκίαο. Αλ θαη ππάξρεη δήηεζε γηα εξγαδφκελνπο κε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ληφπηνη επηζηήκνλεο δελ απνξξνθνχληαη απφ ηνλ 

ηνπηθφ παξαγσγηθφ ηζηφ. Έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ ζε 

ηνκείο ηαρείαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, αδπλακία απαζρφιεζεο λέσλ 

δηδαθηφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ρακειά επίπεδα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, 

έιιεηςε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηψλ. 

 Έιιεηςε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ ηνπηθή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, 

θπξηαξρία λννηξνπίαο απνθπγήο θηλδχλνπ (παξάγσγν ηεο θξίζεο). Ζ θνηλσλία 

είλαη επηθπιαθηηθή ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Τπάξρεη αδπλακία αλάδεημεο 

θνηλσληθψλ πξνηχπσλ απφ ηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαη ρακειφ 

επίπεδν αλαγλψξηζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

απηή πξνζθέξεη γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο απφ ην 

επξχ θνηλφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

 Φπγή επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζην εμσηεξηθφ. 
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5. ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

5.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

5.1.1. Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ηάζεηο 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο, θαηά ηελ πεξίνδν 1961-2011 δελ αθνινπζεί µηα ζηαζεξή πνξεία. Σε 

δεθαεηία 1961-1971 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ (-12,3%), ηελ 

πεξίνδν 1971-1981 αθνινχζεζε µηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (6,09%) θαη 

επαθνινχζεζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,82% θαηά ηα έηε 1981-1991. Μεηαμχ ησλ 

απνγξαθψλ 1991 θαη 2001, ν πιεζπζκφο ηεο πεξηθέξεηαο απμήζεθε θαηά 7,1% θαη 

κεηαμχ 2001 - 2011 θαηά 0,54%.  

 

Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ζήκεξα, έρεη κφληκν πιεζπζκφ 

608.182 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 

(07/2012), θαιχπηνληαο έηζη ην 6,2 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

χκθσλα κε ηηο απνγξαθέο ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011, 2001 θαη 1991 ν ζπλνιηθφο 

κφληκνο πιεζπζκφο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα δηαρξνληθά παξακέλεη ζρεηηθά 

ζηαζεξφο.  

Δηθόλα 39: Δμέιημε πιεζπζκνύ 1991-2011 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

πλνπηηθά, ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα απφ ηελ δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία είλαη :
 54

 

Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ δηαηήξεζε ζηε δεθαεηία 2001-2011 ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ηε ζηηγκή 

πνπ ζε εζληθφ επίπεδν θαηαγξάθεθε κείσζε πιεζπζκνχ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ΠΔ Ξάλζεο, ελψ, κε εμαίξεζε ηελ 

ΠΔ Ρνδφπεο πνπ απμάλεη νξηαθά ηνλ πιεζπζκφ ηεο, νη άιιεο ηξεηο ΠΔ εκθαλίδνπλ 

κείσζε.  
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Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηψζεηο ην 2011 θαηαγξάθνληαη ζηνπο νξεηλνχο Γήκνπο 

Παξαλεζηίνπ θαη Πξνζνηζάλεο ηεο ΠΔ Γξάκαο (ελψ ε Πξνζνηζάλε θαηέγξαθε κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο ηε δεθαεηία 1991-2001), ζηνπο «εζσηεξηθνχο» Γήκνπο 

νπθιίνπ θαη Γηδπκνηείρνπ ηεο ΠΔ Έβξνπ (φπνπ εληάζεθε ε πησηηθή πνξεία ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο), θαζψο θαη ζην Γήκν Μαξσλείαο-απψλ ηεο ΠΔ Ρνδφπεο 

(πνπ είρε παξνπζηάζεη αχμεζε ην 2001).  

Αμηνζεκείσηε γηα ην 2011 είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε πιεζπζκνχ 8,8% ζην Γήκν 

Νεπξνθνπίνπ κεηά απφ πνιιέο δεθαεηίεο θζίλνπζαο πνξείαο, φπσο θαη ζηε 

ακνζξάθε, ε νπνία ην 2001 είρε θαηαγξάςεη ηε κεγαιχηεξε κείσζε κεηαμχ ησλ 

Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Ζ πιεζπζκηαθέο ηάζεηο ζηελ ΠΔ Καβάιαο βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη 

ζηηο άιιεο ηέζζεξεηο ΠΔ.: ην 2011 εληζρχνληαη ή κέλνπλ ζηάζηκνη νη «πεξηθεξεηαθνί» 

Γήκνη θαη ράλεη πιεζπζκφ ν αζηηθφο Γήκνο ηεο Καβάιαο. 

5.1.2. Πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο  

ε επίπεδν Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ, νη έδξεο ησλ ΠΔ ηεο Θξάθεο επηβεβαηψλνπλ ην 

δπλακηζκφ ηνπο, δηαηεξψληαο πςειά πνζνζηά πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ην 2011, αλ 

θαη κε ζαθψο κεηνχκελν ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Αληίζεηα, 

κείσζε θαηαγξάθεηαη ζηνλ πνιππιεζέζηεξν Γήκν ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ Καβάια, 

ελψ ν Γήκνο Γξάκαο εκθαλίδεη κηθξή αχμεζε.
 55

 

πλνιηθά νη πξσηεχνπζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ 

295.000 θαηνίθνπο, ή ην 48% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

αλ γεληθή ηάζε, ζπλερίδεηαη - κε δηαθνξεηηθή θαηά ηφπνπο έληαζε - ε κεηαθίλεζε 

πιεζπζκνχ απφ ηελ ελδνρψξα θαη ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πξνο ηηο αζηηθέο 

θαη πεξηαζηηθέο δψλεο. 

Δηθόλα 40: Μεηαβνιή πιεζπζκνύ αλά Καιιηθξαηηθό Γήκν 2001-2011 
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Πεγή: Μειέηε αμηνιόγεζεο, αλαζεώξεζεο & εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ πιαηζίνπ 

ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ & αεηθόξνπ αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο – Α’ Φάζε, 

ηάδην Α1 

Οη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαιχπηνπλ 

ην 42% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη ζε απηέο θαηνηθεί κφιηο ην 11,2% ηνπ 

πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. Δλδνπεξηθεξεηαθά, ν Ν. Γξάκαο, 

ραξαθηεξίδεηαη ζε πνζνζηφ 69,9% σο νξεηλφο, κε ην 12,1% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λα 

θαηνηθνχλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Αθνινπζεί ε ΠΔ 

Ξάλζεο, κε πνζνζηφ νξεηλψλ πεξηνρψλ 60,8% θαη ν πιεζπζκφο ζηηο πεξηνρέο απηέο 

είλαη ην 21,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΠΔ. 
56 

 

Σν 1991, ν αζηηθφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. ε 

ζπλδπαζκφ µε ηηο ελδείμεηο εξήκσζεο ζε παξακεζφξηεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο 

εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ηάζεηο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο πξνο ηα αζηηθά θέληξα.  

πσο δείρλεη ην αθφινπζν ζρήκα, νη ηξεηο ΠΔ ηεο Θξάθεο ζπγθεληξψλνπλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ε ΠΔ Ρνδφπεο. 

Αληίζεηα, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

έρνπλ νη ΠΔ Έβξνπ θαη ΠΔ Καβάιαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε 

ζεκαληηθή παξνπζία ζηξαηησηηθψλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ 

αζηηθφηεηαο ζηε δεχηεξε.
 57

  

Δηθόλα 41: Πνζνζηό πιεζπζκνύ πνπ δηακέλεη ζε αζηηθέο, αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο αλά 

Π.Δ. ην 2001. 
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Πεγή: ΔΚΚΔ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 2001, ΔΤΔ 2001, Ίδηα Δπεμεξγαζία 

5.2. Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  

5.2.1. Αλάιπζε ηεο πκκεηνρήο ζηελ Απαζρόιεζε 

Οη ξπζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ απαζρφιεζε, είλαη εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα (απφ ην 2003), ρακειφηεξνη ηφζν ηνπ Διιεληθνχ κέζνπ φξνπ φζν 

θαη ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ-27, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα. Απφ ην 2008 

κάιηζηα θαη κεηά αθνινπζνχλ κία δξακαηηθή πησηηθή πνξεία ε νπνία κφιηο ην 2012 

αξρίδεη λα δείρλεη θάπνηεο ηάζεηο ζπγθξάηεζεο. 

Δηθόλα 42: πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε (15 εηώλ θαη άλσ) 2000-2012 

 
Πεγή: Eurostat, ηδία επεμεξγαζία 

Αθφκε πην ελδηαθέξνπζεο φκσο είλαη νη ηάζεηο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία.  

Δηθόλα 43: πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε αλά ειηθηαθή θιάζε (2000-2012) 
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Πεγή: Eurostat, ηδία επεμεξγαζία 

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα δηαθαίλνληαη 2 ηάζεηο: 

 Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο νη νπνίεο έρνπλ επεξεάζεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε φισλ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα έληνλεο 

ζηηο ειηθίεο απφ 25 έσο 54, θαη ζηηο ειηθίεο απφ 25 έσο 34 εηψλ. 

 Γηαθνξνπνηήζεηο δηαξζξσηηθήο θχζεο: καθξνρξφληεο ηάζεηο ζπλερνχο κείσζεο 

ζηελ απαζρφιεζε ζηνπο λένπο 15 έσο 24 εηψλ, θαη ε δηαρξνληθά θαη ζρεδφλ 

ζηαζεξά (κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν κεηά ην 2009) κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε (ζε ζρέζε κε ηνλ Δπξσπατθφ κ.ν.) ζηελ θαηεγνξία 45 έσο 54 εηψλ. 

Σν πξψην θαηλφκελν πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, ελψ ην δεχηεξν είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ θαζψο αθνξά 

ηελ πιένλ παξαγσγηθή ειηθία. 

 

ε ζρέζε κε ην θχιν, ε αλδξηθή ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε θαίλεηαη λα 

ζπκβαδίδεη ζε γεληθέο γξακκέο κε ηνπο εζληθνχο κ.ν. θαη κέρξη ην 2009 θαη κε ηνπο 

Δπξσπατθνχο κ.ν., αιιά ε γπλαηθεία ζπκκεηνρή εκθαλίδεη ζνβαξή πζηέξεζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο Δπξσπατθνχο κ.ν., δηαρξνληθή ζηαζεξή κείσζε, θαη απφ ην 2004 θαη 

κεηά πζηέξεζε αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κ.ν.. Πηζαλά ην εχξεκα απηφ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηάβαζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απφ αγξνηηθή ζε 

«ηξηηνγελνπνηεκέλε» αιιά θαη ζε νηθνγελεηαθέο δνκέο θαη πξφηππα (ε γπλαίθα πνπ 

κέλεη ζην ζπίηη). 

Δηθόλα 44: πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε αλά θύιν (2000-2012) 

  
Πεγή: Eurostat, ηδία επεμεξγαζία 

Ζ ηνκεαθή ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο
58

 θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα (ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε θαηά 26%), θαη ηνπ ηξηηνγελή (ζπκκεηνρή θαηά 

57%).
59
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Οη αιιαγέο ηεο θιαδηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2008 

αθνινχζεζαλ ιίγν σο πνιχ ηα εζληθά πξφηππα: κείσζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, θαη 

ζηαδηαθή-ζηαζεξή ηξηηνγελνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, θαη κείσζε ή ζηαζηκφηεηα ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα θπξίσο ιφγσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ πνπ πξνσζήζεθε απφ ηα 

πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ.  

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2011 αλά θιάδν ζρνιηάζηεθαλ ήδε 

ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Γξαζηηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο (θαηά 46,8%) ζην δεπηεξνγελή ηνκέα ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο πιήμεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο δξακαηηθήο δπζπξαγίαο ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ (κείσζε 55% ζηνλ θιάδν). 

 εκαληηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο (θαηά 17,2%) ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θπξίσο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ζηε δαζνθνκία-πινηνκία θαη ζηελ αιηεία, ελψ ε γεσξγία θαη ε 

θηελνηξνθία ζπγθξάηεζε (θαη νξηαθά αχμεζε) ηελ απαζρφιεζή ηεο. 

 Αλεπαίζζεηεο ζπλνιηθέο κεηψζεηο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (θαηά 0,8%) ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(μελνδνρεία-εζηηαηφξηα) πνπ αληηζηάζκηζαλ ηηο κεηψζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη ζηνλ θιάδν κεηαθνξψλ-απνζήθεπζεο. 

 

Έηζη ην 2011, ε ηνκεαθή ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

 ρεδφλ έλαο ζηνπο 4 απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (23%), γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ πεξηθέξεηα (πνζνζηφ δηπιάζην απφ ηνλ 

εζληθφ κ.ν.). 

 Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξνπζηάδεηαη πνιχ θαρεθηηθφο θαη επάισηνο κε ηε 

ρακειφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ απαζρφιεζε (13%) θαη θάησ ηνπ εζληθνχ κ.ν. 

(17,8%). 

 Αληηζέησο, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο βειηηψλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ απαζρφιεζε (64%) 

θαη πιεζηάδεη γηα πξψηε θνξά ηνλ εζληθφ κ.ν. (70%) θπξίσο φκσο ιφγσ ησλ 

απσιεηψλ ηνπ ηνκέα ζε άιιεο πεξηθέξεηεο (-4,5% ζε επίπεδν ρψξαο). Παξ‟ φια 

απηά ν ηνκέαο απνδεηθλχεηαη αλζεθηηθφο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. 

Σέινο, αλ θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ αθνινπζεί 

δηαρξνληθά ηηο εζληθέο ηάζεηο βειηίσζεο, εκθαλίδεηαη θαηά πνιχ κεησκέλε ζε ζρέζε 

κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν θαη δελ θαίλεηαη εθηθηφ λα θιείζεη ε ςαιίδα.  

                                                                                                                                            
59

 ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ηεο ΔΛΣΑΣ κε ην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο 

ζηελ ΠΑΜΘ, αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
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Δηθόλα 45: Παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ ΑΜΘ (2000-2009) 

  
Πεγή: Eurostat, ηδία επεμεξγαζία 

5.2.2. Αλεξγία
60

 

 

Δηθόλα 46: πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε αλά θύιν (2000-2012) 
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ΣΔΤΥΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ «Αλαπηπμηαθέο Πξσηνβνπιίεο – Πξνγξάκκαηα ζηελ 

Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.» 
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Πεγή: Eurostat, ηδία επεμεξγαζία 

Ίζσο ηα πιένλ αμησζεκείσηα γεγνλφηα φζνλ αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή αλεξγία είλαη: 

 Ζ ζπζηεκαηηθά πςειφηεξε απφ ηνλ εζληθφ κ.ν. αλεξγία θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν 

2003-2011, θαη 

 Ζ ζρεηηθή κε ην κ.ν. θάκςε ηεο ην 2012. 

 

ε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2003-2011, θαζνξηζηηθφ γεγνλφο απνηέιεζε ε έθξεμε ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλεξγία ην 2004, φηαλ γηα πξψηε θνξά μεπέξαζε ηνλ εζληθφ κ.ν. 

ζρεδφλ θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Έθηνηε, ε πεξηθέξεηα έθιεηλε ζηαδηαθά ηε 

δηαθνξά ε νπνία θαηά ην 2008 (πξψην έηνο ηεο θξίζεο) έθηαλε ζηε κία πνζνζηαία 

κνλάδα. Καηά ηελ πεξίνδν 2008-2011 δηεξχλζεθε θαη πάιη νξηαθά ε ςαιίδα κεηαμχ 

εζληθνχ κ.ν. θαη πεξηθεξεηαθνχ πνζνζηνχ (ζηηο 1,8 κνλάδεο). Σν 2012 φκσο 

θαηαγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ζε 9 ρξφληα πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ ηνλ εζληθφ κ.ν. 

θαηά 2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ γξαθήκαηα, νη 

κεηαβνιέο απηέο ζην πεξηθεξεηαθφ πνζνζηφ αλεξγίαο νθείινληαη θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο ζηε δηαθχκαλζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο (νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ) ε 

νπνία πηζαλά παξαθηλείηαη απφ δηαθπκάλζεηο ζηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ
61

. Έηζη, 

ην 2004 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηθέξεηαο (κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ζε επίπεδν ρψξαο), ελψ θαηά ηα επφκελα 

έηε ε πξνζθνξά εξγαζίαο ζπξξηθλψζεθε θαηά πνιχ (ζε επίπεδα θάησ ηνπ εζληθνχ 

κ.ν.) νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε κεγάιε ζπξξχθλσζε 

ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαηά ην 2011 πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην 2012 

(αληίζεηα κε ηελ εζληθή ηάζε) θαη νδήγεζε ζηε ζρεηηθή πηψζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλεξγίαο. 

Δηθόλα 47: Γηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ζηελ ΑΜΘ 

  

Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

Έηζη, ε αλεξγία ζηελ ΑΜΘ ην 2012 ηεο δίλεη ηελ 8
ε
 ρεηξφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ 13 

πεξηθεξεηψλ, ελψ ην 2011 θαηαιάκβαλε ηε 2
ε
 ρεηξφηεξε ζέζε (κε πξψηε ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία), ην 2010 ηελ 3
ε
 ρεηξφηεξε ζέζε (κεηά απφ Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Ηφληα 

Νεζηά) θαη ην 2009 ηελ 4
ε
 ρεηξφηεξε ζέζε (κεηά απφ Γπηηθή Μαθεδνλία, Νφηην 

Αηγαίν θαη Ήπεηξν). 

Ζ δεηλή ζέζε ηεο πεξηθέξεηαο ραξαθηεξίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη απφ επηκέξνπο 

δπζκελέζηεξεο επηδφζεηο σο πξνο ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ, θαη 

ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ γξαθήκαηα.  
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Βιέπε ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζηελ έθζεζε «Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ε Απαζρφιεζε: Δηήζηα 

Έθζεζε 2005», ηνπ ΗΝΔ-ΓΔΔ. 
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Δηθόλα 48: Πνζνζηά αλεξγίαο ζηηο γπλαίθεο, ηνπο καθξνρξόληα άλεξγνπο θαη ηνπο λένπο (2000-

2012) 

  

 
Πεγή: Eurostat, ίδηα επεμεξγαζία 

Σα πνζνζηά αλεξγίαο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα γηα ηα έηε 2005 – 2011, ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο, παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ 

Πίλαθα: 

Πίλαθαο 13: Απαζρόιεζε – αλεξγία αλά ΠΔ 

ΠΔ / έηνο 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΓΡΑΜΑ 22,3% 19,5% 17,5% 15,5% 13,3% 16,0% 20,6% 

ΚΑΒΑΛΑ 12,8% 12,2% 10,7% 9,2% 9,5% 13,0% 20,3% 

ΔΒΡΟΤ 12,4% 11,2% 8,2% 8,0% 14,2% 17,4% 20,8% 

ΞΑΝΘΖ 9,0% 8,1% 9,5% 6,6% 11,1% 16,4% 23,3% 

ΡΟΓΟΠΖ 5,3% 5,9% 5,7% 6,2% 7,0% 9,4% 13,6% 

ΤΝ. 

ΥΧΡΑ: 9,9% 8,9% 8,3% 7,6% 9,5% 12,5% 17,7% 

Πεγή: …………… 
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Δηθόλα 49: Πνζνζηό αλεξγίαο ζηελ ΑΜΘ, αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (2005-2011) 

 
Αλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2011 φιεο νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή επηδείλσζε, ηδηαίηεξα έληνλν πιήγκα πθίζηαληαη νη Π.Δ. Έβξνπ, θαη 

Ξάλζεο πηζαλφηαηα ζπζρεηηδφκελν κε ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή 

ηνκέα. Κάησ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ κ.ν. παξακέλεη δηαρξνληθά ε Π.Δ. Ρνδφπεο, πνπ 

είλαη θαη ε ιηγφηεξν πιεγείζα πεξηνρή, ελψ ε Π.Δ. Καβάιαο θηλείηαη πάλσ-θάησ 

ζηνπο κέζνπο φξνπο. Σέινο, ε Π.Δ. Γξάκαο παξνπζηάδεη ηε δηαρξνληθά δπζκελέζηεξε 

εηθφλα. 

5.3. Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

5.3.1. Δηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο
62

 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απνηειεί ε 

ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα
63

 (πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο «Πνκάθνπο») πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθφ ζξεζθεπηηθφ πνιηηηζκφ, γιψζζα, θνπιηνχξα, 

λννηξνπία θαη ζηάζε δσήο. Ζ ζξεζθεπηηθή κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ε νπνία 

ππνινγίδεηαη ζε 120.000 πεξίπνπ άηνκα (20% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ), είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ζηηο ΠΔ Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηηο 

θνηλφηεηεο ησλ αζίγγαλσλ, ν πιεζπζκφο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζε 20.000. 

                                                 
62

 ΣΔΤΥΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ «Αλαπηπμηαθέο Πξσηνβνπιίεο – Πξνγξάκκαηα ζηελ 

Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.» 
63 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα απφ ηνπο Πνκάθνπο ηεο 

νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο θαη ηδηαίηεξα απηνί πνπ θαηνηθνχλ ζην δπηηθφ ηκήκα πνπ αλήθεη δηνηθεηηθά 

ζην λνκφ Ξάλζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πνκαθφθσλεο ζπληζηψζαο ηεο κεηνλφηεηαο 

γίλεηαη κε φξνπο γισζζηθνχο (παξαγσγή ιεμηθνχ, άηππε δηδαζθαιία ηεο πνκαθηθήο γιψζζαο), 

πνιηηηζκηθνχο (ιανγξαθηθή έξεπλα, αλαβίσζε κνξθψλ ιατθήο ηέρλεο), θαηαγσγήο θαη ηνπηθφηεηαο 

(νξεζίβηνη) αιιά θαη «θπιεηηθήο» δηαθνξάο θαη δηαθνξεηηθνχ «αλζξσπνινγηθνχ ηχπνπ». Πξφθεηηαη 

γηα πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο κηαο «απζεληηθήο» πνκαθηθήο ηαπηφηεηαο βαζηζκέλεο ζε έλα «απζεληηθφ» 

πνιηηηζκφ, κηα «αληηθεηκεληθή» θαη «δηαθξηηή» ηζηνξία «ε νπνία ζα είλαη απηνηειήο θαη ηαπηφρξνλα 

έθδεια επηζθξαγηζκέλε κε ην ζηνηρείν ηεο ειιεληθφηεηαο». (Α. Ννηαξάο, «Δθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

θαη δηιήκκαηα ηαπηφηεηαο ζηε κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο. Ζ πεξίπησζε ηεο Ξάλζεο», Δπηζεψξεζε 

Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 127 Γ΄ 2008, ζει. 73-102) 
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Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, 21.000 

ρηιηάδεο πεξίπνπ, πνπ δηαβηνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

θαη νη νπνίνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη γηα 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή πξνγξάκκαηα ππνδνρήο, παξαρψξεζεο 

θαηνηθίαο θαη ιήςεο δαλείσλ. 

5.3.2. Οηθνλνκηθνί θαη άιινη κεηαλάζηεο
64

 

Ζ παξνπζία κεηαλαζηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ είλαη ζρεηηθά ρακειή. χκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ην πνζνζηφ κεηαλαζηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

ΑΜΘ αλέξρεηαη ζε 2,24% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, κε θάπσο απμεκέλν πνζνζηφ 

ζηελ ΠΔ Καβάιαο. Αλαιπηηθά, ηα πνζνζηά αλά ΠΔ είλαη: 

 ΠΔ Γξάκαο: 1,65% 

 ΠΔ Έβξνπ: 1,97% 

 ΠΔ Καβάιαο: 3,72% 

 ΠΔ Ξάλζεο: 1,90% 

 ΠΔ Ρνδφπεο: 1,54% 

ζνλ αθνξά ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, 

ζρεδφλ ην 75% ηνπ ζπλφινπ, πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(38,2%) θαη ηεο Γπηηθήο Αζίαο (35,4%), νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχλ 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο ζε παξαγσγηθέο ειηθίεο. ρεηηθά πςειφ πνζνζηφ (12,7%) 

παξνπζηάδνπλ θαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο, νη 

νπνίνη πηζαλφηαηα πεξηιακβάλνπλ θαη άηνκα κε παξαγσγηθψλ ειηθηψλ 

(ζπληαμηνχρνη). 

5.3.3. Ζιηθηαθέο Οκάδεο – Μνξθσηηθό επίπεδν65 

Οη δεκνγξαθηθέο ππξακίδεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

ΠΔ ην 2001, φπσο θαη νη δνκηθνί δείθηεο ηνπ πιεζπζκνχ (δείθηεο γήξαλζεο, δείθηεο 

εμάξηεζεο, δείθηεο αληηθαηάζηαζεο) δείρλνπλ φηη νη ΠΔ Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εληνλφηεξε παξνπζία κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ, 

παξνπζηάδνπλ λεαληθή δνκή. Αληίζεηα, νη ΠΔ Έβξνπ, Καβάιαο θαη Γξάκαο 

παξνπζηάδνπλ ηάζεηο γήξαλζεο. ηελ ΠΔ Έβξνπ, ε έληνλε παξνπζία ζηξαηησηηθψλ 

κνλάδσλ εμεγεί ην κεγάιν πνζνζηφ αλδξψλ ειηθίαο 15-24.  

ε ζρέζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηζηνξηθά ζηελ πεξηθέξεηα δηαπηζηψλεηαη πςειή 

ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κεησκέλε αλαινγία 

πιεζπζκνχ κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο ησλ κεηνλνηήησλ, θαζψο ηα πνζνζηά απηά είλαη απμεκέλα 

ζηηο Π.Δ. Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ 

θαηνίθσλ κε πξσηνβάζκηα κφλν εθπαίδεπζε. 
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Δηθόλα 50: Δθπαηδεπηηθό επίπεδν πιεζπζκνύ 1991, 2001
66

 

  
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Ζ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο ζηεξίρηεθε ηζηνξηθά ζην ζεζκφ ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ πνπ σο πξνγξακκαηηθφ ζηφρν είρε ηε δηαηήξεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο 

κεηξηθήο (ηνπξθηθήο) γιψζζαο θαη ηεο ζξεζθείαο γηα ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο. 

Βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο 

κεηνλφηεηαο κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ήηαλ ην ρακειφ παηδαγσγηθφ 

απνηέιεζκα ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, ην ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν ειιελνκάζεηαο, ε 

πνιχ κεγάιε ζρνιηθή δηαξξνή ( ηδηαίηεξα γηα ηα θνξίηζηα) θαη ε ζρεδφλ αλχπαξθηε 

πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Σν 1995 ςεθίζηεθε ην κέηξν (ζεηηθήο δηάθξηζεο) ηεο πνζφζησζεο γηα ηελ πξφζβαζε 

ησλ λέσλ ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην 1997, μεθίλεζε έλα 

κεγάιν κεηαξξπζκηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε κεηνλφηεηα. Ζ ζπλνιηθή 

απηή αιιαγή πνιηηηθήο άιιαμε ζεκαληηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηνρεχζεηο 

ηεο κεηνλφηεηαο. Ζ ειιελνκάζεηα απνηειεί πιένλ ηζρπξή πξνζδνθία θαη επηινγή ησλ 

γνλέσλ, νη νπνίνη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο ην βαζηθφ κέζν θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

αλνδηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα ηα παηδηά ηνπο. Ζ ζρνιηθή δηαξξνή παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή κείσζε (αλ θαη παξακέλεη πςειή ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν), 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θνίηεζεο ζην γπκλάζην κε ηαπηφρξνλε ζηξνθή πξνο ηε 

δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σέινο γηα πξψηε θνξά νη καζεηέο ηεο 

κεηνλφηεηαο επηηπγράλνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έηζη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ηεηξαπιαζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ κνπζνπικάλσλ καζεηψλ πνπ 

ζπλερίδεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην Γπκλάζην ελψ παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο ηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε αθφκε θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (κε πην έληνλεο απηέο ηηο 

ηάζεηο ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο παξά ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο
67

).  

Σν γεγνλφο απηφ εθθξάδεη ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο, θαη γηα 

έληαμε ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ θνηλσλία κε φξνπο κφξθσζεο, εθπαίδεπζεο, θνηλσληθή 

άλνδν θ.α. Σα αλσηέξσ ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα πνπ δείρλεη φηη ζηάζεηο θαη ζηεξεφηππα 

ζηαδηαθά ακβιχλνληαη. 

 

5.4. Σνκείο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Τπνδνκέο   

Ο φξνο θνηλσληθή πνιηηηθή αλαθέξεηαη ηφζν ζε έλα ζχλνιν κνξθψλ θαη κεζφδσλ 

θνηλσληθήο δξάζεο θαη παξέκβαζεο, φζν θαη ζε έλα αληηθείκελν κειέηεο θαη 
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Α=Γηδαθηνξηθφ, Β=Μάζηεξ, Γ=Πηπρίν ΑΔΗ, Γ=Πηπρίν ΣΔΗ, ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, Αλψηεξεο ρνιήο θαη 

Δθθιεζηαζηηθήο εθπ/ζεο, Δ=Πηπρίν Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΗΔΚ, Κνιέγηα θιπ), 

Ε=Απνιπηήξην Γελ. Λπθείνπ ή 6ηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ΔΠΛ, Ζ=Πηπρίν ΣΔΛ, Θ=Πηπρίν ΣΔ, Η=Απνι. 

3ηάμηνπ Γπκλαζίνπ, Κ=Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ, Λ=Φνηηά ζην Γεκνηηθφ, Μ=Δγθαηέιεηςε ην 

Γεκνηηθφ, αιιά γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε, Ν=Γελ γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε. 
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 Πνπ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζρπξφηεξε παξνπζία ησλ Πνκάθσλ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο. 
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επηζηεκνληθήο αλάιπζεο ησλ επί κέξνπο πνιηηηθψλ πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ. Ζ 

θνηλσληθή πνιηηηθή απνηειεί έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν. Ο δηεπηζηεκνληθφο ηεο 

ραξαθηήξαο εθθξάδεηαη κε ηελ ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθψλ 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο. 

ην πιαίζην ηνπ θξάηνπο δηαθξίλνληαη δχν επίπεδα άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο: Σν θεληξηθό θαη ην ηνπηθό. ην θεληξηθό επίπεδν εληάζζνληαη ηα 

αξκφδηα ππνπξγεία θαη αξκφδηνη θνξείο δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Κχξηα επζχλε ηνπο 

είλαη ν επηηειηθφο ζρεδηαζκφο, ν θαζνξηζκφο ησλ θχξησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ν έιεγρνο. ην ηνπηθό επίπεδν ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή αζθείηαη θπξίσο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 

θπξίσο ηνπο Γήκνπο αιιά θαη ηηο Πεξηθέξεηεο. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα 

ζρεδηάδεη θαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αζθεί, ζηα πιαίζηα φζσλ 

ν λφκνο νξίδεη. πγρξφλσο, είλαη ζεκαληηθφο θνξέαο εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο.  

Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα, αληηκεησπίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο σο κέζν γηα 

ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο. 

Δμεηάδνληαη επίζεο ε πθηζηάκελε θνηλσληθή ππνδνκή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνπο ηνκείο 

ηεο Τγείαο, ηεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα βίνπ  Μάζεζεο, 

νη δπλαηφηεηεο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ δεκφζησλ θνηλσληθψλ 

θνξέσλ θαη ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

5.4.1. Τγεία 

a. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

a.1. Γεληθέο δηαπηζηώζεηο γηα ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ  

Οη «θαιέο» θνηλσληθννηλνκηθέο ζπλζήθεο ήηαλ απηέο πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαηά επέθηαζε ζηελ βειηίσζε 

ησλ δεηθηψλ πγείαο.
68

  

Μέρξη ην 2008 ην επίπεδν πγείαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη 

ζηαζεξά, ηάζεηο βειηίσζεο θαη ην θαηλφκελν απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο, ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ.  

Ζ έθζεζε ηνπ WHO «The Financial Crisis and Global Health»
69

 ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2009 επηβεβαηψλεη φηη, εάλ νη δεκφζηνη πξνυπνινγηζκνί θαη ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα πθίζηαληαη πηέζεηο, ε δήηεζε γηα ηηο δεκφζηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

απμάλεηαη. 

Δηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

απνηέιεζε ζέκα ζπδήηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηνπ ΟΟΑ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009. Ζ 

Έθζεζε επηθεληξψζεθε ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη έλα απφ ηα πνξίζκαηα πνπ βγήθαλ ήηαλ: «ε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε κέξνπο ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο 

θξίζεο». Άξα πξνηείλεηαη λα κελ επεξεαζηνχλ νη δεκφζηνη πφξνη ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο πγείαο αξλεηηθά
70

.
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χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Γ. Κπξηφπνπιν
71 

ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη ε δήηεζε 

θαη ε ρξήζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξφθεηηαη λα απμεζεί. χκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, ήδε ζεκεηψλεηαη κηα αχμεζε 20% ζηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ελψ παξαηεξείηαη κηα κείσζε θαηά 15% 

πεξίπνπ ζηε ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαη θπξίσο ζηα ηδησηηθά 

καηεπηήξηα, ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηα 

ηδησηηθά λνζνθνκεία
72

 . 

 

ηελ Διιάδα ε ζπλνιηθή ηξέρνπζα δαπάλε πγείαο σο πξνο ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (ΑΔΠ) δηακνξθψζεθε ζε 10,0%, 9,4% θαη 9,0% ηνπ ΑΔΠ γηα ηα έηε 2009, 

2010 θαη 2011 αληίζηνηρα.
73

 

Δηθόλα 51: Δμέιημε ησλ δαπαλώλ γηα πγεία 2009-2011 

 
Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, εληνπίδεηαη θαη κηα θνηλσληθή δηαβάζκηζε. Σα άηνκα 

ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ρακειφηεξεο επαγγεικαηηθήο ηάμεο ή 

εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ηα κέιε κεηνλνηήησλ, δνπλ ιηγφηεξν θαη ππνθέξνπλ απφ έλαλ 

πςειφ επηπνιαζκφ ησλ πεξηζζνηέξσλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Ο αληίθηππνο απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ζηελ πγεία μεθηλάεη ζε κηθξέο ειηθίεο θαη ζπλερίδεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. 
74

 

a.2. Αηηίεο Θαλάηνπ – Δπηδεκηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 
75
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χκθσλα κε ηελ Eurostat θαη ζηηο ηξεηο (3) βαζηθέο αηηίεο ζαλάηνπ πνπ 

παξαθνινπζνχληαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ, ε πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο έρεη πςειφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηνπο Δζληθνχο θαη Δπξσπατθνχο 

Γείθηεο. 

 

Δηθόλα 52: Αηηίεο ζαλάηνπ αλά 100.000 θαηνίθνπο (2006-2008) 

 

a.3. Τπνδνκέο πγείαο θαη ελδεηθηηθνί δείθηεο. 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηφζν ζε 

επίπεδν ππνδνκψλ φζν θαη ζε επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ, απαηηείηαη λα εμεηαζηεί 

ζχκθσλα κε ηα εμήο πέληε ραξαθηεξηζηηθά: 
76

  

 Δχθνιε πξφζβαζε ζε φια ηα άηνκα ηεο Πεξηθέξεηαο  

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ  

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο  

 Υξήζε ζχγρξνλσλ δηαγλσζηηθψλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγή 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηερληθήο θαη λνζειείαο.  

 Βαζκφο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο ηνκείο φπσο εθπαίδεπζε, δεκφζηα 

δηνίθεζε, δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο. 

Οη κνλάδεο πγείαο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζε Ννζνθνκεία θαη ζε 

Κέληξα Τγείαο. Σν θάζε Ννζνθνκείν έρεη ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ νξηζκέλα Κέληξα 

Τγείαο. ην Παξάξηεκα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ 

πγείαο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ ΠΑΜΘ : 

Γηαζέζηκεο λνζνθνκεηαθέο θιίλεο αλά 100.000 θαηνίθνπο 77  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο  Eurostat γηα ην έηνο 2009, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ 

ΠΑΜΘ νη δηαζέζηκεο θιίλεο είλαη ιηγφηεξεο θαηά 10,8% ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κ.ν. 

θαη 33% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν Δπξσπατθφ. 
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Δηθόλα 53: Ννζνθνκεηαθέο θιίλεο αλά 100.000 θαηνίθνπο (2009) 

 

Δλ ελεξγεία Ηαηξηθό θαη Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό
78 

 

Χο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, δηαπηζηψλεηαη κηθξή απφθιηζε ζε ζρέζε κε 

ηνλ Δζληθφ Μ.Ο (-3,2%). 

Δηθόλα 54: Ηαηξνί θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό αλά 100.000 θαηνίθνπο (2009) 

 

Αξηζκόο ησλ λνζειεπηώλ θαη καηώλ αλά 100.000 θαηνίθνπο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν 
79:
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Σελ πεξίνδν 2000-2008 ν αξηζκφο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ ΠΑΜΘ 

απμήζεθε θαηά 23,5%, σζηφζν παξέκεηλε ρακειφηεξνο θαηά 10%  απφ ηνλ 

αληίζηνηρν Δζληθφ Μ.Ο. ε ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε απφθιηζε είλαη 

αξθεηά κεγαιχηεξε ηφζν γηα ηελ ΠΑΜΘ φζν γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

Δηθόλα 55: Αξηζκόο λνζειεπηώλ θαη καηώλ αλά 100.000 θαηνίθνπο (2000-2008) 

 

b. Ο ηξέρωλ πξνγξακκαηηζκόο ηεο ΠΑΜΘ. 

ηνλ ηνκέα ηεο Γεκόζηαο Τγείαο, πινπνηνχληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηα 

δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα  - «Δπέλδπζε ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ 

ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο  Βνπιγαξίαο», «Δζεινληηθή αηκνδνζία ζηε 

Ρνδφπε», «Παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο θπκαηίσζεο θαη ηεο επαηίηηδαο Β», 

«ΔΜΝ», ην νπνίν αθνξά ζε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ζηηο δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο 

θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηηο επηδεκηνινγηθέο αζζέλεηεο, δεκηνπξγία 

θνηλψλ ηζηνξηθψλ κεηξψσλ θαηαγξαθήο  κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ θαη 

αληαιιαγή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ θαζψο θαη κηαο Πιεξνθνξηαθήο δνκήο 

 Ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν.  

ην πιαίζην ηνπ DG Employment & Social Inclusion (Learning and Developing our 

Skills) πινπνηείηαη ην έξγν «LEARNING AND DEVELOPING OUR SKILLS» (έξγν 

ππαγφκελν ζε Γελ. Γ/λζεηο ηεο Δ.Δ.) θαη αθνξά ζε δξάζεηο γηα ηελ άξζε 

απνθιεηζκνχ ζε επαίζζεηεο θαη απνκαθξπζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ηνπο. 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο ΠΑΜΘ γηα ην επφκελν 

δηάζηεκα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ Ννζνθνκείνπ Κνκνηελήο 

πξνυπνινγηζκνχ 50 εθαη., ε αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ε πξνκήζεηα αζζελνθφξσλ γηα ηα Κέληξα Τγείαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

ην ΔΚΑΒ.  

Καηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2007 - 2013) ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο ΠΑΜΘ  πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ 

Ννζνθνκείνπ Κνκνηελήο πξνυπνινγηζκνχ 50 εθαη. €. Αλαβαζκίδεηαη ν 
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ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ θαη εμνπιίδνληαη κε Αζζελνθφξα ηα 

θέληξα πγείαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ην ΔΚΑΒ.  

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000 - 2006 ην ΔΣΠΑ ρξεκαηνδφηεζε δξάζεηο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο 46,79 εθαη. € κε ηε ζεκαληηθφηεξε παξέκβαζε λα αθνξά ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο, δπλακηθφηεηαο 380 θιηλψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ηελ αλαβάζκηζε – πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 5 λνζνθνκείσλ θαη 

θέληξσλ πγείαο, αλαβαζκίδνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίαο πγείαο ζην ζχλνιν ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

5.4.2. Πξόλνηα 

a. Οη Πξνλνηαθέο Πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα 

Ζ αλάπηπμε ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηζηνξηθά ζνβαξέο 

αδπλακίεο θαη ζηξεβιψζεηο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν εληνπίδνληαη ζηελ έιιεηςε 

ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

αλάγθεο θαη ζηελ απνπζία νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηηθψλ δξάζεσλ εξγαζηαθήο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια, 

δηαπηζηψλνληαη νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη θαζπζηεξήζεηο / θελά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή θάιπςε ηεο δήηεζεο γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο 

ησλ παηδηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

Ζ πεξηνξηζκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη αδπλακίεο 

ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, έρνπλ παγηψζεη 

ηελ αλαπαξαγσγή ελφο ππνιεηκκαηηθνχ κνληέινπ παξέκβαζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζε ζρέζε κε ηνλ θπξηαξρηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ άηππσλ δηθηχσλ ζε 

επίπεδν θνηλφηεηαο.  

a.1. Η αύμεζε ησλ δηαθξίζεσλ  

ηελ Διιάδα νη νκάδεο πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο είλαη θαηά θχξην ιφγν νη 

κεηαλάζηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ειηθησκέλνη θαη νη λένη, νη ζξεζθεπηηθέο 

κεηνλφηεηεο θαη νη Ρνκά. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν (Ν. 3304/2005 θαη Ν. 3488/2006). Χζηφζν, παξά ηηο ζεκαληηθέο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, δελ πξνβιέπεηαη νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, νχηε 

αλαιακβάλνληαη νη αλαγθαίεο δξάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο Αξρήο ηεο 

Ίζεο Μεηαρείξηζεο.
 80

 

a.2. Η έληαζε ηεο Φηώρεηαο 

Σν Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΔΚΚΔ ην 2010 παξνπζίαζε ζηελ 

Κνηλσληθφ Πνξηξαίην ηεο Διιάδαο 2010 ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ην επίπεδν θηψρεηαο 

ζηε ρψξα καο. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη φηη :
 81
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 Σελ πεξίνδν 1994 – 2008 ε ηάζε γηα ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξηζθφηαλ 

θάησ απφ ην φξην θηψρεηαο ήηαλ γεληθά πησηηθή. 

 Απφ ην 2000 θαη κεηά παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ απηφ παξακέλεη ζηαζεξφ 

γχξσ ζην 20%.  

 Παξαηεξνχληαη έμη θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα πςειφ 

θίλδπλν λα εκθαλίδνπλ εηζφδεκα ζε επίπεδν θηψρεηαο : ηα παηδηά (0-17 εηψλ), νη 

ζπληαμηνχρνη – ειηθησκέλνη (65 εηψλ θ άλσ), πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, άλεξγνη θαη 

άηνκα παξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη ηα άηνκα κε 

ρακειή εθπαίδεπζε (θπξίσο νη γπλαίθεο). 

 Απφ ην 2008 θαη κεηά, ε δηαξθήο ξεπζηφηεηα θαη νη ζπλερφκελεο αιιαγέο θαη 

αλαθαηαηάμεηο ζηνπο ηνκείο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, έρνπλ δηακνξθψζεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ ηα 

δεδνκέλα δπζηπρψο αλαζεσξνχληαη πξνο ην ρεηξφηεξν. 
 
χκθσλα κε ηελ «ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 2011» ηεο ΔΛΣΑΣ : 
82

 

 Σν 2011, ην 21,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο απεηιείηαη απφ ηε 

θηψρεηα. 

 Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ, αλέξρεηαη ζε 23,7% θαη είλαη 

πςειφηεξνο θαηά 2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  

 Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ ππνινγίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 23.6% θαη είλαη απμεκέλνο θαηά 2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε 

ην 2010.  

Ο πιεζπζκφο πνπ απεηιείηαη απφ ηε θηψρεηα είλαη θπξίσο:  

 Άλδξεο άλεξγνη (48,4%)  

 Μνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κε, ηνπιάρηζηνλ, έλα εμαξηψκελν παηδί (43,2%)  

 Λνηπνί κε νηθνλνκηθά ελεξγνί - εθηφο ζπληαμηνχρσλ (30,0%)  

 Ννηθνθπξηά κε έλαλ ελήιηθα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ (29,7%)  

 Μνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά κε κέινο ζήιπ (25,8%)  

 Παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ (23,7%)  
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Δηθόλα 56: Δπίπεδν Δηζνδεκαηηθήο θηώρεηαο ζηελ Δ.Δ. – 27 (2010-2011) 

 
Πεγή: «ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 

2011 Κίλδπλνο θηώρεηαο», Γειηίν Σύπνπ ΔΛΣΑΣ 2/11/2012, ίδηα επεμεξγαζία.  

 

Δηθόλα 57: Ζ θηώρεηα ζηελ Διιάδα 1994-2010 

 
Πεγή: Μπαινύξδνο Γ., Νανύκε Μ., Σν Κνηλσληθό Πνξηξαίην ηεο Διιάδαο 2010, ΔΚΚΔ Αζήλα 

2012 

Παξά ηε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ηνλίδεηαη φηη απηέο νη κεηαβηβάζεηο, εθηφο ησλ ζπληάμεσλ, αληηκεησπίδνπλ 
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ηα ζπκπηψκαηα ηεο θηψρεηαο παξά ηηο βαζηθέο αηηίεο. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα 

ζπλνδεχνληαη απφ δηαξζξσηηθά κέηξα αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, βειηίσζεο ηνπ 

επηπέδνπο εθπαίδεπζεο, βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θιπ. 

Δηθόλα 58: Κίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ θαη κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζηελ Δ.Δ – 27 (2008) 

 
Πεγή: Μπαινύξδνο Γ., Νανύκε Μ., Σν Κνηλσληθό Πνξηξαίην ηεο Διιάδαο 2010, ΔΚΚΔ Αζήλα 

2012 

Θα πεξίκελε θαλείο φηη κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα εληζρχνληαλ νη θνηλσληθέο 

κεηαβηβάζεηο, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ηελ αληηζηάζκηζε 

ησλ εληάζεσλ θαη ησλ απσιεηψλ πνπ βηψλνπλ νη πνιίηεο. Χζηφζν, ζην πιαίζην ησλ 

νξηδφληησλ πεξηθνπψλ, ρσξίο θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ε θνηλσληθή 

θξίζε βαζαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη καθξνπξφζεζκα, ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, 

απμάλεηαη ζεκαληηθά ην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο. 

b. Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο  

Ζ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά φιν ηνλ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα θαη πξσηίζησο ηνπο 

πιεζπζκνχο πνπ αληηκεηψπηδαλ ήδε πξνβιήκαηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο έληαμεο 

θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο κε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε.  

ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαηνηθνχλ νκάδεο πνπ απεηινχληαη 

ή βηψλνπλ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαηλφκελν πνπ δεκηνπξγεί 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη θαζηζηά αλαγθαία ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε  θαη 

έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο: 

Άηνκα κε αλαπεξία (θηλεηηθή, λνεηηθή, θιπ), Μεηαλάζηεο, Άλεξγνη, Άζηεγνη, πξψελ 

ρξήζηεο, Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. Άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απηέο 

αληηκεησπίδνπλ εληνλφηεξα πξνβιήκαηα επηβίσζεο, επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, 

ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο-εθπαίδεπζεο- κέξηκλαο θ.α., ελψ ζπρλά γίλνληαη απνδέθηεο 

ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απνκφλσζεο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ.   
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εκαληηθφηεξν πξφβιεκα απνηεινχλ ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη νδεγνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηελ θηψρεηα. 

b.1. Τπνδνκέο Πξόλνηαο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο ΠΑΜΘ  

ην Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ ή εζεινληηθψλ Γνκψλ 

Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.  

Σα δύν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην δίθηπν θνξέσλ θαη 

ππνδνκώλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ηεο ΑΜΘ  είλαη αθελόο ε έιιεηςε νκνηφκνξθεο 

γεσγξαθηθήο αλάπηπμεο βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ε επηθάιπςε θαη 

πιενλαζκαηηθή πξνζθνξά παξάιιεισλ ππεξεζηψλ απφ δηάθνξνπο θνξείο ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηηο ίδηεο αλάγθεο / νκάδεο ζηφρνπ  

Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη αλαπαξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θπξίσο ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα.  

 

ηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθώλ Τπνδνκώλ πινπνηνχληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπή Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ θαζψο θαη Μνλάδσλ Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ 

πξνυπνινγηζκνχ 30 εθαη.€. Παξάιιεια ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρόιεζεο, ε 

πινπνίεζε 12 εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηελ ΑΜΘ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 

«Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο –ΣΟΠ ΔΚΟ»
83

  θαη 28 

εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ 

απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο - 

ΣνπΑ»
84

, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε α) έλαο ζεβαζηφο 

αξηζκφο αλέξγσλ λα πξνσζεζεί ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

απαζρφιεζεο, θαη β) λα ζπζζσξεπζεί ηερλνγλσζία πάλσ ζε λέα επαγγέικαηα θαη 

λέεο εηδηθφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ λέεο θαη βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. εκαληηθή επθαηξία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο απνηειεί ν λφκνο γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ο λένο λφκνο
85

 ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία κηθξψλ θνηλσληθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελέξγεηαο.    

Αμηφινγε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηήξημεο ησλ 

θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ, απνηειεί ε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο & 

Παξαθνινχζεζεο Μέηξσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ πλεπεηψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Κξίζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ, ε νπνία ζα 

εηζεγείηαη κέηξα παξέκβαζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ Δπηηξνπή θαηαιήγεη φηη ν 

ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο αθνξνχλ ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη απφ ηνπο δήκνπο, ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνπο 

θνξείο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη ζηελ παξέκβαζε γηα 

ηελ θάιπςε ησλ θελψλ πνπ ζα εληνπίδνληαη. Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή εηζεγήζεθε 

κέηξα παξέκβαζεο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηελ 
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πξνψζεζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ δηακφξθσζε κίαο εληαίαο 

«εζσηεξηθήο» αγνξάο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ηνπηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε. Ζ Δπηηξνπή ελζαξξχλεη ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα νξγαλψζνπλ κεραληζκνχο 

θαη δίθηπα πνπ ζα πξνσζνχλ θαη ζα πινπνηνχλ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα. 

c. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα θαη Σάζεηο 

Ζ άληζε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ θαη νη άληζεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πγείαο θαη 

εξγαζίαο, πνιιαπιαζηάδνπλ ηα θαηλφκελα απνθιεηζκνχ, δεκηνπξγψληαο αληζφηεηεο 

θαη αλάπηπμε δχν ηαρπηήησλ ζε πιεζπζκνχο θαη πεξηνρέο κέζα ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα, 

γεγνλφο πνπ επηβάιεη ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Ο 

δηαθνξεηηθφο βαζκφο θνηλσληθήο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο αλά Πεξηθεξεηαθή θαη 

Γεκνηηθή Δλφηεηα απαηηεί εηδηθέο, ζηνρεπκέλεο δξάζεηο. 

Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο είλαη ζεκαληηθή, δηφηη επηηξέπεη φρη κφλν ηελ αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο 

ηνπο αιιά θαη ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ζπκβάιινληαο ζηελ πξφιεςε δηακέζνπ ηεο 

θαηάιιειεο θαη πξψηκεο παξέκβαζεο. Ζ ιεπηνκεξήο εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πξέπεη 

λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

Ζ αλππαξμία δηαιφγνπ, ελεκέξσζεο θαη θνηλήο δξάζεο πνιιαπιαζηάδεη ηα 

θαηλφκελα επηθαιχςεσλ, ζηεξεί απφ ηελ πεξηθέξεηα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο 

θαη ηειηθά δελ ππνζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλνρήο. 

Ο δηαθνξεηηθφο βαζκφο θνηλσληθήο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο αλά Πεξηθεξεηαθή θαη 

Γεκνηηθή Δλφηεηα απαηηεί εηδηθέο, ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αληζνθαηαλνκή πφξσλ πξνθεηκέλνπ 

φινη νη θάηνηθνη λα απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο παξνρέο, ην ίδην επίπεδν δηαβίσζεο, ηηο 

ίδηεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζε θάζε ζεκείν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

πλνπηηθά ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 απνπζία ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε άιινπο 

ηνκείο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (απαζρφιεζε, πγεία, εθπαίδεπζε)  

 αδπλακία εμαζθάιηζεο επαξθψλ (απφ πιεπξάο ππνδνκήο, νξγάλσζεο θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ) θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ  

 έιιεηςε νκνηφκνξθεο γεσγξαθηθήο αλάπηπμεο βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  

 επηθάιπςε θαη πιενλαζκαηηθή πξνζθνξά παξάιιεισλ ππεξεζηψλ απφ δηάθνξνπο 

θνξείο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο ίδηεο αλάγθεο / νκάδεο ζηφρνπ  

 αλαπαξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θπξίσο 

ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα,  

 δπζθνιία πξφζβαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη αδπλακία 

νξζνινγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ε θηψρεηα απνηειεί 

μεθάζαξα έλα θαηλφκελν απεηιεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη ε Πεξηθέξεηα νθείιεη λα 

κεξηκλήζεη γηα ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, έρνληαο ρξένο λα 

αλαπηχμεη θνηλσληθέο δνκέο πξφλνηαο θαη ππνζηήξημεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  

απαηηείηαη λα πηνζεηεζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ κέηξα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ κηα λέα 

θνηλσληθή ζπλείδεζε, κηα λέα θνηλσληθή αιιειεγγχε, κηα λέα θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 



 

129 

 

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε 

πξνθχπηνπλ ζπλνπηηθά ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Παξφηη ηελ πεξίνδν 2000 – 2008 επηρεηξήζεθε αλαβάζκηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ζε δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ πξφηππν, ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην θαη δηαθνξεηηθή έθηαζε παξνρψλ 

ηφζν ζε είδνο φζν θαη ζε πνηφηεηα, εληείλεη ηελ αληζφηεηα.  

 Απνπζηάδνπλ νη ζπζηεκαηηθέο θαη δηαρξνληθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ.  

 Ζ αλππαξμία δηαρξνληθψλ ζηνηρείσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δελ επηηξέπεη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο,  

αιιά θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Διιείςεηο ζρεηηθά κε ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, ηελ 

αληίζηνηρε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ πιεζπζκψλ, 

αλαηξνθνδνηνχλ έλα ζχζηεκα πνπ δελ παξάγεη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα.  

 Αθφκα θαη ζήκεξα ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ππάξρνπλ βαζηθέο ειιείςεηο ζε φηη 

αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ππνδνκψλ, 

πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε θαη πξνβιήκαηα ζε φηη αθνξά κε ηελ θάιπςε ησλ 

ζέζεσλ απηψλ κε αλάινγα εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ.  

 Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 

ζπληνληζκφ θαη κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα 

θελφ ζηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, ελψ δεκηνπξγνχληαη θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ 

φγθν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θξνληίδσλ πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ 

δνκψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο  

5.4.3. Δθπαίδεπζε – Παηδεία – Γηα-βίνπ κάζεζε 

a. Η ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

Ζ εθπαίδεπζε δελ έρεη ζηελ πξάμε αλαγλσξηζηεί σο ν βαζηθφηεξνο κνριφο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο πνιηηηθήο. Ζ ρψξα ππνιείπεηαη ζηνλ ηνκέα 

δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, θαζψο θαη ζε πνιηηηθέο 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηελ απαζρφιεζε.  

Αλακθίβνια ην δήηεκα ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ζεκειηαθφ 

θεθάιαην γηα ηνλ ηφπν θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

εμέιημε αιιά θαη θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ απνηειεί ηνλ θχξην 

θνηλσληθφ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπληεξνχληαη, δηεπξχλνληαη, αιιά θαη 

αλαπαξάγνληαη νη θνηλσληθέο θαη ηαμηθέο αληζφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηα θνηλσληθά 

αδχλακα ζηξψκαηα λα απνθιείνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 

γηα θνηλσληθή πξνθνπή θαη επεκεξία κέζσ ηεο κφξθσζεο.  

Ζ έθζεζε «Πξνζνρή ζην ράζκα - αληζφηεηεο εθπαίδεπζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ» 
86

,  πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ην δίθηπν 

εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (NESSE), 

δηαηππψλεη ηα εμήο βαζηθά πνξίζκαηα: 

 Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ εθκάζεζε εκπνδίδνπλ ηελ ηζνξξνπεκέλε 

πεξηθεξεηαθή εμέιημε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε· 
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 Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζπλεπάγνληαη αληζφηεηεο κεηαμχ 

ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ. Δλζαξξχλνπλ επίζεο ηε δηαθπγή εγθεθάισλ πξνο ηηο 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο· 

 Ζ θχζε, ην εχξνο θαη νη επηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ πνηθίιινπλ 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ. Οη ιχζεηο κέζσ πνιηηηθήο πξέπεη λα 

είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαη φρη γεληθέο· 

 Ζ ζπζηεκαηηθφηεξε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζε ππνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν είλαη 

αλαγθαία γηα λα βειηησζεί ε βάζε γλψζεσλ θαη λα ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηνη γηα 

ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

b. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε  

b.1. Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηεο ΔΛΣΑΣ, ν δείθηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ (δει. ην πνζνζηφ λέσλ ειηθίαο 18-24 εηψλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ 

αλψηεξν θχθιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δελ παξαθνινπζνχλ άιιν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο) γηα ην 2006 δηακνξθψζεθε 12,8% ζε επίπεδν 

ρψξαο, ελψ ζηελ ΑΜΘ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 23,2%. 

Δηθόλα 59: Γηαρξνληθή εμέιημε δείθηε ζρνιηθήο δηαξξνήο (1996-2006) 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία παξνπζηάδεηαη ζηαζεξή δηαρξνληθή κείσζε ηνπ δείθηε 

ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο απφ ην 1998 θαη κεηά.  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Μειέηεο γηα ηε ζρνιηθή δηαξξνήο
87

 πνπ 

εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, δηαθξίλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο 

πεξηθεξεηψλ: 

 Οη πεξηθέξεηεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο (πεξηθέξεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ πνζνζηά 

ζρνιηθήο δηαξξνήο πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ην εζληθφ κέζν φξν): Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία & Θξάθε, Ηφληνη Νήζνη, ηεξεά Διιάδα θαη Βφξεην Αηγαίν. 
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 Οη πεξηθέξεηεο κέζεο πξνηεξαηφηεηαο (παξνπζηάδνπλ πνζνζηά ζρνιηθήο 

δηαξξνήο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ) : Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Νφηην Αηγαίν θαη Κξήηε 

 Οη πεξηθέξεηεο ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο (παξνπζηάδνπλ επίδνζε θαιχηεξε απφ 

ηνλ εζληθφ κέζν φξν): Γπηηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα, Αηηηθή θαη 

Πεινπφλλεζνο. 

Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο παξνπζηάδεη δηαρξνληθά ην 

πςειόηεξν πνζνζηό ζρνιηθήο δηαξξνήο απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα, εληάζζεηαη ζηηο πεξηθέξεηεο κε πςειή πξνηεξαηφηεηα. 

Έλαο βαζηθφο ιφγνο ηεο πςειήο ζρνιηθήο δηαξξνήο είλαη νη ρακειέο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο (βιέπε θαη ζρεηηθφ θεθάιαην παξαπάλσ). 

Ζ εκθαλήο βειηίσζε πνπ παξνπζηάδεη ν δείθηεο απφ ην 2002 θαη κεηά, ελ πνιινίο 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ κεηά ην 1998 ζηελ Θξάθε. 

Ζ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ δείθηε ζηε πεξηθέξεηα αληαλαθιάηαη θαη ζηα ηξία επίπεδα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ επίηεπγκα είλαη ν νπζηαζηηθφο εθκεδεληζκφο 

ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζην δεκνηηθφ κε ζηαζεξή ηάζε πξνζέγγηζεο ηνπ 

παλειιαδηθνχ κέζνπ φξνπ. Έηζη, γηα ην 2006 ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε 

παξνπζηάδεη ζρνιηθή δηαξξνή ζην δεκνηηθφ ζηα επίπεδα ηνπ 0,8%, πνζνζηφ πνπ 

απνθιίλεη κφλν ειαθξά απφ ην αληίζηνηρν παλειιαδηθφ πνζνζηφ (0,6%). 

Αμηνζεκείσηε ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε κεγαιύηεξε ζρνιηθή δηαξξνή εκθαλίδεηαη ζην Γπκλάζην 

ζε αληίζεζε κε ηα παλειιαδηθά ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ φηη ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο παξνπζηάδνληαη ζην Λχθεην. 

ε ζρέζε κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ 

παξνπζηάδεηαη  κία ζεκαληηθή αχμεζε (12,8%) ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ 

Πξνζρνιηθή Αγσγή ηελ πεξίνδν 2006 – 2011. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα. 

Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο νθείιεηαη 

θαη ζην Δηδηθφ Πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε.
88

  ηαλ μεθίλεζε ην Πξφγξακκα, ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ήηαλ 

θάθηζηε, ηειείσλαλ ην δεκνηηθφ κε ειιηπή έσο ειιηπέζηαηε γλψζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, πξάγκα πνπ ζρεδφλ απέθιεηε ηε ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο θαη λαξθνζεηνχζε 

ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

                                                 
88

 museduc.gr 



 

132 

 

Δηθόλα 60: Πνζνζηό κεηαβνιήο καζεηηθνύ πιεζπζκνύ (2006-2011) 

 
Σελ ίδηα πεξίνδν (2006 – 2011), ν αξηζκφο ηνπ ππεξεηνχληνο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ απμήζεθε θαηά 4,32%. Ηδηαίηεξα ζηελ Πξνζρνιηθή αγσγή ε αχμεζε 

ήηαλ 15,22%.  

Δηθόλα 61:  Πνζνζηό κεηαβνιήο ππεξεηνύληνο εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ (2006-2011) 

 
Παξφηη φκσο δηαπηζηψλεηαη κία ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εληνχηνηο ζε φηη αθνξά ηεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, ηελ πεξίνδν 2006 – 2011 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 9%.  
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Δηθόλα 62:  :Πνζνζηό κεηαβνιήο ζρνιηθώλ κνλάδσλ (2006-2011) 

 

ην πιαίζην ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

επηρεηξήζεθε ην 2011, ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ 

ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αθπξψζεθε, θπξίσο ιφγσ ησλ 

ζθνδξψλ αληηδξάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. Χζηφζν, λέα 

εγθχθιηνο απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο θάλεη ιφγν γηα αθφκε έλα θχθιν δηεξγαζηψλ, 

κε ζηφρν, απηή ηε θνξά, λα πξνρσξήζνπλ, «κε απζηεξά παηδαγσγηθά θξηηήξηα», 

φπσο αλαθέξεηαη, φιεο νη αλαγθαίεο ζπγρσλεχζεηο.  

Σα θξηηήξηα ζπγρψλεπζεο είλαη «νη θηηξηαθέο ππνδνκέο-εγθαηαζηάζεηο θαη νη 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, βηβιηνζήθεο θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ 

ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην ζρνιείν κεηαθίλεζεο». 

Δπηπιένλ «εθηηκάηαη ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε γηα ην λέν ζρνιείν, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζπγθνηλσληαθή θάιπςε ηεο πεξηνρήο, ην νδηθφ δίθηπν, ηηο επηθξαηνχζεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηάξθεηα θάιπςεο ηεο δηαδξνκήο γηα ηελ άθημε ζην λέν 

ζρνιείν, ε νπνία γηα ηηο δχζθνιεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηε κηζή ψξα γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηα ζαξαληαπέληε ιεπηά γηα ηα 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ρνιηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

εληαίν ρψξν σο μερσξηζηέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ίδηαο βαζκίδαο, ελνπνηνχληαη ζε κία 

ζρνιηθή κνλάδα, ηεξνπκέλσλ ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ». 

b.2. Δηδηθή Αγσγή 

Ζ Δηδηθή Αγσγή πεξηιακβάλεη ηελ άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ 

δεκηνπξγεί ε θάζε κνξθήο αλαπεξία, ηελ εμίζσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο.  
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ζηελ ΑΜΘ  ιεηηνχξγεζαλ, ην ζρνιηθφ έηνο 

2009/2010 νη εμήο δνκέο εηδηθήο αγσγήο
89

: 

Πίλαθαο 14: Γνκέο εηδηθήο αγσγήο (2009/2010) 

ΜΟΝΑΓΔ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΗ ΑΝΑ ΒΑΘΜΗΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΔΡΗΦ. 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΤΝΟ-

ΛΟ 

ΝΖΠΗΑ-

ΓΧΓΔΗΟ 

ΓΖΜΟ-

ΣΗΚΟ 

ΣΔΔ-

ΔΠΑ.

Λ. 

ΑΛΛ

Ο 

 ΔΔΔΚ-

ΔΡΓΑΣ.ΔΠΑΓΓ.

ΔΚΠ. 

ΑΓΗΑΒΑΘ

Μ. 

ΔΠΑΓΓ. 

ΥΟΛΖ 

ΓΡΑΜΑ 5 1 1 1 1 1   

ΚΑΒΑΛΑ 4 1 1   1   1 

ΔΒΡΟΤ 8 2 3 1   2   

ΞΑΝΘΖ 3   1   1 1   

ΡΟΓΟΠΖ 3 1 1     1   

ΑΜΘ 23 5 7 2 3 5 1 

 

Δηθόλα 63:  Γνκέο εηδηθήο αγσγήο αλά Π.Δ. 

(2009/2010) 

Αληίζηνηρα, ην καζεηηθφ δπλακηθφ θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηελ ίδηα πεξίνδν ήηαλ : 

 

 
χλνι

ν        

Άξξελε

ο 
Θήιεηο  

ΔΚΠΑΗΓΔΤ

ΣΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗ

ΚΟ 153 39 114 

ΜΑΘΖΣΔ 524 344 180 
 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία (καζεηηθφ δπλακηθφ, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, δνκέο 

εθπαίδεπζεο), παξακέλνπλ ζηαζεξά ηελ πεξίνδν 2006 – 2010. Παξά ηαχηα ζηελ 

παξνχζα θάζε, δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ε θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ. 

b.3. Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε – Έξεπλα θαη Σερλνινγία 

Ζ ρσξνζέηεζε Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα απνηειεί ζηξαηεγηθή 

επηινγή ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηφζν γηα εζληθνχο, φζν θαη γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπκε αχμεζε ησλ ηκεκάησλ θαζψο θαη ζρεηηθή 

αχμεζε ησλ δηαδξάζεσλ αλάκεζα ζηα Ηδξχκαηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζσ 

θπξίσο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπλεδξίσλ θιπ. Πξφβιεκα απνηειεί ε 

δηαθαηλφκελε ηάζε ζπξξίθλσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηθέξεηα δηαζέηεη δχν ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο: ην Πνιπηερλείν θαη Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, θαζψο επίζεο 

θαη ην ΣΔΗ Καβάιαο. ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε ζπγθεληξψλεηαη ην 5,3 

% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ ηεο ρψξαο, πνζνζηφ πνπ 
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ηελ θαηαηάζζεη ζηελ έθηε ζέζε κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. ην ΓΠΘ 

ιεηηνπξγνχλ δχν ρνιέο θαη είθνζη Σκήκαηα ζε ηέζζεξηο πφιεηο ηεο Θξάθεο εθ ησλ 

νπνίσλ ελληά ζηελ Κνκνηελή, πέληε ζηε Ξάλζε, ηέζζεξα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη 

δχν ζηελ Οξεζηηάδα. πλνιηθά θνηηνχλ 12.500 πεξίπνπ θνηηεηέο.  

ηελ πεξηθέξεηα ιεηηνπξγεί επίζεο θαη ην ΣΔΗ Καβάιαο κε ηηο ρνιέο Σερλνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ (ΣΔΦ), Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ) θαη Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο 

(ΣΔΓ) ζηε Γξάκα. ην ΣΔΗ ιεηηνπξγνχλ 11 ηκήκαηα ζε δχν πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο 

θαη ην παξάηεκα Γηδπκνηείρνπ. πλνιηθά θνηηνχλ ζην ΣΔΗ πεξίπνπ 2500 

ζπνπδαζηέο. 

 

Δηθόλα 64: Πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ 

ειηθίαο 20-24 εηώλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Eurostat 
90

, ην πνζνζηό ηνπ 

πιεζπζκνύ ειηθίαο 20-24 εηώλ 

ζηελ ΑΜΘ πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 75%. Ο 

αληίζηνηρνο επξσπατθφ κέζνο φξνο 

(EU-27) είλαη 61,3%. Απηφ δίλεη κηα 

εηθφλα ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαζψο πξνζειθχνπλ 

κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ εθηφο 

ηεο πεξηθέξεηαο.   

 

Δηθόλα 65:  Πνζνζηό ελεξγνύ πιεζπζκνύ 

(25-64) κε απνθνίηεζε ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  

ηνλ ράξηε απεηθνλίδεηαη ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 25 

έσο 64 εηψλ πνπ είρε νινθιεξψζεη 

επηηπρψο παλεπηζηεκηαθή ή ζπλαθή 

(ηξηηνβάζκηα) εθπαίδεπζε.  

Σν 2010, ν επξσπατθφο κέζνο φξνο 

ήηαλ ην 25,9 % ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζηελ ΑΜΘ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 15-20%. 

                                                 
90 

Δηθφλεο 66-68, πεγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained
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Δηθόλα 66:  Πνζνζηό ησλ εξεπλεηώλ σο 

πξνο ην ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ  

ηελ ΑΜΘ (2009) ην πνζνζηφ απηφ 

βξίζθεηαη κεηαμχ 0,5-1% φηαλ ν 

επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη 1,07%. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα 

θαιχηεξεο επηδφζεηο έρεη κφλν ε 

Αηηηθή θαη ε Ήπεηξνο, ελψ ζηελ ίδηα 

θαηάηαμε κε ηελ ΑΜΘ βξίζθεηαη ε 

Κ. Μαθεδνλία, ε Γ. Διιάδα θαη ε 

Κξήηε. πλνιηθά νη επηδφζεηο ηεο 

ρψξαο είλαη αξθεηά ρακειά. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ δηαηίζεηαη 

γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία (<1%).  

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ε Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία - Θξάθεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξηα επίδνζε, θαηαηαζζφκελε 9
ε
 ζην ζχλνιν ησλ 13 

πεξηθεξεηψλ. πλνιηθά νη επηδφζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ είλαη δπζκελέζηεξεο απφ ην 

κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο, ελψ, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο 

Πεξηθέξεηεο, νη γπλαίθεο αθνινπζνχλ ηνπο άλδξεο ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο. 

b.4. Γηα βίνπ Μάζεζε  

ην πιαίζην κίαο επξχηεξεο  

ζεψξεζεο,  ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ζηελ Διιάδα εληάζζνληαη 

έλα ηκήκα ηνπ ηππηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη κε 

ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο απηέο 

πνπ δελ εληάζζνληαη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα 

ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, αξρηθήο θαη 

ζπλερηδφκελεο, θαη ην ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο.   

Καζίζηαηαη θαλεξφ, φηη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ εληάζζεηαη έλα εμαηξεηηθά 

κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.  

Γηάθνξεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο Γηά βίνπ κάζεζεο αλαπηχζζνληαλ ζηε ρψξα καο 

επί ρξφληα απνζπαζκαηηθά, θαηαθεξκαηηζκέλα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απζαίξεηα 

θαη πάλησο ρσξίο ζπζηεκαηνπνίεζε. Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3879/2010 έγηλε κία 

πξνζπάζεηα γηα ην ζρεδηαζκφ εληαίαο ζηξαηεγηθήο ΓΒΜ θαη δεκηνπξγήζεθε ην 

Δζληθφ Γίθηπν Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ 
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δηνίθεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ΓΒΜ. Έηζη δηακνξθψλεηαη ην εμήο πιέγκα 

θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ δξάζεηο ΓΒΜ: 

 Φνξείο δηνίθεζεο ηεο ΓΒΜ 

 ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΓΒΜ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

 νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα 

ΓΒΜ 

 νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα ΓΒΜ 

 ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) 

 ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ). 

 Φνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ΓΒΜ 

 ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

 ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΜΔ) 

 ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (εθεμήο, βάζεη ηνπ Ν. 4093/2012, 

Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ ΗΗ – ΚΓΒΜ ΗΗ) 

 ηα Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ (εθεμήο, βάζεη ηνπ Ν. 4093/2012, Κέληξα 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ Η – ΚΓΒΜ Η) 

 νη ινηπέο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ) 

 νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο (ηππηθήο θαη κε ηππηθήο) εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θνηλσληθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη 

πνιηηηζηηθνί θνξείο, θαζψο θαη δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, φπσο ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) θαη νη ρνιέο Γνλέσλ  

 νη θνξείο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

 ηα Κέληξα Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε (ΚΠΑ) θαηά ην κέξνο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο δηά βίνπ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

 νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξέρνπλ Με 

Σππηθή Δθπαίδεπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο είλαη ην ΔΚΓΓΑ, θαζψο θαη νη θνξείο πνπ ζπληζηψληαη 

απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ηα επηκειεηήξηα θαη παξέρνπλ Με Σππηθή 

Δθπαίδεπζε ζηα κέιε ηνπο  

 νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ΓΒΜ, ηνπο νπνίνπο ζπληζηνχλ νη ηξηηνβάζκηεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ πνπ ζπλππνγξάθνπλ 

ηελ εζληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο 

 νη θνξείο άηππεο κάζεζεο. 

Μέζα ζ‟ έλα ηέηνην θαηαθεξκαηηζκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζηελ ΑΜΘ ιεηηνπξγεί ε 

Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζεο (ΠΔΔΚΑ) ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηεο απηνδηνίθεζεο (Πεξηθέξεηα θαη Γήκνπο), ηνπο 

παξαγσγηθνχο ρψξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο (Δξγαδφκελνπο, Δπαγγεικαηίεο, Βηνηέρλεο, 

Δκπφξνπο, Ξελνδφρνπο, Αγξφηεο), ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο (Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην, Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην), δεκφζηνπο θνξείο (Οξγαληζκφο 

Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο) θιπ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο αθνξνχλ: 

 ζηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζχλδεζήο ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο,  
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 ζηε δηεξεχλεζε θαη εθηίκεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη  

 ζηελ ηεξάξρεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζηα ΗΔΚ, ζηα ΚΔΚ θαη γεληθφηεξα ζηηο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

Δηθόλα 67:  Γνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ δηα-βίνπ κάζεζεο (ΑΜΘ) 

 

c. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα 

Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηελ ΑΜΘ, είλαη : 

 Ζ έιιεηςε  ζπληνληζκνχ  γηα  ηνλ  πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

πξνγξακκάησλ δηά βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 Ζ αδπλακία ζπιινγηθήο αληίιεςεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο γηα ζέκαηα 

απαζρφιεζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο θαη αδπλακία ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Απνθιεηζκφο απφ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο ιφγσ ζηεξενηππηθψλ 

αληηιήςεσλ (γπλαίθεο, κεηνλφηεηεο θιπ.) 

5.4.4. Πνιηηηζκόο – Αλαςπρή - Αζιεηηζκόο 

a. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε 

Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο απνηειεί 

ζεκαληηθή παξάκεηξν, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο 

πξνβνιήο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

εκπινπηίδεηαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο βαζηθνχ άμνλα ελίζρπζεο ηεο 

δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο ηεο. Σα κλεκεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη νη παξαδνζηαθνί 

– ηζηνξηθνί νηθηζκνί πνπ θαηαγξάθνληαη ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, 

θαηαδεηθλχνπλ έλαλ ηφπν ζηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ηαπηφρξνλα ε δηαξθήο παξνπζία 

ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρξνληθή ζχγθιηζε ησλ πνιηηηζκψλ. Δίλαη γλσζηφ 

φηη ζηελ Θξάθε θαη ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία βξίζθνληαη πνιηηηζηηθνί-

αξραηνινγηθνί ρψξνη παγθφζκηαο αθηηλνβνιίαο, ησλ νπνίσλ ε αμία έρεη ζπκπιεξσζεί 

κε ζχγρξνλα πνιηηηζηηθά έξγα, θαζψο θαη έξγα αλάπιαζεο. Ζ Π.Α.Μ.Θ. 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ 
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αθξηηηθφηεηα, ηε ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ αιιηψηηθν 

ζξεζθεπηηθφ πνιηηηζκφ, κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, λννηξνπία θαη ζηάζε δσήο, 

θαζηζηψληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πεξηθέξεηα.  

Δπηπιένλ, ν ιατθφο πνιηηηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, 

φρη κφλν γηα ηνλ πινχην θαη ηελ ελέξγεηα ησλ επηκέξνπο κνξθψλ ηνπ, αιιά θαη γηα 

ηελ επηβίσζε ή ηνλ απφερν ζε απηφλ, ζηνηρείσλ ηεο αξραηνειιεληθήο θαη βπδαληηλήο 

παξάδνζεο. 

Παξάιιεια, νη πνιιαπινί πνιηηηζηηθνί θνξείο θαη δνκέο ησλ Γήκσλ κε ζηνρεπκέλεο 

δξάζεηο θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε ηδησηηθψλ δνκψλ θαη θνξέσλ πνιηηηζκνχ, 

θαζηζηνχλ ηελ αλάδεημε ηνπ ζπληνληζηηθνχ – επηηειηθνχ ξφινπ ηεο Πεξηθέξεηαο, θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαία.  

ηελ παξνχζα θάζε, ε Πεξηθέξεηα ιεηηνπξγεί σο αξσγφο θαη ζπλδεηηθφο θξίθνο ζηηο 

πξνηάζεηο γηα κηθξέο ή κεγάιεο εθδειψζεηο, νη νπνίεο δηαηππψλνληαη απφ ην δίθηπν 

ησλ θνξέσλ πνπ δξνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

δειαδή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄Βαζκνχ, ΜΚΟ, θηλήκαηα πνιηηψλ, θνξείο 

πνιηηηζκνχ, αλαπηπμηαθνί θνξείο, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ηνπξηζηηθνί θιάδνη. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί ε πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ απφ θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, νη νπνίεο λα αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία 

ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηά ηεο. Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηηο δξάζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

επηδηψθεηαη ε ελδπλάκσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο, κε ηε βνήζεηα θαη ησλ 

άιισλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην άηππν δίθηπν ζπλεξγαζίαο, νη νπνίνη 

κάιηζηα θαινχληαη ζε δηαβνχιεπζε πξηλ ηελ αλάιεςε θάπνηαο δξάζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
91. 

Πίλαθαο 15: Τπνδνκέο Πνιηηηζκνύ ζηελ ΑΜΘ 

Πνιηηηζηηθνί ρψξνη 

(Πιήζνο) 

ΤΝΟ

ΛΟ 

ΑΜΘ 

Π.Δ.  

ΡΟΓΟΠ

Ζ 

Π.Δ. 

ΓΡΑΜΑ

 

Π.Δ. 

ΔΒΡΟΤ 

Π.Δ. 

ΚΑΒΑ

ΛΑ 

Π.Δ. 

ΞΑΝΘΖ

 

Αξραηνινγηθνί Υψξνη 143 5 40 50 13 35 

Μνπζεία 87 7 18 48 6 9 

Μλεκεία χγρξνλνπ 

Πνιηηηζκνχ 48  - 18 6 2 22 

Πνιηηηζηηθά Κέληξα 11 2   3 2 4 

Λνηπέο Πνιηηηζηηθέο 

Τπνδνκέο 44  - 21 9 6 8 

Σέινο, ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC,  ε 

Πεξηθέξεηα έρεη ππνβάιιεη πξφηαζε κε ηίηιν «Οθέιε απφ ηελ αλάπηπμε 

Παλεπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πνιηηηθήο πνπ ζα δηαζθαιίδεη θαη ζα πξνζηαηεχεη ηε 

ρξήζε ηνπ Ηζηνξηθνχ Πεξηβάιινληνο» ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο απφ ηε Βνπιγαξία, 

ηε Ρνπκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Κχπξν, ηελ Πνξηνγαιία, ηε ινβελία θαη ηελ Οπγγαξία, 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε παλεπξσπατθά ελφο εληαίνπ δηθηχνπ 15 εηαίξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε κεραληζκνχ γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο.  

Έρεη εγθξηζεί επίζεο, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, ε έληαμε ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο έξγσλ φπσο: 

                                                 
91  

Σα ζηνηρεία απηά πξνέθπςαλ κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνλ Θεκαηηθφ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πνιηηηζκνχ – 

Σνπξηζκνχ θαη Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη   Σνπξηζκνχ θν Παπαθνζκά. 
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 Αλέγεξζε δηφξνθνπ θηηξίνπ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

κνπζηθνρνξεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Πξνζνηζάλεο «Μ.Αιέμαλδξνο» (Καηεγνξία 

Πξάμεο 59.01 «Τπνδνκέο χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ»), 

 Αλαζηήισζε Φξνπξαξρείνπ Ξάλζεο – Οηθία Υαηδεδάθη (Πνιπρψξνο ζθέςεο θαη 

ηέρλεο Μάλνο Υαηδεδάθηο) - (Καηεγνξία Πξάμεο 59.01 «Τπνδνκέο χγρξνλνπ 

Πνιηηηζκνχ), 

 Δθζπγρξνληζκφο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ 

Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Μεηξφπνιεο Γξάκαο (Καηεγνξία Πξάμεο 59.01 

«Τπνδνκέο χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ). 

Πέξα απφ ηελ πξνβνιή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ, ππάξρεη γηα ηε πεξηθέξεηα έλα επξχ πεδίν δξάζεο ζην 

καδηθφ, ζρνιηθφ θαη εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εξαζηηερληθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη δηελεξγνχλ αληίζηνηρεο εθδειψζεηο (ζρνιηθά 

πξσηαζιήκαηα θιπ.) δηαζέηνληαο, παξά ηηο ειιείςεηο, έλα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ 

δίθηπν αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ζπλνιηθά ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο αμηφινγνπο 

πφξνπο. 

Πίλαθαο 16: Αζιεηηθέο Τπνδνκέο ζηελ ΑΜΘ 

Αζιεηηθνί Υψξνη 

(Πιήζνο) 

ΤΝΟ

ΛΟ 

ΑΜΘ 

Π.Δ.  

ΡΟΓΟΠ

Ζ 

Π.Δ. 

ΓΡΑΜΑ

 

Π.Δ. 

ΔΒΡΟΤ 

Π.Δ. 

ΚΑΒΑ

ΛΑ 

Π.Δ. 

ΞΑΝΘΖ

 

Γήπεδα 258 52 60 42 60 44 

Κιεηζηά 

Γπκλαζηήξηα 
92

 29 2 10 7 5 5 

Κνιπκβεηήξηα 8 2 1 2 2 1 

Δζληθά ηάδηα 11 1 1 6 2 1 

Αζιεηηθά Κέληξα 10   1 6 2 1 

Δγθαηαζηάζεηο 

Ναπηαζιεηηζκνχ  4 1   1 2  

Πίζηεο 

Μεραλνθίλεηνπ 

Αζιεηηζκνχ 4  -  - 3 1   

Δγθαηαζηάζεηο 

Αεξναζιεηηζκνχ 7 1 3 1 1 1 

Άιινη αζιεηηθνί 

ρψξνη 25 2 12 3 1 7 

b. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα 

πγθεληξσηηθά, ηα πξνβιήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δηαθαίλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη: 

 Διιηπήο αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ 

 Αλεπαξθήο θηλεηνπνίεζε θαη ζπληνληζκφο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηελ 

πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ πεξηνρή 

                                                 
92 Δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα ιδιωτικά γυμναςτιρια / ςχολζσ. Οι Δνςεισ διακζτουν αναλυτικό 
κατάλογο με αυτοφσ τουσ χϊρουσ. 
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 Αλεπαξθείο ζπλεξγαζίεο κε ινηπέο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο, ΟΣΑ, Τπνπξγεία 

θαη εμππεξεηνχκελνπο 

 Μεγάιε απφζηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο απφ θέληξα κε ηζρπξή πνιηηηζηηθή παξαγσγή/ 

κεησκέλε πξφζβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο πνιηηηζηηθέο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ 

θξαηψλ (Βνπιγαξία, Σνπξθία) θαη ην αληίζηξνθν, δει. κεησκέλε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο απφ θαιιηηερληθνχο θνξείο θαη παξάγνληεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ σο εληαίαο πνιηηηζηηθήο αγνξάο 

Σν πνιηηηζηηθφ θαιεληάξη (Φεζηηβάι, κνπζεία, εθζέζεηο, παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο 

θιπ.) ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Θξάθε δείρλεη κεκνλσκέλεο θηλήζεηο 

δηάθνξσλ δεκνζίσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ πνιηηηζκνχ, πνπ δξνπλ 

απνζπαζκαηηθά θαη πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο 

αθελφο κελ ζχγρπζε επηινγήο ζηνλ πνιίηε αθεηέξνπ δελ απνθέξνπλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα.  

c. Σάζεηο θαη Γπλαηόηεηεο Αλάπηπμεο 

Γεληθφηεξα, δηεζλψο παξαηεξείηαη ε ηάζε ζχλδεζεο ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ 

Αζιεηηζκνχ, κε ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηελ αλαςπρή ή θαη ηε δηαζθέδαζε. Δπίζεο είλαη 

γλσζηφ φηη ε αλάπηπμε ησλ πεδίσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ελζσκαηψλεη ηα 

ζηνηρεία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη  ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. ε απηφ ην πιαίζην 

αλαδεηείηαη ε ηδαληθή ηζνξξνπία αιιά θαη ε ζπλέξγηα αλάκεζα ζην δίπνιν : 

 Πνιηηηζκφο / Αζιεηηζκφο - Κνηλσληθή Δλζσκάησζε – Ηζφηεηα - Πνηφηεηα δσήο 

 Πνιηηηζκφο / Αζιεηηζκφο – Σνπξηζκφο - Αμηνπνίεζε – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν ξφινο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη λα αλαιάβεη 

πξσηνβνπιίεο αλάδεημεο ηεο κνλαδηθήο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

ζπλχπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ΑΜΘ.  Πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο, δξψκελα θαη πξσηνβνπιίεο αηφκσλ πνπ 

πιήηηνληαη απφ δηαθξίζεηο (ιφγσ θχινπ, ζξεζθεχκαηνο, θαηαγσγήο θιπ.), ηελ 

αλάδεημε ηνπ καδηθνχ ιατθνχ αζιεηηζκνχ σο  ηξφπνπ δσήο θαη δηαζθέδαζεο. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε, αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε πφξσλ γηα ππνδνκέο (πνιηηηζηηθέο 

θαη αζιεηηθέο), ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ αλαμηνπνίεην αξραηνινγηθφ, ηζηνξηθφ, 

πνιηηηζηηθφ απφζεκα θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεδία νινθιεξσκέλεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αμηνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ζπλεδξηαθνχ, 

ςπραγσγηθνχ, θιπ ηνπξηζκνχ.  

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πνιηηηζηηθψλ, ηζηνξηθψλ, 

παξαδνζηαθψλ, ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη αζιεηηθψλ δξψκελσλ  ηνπο εληφο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Ο λένο ζεζκφο ηεο Αηξεηήο Πεξηθέξεηαο, πξέπεη λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ θαη εληαίν 

θέληξν ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνηεξαηφηεηεο θάζε Π.Δ. 
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5.5. Οηθηζηηθό δίθηπν 

5.5.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

a. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γεληθή δηάξζξωζε ζην ρώξν 

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο ΠΑΜΘ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπθεληξηθή δνκή ηεο 

ηζηνξηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο, ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο Αλ. 

Μαθεδνλίαο (Καβάια/Γξάκα) θαη Θξάθεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη δηαζηάζεηο, 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζηαδηαθά ηείλνπλ λα ράζνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο. πγθξνηείηαη 

απφ κία γξακκηθή δηαδνρή ησλ κεζαίσλ αζηηθψλ θέληξσλ Καβάια – Ξάλζε – 

Κνκνηελή – Αιεμαλδξνχπνιε (ππφ ηελ έλλνηα ηεο επέθηαζεο ηνπ θαζηεξσκέλνπ 

αλαπηπμηαθνχ άμνλα ηεο ρψξαο). Χο πξνο απηφ ηνλ άμνλα παξαηεξνχληαη 2 

δηαθνξνπνηήζεηο: α) σο πξνο ην αζηηθφ θέληξν ηεο Γξάκαο θαη β) θπξίσο σο πξνο ην 

ζχκπιεγκα νηθηζηηθψλ θέληξσλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κέρξη 

ηελ Οξεζηηάδα θαηά κήθνο ηεο θνηιάδαο ηνπ Έβξνπ. 

Ζ γεσγξαθηθή απηή δνκή, ζηα αλαηνιηθά ηκήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην αζηηθφ ζχκπιεγκα Καβάιαο – Γξάκαο – Ξάλζεο κε εμαξηεκέλν ην 

λεζί ηεο Θάζνπ, ελψ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά αλαπηχζζεηαη έλα λεφηεξν αζηηθφ 

ζχκπιεγκα κε θέληξν ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, κε πξννξηζκφ ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ 

κεηαθνξψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο θαη κε θέληξν ηελ Κνκνηελή σο θέληξν 

Γηνηθεηηθφ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο.  

Ο βφξεηνο άμνλαο απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κέρξη ην Οξκέλην θαη ηε Γ.Δ. Σπρεξνχ, 

πνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί σο ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ, παξνπζηάδεη έλα 

ηδηαίηεξν νηθηζηηθφ δίθηπν πνπ παξά ηελ απφ ηξεηο πιεπξέο ζπλνξηαθή ηνπ ζέζε 

εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί δπλακηζκφ πνπ δελ έρεη παξαηεξεζεί ζε αλάινγεο 

απνκαθξπζκέλεο ζπλνξηαθέο ρεξζαίεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

Δηθόλα 68: Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή 2001-2011 θύξησλ αζηηθώλ θέληξσλ ΑΜΘ 
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Πεγή: Υαξηνγξαθηθό ππόβαζξν http://www.geodata.gov.gr/maps, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

ΔΛΣΑΣ, ίδηα επεμεξγαζία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο γεληθήο δηάηαμεο ηνπ δηθηχνπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

είλαη ε ρσξνζέηεζε ηνπο ζηελ ελδνρψξα αθνινπζψληαο ηελ νηθηζηηθή δνκή ηεο 

βφξεηαο Διιάδαο (έξξεο – Γξάκα – Ξάλζε – Κνκνηελή). Χζηφζν, ηα λεφηεξα 

θέληξα – ιηκάληα ζηα παξάιηα Καβάια – Αιεμαλδξνχπνιε θαζίζηαληαη πξσηεχνληεο 

πφινη ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ απνθηψληαο έλαλ απμεκέλν ξφιν. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο (Δγλαηία – Κάζεηνη άμνλεο – λέα 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή) πξνζδηνξίδεη θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηάηαμε ζην ρψξν. 

b. Ιεξάξρεζε νηθηζκώλ - Η δηάηαμε ηνπ νηθηζηηθνύ δηθηύνπ ζην ρώξν θαη νη 

ηάζεηο αλάπηπμήο ηνπ 

Σα πέληε αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πέληε Π.Δ. κε 

πιεζπζκνχο
93

 πνπ θπκαίλνληαη απφ 45.000 έσο 60.000 θαηνίθνπο (Γξάκα – 

Αιεμαλδξνχπνιε) θαζνξίδεη ηε βαζηθή δηάηαμε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζην ρψξν. 

ηε δνκή απηή κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε Οξεζηηάδα (18.426 θαη.) πνπ δηαηεξεί - 

παξά ηελ απφκαθξε ζέζε ηεο - πιεζπζκφ ζεκαληηθνχ κεγέζνπο κε απμεκέλν ξφιν 

γηα ηελ βφξεηα πεξηνρή ηεο Π.Δ. Έβξνπ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηα ηδηαίηεξα ρσξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Δηθόλα 69: Σα αζηηθά θέληξα ΑΜΘ κε ηνπο ζρεηηθνύο πιεζπζκνύο 2011 

 
Πεγή: Υαξηνγξαθηθό ππόβαζξν http://www.geodata.gov.gr/maps, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

ΔΛΣΑΣ, ίδηα επεμεξγαζία. 

Σα έμη απηά αζηηθά θέληξα αλαπηχζζνληαη σο θέληξα ππεξεζηψλ αλαιακβάλνληαο 

θαη εηδηθφ ξφιν  σο θέληξα εγθαηάζηαζεο ππνδνκψλ (ιηκάληα, αεξνδξφκηα), ΑΔΗ θαη 

                                                 
93

 Μφληκνη πιεζπζκνί 2011. 

http://www.geodata.gov.gr/maps
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θέληξα Έξεπλαο θαη Γηνίθεζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο 

αζηηθνπνίεζεο θαη ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ κεγάιεο ππθλφηεηαο. 

ηελ Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηφζν νη εγθαηαζηάζεηο ΑΔΗ θαη άιισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φζν θαη νηθηζηηθέο παξεκβάζεηο απνηέιεζαλ 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη παξεκβάζεηο ελεξγνχ πνιενδνκίαο ησλ δεθαεηψλ 1970- 

1980 ζηελ Κνκνηελή, Ξάλζε θαη άππεο, κνλαδηθφ δείγκα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ πνιενδφκεζεο ζηε ρψξα.  

Σν δεχηεξν επίπεδν ηεξάξρεζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ πεξηιακβάλεη νηθηζκνχο κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ή απηήο ηεο ηάμεο κεγέζνπο φπνπ εγθαζίζηαληαη 

αξθεηέο ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ έλα πιήζνο κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ.  

ε ηξίην επίπεδν αθνινπζεί ην ππφινηπν ζχλνιν νηθηζκψλ κε ζεκαληηθφ κεηαμχ ηνπο 

ξφιν, ηνπο νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ ηάμεο κεγέζνπο 1.000 θαηνίθσλ.  

b.1. Σν νηθηζηηθό ζύκπιεγκα Καβάιαο – Γξάκαο  

Οη νηθηζκνί κεζαίνπ κεγέζνπο ηφζν ζηελ Καβάια φζν θαη ηε Γξάκα δεκηνπξγνχλ κηα 

επξχηεξε πεξηαζηηθή πεξηνρή αλάινγα κε ην αλάγιπθν θαη ηε δηάηαμε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. Σν ζχζηεκα απηφ ζηελ Καβάια αλαπηχζζεηαη ζε κηα ππθλή δηάηαμε πξνο ηα 

δπηηθά ηε Γξάκα (Νέα Πέξακνο, Διεπζεξνχπνιε, Νηθήζηαλε, Κξελίδεο, Επγφο) ελψ 

ζηε Γξάκα ηείλεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ Καβάια θαη ηε Πξνζνηζάλε κε ηφμν 

Πξνζνηζάλε, Φσηνιίβνο, Καιακπάθη, Γνμάην, Υσξηζηή.  

Καη νη δπν απηέο επξχηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πιένλ σο κηα 

ελφηεηα πνπ δηακνξθψλεη εληαία αζηηθή πεξηνρή θαηά ηνλ άμνλα Καβάια – Γξάκα – 

Κάησ Νεπξνθφπη, αθνινπζψληαο έλαλ απφ ηνπο θάζεηνπο άμνλεο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ.  

ε ζρεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε ρσξνζέηεζε εκθαλίδνληαη νη νηθηζκνί ηεο 

Υξπζνχπνιεο πνπ κε ηε Θάζν δηακνξθψλνπλ ηνλ άμνλα Υξπζνχπνιε, Υξπζνρψξη, 

Θάζνο, Ληκελάξηα. 

ηνλ ππφινηπν ρψξν ηεο Π.Δ. Γξάκαο δηακνξθψλεηαη ε δηαδνρή νηθηζκψλ Γξάκαο – 

Παξαλεζηίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή αιιά θαη ζεκεξηλή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή 

πνπ παξά ηελ ππθλφηεηα δηάηαμεο νηθηζκψλ δελ πεξηιακβάλεη θαλέλαλ νηθηζκφ κε 

ζεκαληηθφ κέγεζνο θαη εκβέιεηα εθηφο απφ ην Παξαλέζηη κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 

1.000 θαηνίθσλ πνπ δηαηεξεί φκσο θνκβηθή ζέζε σο πξνο ην ζχκπιεγκα νηθηζκψλ 

ηεο ηαπξνχπνιεο θαη δπηηθά ηεο παξαλέζηηαο μεξάο ζηηο βνξεηλέο παξαπνηάκηεο 

πεξηνρέο ηνπ Νέζηνπ.  

Ζ γξακκηθή δηάηαμε ησλ νηθηζκψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Νέζην θαη ηηο ηερλεηά 

δηακνξθσκέλεο ιίκλεο απφ ηα θξάγκαηα Πιαηαλφβξπζεο  θαη Θεζαπξνχ κέρξη ηνπο 

Πνηακνχο θαη ην Παγνλέξη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα δπλακηθή αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο ήπησλ κνξθψλ.  

b.2. Σν νηθηζηηθό ζύκπιεγκα ηεο Ξάλζεο 

Ζ δηάηαμε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Ξάλζεο παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε δηαζπνξά ζην ρψξν, κηθξφηεξν αξηζκφ κεζαίνπ κεγέζνπο νηθηζκψλ πνπ 

αληαλαθιά ηελ ηάζε ζπγθέληξσζεο ζην θχξην αζηηθφ θέληξν θαη ηελ ηζρπξή ηάζε 

εγθαηάιεηςεο ή κεηαθίλεζεο απφ ηελ νξεηλή ελδνρψξα κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ηεο 

ηαπξνχπνιεο. Λφγσ απηήο ηεο δνκήο ε πεξηνρή πεξηιακβάλεη κφλνλ ηέζζεξα  θαη 

δηάζπαξηα θέληξα κεζαίνπ κεγέζνπο, δχν ζηελ νξεηλή πεξηνρή (Κέληαπξνο – 2.313 

θαη., Έρηλνο – 2.221 θαη.), έλα ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν ηεο Ξάλζεο (Κηκκέξηα – 3.222 

θαη.) θαη έλα θέληξν λφηηα ζηελ πεδηλή πεξηνρή ηε Γεληζέα (1.858 θαη.). 

Σφζν απφ ηηο απνγξαθέο φζν θαη άιιεο αλαθνξέο ην νξεηλφ δίθηπν ηεο Ξάλζεο 

πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζκψλ ή νηθηζκψλ πνπ ηελ πεξίνδν 
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1991-2001 παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά κεγάιε πιεζπζκηαθή κείσζε. Σν θαηλφκελν 

εληνπίδεηαη ζε κνξθή θαηάξξεπζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζηε Γ.Δ. αηξψλ, ζηα 

νξεηλά ηεο Γ.Δ. Ξάλζεο, ελψ ζε νξηζκέλεο φπσο ε Γ.Δ. Θεξκψλ θαη θνηλφηεηεο ηεο 

Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο παξνπζηάδνπλ ηάζεηο πιεζπζκηαθήο απνςίισζεο. ηελ πεδηλή 

θαη παξάθηηα πεξηνρή ηάζεηο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο εκθαλίδνληαη ζηελ Γ.Δ. 

Βηζησλίδαο θαη ζρεηηθήο κείσζεο ή ζηαζεξφηεηαο ζηε Γ.Δ. Άβδεξσλ. 

b.3. Σν νηθηζηηθό ζύκπιεγκα ηεο Κνκνηελήο  

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν πεξί ην αζηηθφ θέληξν ηεο Κνκνηελήο αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο 

ηνπ παξαδνζηαθνχ άμνλα Ξάλζεο – Κνκνηελήο – Αιεμαλδξνχπνιεο κε δπλακηθή 

δηαζπνξά νηθηζκψλ απνθιεηζηηθά ζηνλ πεδηλφ ρψξν. Σν ζχζηεκα πεξηαζηηθψλ 

νηθηζκψλ πεξί ηελ Κνκνηελή δελ πεξηιακβάλεη θαλέλαλ νηθηζκφ κεζαίνπ κεγέζνπο 

θαη απνηειείηαη απφ 8 έσο 9 νηθηζκνχο ηεο ηάμεο κεγέζνπο ησλ 1.000 θαηνίθσλ πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηα λφηηα θαη ηα δπηηθά. 

‟ φιε ηελ ππφινηπε πεξηνρή επηθξαηνχλ δχν κφλν πφινη νηθηζκψλ κεζαίαο θιίκαθαο 

ν Ίαζκνο (2.732 θαη.) θαη νη άππεο (3754. Καη.). Ο Ίαζκνο ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ζηελ 

Κνκνηελή κπνξεί λα ζεσξεζεί ηκήκα ηνπ πεξηαζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο κηα θαη ην 

νηθηζηηθφ πεξί απηνχ νηθηζηηθφ ζχκπιεγκα ηφζν ζηα νξεηλά φζν θαη ηα πεδηλά 

απνηειείηαη απφ κηθξνχο νηθηζκνχο ζε κεγάιε δηαζπνξά, κε εμαίξεζε ειάρηζηνπο 

νηθηζκνχο κε ζεκαληηθφ κέγεζνο, φπσο ην Κνπηεξφλ (837 θαη.).  

Οη άππεο θαη νη νηθηζκνί ηνπ άκεζνπ ρψξνπ ζπγθξνηνχλ έλα νηθηζηηθφ ζχζηεκα 

πεδηλψλ νηθηζκψλ ηεο ηάμεο ησλ 1.000 θαηνίθσλ πνπ θαζνξίδεη κηα μερσξηζηή 

ελφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε Β.Γ. θαηεχζπλζε. 

Σν ζχζηεκα ησλ ππνινίπσλ νηθηζκψλ, εθηφο απφ ηηο δπλακηθέο πεξηνρέο πνπ 

εληνπίζηεθαλ, παξνπζηάδεη ζην ζχλνιν ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα  

ζπγθξφηεζεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο πνπ δελ εμαηξνχλ 

ζεκαληηθνχο ζην παξειζφλ νηθηζκνχο φπσο Οξγάλε θαη Κέρξνο, πξνκελχνληαο ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο. ην δπηηθφ νξεηλφ ηκήκα ηνπ 

ψζηε ε ηάζε κείσζεο είλαη πεξηζζφηεξν ήπηα.   

Χζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη αξθεηνί ζχιαθεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ 

κηθξψλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 1.000 θαηνίθσλ παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ πεδηλφ ρψξν 

(Ακβξνζία, Παξαιία Μέζεο, Παιιάδην, Μηθξφ Παιιάδην - Ηάζκνπ θ.α...) αιιά θαη 

ζε πνιιά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ησλ αππψλ.   

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ κηα ηζρπξή ηάζε ζπγθέληξσζεο  πξνο ηνλ θχξην νηθηζηηθφ θέληξν 

ηελ Κνκνηελή κε ηάζε λα δεκηνπξγεζεί έλα αξθεηά κνλνθεληξηθφ  ηκήκα ηνπ 

νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

b.4. Σν νηθηζηηθό γξακκηθό ζύζηεκα Αιεμαλδξνύπνιεο - Οξεζηηάδαο 

Σν νηθηζηηθφ απηφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή κνξθή αλάπηπμεο ζην ρψξν 

απφ ηα ππφινηπα ηεο Πεξηθέξεηαο. Κπξηαξρείηαη κελ φπσο ηα άιια απφ ην αζηηθφ 

θέληξν Αιεμαλδξνχπνιεο ην νπνίν καδί κε ηελ πεξηαζηηθή ηνπ πεξηνρή παξνπζηάδεη 

δπλακηζκφ ηδηαίηεξα ζηελ θαηεχζπλζε Αιεμαλδξνχπνιεο – Μάθξεο, ελψ αληίζεηα 

κεησκέλεο ηάζεηο αλάπηπμεο παξνπζηάδνληαη ζηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο.  

Σν δίθηπν παξνπζηάδεη κηα γξακκηθή δηαδνρή έμη νηθηζκψλ κεζαίαο θιίκαθαο ζηνλ 

άμνλα Αιεμαλδξνχπνιεο – Οξεζηηάδαο (Φέξαη, Σπρέξν, νπθιί, Γηδπκφηεηρν, 

Οξεζηηάδα, Νέα Βχζζα) πνπ ζρεδφλ ηζνθαηαλέκνληαη κε ηάζε ζπγθέληξσζεο ζηελ 

πεξηνρή Γηδπκφηεηρνπ – Οξεζηηάδαο. ‟ απηή ηε δηαδνρή πνπ παξαθνινπζεί ηε 

ζπλνξηαθή δψλε θαη ηνλ πνηακφ δηαηάζζνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθνί κφλνλ ελλέα 

νηθηζκνί ηεο ηάμεο ησλ 1.000 θαηνίθσλ. ην εζσηεξηθφ ηεο Π.Δ. Έβξνπ καθξηά απφ 
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ηνλ άμνλα ηεο δψλεο ηνπ πνηακνχ κφλν έλαο νηθηζκφο παξνπζηάδεη πιεζπζκφ 

κεζαίαο ηάμεο κεγέζνπο (Αγία Κπξηαθή – 2.103 θαη.), εμαίξεζε πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη θαη ζε θαηνίθηζε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.  

Χο πξνο ηηο ηάζεηο εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο – Σξαταλνχπνιεο 

ζην ζχλνιν ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ παξνπζηάδνληαη νκνηφκνξθα ηάζεηο 

πιεζπζκηαθήο κείσζεο ε νπνία ζηαζεξνπνηείηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ άμνλα 

Αιεμαλδξνχπνιεο – Οξεζηηάδαο θαη ζηα κεζαίαο θιίκαθαο αζηηθά θέληξα. 

b.5. Οηθηζηηθό δίθηπν νξεηλώλ θαη παξάθηησλ πεξηνρώλ94 

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ θχξηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο εθηείλεηαη θαηά 

κήθνο ηεο επξχηεξεο ζπλνξηαθήο πεξηνρήο απφ ην Νεπξνθφπη κέρξη ην Μεγάιν 

Γέξεην νπθιίνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε νηθηζηηθή δνκή πνπ απνηειείηαη απφ έλα 

κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ θαηά θαλφλα νηθηζκψλ πνπ εμαξηψληαη, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, απφ ην αληίζηνηρν αζηηθφ θέληξν ηεο Π.Δ. Γξάκαο, Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο. 

ε γξακκηθή αλάπηπμε ζηνπο παξακεζφξηνπο νηθηζκνχο ηνπ Έβξνπ ζπγθεληξψλεηαη 

ζε κηα αιπζηδσηή δηαδνρή ζρεδφλ φινο ν εθηφο Αιεμαλδξνχπνιεο πιεζπζκφο ηνπ 

Έβξνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ ησλ νηθηζκψλ ησλ νξεηλψλ απηψλ πεξηνρψλ 

είλαη:   

 Ο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο κηθξνχ κεγέζνπο νηθηζκψλ θαη ε εγγχηεηα 

ζπγθέληξσζήο ηνπο, φπνπ επηηξέπεη ην αλάγιπθν θαη ην ηζηνξηθφ νδηθφ δίθηπν. 

 Ο πνιχ κηθξφο αξηζκφο εκηαζηηθψλ θέληξσλ θαη ε αληζνθαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν. 

Υσξνζεηνχληαη ηξία θέληξα ζηε δπηηθή πεξηνρή: Κάησ Νεπξνθφπη (2072 θαη.), 

Παξαλέζηη (618 θαη.), ηαπξνχπνιε (797 θαη.). 

 Ζ παξαηεξνχκελε ηάζε κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ην πιεζηέζηεξν 

εκηαζηηθφ θέληξν θαη θπξίσο ην αζηηθφ θέληξν ηεο Π.Δ. πνπ αλήθνπλ. 

 

Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη έλαλ  ζεκαληηθφ αξηζκφ ζπλνιηθά εγθαηαιειεηκκέλσλ 

νηθηζκψλ. 

Ζ δπηηθή πεξηνρή παξνπζηάδεη κηα αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία αδπλακηψλ θαη 

ππνρψξεζεο δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη χπαξμε ζεκαληηθψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη 

ππνδνκψλ γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ηάζεο. Αληίζεηα ε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Ρνδφπεο αληηκεησπίδεη αληίζηνηρα πξνβιήκαηα αιιά κε κεησκέλε δπλαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

 

Ο παξάθηηνο ρώξνο ηεο πεξηθέξεηαο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δπν ρσξηθέο ελφηεηεο: 

ην αλάπηπγκα ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο θαη ηε ζπλνιηθή 

έθηαζε ησλ δπν λεζηψλ (Θάζνο, ακνζξάθε)95. 

Ο ρεξζαίνο παξάθηηνο ρώξνο  

Οη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζπγθξνηνχληαη πεξί ηα δχν παξαιηαθά αζηηθά 

θέληξα Καβάια θαη Αιεμαλδξνχπνιε. Απφ ηα θέληξα απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

πξφζθνξεο παξαιηαθέο πεξηνρέο νηθηζκνί ή ζπγθεληξψζεηο β‟ θαηνηθίαο θαη 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε θχξηα έληαζε ζηα παξάιηα ηνπ Παγγαίνπ. Ζ δηάρπζε 

ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δπηηθά ηεο 
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Ζ πεξηνρή έρεη νξηνζεηεζεί  απφ ην Οινθιεξσκέλν πξφγξακκα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Οξνζεηξάο 

Ρνδφπεο ΟΠΒΑΟΡ). 
95

 Ζ νξηνζέηεζε ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θιίκαθα ζεψξεζεο θαη άιινπο παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο δηεξεχλεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηεξεχλεζεο 

πηνζεηείηαη ε νξηνζέηεζε ηεο κειέηεο  „Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Πξνγξάκκαηνο Γηαηήξεζεο θαη Βηψζηκε 

Αλάπηπμε Παξάθηηαο Εψλεο ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ‟, Α‟ Φάζε – Transcoop, Φεβξνπάξηνο 2012. 
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Καβάιαο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο ηάζεηο κηαο ρσξίο 

ζρεδηαζκφ θαηάιεςεο ηνπ ρψξνπ. 

ηηο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη σο „ηφμν πγξνηφπσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ‟ απφ ην ΠΥΑΑ, εληνπίδνληαη θαη νη παξαγσγηθφηεξεο 

πεδηάδεο ηεο πεξηθέξεηαο. ε απηήλ ηελ πεξηνρή ην νηθηζηηθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ 

έλα αξαηφ ζχζηεκα αγξνηηθψλ νηθηζκψλ κηθξνχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ρσξίο 

ηδηαίηεξε ηεξάξρεζε, κηα θαη ειάρηζηνη νηθηζκνί δηαθέξνπλ ζε θιίκαθα θαη ζε ξφιν. 

Απηνί είλαη:  

ζην δήκν Νέζηνπ ε Υξπζνχπνιε (8.004 θαη.) θαη 5 αθφκα νηθηζκνί κε πιεζπζκφ 

πιένλ ησλ 1.000 θαη.,  

ζηελ Ξάλζε  ηα Άβδεξα, ε Γεληζέα θαη ην έιεξν,  

ζηελ Κνκνηελή ε Ξπιαγαλή θαη ην Νέν ηδεξνρψξη,  

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ε Μάθξε αιιά θαη ην ιηκάλη Πφξην Λάγνο κε ηνλ νκψλπκν 

νηθηζκφ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα Λάγνπο).   

Δμαίξεζε ζηε γεληθή δηαπίζησζε γηα ηε κνξθή ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζηνλ παξάθηην 

ρψξν πγξνηφπσλ απνηειεί ην νηθηζηηθφ δίθηπν ζηελ Γ.Δ. Νέζηνπ, φπνπ ν ζρεηηθά 

ηζρπξφο ηζηφο ηεο Υξπζνχπνιεο (8.004 θαη.) ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα δίθηπν 

νηθηζκψλ κεζαίνπ κεγέζνπο (Υξπζνρψξη, Κεξακσηή, Αγίαζκα, Νέα Καξπά, Πεγέο), 

πξνδήισο σο απνηέιεζκα ηεο επηξξνήο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Καβάιαο θαη ηνπ 

πεξηαζηηθνχ ηεο ρψξνπ φπνπ θαη αλήθνπλ. ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη θαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ Δζληθνχ 

Πάξθνπ Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
96

. 

ηελ επξχηεξε παξάθηηα δψλε ην νηθηζηηθφ δίθηπν αλαηνιηθά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο 

αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο παιαηάο Δ.Ο. κε θχξην θέληξν ηηο Φέξεο.  

Νεζηά θαη λεζίδεο 

Σφζν ε Θάζνο φζν θαη ε ακνζξάθε είλαη λεζηά κε κνλνζήκαληε εμάξηεζε απφ ηα 

αληίζηνηρα νηθηζηηθά θέληξα, δειαδή ηελ Καβάια θαη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε 

αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά κεγέζνπο θαη ε ζρεηηθή απφζηαζε απφ ην αζηηθφ θέληξν θαη 

θπξίσο ηνλ ιηκέλα θαη ην αεξνδξφκην δηακνξθψλεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο γηα θάζε λεζί.  

Θάζνο 

Ζ ζέζε ηεο Θάζνπ ζα κπνξνχζε λα εληάμεη ην λεζί ζην εκεξήζην ζχζηεκα 

κεηαθηλήζεσλ ηεο Καβάιαο ζπλδένληαο ην λεζί κε ην κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο 

πεξηθέξεηαο.   

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Θάζνπ νξγαλψλεηαη κε βάζε ηα δπν νηθηζηηθά θέληξα βνξξά 

θαη λφηνπ, Θάζνο (3.130 θαη.) θαη Ληκελάξηα (2.441 θαη.), ελψ απφ ηνπο νξεηλνχο 

νηθηζκνχο αλαδεηθλχεηαη ν Πξηλφο (Καιχβα – 1.185 θαη.). 

Χο πξνο ηηο πιεζπζκηαθέο ηάζεηο, νη νηθηζκνί κε ζεκαληηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ελψ ηαπηφρξνλα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κηθξψλ νηθηζκψλ 

παξνπζηάδνπλ κείσζε ή/θαη ηάζε εγθαηάιεηςεο. Ζ εγθαηάιεηςε θαη κεηαθίλεζε είηε 

πξνο ηα παξάιηα ηνπ λεζηνχ ή ην αζηηθφ θέληξν αθνξά ηνλ νξεηλφ θπξίσο ρψξν ηνπ 

λεζηνχ. Οη νηθηζκνί απηνί φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηνηθνχληαη επνρηθά, θαηλφκελν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα λεζηά πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθά.  

ακνζξάθε 

                                                 
96 

Σν «Δζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο» ηδξχζεθε ην 2008 θαη πεξηέιαβε ηηο ήδε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Γ. Νέζηνπ, Λ. Βηζησλίδαο, Λ. Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηνπο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Ζ απφκαθξε ζρεηηθά ζέζε ηεο ακνζξάθεο, ζην λνηηφηεξν άθξν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο θαη έληνλν αλάγιπθν ηεο, έρνπλ πεξηνξίζεη 

ην νηθηζηηθφ δίθηπν ζε έλα ζχλνιν νηθηζκψλ θάησ ησλ 1.000 θαηνίθσλ κε κφλν ηξεηο 

λα ζπγθεληξψλνπλ πεξί ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ: Κακαξηψηηζζα (969 

θαη.), ακνζξάθε (677 θαη.) θαη Λάθθσκα (329 θαη.) θαζψο παξάιιεια, εθηφο απφ 

ηελ Κακαξηψηηζζα (πνπ είλαη θαη ν νηθηζκφο ζχλδεζεο κε ηελ Αιεμαλδξνχπνιε), 

φινη νη νηθηζκνί πθίζηαληαη κείσζε ηελ πεξίνδν 2001-2011, κε απνηέιεζκα ηε 

ζπλνιηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ θαηά 11%.  

Νεζίδεο 

Δθηφο ησλ δπν λεζηψλ (Θάζνο, ακνζξάθε) ζηελ Πεξηθέξεηα εληνπίδνληαη θαη 21 

λεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο πνπ νη πεξηζζφηεξεο βξίζθνληαη ζε γεηηλίαζε κε ηνλ 

παξάθηην ρψξν. Απφ απηέο ηηο λεζίδεο κφλν ηξείο - ε Θαζνπνχια κεηαμχ Κεξακσηήο 

θαη Θάζνπ (κε 5 θαηαγεγξακκέλνπο θαηνίθνπο), ε Κνίλπξα
97

 κφιηο 600 κέηξα 

αλαηνιηθά ηεο Θάζνπ (αθαηνίθεηε) θαη ε Παλαγηά γχξσ ζηα 1200 κ. λνηίσο ηεο 

Θάζνπ (αθαηνίθεηε) - έρνπλ έθηαζε πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δερηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο.  

b.6. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο αξηζκνχληαη ηξηάληα έμη (36) 

θεξπγκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη νηθηζκνί κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα εληνπίδνληαη 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καβάιαο (βιέπε θαηάινγν ζην Παξάξηεκα). 

Οη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη ε ρσξνζέηεζε ηνπο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

ρσξηθήο αλάπηπμεο φπσο πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζηαζία αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ ηνπίνπ, ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηζηνξηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαηαγξάθνληαη 34 θεξπγκέλνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ελψ κε 

δηάθνξεο αμηνινγήζεηο θαη θαηαγξαθέο πξνζεγγίδεηαη έλαο αξηζκφο „αμηφινγσλ‟ ή 

πξνηεηλφκελσλ πξνο θήξπμε, ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ηνπο.  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νξγάλσζε ηνπ απνζέκαηνο, ηελ κεηαβαιιφκελε ζην ρξφλν ζχλζεζε ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη ζεζκνζεηήζεηο – ελίνηε νκαδηθέο θαη 

άιινηε απνζπαζκαηηθέο – δελ αθνινπζνχλ ζηαζεξφ ζχζηεκα θξηηεξίσλ.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπλνιηθή αιιά ηζηνξηθή πιένλ θαηαγξαθή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

ρξνλνινγείηαη ζηελ πεξίνδν 1975 – 197798 ε νπνία θάιπςε ην ζχλνιν ησλ λνκψλ 

ηεο ρψξαο κε εληαίν ζχζηεκα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη πηζαλφλ κε απηή ηελ έξεπλα 

λα έρεη εμαληιεζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αμηφινγσλ νηθηζκψλ. Απηφ ηζρχεη γηα ηηο 

Π.Δ. Καβάιαο θαη Θάζνπ. Αληίζεηα, ζηηο ππφινηπεο Π.Δ. ελδέρεηαη κειινληηθέο 

κειέηεο θαη έξεπλεο λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θπξίσο 

αμηφινγσλ ηκεκάησλ θεληξηθψλ ηζηνξηθψλ νηθηζηηθψλ ελνηήησλ πνπ επηδέρνληαη 

έληαμε ζε πνιηηηζηηθά δίθηπα, εγθαηαιειεηκκέλσλ νξεηλψλ ρσξηψλ θαη νηθηζκψλ πνπ 

λέα θξηηήξηα αλαδεηθλχνπλ.    

Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν εθπνλνχληαη κειέηεο κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη ην ηνπίν ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο, πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε νηθηζκψλ κε εληαίν ζχζηεκα θξηηεξίσλ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο πέληε 

λνκνχο ηεο ΠΑΜΘ ζπγθξηλφκελα θαη κε ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία ζα πξνζεγγίζνπλ 
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 Ζ λεζίδα Κνίλπξα, καδί κε ηελ παξάθηηα πεξηνρή απέλαληί ηεο, εληάζζνληαη ζε πεξηνρή Natura 

2000. 
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 Τπ. Δζσηεξηθψλ, Γ/ζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ 1977 „Πίλαθεο Αμηφινγσλ Οηθηζκψλ ηεο 

Υψξαο‟, Αζήλα 
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κε θαιχηεξν ηξφπν ην ζέκα ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. Με ηα κέρξη ζήκεξα 

ζηνηρεία πξνζεγγίδεηαη ε εμήο θαηαλνκή παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ζηελ ΠΑΜΘ99. 

Πίλαθαο 17: Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ΠΑΜΘ 

Π.Δ 

Κεξπγκέλνη 

(αθνξά ην ζχλνιν 

ή ηκήκα) 

Αμηφινγνη ή πξνο 

θήξπμε 

χλνιν 

 

Γξάκαο 2 1 3 

Έβξνπ 3 3 6 

Καβάιαο 22 5 27 

Ξάλζεο 2 - - 

Ρνδφπεο 4 1 5 

Απφ ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε θαίλεηαη πσο ζηηο Π.Δ. Καβάιαο θαη Θάζνπ 

ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί  

b.7. Λεηηνπξγηθέο Αζηηθέο Πεξηνρέο 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζχλζεηεο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο θαη 

αλήθνπλ ζην εκεξήζην ζχζηεκα κεηαθηλήζεσλ ελφο αζηηθνχ θέληξνπ. Ζ δεκηνπξγία 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη δεηθηψλ απαηηεί ζηνηρεία ζε επίπεδν ρακειψλ βαζκίδσλ ηεο 

ηεξάξρεζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κηα θαη ν νξηζκφο ηεο πεξηνρήο δελ ζπκπίπηεη 

θαηά θαλφλα κε ηα δηνηθεηηθά φξηα δηαθφξσλ βαζκίδσλ (NUTS 2,3,4). Γηα ην ιφγν 

απηφ ε ζεψξεζε βαζίδεηαη ζε πνηνηηθά ζηνηρεία ή κε ζπζηεκαηηθά ζηνηρεία 

εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλψλ θαη εηδηθψλ απνγξαθψλ.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή δηαθνξνπνηείηαη απφ ην πξφηππν ζεψξεζεο ησλ Λεηηνπξγηθψλ 

Αζηηθψλ Πεξηνρψλ (FUA – Functional Urban Areas) φπνπ ε ρσξηθή ελφηεηα νξίδεηαη 

ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. ηελ πεξίπησζε ζεψξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ νξηζηεί νη 

πεξηνρέο FUA γηα ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ. πγθεθξηκέλα, σο FUA νξίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ κεζνδνινγία ESPON
100

 πέληε πεξηνρέο πνπ θάζε κηα αληηζηνηρεί ζηα πέληε 

αζηηθά θέληξα ησλ αληίζηνηρσλ Π.Δ. 

5.5.2. Υαξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα – Σάζεηο 

a. Σν δήηεκα ηεο αζηηθήο δηάρπζεο θαη ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο 

Ζ αζηηθή δηάρπζε αθνξά θαηλφκελα φπνπ ε δφκεζε θαη ζηαδηαθή αλάπηπμε αζηηθνχ 

ραξαθηήξα ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη πξνιακβάλνληαο ηε ζεζκνζεηεκέλε 

δηαδηθαζία νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Σν θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο εθηάζεηο 

αληίζηνηρεο κε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη θαη ππνβνεζάηαη απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

θαζεζηψο ησλ πεξί „εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο‟ δηαηάμεσλ. ηελ ΠΑΜΘ ην θαηλφκελν 

ηεο αζηηθήο δηάρπζεο ππνιείπεηαη ησλ άιισλ πεξηθεξεηψλ θαη σο πξνο ηα κεγέζε θαη 

ηελ έθηαζε ηνπ. Παξνπζηάδεηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ παξπθψλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

αιιά θπξίσο ζηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ζηνηρεία πνπ πξνζειθχνπλ ηελ 

παξαζεξηζηηθή θαηνηθία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο.  

ε ειάρηζηεο παξαιηαθέο πεξηνρέο δελ ζπλαληψληαη ζεκεηαθά θαηλφκελα απζαίξεηεο 

δφκεζεο εθηφο ησλ αθαηάιιεισλ ή δπζπξφζηησλ αθηψλ ή εδαθψλ φπσο νη πγξφηνπνη 

θαη νη δειηατθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο πνπ ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο θαη απνηειεζκαηηθήο 

επηηήξεζεο. Αθφκε φκσο θαη εθεί, φπσο ζηηο ακκψδεηο εμσηεξηθέο ισξίδεο ησλ 

                                                 
99 

Πξφζθαηα έρνπλ πξνθεξπρηεί 5 κειέηεο κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νηθηζκψλ γηα ηηο Π.Δ. 

Γξάκαο, Έβξνπ, Καβάιαο & Θάζνπ, Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο. 
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ESPON: European Spatial Planning Observation Network  
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ιηκλνζαιαζζψλ (Ξπξνιίκλε, Καξαηδά Αιπθή, Πηειεά ζην Φαλάξη Αγίαζκα, 

Κεξακσηή ζηε Καβάια) παξνπζηάδνληαη απζαίξεηεο θαηαζηάζεηο θαη κάιηζηα ζε 

θαηαπαηεκέλεο εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην.  

Οη παξαιηαθέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη εδψ θαη κεξηθέο 

δεθαεηίεο  κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο αζηηθήο δηάρπζεο εληνπίδνληαη ζηελ δπηηθή 

παξάθηηα δψλε ηεο Καβάιαο κέρξη θαη ηα φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία θαζψο θαη ζηελ παξαιηαθή δψλε απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κέρξη ηε 

Μάθξε. Σν θαηλφκελν εκθαλίδεηαη θαη ζε ζχιαθεο ηεο Θάζνπ.  

Δθηφο απφ ηελ αζηηθή δηάρπζε πνπ αζθείηαη ζην ρψξν απφ ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία 

ππάξρεη θαη αζηηθή δηάρπζε πνπ αθνξά κηα ζεηξά παξαγσγηθψλ ρξήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαρένληαη θπξίσο ιφγσ ηεο φριεζεο ή ηνπ κεγέζνπο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηέο ζπρλά δηαηάζζνληαη γξακκηθά ζηηο εηζφδνπο ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ αιιά θαη ζε πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο άηππνη ππνδνρείο νρινπζψλ θαη 

αλεπηζχκεησλ σο πξνο ηε γεηηλίαζε εγθαηαζηάζεσλ.  

Ζ δηάρπζε απηή ζπρλά αλαθηά θαη „δηαζέζηκνπο‟ ρψξνπο ξεκάησλ, πνηακψλ θαη 

θπξίσο πγξνηφπσλ θαζψο θαη δειηατθψλ ζρεκαηηζκψλ. 

ηελ Πεξηθέξεηα εληνπίδνληαη δπν κείδνλνο ελδηαθέξνληνο πεξηνρέο κε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Καβάιαο (Νέα Καξβάιε – Κεξακσηή) 

 Ζ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο 

Γελ απνηειεί ηπραίν γεγνλφο φηη θαη νη δπν πεξηνρέο ζπλνξεχνπλ ε/θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηκήκαηα ησλ δειηατθψλ εθηάζεσλ ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Έβξνπ. 

5.5.3. πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα – Πόινη Αλάπηπμεο 

a. α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο ωο πξνο ην πιαίζην ζεώξεζεο  

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ ηηο δηακνξθσκέλεο αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο 

δηαζπλδέεηαη κε ηελ πεξηβάιινπζα χπαηζξν ρψξα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

κηθξήο θιίκαθαο ηνπ ηνπίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ελδερνκέλσο θαη ηνπ γεηηνληθνχ 

ρψξνπ ησλ Βαιθαλίσλ.  

Γηα ηε δηάθξηζε ηνπ ρψξνπ σο πξνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηε θέξνπζα 

ηθαλφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο κπνξνχκε λα ζπλδπάζνπκε δπν πξνζεγγίζεηο:  

 Σν παξαδνζηαθφ ρσξηθφ πξφηππν σο ππφβαζξν θαη ηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζην ρψξν. 

 Σε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ πεξηνρψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο.  

Απφ ηηο παξαπάλσ ζεσξήζεηο πξνζδηνξίδνληαη ζπλνπηηθά ηα επί κέξνπο πξφηππα 

ρσξηθήο αλάπηπμεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπλνιηθή ζχλζεηε αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία 

ηεο πεξηθέξεηαο.  

Οη επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ ησλ δεθαεηηψλ απφ ην ‟60 κέρξη ζήκεξα ζηε ρσξηθή 

δηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε κηα θεληξηθή δηαπίζησζε.  

Οη θαηά θαηξνχο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο είραλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα 

αμηνπνηψληαο δεκφζηεο επελδχζεηο θαζηζηψληαο ηα αζηηθά θέληξα ηεο Θξάθεο 

ηφπνπο εγθαηάζηαζεο ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ (Γηνίθεζε, Παλεπηζηήκην, 

Ννζνθνκείν θιπ.), ελψ αληίζεηα νη πξνζπάζεηεο εγθαηάζηαζεο βηψζηκσλ 

επηρεηξήζεσλ θπξίσο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαηά ζεακαηηθφ θαη απηέο ηξφπν 

απέηπραλ λα εγθαηαζηήζνπλ κηα δηαξθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.ην πιαίζην απηφ 

εμεηδηθεχεηαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

νηθηζηηθνχ δίθηπνπ. 

b. Σν νηθηζηηθό δίθηπν θαη νη πόινη αλάπηπμεο  
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b.1. Πόινη αγξνηηθήο αλάπηπμεο 

Ζ εληαηηθή γεσξγία αζθείηαη ζηηο αξδεπφκελεο πεδηλέο πεξηνρέο Καβάιαο – Γξάκαο, 

Υξπζνχπνιεο, Ηάζκνπ, Γέιηα Έβξνπ θαη ηεο κεγάιεο πεδηάδαο ηεο Οξεζηηάδαο.  

Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ κε 

επέθηαζε ησλ αξδεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαη απφ ην 

Νέζην κέρξη θαη ηηο άπεο, αμηνπνηψληαο ην πδάηηλν δπλακηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

b.2. Πόινη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο 

Ζ Καβάια θαη δεπηεξεπφλησο ε Ξάλζε είλαη ηα κνλαδηθά θέληξα κε βηνκεραληθή 

παξάδνζε. ηελ Καβάια ζπγθεληξψζεθαλ θαη νη  ζχγρξνλεο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο 

(πεηξειαηνεηδή, ιηπάζκαηα θ.ά.) . Ζ αλάπηπμε ηνπ λένπ ιηκέλα ηελ εληάζζεη δπλεηηθά 

ζε λέεο πξννπηηθέο θιάδνπ κεηαθνξψλ θαη logistics, ζε ζρέζε θαη κε ηνλ θάζεην 

άμνλα Δγλαηίαο πξνο Gotse Delchey θαη φθηα.  

Ζ πεξηνρή Γξάκαο – Πξνζνηζάλεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε ζηελ εμφξπμε 

θαη επεμεξγαζία καξκάξνπ κε πνηνηηθά απνηειέζκαηα θαη εμσζηξεθή ραξαθηήξα, 

θαζψο θαη βηνκεραλία ράξηνπ θαη μπιείαο πνπ  ζπλδέεηαη κε ην δαζηθφ πινχην ηεο 

νξεηλήο Γξάκαο.  

Ζ Ξάλζε κε ηε ζρεηηθή θαηάξξεπζε ηεο παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

θαπλνπαξαγσγήο θαη θαπλνβηνκεραλίαο βξίζθεηαη ζηε κεηαβαηηθή θαηάζηαζε 

αλαδήηεζεο λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ. ρεδηαζκφο γηα δεκηνπξγία Σερλφπνιεο 

ζπλδεδεκέλεο κε ην Παλεπηζηήκην ΑΜΘ δελ έρνπλ θηάζεη ζε νπζηαζηηθφ ζρέδην 

εθαξκνγήο.  

Ζ Κνκνηελή αλ θαη έρεη αξθεηά αλαπηπγκέλε βηνκεραληθή πεξηνρή δελ παξνπζηάδεη 

εμεηδίθεπζε ή θαη ηδηαίηεξε επίδνζε ζηελ βησζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ. Πξνηείλεηαη 

απφ ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Βηνκεραλία ε ζηξεκκαηηθή 

αχμεζε ησλ νξγαλσκέλσλ πεξηνρψλ ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο επί ηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο 

ρσξίο λα είλαη σζηφζν βέβαηε ε εμαζθάιηζε ηεο δήηεζεο γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο. 

Σν νηθηζηηθφ ζχκπιεγκα Αιεμαλδξνχπνιεο – Οξεζηηάδαο απνηειεί ρσξηθή ελφηεηα 

αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο θπξίσο σο πξνο ηε ζέζε ζην δηαθξαηηθφ πεξίγπξν  ηηο 

ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο θαη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα γηα εγθαηαζηάζεηο θιίκαθαο.   

πγθξνηείηαη κε θχξηνπο πφινπο ηελ Αιεμαλδξνχπνιε – Σξαταλνχπνιε θαη ην ιηκέλα 

θαη ζην βνξξά κε ηελ Οξεζηηάδα, ζπλνξηαθφ πφιν επηθνηλσλίαο κε  ηελ Βαιθαληθή 

ελδνρψξα θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην. Ζ επξχηεξε πεξηαζηηθή πεξηνρή ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο πεξηιακβάλεη εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα νξγαλσκέλεο βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο.  

ην Οξκέλην έρεη εμεηαζηεί ε δεκηνπξγία ΓΔΒΕΟ (Γηαζπλνξηαθή Διεχζεξε 

Βηνκεραληθή Εψλε Οηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ), εγρείξεκα πνπ εμαξηάηαη φπσο θαη ε 

φιε αλάπηπμε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηνπ ιηκέλα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη ηεο Δ.Δ.  

b.3. Πόινη αλάπηπμεο ππνδνκώλ ελέξγεηαο 

ην ζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο ρψξαο έρεη εληαρζεί ην εξγνζηάζην παξαγσγήο κε 

θπζηθφ αέξην επί ηεο δηέιεπζεο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ κεηαμχ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη 

Κνκνηελήο.  

εκαληηθή αλάπηπμε αθνξά ηηο ΑΠΔ πνπ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ρσξνζεηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Σα θιαζηθά 

πδξνειεθηξηθά  ζπγθεληξψλνληαη ζηελ νξεηλή δηέιεπζε ηνπ Νέζηνπ, ζηελ 

παξαλέζηηα πεξηνρή. Αηνιηθέο θαη θσηνβνιηαηθέο ζπγθεληξψζεηο θαζηζηνχλ ην 

ζχλνιν ηεο Π.Δ. Έβξνπ ηελ πεξηνρή κε ην πεξηζζφηεξν δπλακηθφ ΑΠΔ ηεο ρψξαο. 

Αηνιηθά ρσξνζεηνχληαη ζηελ νξεηλή θαη εκηνξεηλή ελδνρψξα αιιά ζρεδηάδνληαη θαη 
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ζην ζαιάζζην ρψξν δπηηθά ηνπ ιηκέλα Αιεμαλδξνχπνιεο. ηε κεγάιε πεδηάδα ηεο 

Οξεζηηάδαο ρσξνζεηνχληαη θσηνβνιηατθά θαη ζε ζρεηηθή ππθλφηεηα. εκαληηθέο 

άιιεο πεξηνρέο εγθαηαζηάζεσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζζσξεχνληαη ζηελ πεδηάδα ηεο 

Ξάλζεο κεηαμχ Νέζηνπ θαη Βηζησλίδαο. Αηνιηθέο θπξίσο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 

ζπγθεληξψλνληαη θαη ζηα νξεηλά βφξεηα ηεο Πξνζνηζάλεο ζηελ Π.Δ. Γξάκαο.  
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΗΗΗΟΟΟ   666...      

6. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

6.1. Φπζηθό πεξηβάιινλ 

6.1.1. Γεσκνξθνινγία  

 

ην ρψξν επηθξάηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θπξηαξρνχλ δχν δεζπφδνληα 

γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία: 

 ε έληνλε νξεηλή κνξθνινγία (νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο) θαη 

 ηα δηάζπαξηα πεδηλά ηκήκαηα, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα ηξηηνγελή ηεθηνληθά 

βπζίζκαηα ηεο Ρνδνπηθήο κάδαο. 

Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο έρεη επεξεαζηεί  έληνλα απφ  ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηεθηνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξειζφληνο (δξάζε ξεγκάησλ) ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. Χο απνηέιεζκα ησλ αηηηψλ απηψλ θαζψο επίζεο θαη ηεο ιηζνινγηθήο 

ζχζηαζεο ηεο πεξηνρήο δηαθξίλνληαη αθφκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ πεδηλψλ 

ηκεκάησλ, δπν επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθέο  κνξθνινγηθέο ελφηεηεο, ε ελφηεηα ησλ 

ινθσδψλ θαζψο θαη απηή ησλ αθηψλ. 

Ζ νξεηλή κάδα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο. Δληνπίδεηαη ζε 

φιε ηελ έθηαζε, εληαία ζηα βφξεηα θαη δηαθεθνκκέλα πξνο ηα λφηηα, ε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο, ε νξεηλή κάδα θηάλεη κέρξη ηε ζάιαζζα π.ρ. Μαξψλεηαο, πεξηνρή Καβάιαο. 

Γεληθά ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα έληνλν αλάγιπθν, πνιπζρηδέο κε ππθλφ πδξνγξαθηθφ 

δίθηπν, (Γηακέξηζκα Θξάθεο) ή απφ έλα αδξφ, αλάγιπθν κε πεξηνξηζκέλν 

πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξνπζίαο ζε κεγάιε έθηαζε ησλ 

αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ (καξκάξσλ) (Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο). Ο 

ηεθηνληζκφο ζηελ νξεηλή δψλε είλαη ζεκαληηθφο θαη ππνβνεζά ηελ απνζάζξσζε ηνπ 

πεηξψκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο επηθαιχκκαηνο απνζαζξσκέλνπ καλδχα πνπ ην 

πάρνο ηνπ θχξηα εμαξηάηαη απφ ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο. 

Σν ππθλφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πδαηνξεπκάησλ πνπ 

έρνπλ σο ηειηθνχο απνδέθηεο ρεηκάξξνπο θαη πνηακνχο, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ  ζηα 

πεδηλά ηκήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ έηζη απηνδχλακεο ιεθάλεο απνξξνήο.  

Σα πεδηλά ηκήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο έληνλεο ηεθηνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (κεγάια ξήγκαηα κε δηεχζπλζε Α-Γ). Θεσξνχληαη αμηφινγα θαη   

δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε απφ ινθψδε ηκήκαηα είηε απφ ηελ νξεηλή κάδα. Σα 

θπξηφηεξα απφ απηά είλαη: 
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Δηθόλα 70: Γεσκνξθνινγηθόο ράξηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο όπνπ απαξηζκνύληαη ηα 

θπξηόηεξα πεδηλά ηκήκαηα 

 
1. Σν πεδηλό– εκηινθψδεο ηκήκα ηεο Οξεζηηάδαο, πνπ εληνπίδεηαη ζην βνξεηφηεξν 

άθξν ηεο Θξάθεο έρεη έθηαζε 835,08 km2, κέγηζην κήθνο 57 Km, κέγηζην πιάηνο 27 

Km, δηαζρίδεηαη απφ ηνπο πνηακνχο Άξδα θαη Έβξν θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θαιιηεξγήζηκν ηκήκα. 

2. Σν λόηην παξέκβξην ηκήκα, πνπ εληνπίδεηαη αλαηνιηθά θαη λφηηα ηνπ λνκνχ 

Έβξνπ. Πεξηιακβάλεη κηα πεδηλή δψλε θαηά κήθνο ηνπ Έβξνπ, απφ ην νπθιί έσο ην 

Πέπιν θαη ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλεηαη κε ην εθηεηακέλν Γέιηα ηνπ Έβξνπ. Σν 

ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεη επίζεο, ζηα δπηηθά, ηα πεδηλά ηκήκαηα ησλ πδξνινγηθψλ 

ιεθαλψλ ηνπ ρεηκάξξνπ Δηξήλεο θαη ηνπ ρεηκάξξνπ Λνπηξνχ θαη ζπλερίδεη σο κηα 

κηθξή παξάθηηα πεδηάδα, κέρξη αλαηνιηθά ηεο Νέαο Μάθξεο.   

3. Πεδηλό – εκηινθώδεο ηκήκα  ηεο ιεθάλεο Βηζησλίδαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

πεδηλά ηκήκαηα, Ξάλζεο - Κνκνηελήο θαη αππψλ, ηα νπνία  δηαξξένληαη απφ ηνπο 

ρεηκάξξνπο Κφζπλζν, Κνκςάην, Αζπξνπφηακν, Βνζβφδε θαη Λίζζν. 

4. Πεδηλό ηκήκα ιεθάλεο Γέιηα Νέζηνπ, πεξηιακβάλεη ην πεδηλφ ηκήκα ηνπ δέιηα 

ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Λαζπνπφηακνπ πνπ απνηεινχλ εληαίν ηκήκα.  

5. Σν κεγάιν πεδηλό ηκήκα Γξάκαο – Φηιίππσλ. Δληνπίδεηαη ζην κεγάιν ηεθηνληθφ 

βχζηζκα ηεο Γξάκαο. Πεξηβάιιεηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο Φαιαθξφ, Μελνίθην, 

Παγγαίν, χκβνιν, Λεθάλεο. Γηαξξέεηαη απφ ηνλ Αγγίηε πνηακφ θαη ηε ηερλεηή 

ηάθξν Φηιίππσλ θαη ηα λεξά ηνπο δηνρεηεχνληαη ζην ηξπκφλα πνηακφ (απνηειεί 

κέξνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ηξπκφλα πνηακνχ).  

Δθηφο απφ ηα πξσηεχνληα θαη ζεκαληηθά απηά πεδηλά ηκήκαηα, εληνπίδεηαη θαη έλαο 

αξηζκφο κηθξφηεξσλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξεο  

αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηα είλαη: 

Πεδηλό θιεηζηήο ιεθάλεο ηνπ Νεπξνθνπίνπ Γξάκαο. Απνηειεί έλα θιεηζηφ πεδηλφ 

ηκήκα, ηα επηθαλεηαθά λεξά ηνπ νπνίνπ ζηξαγγίδνληαη κέζα απφ θαηαβφζξεο πξνο 

ηνλ Αγγίηε πνηακφ. Σν πεδίν απηφ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιιηεξγεηηθήο 

πιεπξάο σο πεξηνρή ηεο «Παηάηαο». 

Σν πεδηλό ηεο Πηεξίαο θνηιάδαο. Δληνπίδεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ 

Καβάιαο, κεηαμχ ησλ νξέσλ Παγγαίνπ πξνο ηα βφξεηα θαη πκβφινπ πξνο ηα λφηηα. 

Γηαξξέεηαη απφ ην πνηακφ Μαξκαξά.  

Σν πεδηλό ηεο Λεθάλεο Καβάιαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θιεηζηφ πεδηλφ ηκήκα. 

Δληνπίδεηαη ζην νξνπέδην ησλ νξέσλ ηεο Λεθάλεο (πςφκεηξν 900m) θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιιηεξγεηηθήο πιεπξάο σο παηαηφηνπνο. 
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Παξάθηηα πεδηλά Διεπζεξώλ θαη Κάξηαλεο Οθξπλίνπ. Δληνπίδνληαη ζηα λφηηα θαη 

δπηηθά ηνπ λνκνχ Καβάιαο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ζηαθπινπαξαγσγηθέο πεξηνρέο.  

Πεδηλό ηκήκα ηεο θνηιάδαο ηνπ Δξπζξνπνηάκνπ. Δληνπίδεηαη ζην λ. Έβξνπ ζηα 

ρακειφηεξα ηκήκαηα ηεο θνηιάδαο ηνπ Δξπζξνπνηάκνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα επίκεθεο 

ηκήκα δηεχζπλζεο Α-Γ κε αξρή δπηηθά ηνπ Γηδπκνηείρνπ. 

Σα πεδηλά ηκήκαηα θάζε ιεθάλεο έρνπλ ζαθή φξηα, θαη γεληθά ζαλ ζχλνιν 

ζεσξνχληαη ζρεδφλ επίπεδα κε κηθξέο θιίζεηο. Κάζε πεδηλφ ηκήκα δηαζρίδεηαη απφ ην 

δηθφ ηνπ πδξνγξαθηθφ δίθηπν πνπ έρεη σο πξνέιεπζε ηελ νξεηλή δψλε ηεο Ρνδφπεο.  

Ζ εθηξνπή πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα θαη ε δηεπζέηεζε ησλ θπξηφηεξσλ απφ ηνπο 

παξαπάλσ ρεηκάξξνπο θαη πνηακνχο πνπ δηέζρηδαλ ηα πεδηλά ηκήκαηα, έπαημε θαη ζα 

ζπλερίδεη λα παίδεη ζην κέιινλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κνξθνινγηθή εμέιημε ησλ 

ηκεκάησλ απηψλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο πιένλ ησλ 

θνηηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο απφζεζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ, 

θαζψο θαη ην πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ πιηθνχ ησλ πιεκκπξψλ, κεηαβάιινληαο 

έηζη ηελ κνξθνινγηθή ηζνξξνπία  ηνπ θάκπνπ. Δπίζεο ηα έξγα απηά έρνπλ παίμεη έλα 

αξλεηηθφ ξφιν ζηε ηξνθνδνζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηα επηθαλεηαθά (ζηέξεζε 

ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ηξνθνδνζίαο). 

Δθηφο απφ ηελ νξεηλή κάδα θαη ηα πεδηλά ηκήκαηα, νη ινθψδεηο πεξηνρέο απνηεινχλ 

επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηθέξεηαο. Ο ηχπνο απηφο εληνπίδεηαη 

ζρεδφλ πεξηκεηξηθά ησλ πεδηλψλ ηκεκάησλ θαη απνηειεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ 

πδξνθξίηε (φξην) ησλ γεηηνληθψλ πεδηλψλ ηκεκάησλ. Δληνπίδεηαη θπξίσο πξνο ηα 

λφηηα ηεο νξεηλήο δψλεο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο Οξεζηηάδαο, πνπ εληνπίδεηαη 

πξνο ηα βφξεηα θαη δπηηθά ηεο. Οη ινθψδεηο εθηάζεηο ζήκεξα θαηαιακβάλνπλ κία 

αξθεηά κεγάιε έθηαζε θπξίσο ζην δηακέξηζκα ηεο Θξάθεο. 

Σν αλάγιπθν απηψλ ησλ πεξηνρψλ παξνπζηάδεη κία αλνκνηνκνξθία, άιινηε αδξφ, 

άιινηε πην έληνλν, άιινηε αξθεηά ήπην. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλνκνηφκνξθε 

ιηζνινγηθή ζχζηαζε ησλ πεξηνρψλ ησλ ινθσδψλ εθηάζεσλ θαη ηελ έληνλε ηεθηνληθή 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ησλ  πεξηνρψλ απηψλ είλαη αξαηφ 

ζπγθξηηηθά κε εθείλν ηεο νξεηλήο δψλεο θαη πάληα αλάινγν κε ηε ζχζηαζε θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πεηξψκαηνο πνπ δνκεί ηηο επί κέξνπο πεξηνρέο. Οη πεξηνρέο απηέο 

ζήκεξα απνηεινχλ πεξηνρέο επέθηαζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ή  θαη αθφκε πεξηνρέο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη απνηεινχλ ζε κεγάιν πνζνηφ θαιιηεξγήζηκεο 

εθηάζεηο.. 

Οη αθηέο ηεο ΑΜΘ απφ πιεπξάο κνξθνινγηθψλ θξηηεξίσλ θαηαηάζζνληαη γεληθά: 

α) ζηνλ ηχπν ρακειώλ αθηώλ δειαδή αθηέο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ραιαξά πιηθά 

θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνληαη ζε βάξνο ηεο ζάιαζζαο. ην ηχπν απηφλ 

αλήθεη ε επξχηεξε παξάθηηα δψλε ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ θαζψο θαη ηνπ Γέιηα ηνπ 

Έβξνπ απφ ην πνηακφ κέρξη  ηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο Οη αθηέο απηέο,  

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα ακκψδε θξάγκαηα, ηηο ιηκλνζάιαζζεο, ηνπο βξαρίνλεο θαη 

ηηο ξάρεο, ηα θνηιψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζην παξάθηην πιηθφ θαη ηηο ζίλεο. Δπίζεο 

ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο ρακειψλ αθηψλ κηθξφηεξεο έθηαζεο θαη κήθνπο, εληνπίδεηαη 

ζηε δπηηθή παξάθηηα πεξηνρή ηνπ λνκνχ Καβάιαο (πεξηνρή Ν. Πεξάκνπ θαη 

Κάξηαλεο – Οθξπλίνπ). Μηθξά ηκήκαηα ηέηνησλ αθηψλ εληνπίδνληαη επίζεο θαη ζηα 

δπν λεζηά Θάζνο θαη ακνζξάθε. 

β) ζηνλ ηχπν ησλ αθηώλ πνπ ππνρσξνύλ (πςειέο αθηέο). Σέηνηεο αθηέο 

εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζνληαη ζπκπαγή πεηξψκαηα, φπσο γχξσ απφ 

ην αθξσηήξη Μπαινχζηξα (πεξηνρή Αβδήξσλ) θαη απφ ην αθξσηήξη Αριάδα (λφηηα 

ηνπ ρσξηνχ Ξπιαγαλή) σο ηελ Αιεμαλδξνχπνιε. ηα δπηηθά, ζην λνκφ Καβάιαο, απφ 

ηε Νέα Καξβάιε κέρξη ηελ Νέα Ζξαθιείηζα θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηε Κάξηαλε 

δηαθνπηφκελε απφ αθηέο ρακεινχ ηχπνπ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. ηα 
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λεζηά νη αθηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπρλέο ελαιιαγέο ησλ δχν παξαπάλσ ηχπσλ, 

θπξίσο φκσο επηθξαηνχλ νη πςειέο αθηέο ζηε λήζν ακνζξάθε θαη νη αθηέο ρακεινχ 

ηχπνπ ζηε λήζν Θάζν, πνπ απνηεινχληαη απφ ελαιιαγέο ακκσδψλ θξαγκάησλ θαη 

παξάθηησλ αλαβαζκίδσλ. 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή ησλ αθηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ιαγθνχλσλ ιηκλνζαιαζζψλ, πνπ απνηεινχλ ζπνπδαίνπο πγξνβηφηνπνπο.  

6.1.2. Γεσινγία 

Υάξηεο 1: Γεσινγηθόο ράξηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, πνπ δνκνχλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

ΑΜΘ έρνπλ σο ππφβαζξν ηε γεσηεθηνληθή δψλε ηεο Ρνδφπεο θαη πξνο ηα αλαηνιηθά 

ηελ Πεξηξνδνπηθή δψλε, Σα πεηξψκαηα ηεο δψλεο ηεο Ρνδφπεο πνπ ζπλαληψληαη ζην 

ρψξν ηεο Πεξηθέξεηαο απνηεινχληαη απφ ζεηξέο κεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ, νη 

νπνίεο απφ ηηο παιαηφηεξεο πξνο ηηο λεφηεξεο είλαη νη αθφινπζεο: εηξά Γλεπζίσλ, 

ζεηξά Μαξκάξσλ, ζεηξά Μαξκαξπγηαθψλ ζρηζηνιίζσλ, ζεηξά ρηζηνιίζσλ θαη 

καξκάξσλ. 

Χο πξνο ην είδνο ησλ πεηξσκάησλ παξαηεξείηαη κηα ζαθήο δηάθξηζε ζην ρψξν ηνπ 

δηακεξίζκαηνο ηεο Θξάθεο απφ ην ρψξν ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο. ην δηακέξηζκα ηεο Γ. 

Θξάθεο ιείπεη ζρεδφλ εληειψο ν αλζξαθηθφο ζρεκαηηζκφο κε θπξίαξρε εδψ ηελ 

καξκαξνακθηβνιηηηθή ζεηξά πνπ πεξηέρεη ππεξβαζηθά ζψκαηα κε κηγκαηίηεο θαη 

γλεπζηνπνηεκέλνπο γξαλίηεο θαη γξαλίηεο. Ζ δπηηθή Ρνδφπε (πεξηνρή θπξίσο Αλ. 

Μαθεδνλίαο), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηεο ελφηεηαο ησλ γλεπζίσλ β) θαη 

σο θπξίαξρε ηελ ελφηεηα καξκάξσλ κε ζπλνιηθφ πάρνο 4 km πεξίπνπ. 

Έληνλνο καγκαηηζκφο παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο. Σα 

καγκαηηθά πεηξψκαηα δηαθξίλνληαη ζε εθαηζηεηαθά θαη γξαληηηθά δηαθνξεηηθήο 

ειηθίαο. Ζθαηζηεηαθά πεηξψκαηα δηαθφξσλ εηδψλ εκθαλίδνληαη, είηε ζηα θξάζπεδα 

ηεο νξεηλήο δψλεο είηε βφξεηα απηήο ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο νξεηλήο κάδαο. 

Γξαληηηθά πεηξψκαηα εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ νξεηλή δψλε θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηνρή Χξαίνπ, Iζκάξνπ Οξνπο, Γξαλίηε Γξάκαο θ.ι.π. Γξαληηηθά πεηξψκαηα 

νιηγνθαηληθήο ειηθίαο εκθαλίδνληαη επίζεο ζηελ πεξηνρή Ξάλζεο, Μπξσδάηνπ θαη 

Λεπηνθαξπάο θαζψο θαη ζε κεγάιε έθηαζε ζην φξνο χκβνιν Καβάιαο. 

Οη ινθψδεηο πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινπλ θπξίσο ηα πεδηλά ηκήκαηα, δνκνχληαη απφ 

ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα, φπσο ςεθηδνιαηππνπαγή, ιαηππνπαγή, θξνθαινπαγή, 

καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο, αζβεζηφιηζνπο θαη ςακκίηεο ζε ελαιιαγή κε αξγηιηθνχο 

ζρηζηφιηζνπο, άκκνπο θαη ραιίθηα ζε ελαιιαγή κε αξγίινπο, ιεπηφθθνθα πιηθά 
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εθαηζηεηντδεκαηνγελνχο ζχζηαζεο θαη εληνπίδνληαη ζ' φιν ην δηακέξηζκα. ηε 

γεηηνληά κε ηα θξάζπεδα ηεο νξεηλήο δψλεο, νη ινθψδεηο πεξηνρέο, απνηεινχληαη απφ 

αδξνκεξή πιηθά (ιαηχπεο, θξνθάιεο θ. ά.) δηαθφξσλ κεγεζψλ, πνπ ε ζχζηαζή ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηα πιηθά ηεο αλάληε νξεηλήο πεξηνρήο, θαζψο θαη απφ ιεπηνκεξή, 

θπξίσο αξγηιντιπνχρα. Σέινο ηα πεδηλά ηκήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο, θαιχπηνληαη  απφ 

ηηο λεψηεξεο πξνζρψζεηο ησλ ρεηκάξξσλ θαη πνηακψλ, πνπ δηαθξίλνληαη ζηηο 

απνζέζεηο ηεο επξχηεξεο θνίηεο ησλ αμφλσλ ηεο επηθαλεηαθήο απνζηξάγγηζεο θαη 

απνηεινχληαη απφ αιιεινζπκπιεθφκελεο ζηξψζεηο θξνθαιψλ ραιηθίσλ θαη άκκσλ 

θαη ζε εθείλεο ηεο ππφινηπεο πεδηλήο πεξηνρήο πνπ είλαη ζπγθξηηηθά κε ηηο πξψηεο πην 

ιεπηνκεξείο (άκκνη, αξγηιηθά θαη ηιπψδε πιηθά). Σν πιηθφ ησλ πξνζρψζεσλ 

εθηείλεηαη κέζα ζηνλ θάκπν αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θάζε πνηακνχ ή ρεηκάξξνπ. 

Σν πάρνο ησλ πξνζρψζεσλ απηψλ θπκαίλεηαη ζε πνηθίια φξηα κπνξεί λα εθηηκεζεί 

απφ κεξηθά κέηξα σο κεξηθέο δεθάδεο κέηξα 

6.1.3. Γεώηνπνη 

Παιαηά θαη εγθαηαιειεηκκέλα ιαηνκεία, εξγνζηάζηα κεηαιινπξγίαο θαη θηίζκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ εθ λένπ πφιν έιμεο θαη θίλεηξν 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κφλν αλ 

αληηκεησπηζηνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο γεσηφπσλ ηνπο νπνίνπο ζα είλαη δπλαηφ λα επηζθέπηνληαη εξεπλεηέο, 

παλεπηζηήκηα αιιά θαη απινί ηνπξίζηεο. Δπνκέλσο απαηηείηαη εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

αλάδεημεο ησλ γεσηφπσλ, απφ νκάδα κε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηέηνησλ ζεκάησλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην αίηεκα απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα «Kήξπμε ηεο πεξηνρήο ησλ 

κεηαιιείσλ Κίξθεο σο «ηζηνξηθνχ ηφπνπ» θαη ηνπ θηηξηαθνχ βηνκεραληθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο σο «βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο», ηεο Π.Δ. Έβξνπ» σο κηα πξψηε 

πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Άιιεο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηνπ είδνπο αμηνπνίεζε 

ππάξρνπλ ζηε Θάζν (εξγνζηάζην κεηαιιεχκαηνο ζηα Ληκελάξηα), ζηε Γξάκα 

(ιαηνκεία καξκάξσλ) θ.α. 

6.2. Κιίκα 

Σν θιίκα ηεο ΠΑΜΘ ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ ζηελ παξάθηηα πεξηνρή θαη σο 

κεζεπξσπατθφ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 14
ν
 θαη 16

ν
 C κε κέγάιεο δηαθπκάλζεηο (γηα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ε απνιχηε 

κέγηζηε ηηκή ζεξκνθξαζίαο έθηαζε ηνπο 38
ν
 C θαη ε απφιπηε ειαρίζηε ηνπο -14

ν
 C. 

Ζ βξνρφπησζε ζηελ ΠΑΜΘ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο (ηεηξάκελν 

Ματνο-Απγνπζηνο) παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα 

κε κηθξέο ηηκέο 80-120mm ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνπλ κφιηο ην 30-45% 

ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ θαη πνιχ κεγάιεο ηηκέο, άλσ ησλ 320mm, ζηα νξεηλά 

ηκήκαηα ηεο Ρνδφπεο.  

Οη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ θιίκαηνο απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 67 φπνπ ε ΠΑΜΘ 

παξνπζηάδεη ζρεδφλ φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο θιηκαηηθήο θαηάηαμεο απφ Θαιάζζην 

θιίκα κε μεξφ θαη πνιχ ζεξκφ θαινθαίξη (Csa) κέρξη θαη Ζπεηξσηηθφ αμεξηθφ θιίκα 

κε δξνζεξφ θαινθαίξη (Dfc)  
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Δηθόλα 71: Κιηκαηηθή θαηάηαμε ηεο Διιάδαο θαηά Koppen-Geiger 

 
Πεγή: Γηαιακάο 

Οξηζκνί ησλ θαηεγνξηψλ:  

Σς/ζ = κέζε ζεξκνθξαζία ςπρξφηεξνπ θαη ζεξκφηεξνπ κήλα αληίζηνηρα,  

 pζ = κέζν χςνο πεηνχ ζεξκφηεξνπ κήλα 

Α. Θαιάζζην θιίκα (C): Tς >0 C <18 C 

Csa: Θαι. θιίκα κε δηαθξηηφ μεξφ & πνιχ ζεξκφ ζέξνο (pζ <30 mm & Σζ >22 C) 

Csb: Θαι. θιίκα κε δηαθξηηφ μεξφ θαη ζεξκφ ζέξνο (pζ <30 mm & Σζ <22 C) 

Cfa: Θαιάζζην αμεξηθφ θιίκα κε πνιχ ζεξκφ ζέξνο (pζ >30 mm & Σζ >22 C) 

Cfb: Θαιάζζην αμεξηθφ θιίκα κε ζεξκφ ζέξνο (pζ >30 mm & Σζ <22 C) 

Β. Ζπεηξσηηθφ θιίκα (D): Σς <0 C 

Dsb: Ζπεηξση. θιίκα κε δηαθξηηφ μεξφ & ζεξκφ ζέξνο (pζ <30 mm & Σζ <22 C) 

Dsc: Ζπεηξ. θιίκα κε δηαθξηηφ μεξφ & δξνζεξφ ζέξνο (pζ <30 mm & Σζ <18 C) 

Dfb: Ζπεηξσηηθφ αμεξηθφ θιίκα κε ζεξκφ ζέξνο (pζ >30 mm & Σζ <22 C) 

Dfc: Ζπεηξσηηθφ αμεξηθφ θιίκα κε δξνζεξφ ζέξνο (pζ >30 mm & Σζ <18 C) 

Γ. Κιίκα Τςειψλ Οξέσλ (Σνχλδξαο) (ΔΣ): Σζ <10 – 11 C. 

 

6.3. Οηθνζπζηήκαηα, βηόηνπνη θαη δάζε 

Ζ πεξηθέξεηα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ θάζκαηνο βηνθιηκάησλ, δηαζέηεη κεγάιε 

βηνπνηθηιφηεηα κε 2 θπξίσο ρισξηθέο κνλάδεο (επξσπατθή θαη ηξαλνθαζπηθή) θαη 

πινχζηα παλίδα, θπξίσο νξληζνινγηθή, ζηηο πεξηνρέο Ramsar (Γέιηα Νέζηνπ θαη 

Έβξνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο).  

Ζ Πεξηθέξεηα έρεη κεγάιεο εθηάζεηο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη κάιηζηα ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ πξψελ λνκψλ (ζε φινπο θαιχπηνπλ πάλσ απφ 50% ηεο 

έθηαζεο). Ζ θαηαλνκή ηεο θάιπςεο ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο έρεη σο εμήο: 35% 
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αγξνηηθή γή, 38% δάζε (εθ ησλ νπνίσλ θσλνθάξα 789ρηι ζηξέκ. & πιαηχθπιια 

3322ρηι ζηξεκ,), 15% δαζηθέο εθηάζεηο, 8% βνζθφηνπνη, 2% άγνλεο εθηάζεηο θαη 2% 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Αηζζεηηθά δάζε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί νη πεξηνρέο Γάζνο 

Ακπγδαιεψλνο, Αθξσηήξην Βξαζίδαο θαη Παγγαίν ξνο ηνπ λνκνχ Καβάιαο, 

Ληκέλαο, Μπάκπνπξαο, Θενιφγνο ηεο Θάζνπ θαη δηαηεξεηέα κλεκεία θχζεο ηα δάζε 

νμπάο ζηελ Σζίρια Υατηνχο θαη ηεο θεληξηθήο Ρνδφπεο, ελψ ην δάζνο ηεο Γαδηάο έρεη 

αλαθεξπρζεί Δζληθφ Πάξθν. 

6.3.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηθέξεηαο πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηεζλή ζπκθσλία 

RAMSAR θαη ηα θνηλνηηθά πξνγξάµµαηα CORINE θαη Natura 2000. ηα φξηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ) απαληψληαη 29 πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 (2.275.600 

ζηξέκκαηα θπζηθψλ ηφπσλ, ηα νπνία αλαινγνχλ ζην 16% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο), εθ ησλ νπνίσλ 18 είλαη Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (SCI) θαη 16 

Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ νξληζνπαλίδα (SPA) (βι. επφκελνπο ράξηεο θαη 

Παξάξηεκα). 

Δηθόλα 72: Πεξηνρέο Natura 2000 - Σόπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (SCI) 
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Πεγή: ΤΠΔΚΑ 

Δηθόλα 73: Πεξηνρέο Natura 2000 - Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPA) 

 

Δηθόλα 74: Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο (Δζληθά Πάξθα, δίθηπν Natura) 

 

Πεγή: geodata.gov.gr 

ηε χκβαζε RAMSAR έρνπλ εληαρζεί 4 Τγξνβηφηνπνη: ηα Γέιηα ησλ πνηακψλ 

Νέζηνπ θαη Έβξνπ θαη νη ιίκλεο Βηζησλίδα θαη Ηζµαξίδα. Σν πξφγξαµµα CORINE 

πεξηιακβάλεη 4 πγξνβηφηνπνπο θαη 6 πεξηνρέο ζεκαληηθέο γηα ηελ νξληζνπαλίδα:  

 ην παξζέλν δάζνο Φξαθηνχ λνκνχ Γξάµαο,  

 ην δάζνο Γαδηάο - νπθιίνπ,  

 ην δέιηα ηνπ Έβξνπ 

 ην δέιηαηνπ Νέζηνπ,  

 ηνλ πνηαµφ Νέζην (ηελά - θνηιάδα ηνπ Νέζηνπ),  
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 ηε ιίκλε Βηζησλίδα θαη ηηο ιηκλνζάιαζζεο Πφξην Λάγνο,  

 ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Κνµςάηνπ,  

 ηε ιίκλε Ηζµαξίδα (ή Μεηξηθνχ) θαη ηηο ιηκλνζάιαζζεο Ρνδφπεο,  

 ηελ θνηιάδα πνηακνχ Φηιηνπξί, θαη  

 ην παξαπνηάκην δάζνο Έβξνπ – Οξεζηηάδαο. 

 

Σέινο, ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 8 πγξφηνπνη ηεο ακνζξάθεο, νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζην 

ΦΔΚ ΑΑΠ/229/2012 «Έγθξηζε θαηαιφγνπ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ θαη 

θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κηθξψλ 

παξάθηησλ πγξνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ». 

Πίλαθαο 18: Μηθξνί Νεζησηηθνί Τγξόηνπνη ζηελ ΑΜΘ 

Ολνκαζία Κσδηθφο Έθηαζε (ζηξέκαηα) 

Δθβνιή πνηακνχ Βάηνπ Τ111SΑΣ001 66 

Δθβνιή ξχαθα Φνληά Τ111SΑΣ002 55 

Έινο Παιαηάπνιεο Τ111SΑΣ007 14 

Έινο Αλψλπκν (Φνληά) Τ111SΑΣ008 11 

Δθβνιή ξχαθα Καηζακπά Τ111SΑΣ009 13 

Λίκλε ζην Φπιάθην Τ111SΑΣ011 10 

Βδεινιίκλε Τ111SΑΣ012 27 

Δθβνιή Ξεξνπνηάκνπ Τ111SΑΣ013 52 

ηελ πεξηθέξεηα έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αηζζεηηθά δάζε, νη πεξηνρέο ηεο ΠΔ 

Καβάιαο: Γάζνο Αµπγδαιεψλνο, Αθξσηήξην Βξαζίδαο, Παγγαίν ξνο, Ληµέλαο 

Θάζνπ, Μπάµπνπξαο Αιπθήο Θάζνπ, πεξηνρή Θενιφγνπ Θάζνπ. 

 

Σέινο, ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ έρνπλ ζπγθξνηεζεί νη αθφινπζνη ηέζζεξεηο Φνξείο 

Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην ΤΠΔΚΑ: 

 Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ- Βηζησλίδαο- Ηζκαξίδαο 

 Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο 

 Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ 

 Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ 

Ήδε, κε ζρεηηθφ λνκνζρέδην πνπ έρεη ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε, πξνβιέπεηαη ε 

ζπγρψλεπζε
101

 ησλ θνξέσλ ζε δχν εληαίνπο θνξείο, πνπ επνπηεχνληαη απφ ην 

ΤΠΔΚΑ.  

                                                 
101

 Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 10 ηνπ Ν πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

«α) Σν λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Έβξνπ» θαη ην λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία 

«Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γάζνπο Γαδηάο», πνπ ηδξχζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 

2742/1999 ( 207 Α‟)`), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3044/2002 ( 197 Α΄) ζπγρσλεχνληαη 

θαη ζπληζηνχλ λέν λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Έβξνπ & Γάζνπο Γαδηάο». 

ην λέν θνξέα πεξηέξρεηαη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ, ηεο πεξηνπζίαο (ελεξγεηηθφ –παζεηηθφ), ησλ 

ζέζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη κε ηελ παξάγξαθν απηή, θαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο, ζηα νπνία ν θνξέαο πνπ ζπληζηάηαη ππεηζέξρεηαη σο θαζνιηθφο 

δηάδνρφο ηνπο. Ο θνξέαο πνπ ζπληζηάηαη έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επνπηεχεηαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2742/1999 θαη ηνπ λ. 1650/1986. Ζ έδξα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο είλαη ε Σξαταλνχπνιε 

Έβξνπ.  

β) Σν λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ- Βηζησλίδαο- Ηζκαξίδαο», θαη ην 

λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο», πνπ ηδξχζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 

10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2742/1999 (207 Α`) ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ.3044/2002 
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6.3.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα - Σάζεηο 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη έκκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή αιιά θπξίσο κε ηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. Οη δεθαεηίεο ηνπ „60 θαη „70 ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηνπο πγξνβηφηνπνπο. 

Σα εγγεηνβειηησηηθά θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη ηδηαίηεξα νη απνμεξάλζεηο 

απνηέιεζαλ ηελ θχξηα αηηία ηεο εμαθάληζεο πνιιψλ απ' απηνχο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ππφινηπσλ. Δπίζεο νη εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο, πνπ είραλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

εμάληιεζε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ ππφγεηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη ηελ 

αιφγηζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, πξνθαινχλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα ζηνπο πγξνβηφηνπνπο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ζήκεξα 

πξνζηαηεχνληαη ηφζν απφ ηελ Δ.Δ, φζν θαη απφ ηε δηεζλή ζχκβαζε Ramsar θαζψο 

θαη απφ άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο. 

Ζ ζεζκνζέηεζε φκσο ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία δελ ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο. Οη έληνλεο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ηδίσο απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (ξχπαλζε, ζπλσζηηζκφο, ιαζξνζεξία θαη 

ιαζξνυινηνκία, θιπ.) δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ξηδηθά απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

θνξείο δηαρείξηζεο, φπνπ απηνί έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη ζπγθξνηεζεί. Οη Φ.Γ. έσο 

ζήκεξα θαηά θαλφλα ππνιεηηνπξγνχλ, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ, 

ελψ ήδε ζρεδηάδεηαη ε αλαδηνξγάλσζε, ζπγρψλεπζε ή αλαθαηαλνκή ηνπο. 

Έηζη, νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θηλδπλεχνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

ιαζξνζεξία, ε ιαζξνυινηνµία, νη ππξθαγηέο, ηα πγξά απφβιεηα ησλ θηελνηξνθηθψλ 

θαη κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη ε ξχπαλζε απφ ηα αζηηθά ιχκαηα. Σέινο, ην 

ζχζηεκα ησλ πγξνηφπσλ (ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο Ramsar θαη Natura 2000) απεηιείηαη 

θπξίσο απφ ηελ κε νξζή δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ. 

6.3.3. πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα – Γπλαηόηεηεο 

Σν πινχζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηθέξεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ 

ηνπξηζηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ νηθνινγηθή ηνπ δε ζεκαζία είλαη κεγάιε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ: 

α) ηε κεγάιε πνηθηιία βηνηόπσλ. ίγνπξα δελ ζπλαληψληαη ζε άιιν νηθνζχζηεκα 

ζηελ Διιάδα παξαπνηάκηα δάζε, πθάικπξεο ιίκλεο, πγξνιίβαδα, ιίκλεο γιπθνχ 

λεξνχ, ιηκλνζάιαζζεο, αικπξφβαιηνη, ακκνζίλεο, βξαρψδεηο αθηέο  θαη λεζίδεο 

θνληά ζηηο αθηέο. 

β) ηε κεγάιε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη βηόηνπνη. Απφ ην λνκφ Καβάιαο 

εθηείλνληαη αλαηνιηθά, παξαιηαθά θαη ζε βάζνο αξθεηψλ ρηιηνκέηξσλ, κέρξη ην λνκφ 

Ρνδφπεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κέρξη ηνλ πνηακφ Έβξν.  

γ) ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε πιεζπζκώλ δηαθόξσλ εηδώλ παλίδαο (250.000 

πεξίπνπ πδξφβηα πνπιηά μερεηκσληάδνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο). 

                                                                                                                                            
(197 Α ζπγρσλεχνληαη θαη ζπληζηνχλ λέν λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Οηθνζπζηεκάησλ Ρνδφπεο- Νέζηνπ – Βηζησλίδαο- Ηζκαξίδαο». ην λέν θνξέα πεξηέξρεηαη ην ζχλνιν 

ησλ αξκνδηνηήησλ, ηεο πεξηνπζίαο (ελεξγεηηθφ –παζεηηθφ) ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη κε ηελ παξάγξαθν απηή, θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο, ζηα 

νπνία ν θνξέαο πνπ ζπληζηάηαη ππεηζέξρεηαη σο θαζνιηθφο δηάδνρφο ηνπο. Ο θνξέαο πνπ ζπληζηάηαη 

έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2742/1999 σο 

ηζρχεη θαη ηνπ λ. 1650/1986. Ζ έδξα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο είλαη ην Πφξην Λάγνο Ξάλζεο.» 
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ε) ζηελ παξνπζία πνιιώλ ζπάλησλ εηδώλ ρισξίδαο - παλίδαο θαη κάιηζηα εηδψλ 

πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν (πάλσ απφ 110 είδε πνπιηψλ 

πνπ παξαηεξήζεθαλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θφθθηλν θαηάινγν). 

ζη) ηε θπζηθόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ βηφηνπσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

6.4. Τδαηηθνί Πόξνη 

6.4.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ έρεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ιφγσ ησλ 

κεγάισλ πνηακψλ πνπ ηελ δηαζρίδνπλ, δειαδή ηνπ Νέζηνπ, ηνπ Έβξνπ θαη κέξνο ηνπ 

παξαπφηακνπ ηνπ Άξδα. Απφ πιεπξάο πδαηηθψλ πφξσλ, αλήθεη ζε δπν πδαηηθά 

δηακεξίζκαηα: ην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θξάθεο (GR12) - πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ιεθάλε ηνπ Νέζηνπ θαη ηε Θξάθε θαη είλαη ην πινπζηφηεξν παλειιαδηθά - θαη ην 

πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (GR11) - πνπ θαιχπηεη ην ηκήκα 

ηεο πεξηθέξεηαο δπηηθά ηεο ιεθάλεο ηνπ Νέζηνπ θαη θαηαηάζζεηαη 5ν κεηαμχ ησλ 

πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο.  

a. Τπόγεηνη Τδαηηθνί Πόξνη  

Οη πδξνθφξνη νξίδνληεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο 

δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) ζηνπο πξνζρσκαηηθνχο 

πδξνθφξνπο ησλ θνθθσδψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηα πεδηλά ηκήκαηα β) 

ζηνπο θαξζηηθνχο πδξνθφξνπο ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ θαη γ) ζηνπο ξσγκψδεο 

πδξνθφξνπο θαη ηνπο πδξνθφξνπο ησλ ζπλεθηηθψλ πεηξσκάησλ (νη δπν ηειεπηαίνη 

εληνπίδνληαη ζηελ νξεηλή δψλε). 

Πξνζρσκαηηθά Τδξνθόξα πζηήκαηα: Οη πξνζρσκαηηθνί πδξνθφξνη 

(ηεηαξηνγελείο ή λενγελείο απνζέζεηο) θνθθσδψλ ζρεκαηηζκψλ αλαπηχζζνληαη 

θπξίσο ζηα πεδηλά θαη εκηινθψδε ηκήκαηα θαη παξνπζηάδνπλ γεληθά κεγάια πάρε
102

. 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ην πδαηηθφ δπλακηθφ ζήκεξα ησλ πεδηλψλ εθηάζεσλ έρεη 

εμαληιήζεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απμεκέλσλ 

αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ. Μαξηπξία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη, ε 

ζπλερήο πηψζε ζηάζκεο θαη ν εμαλαγθαζκφο ζε βαζχηεξεο γεσηξήζεηο, κε 

ζπλεπαγφκελν ην κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο, ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο άληιεζεο 

ηνπ λεξνχ θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

Δπηπιένλ ζηα παξάθηηα δπλακηθά πεδία ραξαθηεξηζηηθφ γεγνλφο ηεο ππεξάληιεζεο 

(άληιεζε πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ) είλαη ε 

δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο ζηα ππφγεηα λεξά γηα πνιιά ρηιηφκεηξα ζηελ ελδνρψξα, κε 

απνηέιεζκα εθηφο απφ ηελ αικχξηζε ησλ λεξψλ λα παξαηεξείηαη ζπρλά θαη ην 

θαηλφκελν ηεο αικχξηζεο ησλ εδαθψλ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θαηλφκελν ηεο 

εξεκνπνίεζεο.  

Καξζηηθά Τδξνθόξα πζηήκαηα:  Σα κάξκαξα θαη νη αζβεζηφιηζνη δνκνχλ 

κεγάιν κέξνο ησλ νξεηλψλ φγθσλ δπηηθά ηνπ Νέζηνπ πνηακνχ (ηκήκα Αλ. 

Μαθεδνλίαο), ραξαθηεξηζηηθά ηα κάξκαξα ησλ νξέσλ ηνπ Αγθίζηξνπ, ηνπ 

                                                 
102

 Οη Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ιηζνινγηθή θαη ζηξσκαηνγξαθηθή νκνηνκνξθία, 

ηφζν θαηά ηελ νξηδφληηα φζν θαη θαηά ηελ θαηαθφξπθε δηεχζπλζε. Δίλαη ραιαξνί, εκηραιαξνί 

ζρεκαηηζκνί πνπ απνηεινχληαη απφ αδξνκεξέο - θιαζηηθφ πιηθφ φπσο ράιηθεο, ιαηχπεο, ςεθίδεο θαη 

θξνθάιεο ζε πξνζκίμεηο κε ιεπηνκεξέζηεξα πιηθά φπσο άκκνη, άξγηινη θαη ηιπνπεινί. Ζ δηακφξθσζε 

ησλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ιηζνινγηθή θαη θνθθνκεηξηθή ηνπο ζχζηαζε, ηε ζηξσκαηνγξαθηθή 

ηνπο δηάηαμε θαη ην πάρνο ηνπο. Απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ απηψλ είλαη ν ζρεκαηηζκφο θαηά ζέζεηο 

ειεχζεξσλ, κεξηθψο ππφ πίεζε ή ππφ πίεζε πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ. 
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Μελνηθίνπ, ηνπ Φαιαθξνχ, ηνπ Παγγαίνπ θαη ηεο Λεθάλεο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

αμηφινγν πάρνο θαη ζεκαληηθή επηθαλεηαθή εμάπισζε. Παξνπζηάδνπλ έληνλε 

ηεθηνληθή θαηαπφλεζε θαη θεξκαηηζκφ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηζρπξή θαξζηηθνπνίεζε 

ηεο κάδαο ηνπο κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο πινχζηαο 

θαξζηηθήο πδξνθνξίαο. Σα παξαπάλσ αλαπηχγκαηα ησλ καξκάξσλ, θηινμελνχλ ζηα 

θξαζπεδά ηνπο θαη ηδηαίηεξα πξνο ηελ πιεπξά ησλ πεδηλψλ εθηάζεσλ, πνιιέο θαη 

δπλακηθέο πεγέο, ην λεξφ ησλ νπνίσλ ζήκεξα κεξηθψο αμηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο 

ρξήζεηο θαη θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο χδξεπζεο. ην ζχλνιν ηνπ δήκνπ 

Γξάκαο, ηνπ δήκνπ Γνμάηνπ, ηνπ Γήκνπ Καβάιαο,  ηνπ δήκνπ Νέζηνπ, ηνπ δήκνπ 

Σνπείξνπ θαη ζην 70% ηνπ δήκνπ Ξάλζεο, νη πδξεπηηθέο αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη απφ 

ηα θαξζηηθά λεξά θπξίσο ησλ δπλακηθψλ πεγψλ ησλ παξαπάλσ καξκάξσλ. Μηα 

ζσζηή δηαρείξηζε, ε νπνία απαηηεί ζεκαληηθά φκσο έξγα ππνδνκήο (δεμακελέο 

απνζήθεπζεο), ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη θαη άιιεο απμεκέλεο (αξδεπηηθέο) αλάγθεο, 

θπξίσο ησλ πεξηνρψλ ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο.  

Τδξνθόξνη ζπλεθηηθώλ ζρεκαηηζκώλ (ξσγκώδεο πδξνθόξνη): Σα 

κεηακνξθσκέλα θαη ππξηγελή πεηξψκαηα (ζρηζηφιηζνη, γλεχζηνη, ακθηβνιίηεο, 

γξαλίηεο) ραξαθηεξίδνληαη γεληθά απφ κηθξή πδξνπεξαηφηεηα. Καηά ηφπνπο φκσο νη 

ζρεκαηηζκνί εκθαλίδνληαη έληνλα ηεθηνληζκέλνη θαη θεξκαηηζκέλνη κε απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ππφγεηαο πδξνθνξίαο. Ζ δπλακηθφηεηα απηήο ηεο 

πδξνθνξίαο - ε νπνία αλαπηχζζεηαη ηνπηθά θαη πεξηνξηζκέλα θπξίσο ζηελ νξεηλή 

κάδα – είλαη κηθξή έσο κέηξηα θαη νη πδξνθνξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη ηνπηθήο ζεκαζίαο. Ζ ππφγεηα απηή πδξνθνξία ζήκεξα ηθαλνπνηεί 

ηηο πδαηηθέο αλάγθεο νηθηζκψλ ηεο νξεηλήο δψλεο. Δπεηδή ε πδξνθνξία ησλ 

ζρεκαηηζκψλ απηψλ θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ πεγψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα 

αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα, γηα ην ιφγν απηφ ε χδξεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

νηθηζκψλ ηεο νξεηλήο δψλεο γίλεηαη πιεκκειψο, ζε πεξηφδνπο κεγάιεο αλνκβξίαο 

(ζεξηλή πεξίνδν). Απαηηνχληαη ζεκαληηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη (κηθξά θξάγκαηα θαη 

ιηκλνδεμακελέο) έηζη ψζηε κε ηελ απνζήθεπζε ησλ ρεηκεξηλψλ απνξξνψλ λα 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζεξηλέο αλάγθεο. Ζ ζηέξεζε λεξνχ απφ ηα θαηάληη σο 

ζπλεπαθφινπζν ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ ζπγθξάηεζεο λεξνχ, πάληα απαηηείηαη λα 

γίλεηαη βάζεη ηεθκεξησκέλεο κειέηεο. Χο εθ ηνχηνπ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

νθείιεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ειάρηζηε δηαηεξεηέα παξνρή, ε απαξαίηεηε δειαδή 

πεξηβαιινληηθή παξνρή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θαηάληη πεξηνρψλ. 

a.1. Καηαλαιώζεηο Τδαηηθώλ Πόξσλ - Δπάξθεηα 

Ζ επάξθεηα πδαηηθψλ πφξσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ πιενλέθηεκα γηα 

φιεο ζρεδφλ ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά νη κεγαιχηεξνη θαηαλαισηέο είλαη 

ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαη ε βηνκεραλία (ζε παγθφζκην επίπεδν ην 70% ηεο 

θαηαλάισζεο πδαηηθψλ πφξσλ γίλεηαη απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη 20% απφ ηε 

βηνκεραλία). Δπίζεο, ν ηνπξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαηαλαισηήο λεξνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηνηθία (80 έσο 2000 ιίηξα αλά άηνκν αλά εκέξα) θαη κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (θχξηεο θαηαλαιψζεηο: πφηηζκα 

θήπσλ, πηζίλεο, θαηαιχκαηα).  

ηελ ΑΜΘ νη θχξηεο θαηαλαιψζεηο πδαηηθψλ πφξσλ γίλνληαη απφ ηελ γεσξγία θαη 

αθνξνχλ ην 40% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο πνπ αλέξρεηαη ζε 400,000ha πεξίπνπ (35% 

ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο). Οη αξδεπζείζεο εθηάζεηο ην 2001 αλήιζαλ 

ζε 183.600ha ζε δηάθνξεο κεγάιεο πεδηάδεο, φπσο: 

 Ζ θιεηζηή πεδηάδα ησλ λνκψλ Γξάκαο θαη Καβάιαο ζηελ νπνία ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά αξδεπηηθά δίθηπα, ελψ ε πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθψλ εμαξηάηαη απφ 

ηα θξάγκαηα ηεο ΓΔΖ ζην Νέζην (ηακηεπηήξαο Θεζαπξνχ κε σθέιηκν φγθν 565 
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εθ. m
3
, ηακηεπηήξαο Πιαηαλφβξπζεο κε σθέιηκν φγθν 12 εθ. m

3
, ηακηεπηήξαο 

Σεκέλνπο κε σθέιηκν φγθν 6 εθ. m
3
) 

 Ζ πεδηάδα ηνπ λνκνχ Καβάιαο ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ, κε κεγάιν αλάπηπγκα 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη θχξηα θάιπςε απφ ην θξάγκα Σνμνηψλ Νέζηνπ. 

 Οη πεδηάδεο ησλ λνκψλ Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ αξδεχεηαη 

απφ δεκφζηεο ή ηδησηηθέο γεσηξήζεηο 

 Ζ εθηεηακέλε πεδηάδα ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ Έβξνπ θαη ε ζηελφηεξε 

πεδηάδα θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ φπνπ ππάξρνπλ ή θαηαζθεπάδνληαη 

αξδεπηηθά δίθηπα θαη αξδεπηηθά θξάγκαηα. 

a.2. Δπηβαξύλζεηο Τδαηηθώλ Πόξσλ
103

 

Σν δήηεκα ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ αθνξά ηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππφγεηα λεξά 

δηαθξίλεηαη απφ γεσγξαθηθήο άπνςεο ζηελ εηζαγψκελε θαη ζηε γεγελή επηβάξπλζε 

(φζνλ αθνξά ηηο ιεθάλεο απνξξνήο Νέζηνπ, Άξδα θαη Έβξνπ), ελψ αλαθνξηθά κε ηα 

αίηηα, ζε αλζξσπνγελή θαη θπζηθά. 

Απφ πνηνηηθήο πιεπξάο ν π. Νέζηνο δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαζψο ηα 

επίπεδα COD, BOD, EC, δηαιπκέλν νμπγφλν, ζξεπηηθά (άδσην-θψζθνξνο) είλαη ζε 

επίπεδα αξθεηά ρακειά θαη δε ππνδειψλνπλ θάπνηαο κνξθήο εθηεηακέλεο ξχπαλζεο. 

Σν λεξφ απφ αξδεπηηθήο πιεπξάο κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαιφ. 

ζνλ αθνξά ην Γέιηα, ρξεζηκνπνηείηαη ηκήκα ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ γηα ηελ 

θάιπςε αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ηδηαίηεξα πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ κέζα απφ έλα 

εθηεηακέλν δίθηπν αξδεπηηθψλ ηάθξσλ ΣΟΔΒ, πνπ μεθηλά απφ ηελ πεξηνρή Σνμνηψλ 

θαη δηαθιαδίδεηαη ζε Υξπζνχπνιε(δπηηθά), Κξεκαζηή(αλαηνιηθά).  Παξφια απηά  

νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο απνξξνήο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηνπ θπζηθνχ εκπινπηηζκνχ πξνο ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο ηεο πεξηνρήο.  

ιν ην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ είλαη πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαη αλήθεη ηφζν ζην Πάξθν 

ΑΜΘ (ΚΤΑ 44549/2008), φζν θαη ζηε δψλε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 (πην κηθξφ 

πνζνζηφ). Βφξεηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δχν πδξνειεθηξηθά 

έξγα (Θεζαπξνχ, Πιαηαλφβξπζεο) 

Ο π. Έβξνο επηβαξχλεηαη απφ θπηνθάξκαθα θαη πγξά απφβιεηα θαη ιχκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ αζηηθψλ θέληξσλ, κε αλχπαξθηεο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ξένπλ θαζ΄νδφλ πξνο ηα ζχλνξα θαη ηηο εθβνιέο ηνπο. Πξφβιεκα 

πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο πνπ νθείιεηαη θαη ζε γεσινγηθά αίηηα πέξα ησλ 

αλζξσπνγελψλ έρεη εληνπηζηεί θαη ζε δηαζπαξηεο γεσηξήζεηο εληφο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο ηνπ, θαζσο θαη ζην απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηε 

ιεθάλε απνξξνήο. 

ρεηηθά κε ηελ Πεξηθέξεηα πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππνγείσλ πδάησλ, πξνέξρνληαη απφ αζηηθά ιχκαηα νηθηζκψλ, πγξά απφβιεηα 

θηελνηξνθηθψλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα απφ 

κεγάιεο θιίκαθαο θαιιηέξγεηεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, απφ ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, ε Καβάια, Ξάλζε, Κνκνηελή θαη Αιεμαλδξνχπνιε δηαζέηνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ελψ ε 

Γξάκα δελ δηαζέηεη πιήξεο δίθηπν. Οη ππάξρνληεο 19 Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε 

ηνπ ηνπηθνχ πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ πδαηνξεκάησλ. ηηο λφηηεο πιεπξέο, είλαη 

                                                 
103

 Ζ ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα πην γεληθά δεηήκαηα. ην δεχηεξν ζηάδην θάπνηα δεηήκαηα ζα 

εμεηδηθεπηνχλ 
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δηαπηζησκέλν ην θαηλφκελν ησλ πθάικπξσλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ απφ 

ππεξβνιηθή άληιεζε. 

Δπίζεο, επηβαξχλζεηο ζε κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε πνιιέο 

γεσηξήζεηο, έρνπλ σο αίηην ηε γεσινγία ηεο πεξηνρήο θαη ηελ χπαξμε ησλ 

γεσζεξκηθψλ πεδίσλ. 

Σν δήηεκα πνπ αλαθχπηεη, είλαη ε αλάξζσζε ηδηαίηεξα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα λα 

κελ απνηειέζεη δπζκελή κνριφ πίεζεο πξνο ηα πδάηηλα ζψκαηα, σο πξνο ηε πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή ππνβάζκηζή ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα  ψζηε λα 

ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ αιφγηζηε 

ζπαηάιε θαη ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ κέζσ ελφο κεραληζκνχ επηδφηεζεο θαη 

θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ιαλζαζκέλσλ πξαθηηθψλ. 

6.4.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα - Σάζεηο 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο λεξνχ, πξνθχπηεη φηη ην πδαηηθφ 

ηζνδχγην ηεο πεξηθέξεηαο είλαη πιενλαζκαηηθφ. Δλ ηνχηνηο, νη πδαηηθνί πφξνη δελ 

είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνη. Σν ζέκα ηεο απνδνηηθήο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ 

πφξσλ επηθεληξψλεηαη ζηε βηψζηκε αμηνπνίεζε ησ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηθέξεηαο: 

ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα – παξά ην πςειφ δπλακηθφ - ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

εθκεηάιιεπζεο κε βηψζηκν θαζψο παξαηεξείηαη α) ππεξάληιεζε ζηα πεδηλά 

ηκήκαηα, β) έιιεηςε ζε πνιιέο νξεηλέο πεξηνρέο, ελψ γ) έλα κεγάιν ηκήκα ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ παξακέλεη αλαμηνπνίεην. 

Έλα ηδηαίηεξν ζέκα πνπ αθνξά ηελ αεηθνξία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ απνηειεί ε 

πνηνηηθή ηνπο πξνζηαζία. ήκεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ, 

εληνπίδεηαη κηα πιεζψξα ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο. Ζ έιιεηςε πξνζηαζίαο θπξίσο 

ησλ ζεκείσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ χδξεπζε, ζα δεκηνπξγήζεη ζην κέιινλ δπζκελείο 

ζπλζήθεο ζηε πνηφηεηα ησλ λεξψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ γεγνλφηνο ηεο έιιεηςεο 

ζρεδίσλ πξνζηαζίαο απνηειεί ν κεγάινο αξηζκφο δηάζπαξησλ ΥΑΓΑ ζε φιε ηελ 

Πεξηθέξεηα θαη ε χπαξμε κφλν δπν νξγαλσκέλσλ ΥΤΣΑ θαη νπδελφο ΥΤΣΤ. Δπίζεο 

ε χπαξμε κφλν ηεζζάξσλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ δείρλεη ηελ νπζηαζηηθή έιιεηςε 

θξνληίδαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Δλδεηθηηθφ είλαη φηη πνιινί νξεηλνί νηθηζκνί ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 

πγξψλ απνβιήησλ, ηα απνξξίπηνπλ ζε παξαθείκελα ξεχκαηα.  

ε γεληθέο γξακκέο - θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο γηα επάξθεηα κε 

θαιήο πνηφηεηαο λεξφ (ην νπνίν απνηειεί θξίζηκν πφξν πξνζηαζίαο θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο θαη πνηφηεηαο δσήο) – θξίλεηαη αλαγθαία:  

1. Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη  

2. Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή 

ηεο ππεξεθκεηάιιεζεο θαη ε δηεμαγσγή δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ κε ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ δηαζέζηκσλ θαη αλαγθαίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ, πνζνηήησλ. Οη κειέηεο ζα αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία δσλψλ ηερλεηνχ 

εκπινπηηζκνχ θαη ιηκλνδεμακελψλ θαζψο θαη εμέηαζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ λεξνχ απφ 

ηα θξάγκαηα θπξίσο ηνπ Νέζηνπ. 

6.5. Οξπθηόο πινύηνο 

6.5.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ην ρψξν ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. εληνπίδνληαη θνηηάζκαηα θαη εκθαλίζεηο βαζηθψλ 

θαη πνιχηηκσλ κεηάιισλ, ζπάλησλ γαηψλ θαη κεηάιισλ, βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη 

δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ θαζψο θαη πεηξσκάησλ γηα εηδηθέο ρξήζεηο. Ζ 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε πνπ πξνεγήζεθε ζην παξειζφλ θαη έρεη απνηππσζεί ζε 
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εθζέζεηο ηνπ ΗΓΜΔ σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ κεηαιινθνξηψλ (κέηαιια θαη γεσζεξκηθά 

ξεπζηά) θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ κε νηθνλνκηθή πξννπηηθή ζα δψζεη ηελ επθαηξία 

ζηελ πνιηηεία γηα παξαπέξα αμηνπνίεζε ηνπο, κε επαθφινπζν λα πξνθχςνπλ λέεο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Μεηαιιεπηηθή Έξεπλα. Να ζεκεησζεί φηη κε ηνλ φξν 

απνζέκαηα ελλννχληαη νη απνιήςηκνη πφξνη - πνπ έρνπλ εθηηκεζεί απφ κειέηεο - κε 

έλα ζεκαληηθφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο. 

Tα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Δηθόλα 75: Υάξηεο νξπθηνύ πινύηνπ ζηελ πεξηνρή Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

 
Πεγή: ΗΓΜΔ 2011 

a.  Βηνκεραληθά Οξπθηά 

Ο ρψξνο ηεο Αλ.  Μαθεδνλίαο – Θξάθεο εκπεξηέρεη ζεκαληηθφ πινχην ζε 

Βηνκεραληθά Οξπθηά ηα νπνία είλαη: Άζηξηνη (Ν.Έβξνπ, Ν.Γξάκαο), Βνιιαζηνλίηεο 

(Ν.Ξάλζεο, Ν.Γξάκαο), Γξαλαηίηεηο (Ν.Ξάλζεο), Γξαθίηεο (Ν. Γξάκαο, Ν.Ξάλζεο), 

Εεφιηζνη (Ν. Ρνδφπεο, Ν. Έβξνπ), Υαιαδίαο (Ν. Έβξνπ), Κπαλίηεο (ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο Μαξκαξν-ακθηβνιηηηθήο ζεηξάο), Πνδνιάλεο (Ν.Ρνδφπεο, Ν. Έβξνπ), 

Κανιηληηηθέο – εξεθηηηθέο Άξγηιινη (Ν.Έβξνπ), Μπεηνλίηεο (Ν.Ρνδφπεο, Ν.Έβξνπ), 

Ππξηηφιηζνο (Ν.Ρνδφπεο), Κανιίλεο (Ν.Γξάκαο), Υαιαδηναζηξηνχρα Τιηθά 

(Ν.Έβξνπ), Ζκηπνιχηηκνη ιίζνη (Υαιθεδφλην, Σνπάιην, Ακέζπζηνο, Κξχζηαιινη 

δηνςηδίνπ – ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Πεξηθέξηαο). 

b. Γηαθνζκεηηθά θαη Αδξαλή πιηθά  

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ιαηνκείσλ καξκάξνπ βξίζθεηαη ζηνπο Ννκνχο Γξάκαο θαη 

Καβάιαο, κε θχξηα ιαηνκηθά θέληξα ζηηο πεξηνρέο Φαιαθξνχ, Παγγαίνπ, Θάζνπ θαη 

νξέσλ Λεθάλεο ελψ ιαηνκεία ιεηηνπξγνχλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ξάλζεο (Κνκλελά) 

γηα ηελ παξαγσγή ιεπθνχ αζβεζηηηηθνχ καξκάξνπ. ηα 80 ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία 

εμνξχζζνληαη ζπλνιηθά 225.000 m
3
 νγθνκαξκάξσλ, παξαγσγή πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ην 80% ηεο εηήζηαο εγρψξηαο παξαγσγήο.  Ηδηαίηεξα ηα ιεπθά θαη εκίιεπθα κάξκαξα 
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ηεο πεξηνρήο είλαη πεξηδήηεηα ζηελ Διιεληθή αιιά θαη ζηε Γηεζλή αγνξά. Χο πξνο ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη ζρεδηαζκφ απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο θεληξηθνχ θνξέα 

δηαρείξηζεο (Ηλζηηηνχην Μαξκάξνπ) ν νπνίνο νξγαλσκέλα ζα εληζρχζεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ καξκάξσλ θαη ησλ ππνινίπσλ αδξαλψλ απφ ειιεληθέο εηαηξείεο. 

Δθηφο απφ ηα κάξκαξα ζεκαληηθή αμία ηα ηειεπηαία ρξφληα απέθηεζαλ νη 

ζρηζηφιηζνη Διεπζεξνχπνιεο θαη νη ςακκίηεο Μάλδξαο - Αβδήξσλ. 

Σα αδξαλή πιηθά θαη πεηξψκαηα γηα εηδηθέο ρξήζεηο αθζνλνχλ ζηνλ ρψξν ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Σν απνζεκαηηθφ δπλακηθφ ζε αδξαλή πιηθά θαη πεηξψκαηα εηδηθψλ 

ρξήζεσλ είλαη ηεξάζηην θαη επαξθεί γηα ηελ θάιπςε φρη κφλνλ ησλ αλαγθψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. 

c. Μαγγαληνύρα θαη ηδεξνκαγγαληνύρα θνηηάζκαηα 

Ο ρψξνο αλάπηπμεο ησλ Μαγγαληνχρσλ θνηηαζκάησλ εληνπίδεηαη ζηνλ Ν.Γξάκαο. Ζ 

θχξηα ρξήζε ήηαλ ζηελ παξαγσγή κπαηαξηψλ. Ζ εθκεηάιιεπζή ηνπ ζήκεξα 

ζεσξείηαη αζχκθνξε.  

Δθηφο ησλ Μαγγαληνχρσλ θνηηαζκάησλ ηνπ Ν. Γξάκαο ζηελ πεξηνρή Π. Καβάιαο 

εληνπίδνληαη ζηδεξνκαγγαληνχρεο νμεηδσκέλεο κεηαιινθνξίεο κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα  ζε βαζηθά θαη πνιχηηκα κέηαιια θπξίσο ρξπζφ. Σν απνζεκαηηθφ 

ραξαθηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, αιιά ε αλάθηεζε, ιφγσ ηνπ πεξηερφκελνπ 

αξζελνππξίηε, απαηηεί ηδηαίηεξε επεμεξγαζία. Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ είλαη 

θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ πνπ ζπλήζσο 

γίλεηαη είλαη δηάζεζε ζε κνλσκέλεο ρσκάηηλεο δεμακελέο. Πάληα βέβαηα ηίζεηαη ν 

θίλδπλνο αηπρήκαηνο, απφ ηε δηαθπγή πνζφηεηαο πγξνχ απφ ηε δεμακελή. 

d. Πνιύηηκα κέηαιια (Υξπζόο Au – Άξγπξνο Ag) 

Ζ ρξπζνχρνο κεηαιινθνξία εκθαλίδεηαη ζε πξσηνγελή θνηηάζκαηα (απηνθπήο 

Υξπζφο) ζε ειεχζεξε κνξθή, αιιά θαη σο ηειινπξίδηα ηνπ ρξπζνχ εληφο ραιαδηαθψλ 

θιεβψλ ή θιεβηθψλ θνηηαζκάησλ κηθηψλ ζεηνχρσλ κεηαιιεπκάησλ θαη θπξίσο 

ζηδεξνππξίηνπ – αξζελνππξίηνπ. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αλάθηεζε ρξπζνχ δχλαηαη, 

αιιά θαη ζπλδπάδεηαη θαη απφ ηελ αλάθηεζε πνιχηηκσλ παξαπξντφλησλ. 

Σα αλαθηήζηκα απνζέκαηα ησλ θνηηαζκάησλ ρξπζνχ ζηε Θξάθε, θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 19: Αλαθηήζηκα απνζέκαηα θνηηαζκάησλ ρξπζνύ ζηε Θξάθε 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

Υξπζφο (Au) Άξγπξνο 

(Ag) 

Υαιθφο 

(Cu) 

Μέζε πεξηεθηηθφηεηα  

Μεηαιιεχκαηνο  

(ηφλνη θαζαξνχ κεηάιινπ) Au (g/t) Ag (g/t) Cu 

(%) 

Κνηηάζκαηα Αγ. 

Γεκήηξηνο - 

Ορηά  

(πεξηνρή 

Κψλνπ, άπεο) 

24 12 3928 15,65 8,5 0,274 

Κνίηαζκα 

Λφθνο 

Πεξάκαηνο 

38,08 47,57 - 3,78 8,5 - 

Κνίηαζκα 

Νφηην Πέξακα 

5,1 40,7 - 2,4 26,1 - 
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Πεγή: Έξεπλα ηνπ Η.Γ.Μ.Δ., 2010 

Δίλαη θαλεξφ φηη γηα ην θνίηαζκα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Ορηάο εθηφο ηνπ 

ρξπζνχ ζεκαληηθφ παξαπξντφλ απνηειεί ν ραιθφο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ν άξγπξνο.  

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ γηα ηα θνηηάζκαηα ηνπ Λφθνπ θαη Ννηίνπ Πεξάκαηνο 

ζεκαληηθφ παξαπξντφλ απνηειεί ν Άξγπξνο. Ο ραιθφο δελ έρεη θακηά ζεκαζία 

Ο ραιθφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο φπσο ζηα θνηηάζκαηα Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη 

Ορηάο. Δπί πιένλ ην κεηάιιεπκα ησλ Πεχθσλ είλαη πινχζην ζε Σειινχξην (Te), 

Βαλάδην (V), θαη Καζζίηεξν (Sn). Αλάιπζε ηπραίνπ δείγκαηνο πνπ πεξηείρε 

Σειινπξηνχρνπο πνιπκεηαιιίηεο κε απνκείμεηο απηνθπνχο Σειινπξίνπ έδσζε πςειέο 

πεξηεθηηθφηεηεο ζε Σειινχξην. 

ην ρψξν ηεο Θξάθεο, ηα επηζεξκηθά ζπζηήκαηα έρνπλ κηα ζεκαληηθή πξννπηηθή θαη 

απνηεινχλ πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζπζηήκαηα γηα ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο ρξπζνχ. Χο 

εθ ηνχηνπ πεξαηηέξσ έξεπλαο ρξήδνπλ νη πεξηνρέο:  

 Πεξηνρή Πεχθσλ,  

 Πεξηνρή Παζά ιφθνπ (Νφηην ηκήκα πεξηνρήο Πεχθσλ),  

 Πεξηνρή Γεκφζηνπ Μεηαιιείνπ Κίξθεο (Αλαηνιηθφ ηκήκα πεξηνρήο Κψλνπ, 

απψλ φπνπ εληνπίδεηαη ρξπζφο καδί κε Υαιθφο (Cu) θαη Μνιπβδαίλην (Mo), 

αιιά θαη ζεηνχρν κεηάιιεπκα γαιελίηε κε πνζνζηφ αξγχξνπ) γηα θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο ππάξρεη ήδε ηζηνξηθφ εθκεηάιιεπζεο.  

Υξπζφο εληνπίζζεθε επίζεο ζε ιηζηβελίηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Βπξζίλεο. Οη 

ιηζηβελίηεο απνηεινχλ λέν θνηηαζκαηνινγηθφ ηχπν κε άγλσζηεο πξννπηηθέο θαζψο 

εθηφο απφ Au, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη άιια αμηνπνηήζηκα κέηαιια. Γεληθά καδί 

κε Υξπζφ (Au), ζε θάζε θνίηαζκα ππάξρνπλ ζπλήζσο θαη άιια κέηαιια αθφκε θαη 

ζπάληεο γαηέο. Αθφκε θαη αλ θάπνην θνίηαζκα έρεη ραξαθηεξηζηεί, ε αλαινγία 

Υξπζνχ - Υαιθνχ (θαη Άξγπξνπ) θαη άιισλ κεηάιισλ πνηθίιιεη θαηά πεξίπησζε θαη 

σο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη δηεξεχληζε θαζψο απφ ηα παξαπξντφληα ηεο πξσηνγελνχο 

επεμεξγαζίαο, κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη άιια κέηαιια ζε δεχηεξν ζηάδην. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ Άξγπξν (Ag), ε εθκεηάιιεπζή ηνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ σο 

πηζαλή ζπλεθκεηάιιεπζε κηθηψλ ζεηνχρσλ (γαιελίηε), αιιά θαη Υξπζφ (Αu), απφ ηα 

νπνία δχλαηαη λα ιεθζεί σο παξαπξντφλ. ε γεληθέο γξακκέο νπνηαδήπνηε 

εθκεηάιιεπζε Au-θνηηαζκάησλ, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο ζπλεθκεηάιιεπζε θαη 

άιισλ κεηάιισλ. 

e. Πιαηηλνεηδή 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο (θαηαιχηεο, ζηελ ηαηξηθή, ζε 

δηάθνξεο βηνκεραληθέο ρξήζεηο) θαη ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζψο πάλσ 

απφ ην 95% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ 5 κφιηο θνηηάζκαηα (Ρσζία, 

Καλαδά-ΖΠΑ, Αθξηθή). ην νθηνιηζηθφ ζχκπιεγκα κηγάδαο - Ραγάδαο - Βπξζίλεο 

εληνπίζζεθαλ πιαηηλνεηδή (ελψζεηο Ηξηδίνπ), πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ζπάληεο γαίεο 

(Γαδνιίδην, Γπζπξφζην).  

f. πάληεο Γαίεο 

Οη ζπάληεο γαίεο απνηεινχλ κηα νκάδα δεθαεπηά κεηάιισλ κε κνλαδηθέο ηδηφηεηεο, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κε νινέλα καδηθφηεξν ηξφπν ζηελ θαηλνηφκν βηνκεραλία 

ηεο πςειήο ηερλνινγίαο: ζηα ιέηδεξ, ζηα θηλεηά ηειέθσλα, ζηηο νζφλεο πγξψλ 

θξπζηάιισλ, ζηελ θαηαζθεπή αεξνζθαθψλ, ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα, θ.α. Χζηφζν, 

απφ ηα ζηνηρεία απηά εμαξηψληαη θαη νη λέεο «πξάζηλεο» βηνκεραλίεο: νη κπαηαξίεο 

ησλ πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ, ηα θσηνβνιηατθά, νη ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο 

ή νη ηνπξκπίλεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Γελ ππάξρεη ζαθήο εηθφλα σο πξνο ηελ πιήξε 



 

170 

 

έθηαζε ζηελ νπνία απηά εληνπίδνληαη. Οξηζκέλεο πνηνηηθέο θαη εκηπνζνηηθέο 

αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεηγκάησλ ζην εμσηεξηθφ έδσζαλ 

ελδηαθέξνπζεο ηηκέο ζε Γεκήηξην ή έξην (Ce) Πξαζενδχκην (Pr), Νενδχκην (Nd), 

Γαδνιίλην (Gd), Γπζπξφζην (Dy) θαη Τηηέξβην (Τb). 

g. Μεηαιιεύκαηα πνπ ζηεξνύληαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο 

ηελ ΑΜΘ ππάξρεη θαη κία ζεηξά κεηαιιεπκάησλ πνπ – ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο 

– παξνπζηάδνπλ ειάρηζηε ή θακία κειινληηθή πξννπηηθή. Απηά είλαη: 

Μεηαιιεχκαηα κεηθηψλ ζεηνχρσλ (PbS-ZnS)  ζηε Θάζν ζηελ Κίξθε θαη ζηηο Θέξκεο 

Ξάλζεο. ηηο Θέξκεο εκθαλίδεηαη ζπκπαγέο κεηάιιεπκα γαιελίηε (PbS) ζεκαληηθνχ 

πάρνπο. 

Μεηαιιεχκαηα Υαιθνχ κεκνλσκέλα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο κε 

θπξίαξρε ηε κνξθή ηνπ ραιθνππξίηε (CuFeS2) θαη παξάιιειε εκθάληζε 

ζηδεξνππξίηε (FeS2).  

Αληηκφλην Sb ζηηο πεξηνρέο Υιφεο θαη Καιιπληεξίνπ ηνπ Ν. Ρνδφπεο. 

Υξσκίηεο (FeCr2O4) σο επηκήθε θαθνεηδή ζψκαηα ζην ππεξβαζηθφ ζψκα Γαδηάο 

νπθιίνπ. 

Νηθέιην (Νi) ζηνπο πεξηδνηίηεο ηνπ νπθιίνπ. 

Μνιπβδαίλην Μν ζηνπο λ. Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Γξάκαο θπξίσο σο κνιπβδαηλίηεο 

ΜoS2 ζε ζπλδπαζκφ κε ραιαδία, θζνξίηε, ζηδεξνππξίηε. 

ηδεξνππξίηεο (FeS2) ζηνπο λ. Έβξνπ, Γξάκαο, Καβάιαο (Παγγαίν). πάληα 

ζπκκεηέρνπλ θαη άιια ζεηνχρα νξπθηά (γαιελίηεο PbS, ζθαιεξίηεο ZnS, 

ραιθνππξίηεο CuFeS2). 

h. Ληγλίηεο 

Απφ πιεπξάο απνζεκάησλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία, απηά εληνπίδνληαη ζηελ εχθνξε 

ιεθάλε Γξάκαο (απνζέκαηα 900 εθ. ηφλσλ), γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο σο 

πξνο ηελ αμηνπνίεζή ηνπο (αγξνηηθή νηθνλνκία – νηθηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ), 

ελψ ειπηδνθφξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε ιεθάλε ηεο Οξεζηηάδαο. Δθηφο απφ 

ιηγλίηε δηαζέηεη θαη έλα κεγάιν θνίηαζκα Σχξθεο ζηελ πεξηνρή ησλ Φηιίππσλ 

(Αλαηνιηθή Μαθεδνλία).  

Ληγληηηθό θνίηαζκα Γξάκαο: είλαη έθηαζεο κεγαιχηεξεο ησλ 100Km
2
 κε πνζφηεηεο 

ηεο ηάμεσο ησλ 1550 εθαη ηφλλσλ εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 950εθαη είλαη 

αμηνπνηήζηκα. Ζ ζεξκνγφλνο δχλακε φκσο είλαη ζρεηηθά κηθξή (πεξίπνπ 

1000kcal/kg) ζπγθξηηηθά κε απηή ηεο θνηιάδαο ηεο Πηνιεκατδαο θαη αληίζηνηρε κε 

ηελ θαιχηεξε ηεο Μεγαιφπνιεο ψζηε ζπλνιηθά λα αληηζηνηρεί ζε 95Mtoe αιιά 

πάλησο ηθαλή γηα ηελ ηξνθνδνζία 3 κε 4 κνλάδσλ ηζρχνο 300MW, δειαδή 

αληίζηνηρή απηήο ηνπ ΑΖ Καξδηάο. ε πεξίπησζε άξζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ (πνιχ 

δχζθνια είλαη ε αιήζεηα), απηά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζε ΑΠΔ (ψζηε ηα απνζέκαηα λα δηαξθέζνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαη λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθφ 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα CO2). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ην ζέκα ζρεηηθά κε 

ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο έρεη ήδε γλσκνδνηήζεη θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην (Δ.Γ.) 

χζηεξα απφ πξνζθπγή ηεο ΓΔΖ. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ Δ.Γ. ε ΓΔΖ δελ έρεη 

απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, θαζψο απηφ αλήθεη ζην ειιεληθφ 

δεκφζην.  

Κνίηαζκα ηύξθεο Φηιίππσλ: Σν θνίηαζκα απηφ, ην κεγαιχηεξν θνίηαζκα ηχξθεο 

παγθνζκίσο, έρεη κεγάιε ζεξκνγφλν δχλακε ( ηεο ηάμεσο ησλ 5500kcal/kg) θαη 

εθηηκάηαη ζε 1000 εθαη ηφλνπο μεξήο χιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 125 Mtoe (ε 
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ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

θαη ζεξκφηεηαο απφ φιεο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο ην 2010 ήηαλ 11Μtoe)  

Τπάξρνπλ επίζεο ηα εμήο κηθξφηεξα θνηηάζκαηα: 

Ληγληηηθό θνίηαζκα αππώλ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 400εθαη ηφλλσλ πεξίπνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 50Mtoe 

Ληγληηηθό θνίηαζκα Παξαλεζηίνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 20εθαη ηφλλσλ αιιά κε 

θαηψηεξε ζεξκνγφλν δχλακε 4200kcal/kg ψζηε λα αληηζηνηρεί ζε 8Mtoe 

Ληγληηηθό θνίηαζκα Παγγαίνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 6εθαη ηφλλσλ κε θαηψηεξε 

ζεξκνγφλν δχλακε 3200kcal/kg ψζηε λα αληηζηνηρεί ζε 2Mtoe 

Κνίηαζκα Ληζάλζξαθα Αηκόληνπ Κνηύλεο κε κεγάιε ΚΘΓ (7000kcal/kg) αιιά κε 

πνιχ κηθξφ φγθν (ca 400kton) θαη ζε ιεπηά ζηξψκαηα  

Ζ αμηνπνίεζε ή κε θαη κε πνηνχο φξνπο φισλ απηψλ ησλ θνηηαζκάησλ δελ επηδέρεηαη 

κηα κνλνζήκαληε απάληεζε. Καη απηφ γηαηί νη βεβαησκέλεο πνζφηεηεο είλαη πνιχ 

κεγάιεο. Δλ ηνχηνηο ζπλαξηάηαη κε ζεκαληηθέο ζπγθξνχζεηο ρξήζεο γεο θαη 

επνκέλσο απαηηεί πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε. 

i. Οπξάλην U 

εκαληηθφ θνίηαζκα παξαηεξείηαη ζηα Γηπφηακα Γξάκαο. Λφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζε 

πνιχ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο, ε εθκεηάιιεπζε νπνηνπδήπνηε απνζέκαηνο, 

απνηειεί δήηεκα εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

6.5.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα 

Με βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, απνηειεί δεδνκέλν φηη ε νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα παξέκβαζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζα πξνθαιέζεη 

ζπγθξνχζεηο ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Αλακθηζβήηεηα είλαη αλαγθαίν λα 

εμαθξηβσζνχλ ζε βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν επίπεδν νη νηθνλνκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Γηαθξίλνληαη δχν ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηείηαη κηα ζπζηεκηθψο ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε: 

 Ζ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ ρξπζνχ θαη άιισλ κεηάιισλ 

 Ζ εθκεηάιιεπζε ιηγληηηθψλ θνηηαζκάησλ Γξάκαο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα 

απφ ηηο πην εχθνξεο πεδηάδεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

Πξφθεηηαη γηα δχν δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη θαη ππάξρεη 

δηακάρε σο πξνο ηα νθέιε ζπγθξηηηθά κε ηα θφζηε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε απφ απηέο. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη: ηα πεηξέιαηα 

αλνηρηά ηεο Καβάιαο ηα νπνία είλαη ήδε πξνο εθκεηάιιεπζε, αιιά δε ζεσξνχληαη 

αηηία ζπγθξνχζεσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, παξά κφλν ζε επίπεδν ΑΟΕ, θαη ηα 

θνηηάζκαηα νπξαλίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο. 

Σα πξνβιήκαηα ζηελ εμφξπμε ησλ καξκάξσλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη κεγάια θαη 

πνιιέο θνξέο αμεπέξαζηα, θαη αθνξνχλ ηφζν ηα νηθνλνκηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν 

θαη ην πεξηβάιινλ. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηα ζηείξα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ηα νπνία ιφγσ ηεο κεγάιεο ζε φγθν πνζφηεηά ηνπο απνηίζεληαη 

ζε θάπνηα παξαπιήζηα ζην ιαηνκείν έθηαζε, δεζκεχνληαο έηζη πνιχηηκν ρψξν, 

πξνθαιψληαο πεξαηηέξσ αιιαγέο ζην ηνπίν θαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο κε άιιεο ρξήζεηο 

(π.ρ. ηνπξηζκφο ζηε Θάζν). χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο 

ην δήηεκα έγθεηηαη ζηε πεξαηηέξσ δηάζεζε ηνπο.  

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ πνιιά ιαηνκεία εγθαηαιείπνληαη. 

Πξέπεη λα εθηηκεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επαλαιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ εγθαηαιεηκκέλσλ 

ιαηνκείσλ, κε λέεο ηερληθέο εμφξπμεο (ππφγεηεο εθκεηαιιεχζεηο) ψζηε λ‟ 

απνθεχγεηαη ε άζθνπε ιαηφκεπζε κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα.  
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6.5.3. πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα – Γπλαηόηεηεο 

Σα ιεπθά θαη εκίιεπθα κάξκαξα ηεο πεξηνρήο είλαη πεξηδήηεηα ζηελ Διιεληθή θαη 

Γηεζλή αγνξά. Έλαο αμηφινγνο αξηζκφο ιαηνκείσλ εμφξπμεο καξκάξνπ θαζηζηνχλ 

ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο έλαλ ζεκαληηθφηαην νηθνλνκηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή νηθνλνκία.  

Απφ ηα ππάξρνληα βηνκεραληθά νξπθηά, ππφ εθκεηάιιεπζε είλαη νη Άζηξηνη, ν 

Κανιίλεο, θαη Υαιαδνππξηηηθά Τιηθά. Άιια βηνκεραληθά νξπθηά ηα νπνία δελ 

ηεινχλ ππφ εθκεηάιιεπζε αιιά παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

Εεφιηζνπο (βηνκεραληθφ νξπθηφ κε επξεία ρξήζε ζε πνιιά πεδία), θαη νη 

εθαηζηεηαθνί ηφθθνη (γηα ηε δεκηνπξγία Πνδνιαληθνχ ηζηκέληνπ). 

Λακβάλνληαο ππ` φςηλ ην επλντθφ γεσινγηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη επίζεο λα 

αλαδεηεζνχλ ζπγθεληξψζεηο Λεπθνρξχζνπ (Pt) θαη Παιιαδίνπ (Pd) θαη ε έξεπλα ζα 

πξέπεη λα επεθηαζεί ψζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη αμηνπνηήζηκα. 

ην νθηνιηζηθφ ζχκπιεγκα κηγάδαο - Ραγάδαο - Βπξζίλεο (ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο 

Γπηηθήο Ρνδφπεο θνληά ζηα ζχλνξα) ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα εληνπηζκφ 

πιαηηλνεηδψλ θαη ζπάλησλ γαηψλ. πάληεο γαίεο είλαη πηζαλφλ λα εληνπηζζνχλ θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο, ζε δψλεο δηάβξσζεο θαη εμαιινίσζεο φπσο π.ρ. ζην ρψξν ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρνδφπεο, θαη ε έξεπλα ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ψζηε λα δηαπηζησζεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη αμηνπνηήζηκα. 

Δπίζεο, ζε παξάθηηεο δψλεο (πεξηνρή Πεξάκαηνο - Αθξνπνηάκνπ) ππάξρνπλ 

ελδηαθέξνπζεο εκθαλίζεηο "Μαχξσλ Άκκσλ". 

6.6. Γεσζεξκηθά πεδία 

6.6.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα απνηειεί ζεκαληηθφ αμηνπνηήζηκν πφξν γηα πεξηθέξεηα, ηεο 

νπνία ην ππέδαθνο δηαζέηεη ζεκαληηθά απνζέκαηα. Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 

ην ΗΓΜΔ κέζα απφ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Β‟ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο αλέιαβε 

ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ γεσζεξκηθψλ θνηηαζκάησλ ζηελ ΑΜΘ έρνληαο 

θαηαζέζεη εθζέζεηο πνπ βεβαηψλνπλ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ πεδίσλ. 

ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. ππάξρνπλ ηα αθφινπζα γεσζεξκηθά πεδία: 

1. Γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο
104

 πεξηνρήο Αξηζηελνχ Αιεμαλδξνχπνιεο 

2. Γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο πεξηνρήο αππψλ-Κξνβχιεο 

3. Γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο πεξηνρήο Λίκλεο Μεηξηθνχ 

4. Γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο πεξηνρήο Ν. Κεζζάλεο Ξάλζεο 

5. Γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο πεξηνρήο Ν. Δξάζκην-Μαγγάλσλ Ξάλζεο 

6. Γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο πεξηνρήο Δξαηεηλφ Καβάιαο 

7. Γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο πεξηνρήο Αθξνπφηακνπ Καβάιαο 

Δπίζεο ππάξρνπλ θαη γεσζεξκηθά πεδία θαη ζηηο εμήο πεξηνρέο: 

 Σπρεξφ (ζεξκνθξαζία 35-38
ν
C θαη παξνρήο 350 m

3
/hr) 

 Θαζνπνχια (ζεξκνθξαζία 30
ν
C) 

 Θεξκά-Φαξνζεξκά ακνζξάθεο (ζεξκνθξαζία 95
ν
C) 

 

                                                 
104

 Ζ ελζαιπία είλαη ζεξκνδπλακηθφ κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην νιηθφ πνζφ ζεξκφηεηαο πνπ 

πεξηέρεη έλα ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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Δηθόλα 76: Θέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσζεξκηθώλ πεδίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

  

(α) Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ξεπζηψλ: 

Κφθθηλν >90νC, Μπιέ20-90νC 

 

(β) Διάρηζηε ζεξκνθξαζία ξεπζηψλ:   

Κφθθηλν 65-340νC, Πξάζηλν 40-65νC, 

Μπιέ23-40νC 

 
 

(γ) Αξηζκόο γεσηξήζεσλ: Κόθθηλν 20-33, 

Πξάζηλν 10-20, Μπιέ1-10 

(δ) Βεβαησκέλε παξνρή ξεπζηνύ: Κόθθηλν 400-

1000 m3/hr, Πξάζηλν 250-400 m3/hr, Μπιέ100-

250 m3/hr 

Πεγή: Ο. Πνιύδνπ 2007 

Δθηφο απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο πεδία ρακειήο ελζαιπίαο, έλαο δεχηεξνο 

ραξαθηεξηζκφο, αθνξά ηνλ ρεκηζκφ ηνπο θαζψο απφ απηφλ εμαξηάηαη ε ρξήζε ηνπο 

θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Λφγσ πςειήο επηβάξπλζεο ζε ηφληα Cl-, 

SO4-2, πςειή ζθιεξφηεηα, πξνθαινχληαη θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη επηθαζήζεσλ κε 

απνηέιεζκα θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ γ/ζ ξεπζηνχ. Γηα 

απηφ θαη απαηηείηαη πιήξεο δηεξεχλεζε ηνπ ρεκηζκνχ ηνπ γ/ζ ξεπζηνχ θαη ε 

εγθαηάζηαζε θαηά πεξίπησζε ηνπ αλάινγνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνβιεπφκελε θάζε 

θνξά ρξήζε.  

1. Γεσζεξκηθό πεδίν Αξηζηελνύ-Αιεμαλδξνύπνιεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ ηδεκαηνγελή ιεθάλε κεηαμχ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη 

Σξαταλνχπνιεο. Σν επηβεβαησκέλν γεσζεξκηθφ πεδίν έρεη έθηαζε 20 km2, ελψ 

κπνξεί λα επεθηείλεηαη ζε 50 km2 ζπλνιηθά. Εψλεο ηξνθνδνζίαο ηνπ απαξαίηεηνπ 

ξεπζηνχ πξνζδηνξίδνληαη απφ βφξεηα απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο κάδαο ηεο Ρνδφπεο θαη 

ην ζαιάζζην ρψξν ζηα λφηηα. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ηα ξεπζηά 

εκθαλίδνπλ πςειή αγσγηκφηεηα θαη πνηνηηθψο ζπγθαηαιιέγνληαη θχξηα ζηελ 

θαηεγνξία Νa-Cl, κε ζεκαληηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηφληα Ca θαη SO4-2.  Σα 

ξεπζηά απηά πέξαλ ηεο δηαβξσηηθή ηθαλφηεηνο ιφγσ άιαηνο (NaCl), παξνπζηάδνπλ 

θαη ηάζεηο αζβεζηηαθήο απφζεζεο(CaCO3). ηελ πεξηνρή έρνπλ αλνξπρζεί 8 
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γεσηξήζεηο ζε βάζε κεηαμχ 216-440m. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ γεσζεξκηθνχ ηακηεπηήξα 

είλαη κεηαμχ 30-95
ν
C, ην βάζνο ηνπ θπκαίλεηαη απφ 150-450 m, κε παξνρή 200m3/h.  

2. Γεσζεξκηθό πεδίν αππώλ-Κξνβύιεο. Πξφθεηηαη γηα δχν πεξηνρέο γεσζεξκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο έθηαζεο 3km2 θαη 6km2 αληίζηνηρα, ελψ ην πηζαλφ πεδίν ηεο πεξηνρήο 

κπνξεί λα θηάλεη κέρξη θαη ηα 51km2. ηελ πεξηνρή έρνπλ αλνξπρζεί 4 γεσηξήζεηο ζε 

βάζε κεηαμχ 186-380m. Σν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο θπκαίλεηαη απφ 30-40νC, ην βάζνο 

ηνπ ηακηεπηήξα απφ 50-380m θαη ε παξνρή ζηα 100m3/h. Με βάζε ηηο γεσηξήζεηο, 

παξαηεξείηαη φηη ε κνξθή ησλ ηζφζεξκσλ θακππιψλ αθνινπζεί ηε δνκή ηεο 

ηαθξνγελνχο ιεθάλεο κε ζηαδηαθή πηψζε ησλ ηηκψλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ιεθάλεο. 

Ζ πνηφηεηα ησλ γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα δηάβξσζεο θαη 

απνζέζεηο ηδεκάησλ, δηεπθνιχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ άκεζε απφιεςε ηνπ 

ζεξκηθνχ ηνπο θνξηίνπ.  

3. Γεσζεξκηθό πεδίν Λίκλεο Μεηξηθνύ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή φπνπ κε βάζε ηελ 

ηεθηνληθή θαη ζηξσκαηνγξαθηθή εμέιημε ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ξνή ζεξκφηεηαο 

θαη ζε πνιιέο δψλεο ζπζζψξεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ εθδειψλεηαη σο ελεξγά 

πδξνζεξκηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηή θαηαγξάθεθε ζε εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν επηβεβαησκέλν πεδίν έρεη έθηαζε 7km2, ελψ ελδείμεηο 

ππάξρνπλ γηα ζπλνιηθά 170 km2. Σν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο θπκαίλεηαη απφ 30-40νC 

θαη ην βάζνο ηνπ ηακηεπηήξα εληνπίδεηαη ζηα 350-500m. πλνιηθά ζηελ πεξηνρή 

έγηλαλ 6 γεσηξήζεηο απφ 235-515m. Οη παξνρέο αλά γεψηξεζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

50-100m3/h, κε ζεξκνελεξγεηαθφ θνξηίν 1-2MWt. Σα γεσζεξκηθά ξεπζηά πνηνηηθψο 

θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ θαηεγνξία (Ca) – Na-Cl – (HCO3), ελψ ε 

αγσγηκφηεηα πνηθίιεη, αλάινγα κε ηε ηξνθνδνζία ησλ ξεπζηψλ (πςειή πξνο ηε 

Βηζηνλίδα φπνπ ππάξρεη ζπκκεηνρή ηεο ζαιάζζηαο δψλεο).   

4. Γεσζεξκηθό πεδίν Ν. Κεζζάλεο Ξάλζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα γεσζεξκηθφ πεδίν 

ρακειήο ελζαιπίαο,  πεξίπνπ 20 Km2 φπνπ έρεη εληνπηζηεί ε χπαξμε δεζηψλ 

πδξνθφξσλ νξηδφλησλ ζε βάζε απφ 120 κέηξα ζην λφηην ηκήκα κέρξη 400 ζην βφξεην 

θαη κε ζεξκνθξαζίεο απφ 40-800C θαη 75-800C αληίζηνηρα. Σα ξεπζηά αλέξρνληαη 

κέζα απφ ηηο γεσηξήζεηο κε ζρεηηθή αξηεζηαλή πίεζε. Πνηνηηθψο αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία Na-Cl  πξφθεηηαη δειαδή γηα αικπξά λεξά. ήκεξα ην πεδίν βξίζθεηαη ζε 

κεξηθή εθκεηάιιεπζε κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο λα 

θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ κφληκε βιάβε.  

5. Γεσζεξκηθό πεδίν Ν. Δξάζκην-Μαγγάλσλ Ξάλζεο. Πξφθεηηαη θαη εδψ γηα έλα 

εθηεηακέλν πεδίν ρακειήο ελζαιπίαο, ε έθηαζε ηνπ νπνίνπ μεπεξλά ηα 20Km2 . Οη 

πδξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζε βάζε απφ 200- 400 κέηξα θαη ε ζεξκνθξαζία θηάλεη ηνπο 

700C. Απφ ηηο κέρξη ζηηγκήο εθηηκήζεηο θαίλεηαη πσο κπνξεί λα παξάγεη πεξίπνπ 

500m3/h. Απφ πνηνηηθήο πιεπξάο ηα λεξά πεξηέρνπλ κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα 

ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν πεδίν. 

6. Γεσζεξκηθό πεδίν Δξαηεηλό Καβάιαο. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υξπζνχπνιεο 

ζήκεξα θηινμελεί έλα ζεκαληηθφ γεσζεξκηθφ πεδίν πνπ εληνπίδεηαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Δξαηεηλνχ θαη κε βάζε ηηο κέρξη ζήκεξα έξεπλεο θαηαιακβάλεη κηα 

κεγάιε έθηαζε ηνπ θεληξηθνχ πεδηλνχ ηκήκαηνο. Σν γεσζεξκηθφ πεδίν Δξαηεηλνχ 

πνπ εληνπίζζεθε απφ έξεπλεο ηνπ ΗΓΜΔ, απνηειεί ήδε επελδπηηθφ πφιν (θαιιηέξγεηα 

ζπαξαγγηψλ) θα παξνπζηάδεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 

Ζ πεξηνρή πνπ εξεπλήζεθε εληνπίδεηαη κεηαμχ Πνληνιίβαδνπ, Αγηάζκαηνο, 

Υξπζνχπνιεο. ηελ πεξηνρή απηή εθηφο απφ ηε ρεκηθή έξεπλα ζηηο ππάξρνπζεο 

γεσηξήζεηο, εθηειέζζεθαλ ζπλνιηθά 14 γεσηξήζεηο ζε βάζε πνπ θπκαίλνληαη απφ 

240  έσο 545m.  

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε γεσζεξκηθή έξεπλα απέδεημε ηελ χπαξμε 

πςειήο γεσζεξκηθήο βαζκίδαο θαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ 
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ρσξηψλ Πνληνιίβαδν- Αγίαζκα-Υξπζνχπνιε. Πξνζδηνξίζζεθε κηα ζεξκηθά αλψκαιε 

πεξηνρή ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 - 40 Km2  ζηα αλαηνιηθά πεξηζψξηα ηεο Γπηηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Νέζηνπ (επηθξάηεηα ηνπ δήκνπ Υξπζνχπνιεο) φπνπ ε έληνλε ηεθηνληθή 

θαη ν ζπλδπαζκφο ελεξγψλ ξεγκάησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

πδξνζεξκηθφ ζχζηεκα επαγσγηθψλ ξεπκάησλ ρακειήο ελζαιπίαο ζηε βάζε ηεο 

ηδεκαηνγελνχο ζεηξάο θαη ζηα θξπζηαιιηθά πεηξψκαηα ηνπ ππνβάζξνπ. 

7. Γεσζεξκηθό πεδίν Αθξνπόηακνπ Καβάιαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξάθηηα δψλε 

ηνπ Ν. Καβάιαο ε νπνία αλήθεη ζηνλ ηδεκαηνγελή ρψξν ηεο ιεθάλεο ηνπ ηξπκφλα. 

Υαξαθηεξηζηηθή γεσζεξκηθή εθδήισζε ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο απνηεινχλ ηα ηακαηηθά 

Λνπηξά Διεπζεξψλ. ηελ πεξηνρή έξεπλαο εθηειέζηεθαλ 6 (βάζε: 275-545m) 

γεσηξήζεηο (παξνρψλ 40-200m3/h αλάινγα κε ηε γεψηξεζε) έξεπλαο-παξαγσγήο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ζηξσκαηνγξαθία, ηε γεσζεξκηθή βαζκίδα, ην βάζνο ηακηεπηήξα 

θαη ηε ζχζηαζε ησλ γεσζεξκηθψλ λεξψλ. Σν βεβαησκέλν γεσζεξκηθφ πεδίν είλαη 

έθηαζεο 6,9 km2, ελψ απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηνχο ηακηεπηήξεο (ξερφο:100-

185m, βαζχο:240-515m). Ζ ζεξκνθξαζία απηψλ αλέξρεηαη ζηνπο 40-90νC, κε ηε 

κεγαιχηεξε λα εληνπίδεηαη ζην βαζχ ηακηεπηήξα. Απφ πνηνηηθήο πιεπξάο ην λεξφ 

θαηαηάζζεηαη θπξίσο ζηελ θαηεγνξία Na-Cl.  

6.6.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα 

Ζ παξνπζία - ζε αλψηεξα ζηξψκαηα απφ ην γεσζεξκηθφ πγξφ - πδξνθνξέσλ κε γιπθφ 

λεξφ πνπ αληιείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αξδεπηηθψλ αλαγθψλ πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ, φηαλ απηφ είλαη θαθήο 

πνηφηεηαο απφ ρεκηθήο πιεπξάο (φπσο π.ρ. ζην Γεσζεξκηθφ πεδίν Ν.Κεζζάλεο 

Ξάλζεο). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν ξεπζηφ είηε 

ε κεηαθνξά ηνπ κε αγσγνχο απεπζείαο ζηε ζάιαζζα (εάλ είλαη εθηθηφ), είηε ε 

επαλεηζαγσγή ηνπ ζηνλ ππφγεην ηακηεπηήξα. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

ην γεσζεξκηθφ ξεπζηφ αληηκεησπίδεηαη σο κεηαιιεπηηθφ νξπθηφ θαη κεηά ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπ απαηηείηαη ε επαλεηζαγσγή ηνπ ζην γεσζεξκηθφ ηακηεπηήξα απφ 

φπνπ πξνήιζε. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν ξεπζηφ είλαη ηδηαίηεξα 

επηβαξπκέλν ζε ηρλνζηνηρεία, κέηαιια θαη αιαηφηεηα, αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή 

εμάληιεζεο ηνπ ηακηεπηήξα ζε πεξίπησζε πνπ ε θπζηθή αλαλέσζε είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηελ απφιεςε. Βέβαηα ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα «εμεηάδεηαη θαη ε πηζαλή 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ππνπξντφλησλ−παξαπξντφλησλ κεηά ηελ ελεξγεηαθή 

αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ». 

Δπίζεο, γεσζεξκηθά πεδία πνπ θηινμελνχλ ξεπζηά πςειήο αιαηφηεηαο (φπσο απηφ 

ζην Δξαηεηλφ Καβάιαο), εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο δηάρπζήο ηνπο (σο θπζηθφ θαηλφκελν 

θαζψο δηέμνδνο ηνπ γ/ζ ξεπζηνχ πξνο ηα αλψηεξα πδξνθφξα ιακβάλεη ρψξα) ζηνπο 

αλψηεξνπο γιπθνχο πδξνθνξείο θαη πνηνηηθήο επηβάξπλζεο ζηα ςπρξά λεξά, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε. Χο απνηέιεζκα ηα λεξά απηά ζηελ ιφγσ πεξηνρή 

έρνπλ θαηαζηεί αθαηάιιεια θαη λα απαηηνχληαη ηα επηθαλεηαθά λεξά ηνπ Νέζηνπ 

πνηακνχ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο άξδεπζεο.  

Σα ινηπά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γεσζεξκηθψλ 

πεδίσλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε εληάζζεηαη ν θνξέαο 

δηαρείξηζεο θαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. Δξαηεηλφ, Ν. 

Κεζζάλε), ελψ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ 

γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ζε δψλεο πξνζηαζίαο, πνπ λα θαζηζηά δπλαηή ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ φηαλ ηα γεσζεξκηθά πεδία βξίζθνληαη κέζα ή γεηηληάδνπλ κε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο φπσο: 



 

176 

 

 Σα γεσζεξκηθά πεδία Ν. Κεζζάλεο, Ν. Δξαζκίνπ, Δξαηεηλνχ, Λίκλεο Μεηξηθνχ 

πνπ εθηείλνληαη εληφο ησλ δσλψλ ελδηαθέξνληνο ηνπ πάξθνπ ΑΜΘ - Κ.Τ.Α 

44549 (Φ.Δ.Κ. 497/Γ/17-10-2008).  

 Σα γεσζεξκηθά πεδία Αθξνπνηάκνπ, Αξεζηηλνχ θαη αππψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.  

 Σα γεσζεξκηθά πεδία Λίκλεο Μεηξηθνχ θαη Ν. Δξαζκίνπ πνπ βξίζθνληαη θαη 

εληφο ηνπ δηθηχνπ Νatura 2000.  

6.6.3. πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα – Γπλαηόηεηεο 

Σα Υακειήο Δλζαιπίαο (25 έσο 80 °C) γεσζεξκηθά πεδία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη πηζίλσλ, γηα ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, γηα 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο, γηα μήξαλζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο 

κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, γηα ζέξκαλζε εδαθψλ, γηα παξαγσγή γιπθνχ λεξνχ 

(αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ), γηα ινπηξνζεξαπεία, γηα δηαρείξηζε πγξψλ 

απνβιήησλ (κε ηειηθφ πξντφλ βηναέξην), θ.α.. Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη 

κηα γεψηξεζε παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ 40ν C παξνρήο 50m3/h κπνξεί λα απνδψζεη 

ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηελ θάιπςε 5 ζηξεκκάησλ ζεξκνθεπίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Σν Γεσζεξκηθφ πεδίν Αξηζηελνχ-Αιεμαλδξνχπνιεο είλαη ηθαλφ λα ζεξκάλεη 

αμηφινγν αξηζκφ ζηξεκκάησλ ζεξκνθεπίσλ ελψ παξάιιεια ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη γηα άιιεο ρξήζεηο φπνπ απαηηείηαη κηθξφηεξν 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο εθαξκνγήο. 

 Σν Γεσζεξκηθφ πεδίν αππψλ-Κξνβχιεο ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκθέξνλ απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο γηα ρξήζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη φρη κφλν. 

 Σν Γεσζεξκηθφ πεδίν Λίκλεο Μεηξηθνχ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα θαη ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζηελ παξάθηηα δψλε. 

 Σν Γεσζεξκηθφ πεδίν Αθξνπφηακνπ Καβάιαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ζεξκνθήπηα), φζν θαη 

ζηνλ ηνπξηζκφ, φπνπ ε αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ (ηακαηηθψλ) ξεπζηψλ κπνξεί 

λα πξνζδψζεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ζε ζρέζε κε ηελ επέθηαζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαη ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο ηζρχνο γεσζεξκηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά απφ ηελ δηεξεχλεζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ αλαθέξνληαη ζε ζπλνιηθά κεγέζε κέρξη θαη 200MW
105

. 

Αλαθνξηθά κε ηα γεσζεξκηθά πεδία ρακειήο ελζαιπίαο, ππάξρεη ήδε πξφζθιεζε 

ελδηαθέξνληαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα εθκίζζσζε θαη εθκεηάιιεπζε απηψλ. Έρνπλ 

πξνθεξπρζεί δηαγσληζκνί έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο παξαρσξήζεσλ γηα ηα πεδία 

ηεο ακνζξάθεο, Γέιηα Δβξνπ, Νέζηνπ θαη Αθξνπφηακν Καβάιαο. Γηα ηα πεδία 

ακνζξάθεο, Νέζηνπ θαη Γέιηα Δβξνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζηε εηαηξεία ΣΔΡΝΑ 

πνπ πξνηίζεηαη λα επελδχζεη πάλσ απφ €150Δθαη. θαη ζηελ ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο απηφ 

ηνπ Αθξνπνηάκνπ, πξφζθαηα (7 Μαξηίνπ 2012) Σαπηφρξνλα ζηα ηέιε Μαΐνπ 2012 

εληάρζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ έξγν αμηνπνίεζεο γεσζεξκίαο ρακειήο 

ελζαιπίαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ηεο γεσξγίαο ζην 

Δξαηεηλφ
106

 χςνπο €10,6Δθαη. 

                                                 
105 

Πξέπεη πξψηα λα γίλεη νηθνλνκνηερληθή κειέηε. 
106 

Καηά εθηηκήζεηο ηνπ ΗΓΜΔ ζηα πεδία Δξαηεηλνχ, Δξαζκίνπ, Ν. Κεζζάλεο θαη Σξαταλνχπνιεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηαζκνί κε ηζρχ 70MW   θαη παξαγσγή ελέξγεηαο 45000Σoe/yr. 
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6.7. Πεξηνρέο εθηεζεηκέλεο ζε θηλδύλνπο – Δπηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο 

Σα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ν κεγάινο φγθνο ησλ 

πδάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηνκνξθία ηεο Πεξηθέξεηαο λα πξνζιακβάλεη ην 75%- 

80% ηνπ πδαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ απφ επηθαλεηαθά χδαηα κεγάισλ δηαθξαηηθψλ 

πνηακψλ, πξνθαινχλ ζρεδφλ εηεζίσο, θαηλόκελα εθηεηακέλσλ πιεκκπξώλ. Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθηζκψλ απαηηνχληαη απνζηξαγγηζηηθά - απνρεηεπηηθά θαη 

αληηπιεκκπξηθά έξγα ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα 

πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πεδηλή πεξηνρή ηνπ Ν. Έβξνπ. Πεξηνρέο 

πςειήο πιεκκπξηθήο επηθηλδπλφηεηαο είλαη επίζεο νη πεδηάδεο Ξάλζεο θαη 

Κνκνηελήο θαη ε ρακειή δψλε ηεο ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ Αγγίηε. ηελ πεδηάδα ηεο 

Ξάλζεο-Κνκνηελήο έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ απνηειεζκαηηθέο δηεπζεηήζεηο ησλ 

πθηζηάκελσλ ξεκάησλ.  

Υάξηεο 2: Πιεκκπξηθνί ράξηεο πδαηηθώλ δηακεξηζκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (GR11) θαη 

Θξάθεο (GR12) 

 

 
Πεγή: ΤΠΔΚΑ, Γεληθή Γξακκαηεία Τδάησλ 

ηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζεκαληηθά θαη ζχλζεηα 

αληηπιεκκπξηθά έξγα, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εθηεηακέλεο γεσξγηθήο γεο 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο (πεξί ηα 350.000 ζηξέκκαηα), πνπ φκσο πξνζηαηεχνπλ 

αλεπαξθψο ζε πεξηπηψζεηο πιεκκπξηθψλ ζπλζεθψλ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

επξείαο θνίηεο πιεκκπξψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ απαξαίηεησλ εθηάζεσλ γηα ηελ εθ-

ηφλσζε ησλ πιεκκπξψλ. Δπίζεο ε δεκηνπξγία λεζίδσλ εληφο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ 

εμαηηίαο ηεο ζηεξενπαξνρήο θαη ηεο απφζεζεο θεξηψλ πιψλ έρνπλ νδεγήζεη ζηε 

κείσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ. Δπνκέλσο, θαη ππφ ην θσο ηεο νδεγίαο 2007/60/ΔΚ, 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε εθ λένπ κειέηε ηνπ ζπλνιηθνχ αληηπιεκκπξηθνχ – 

απνζηξαγγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο Έβξνπ κε νινθιεξσκέλε - δηαθξαηηθή (Διιάδα - 

Βνπιγαξία - Σνπξθία) ζεψξεζε ηεο πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πνηακψλ, ηάθξσλ, αλαρσκάησλ θαη αληιηνζηαζίσλ θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πδάησλ απφ ηηο 3 ρψξεο. 

Γηα ηνλ πνηακφ Νέζην ππάξρεη απφ ην 1995 ζπκθσλία κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Βνπιγαξίαο (πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ λεξψλ ηνπ θαη γηα ηα αλαπηπμηαθά έξγα πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε θπζηθή ξνή ηνπ πνηακνχ). Παξά ηε ζπκθσλία, θαη νη δχν ρψξεο 

απέηπραλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πνηακνχ. Ζ 
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ζπλεξγαζία είλαη πξνβιεκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

απνηπγράλεη λα ζέζεη έλα ππφβαζξν γηα έλα θνηλφ ζρέδην δηαρείξηζεο. Γελ έρεη δνζεί 

ε δένπζα πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, νχηε ζηελ ελαιιαθηηθή θαηαλνκή ηνπ 

χδαηνο ζε πεξίπησζε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ. 

Σέινο, ζην νξεηλφ φγθν ηεο Ρνδφπεο ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη 

δηαζπλνξηαθφο ζπληνληζκφο. ζνλ αθνξά ζηηο ππξθαγηέο, ε δπζθνιία αληηκεηψπηζήο 

ηνπο έγθεηηαη ζηελ αδπλακία εθηίκεζεο ησλ βηνθπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αηηηψλ πνπ 

ηηο δεκηνπξγνχλ, ζηελ έιιεηςε εθηίκεζεο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο θαηαλνκήο, θαζψο 

θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο ρξνληθήο ηνπο εκθάληζεο θαη ηεο 

θιίκαθαο ηνπο. Σν θιεηδί ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ είλαη ε βηψζηκε δηαρείξηζε 

ησλ δαζψλ, κε ζηφρν ηε ζπληήξεζε ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ηε ζπλεηή θαη 

ζπληνληζκέλε άζθεζε ηεο πινηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ αλάπηπμε ήπησλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζηα θπζηθά ηνπία, ηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο ελέξγεηεο θαζαξηζκνχ ηνπ δάζνπο 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππεξζπζζψξεπζε βηνκάδαο πνπ απνηειεί θαχζηκν πιηθφ. 

Υξεηάδεηαη φκσο θαη ε δεκηνπξγία πνζνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δάζνπο κε ρσξηθέο αλαιχζεηο ηεο βιάζηεζεο, ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπλζέηνπλ ηνπο γεσγξαθηθνχο δείθηεο ησλ 

θηλδχλσλ ππξθαγηάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

7. ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ  

7.1. ύζηεκα κεηαθνξώλ ΑΜΘ 

7.1.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

a. Αξκνδηόηεηεο 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ κπνξεί ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ λα θαίλεηαη σο εληαίν 

ζχλνιν, φκσο δελ είλαη. Οη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλήθνπλ ζε έλα πιέγκα ξπζκηζηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ηδηνθηεηψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, δηάζπαξησλ ζηα 

δηάθνξα επίπεδα δηνίθεζεο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
107,

 ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ε Δ.Δ. ηφζν σο πξνο ηελ πξνψζεζε θνηλψλ πνιηηηθψλ φζν θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηε 

ζπλέρεηα, πηνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ ρξήζηε, δειαδή αλαθέξεηαη ζε επίπεδν 

ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνξέα επελδχζεσλ, δηαρείξηζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. Δίλαη, επνκέλσο θαζνξηζηηθφ γηα 

ηελ επηηπρή πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ ε έγθαηξε αλάπηπμε ελφο Πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ φισλ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, 

ζπληνληζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

b. Η ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ – ζρεηηθέο πνιηηηθέο.  

Σν ζχζηεκα κεηαθνξψλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο. Γελ δεκηνπξγεί απφ κφλν ηνπ νηθνλνκηθή αλάπηπμε – 

απνηειεί έλαλ θαηαιχηε βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο φηαλ νη ζπλζήθεο ζηνπο 

άιινπο ηνκείο, είλαη θαηάιιειεο. Οη ππνδνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ΑΜΘ έρνπλ πεξηγξαθεί ζε πξφζθαηα θείκελα ζρεδηαζκνχ
108 

θαη ε 

πεξηγξαθή δελ επαλαιακβάλεηαη εδψ.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία 

έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ απφ ηελ Δζληθή πνιηηηθή κεηαθνξψλ θαη απηή, κε ηε ζεηξά 

ηεο, απφ ηελ θνηλή πνιηηηθή κεηαθνξψλ (ΚΠΜ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
109

. Κχξηνη 

ζηφρνη ηεο ΚΠΜ είλαη ε νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Έλσζεο ζηελ 

δηεζλή νηθνλνκία. Ζ ΚΠΜ πινπνηείηαη ζηαδηαθά κέζσ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ ζε 

φινπο ηνπ ηνκείο θαη, ηδίσο, κε ηελ πξνψζεζε ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ) ην νπνίν πεξηιακβάλεη 10 κείδνλεο πνιπηξνπηθνχο δηαδξφκνπο 

πνπ ζπλδένπλ ηηο θχξηεο πφιεηο ηεο Δ.Δ. θαη ζεκαληηθνχο θφκβνπο κεηαθνξψλ, 

κεηαμχ ηνπο
110.

  

Απφ ηελ εηθνζαεηή πνξεία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ ΓΔΓ-Μ θαίλεηαη λα 

πξνθχπηεη κηα δνκή ζπζηήκαηνο „θέληξνπ – πεξηθέξεηαο‟ φπνπ νη ρψξεο ηεο 

                                                 
107

 Καηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία 

ηδησηηθνπνίεζεο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, Δγλαηία 

Οδφο) νη ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο δελ είλαη γλσζηέο. 
108

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 2012 – 2014. Μάηνο 

2012. Βι. επίζεο ράξηεο Παξαξηήκαηνο Α. 
109

 Θεζκνζέηεζε κε ηελ πλζήθε Maastricht (1992). 
110

 Γελ έρεη ζέζε εδψ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θνηλήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ ηεο Δ.Δ. ην Παξάξηεκα 

Α πεξηιακβάλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο φπσο έρεη δηακνξθσζεί ηψξα.  
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πεξηθέξεηαο εμππεξεηνχληαη απφ ιηγφηεξν νινθιεξσκέλα δίθηπα. Οη δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ρσξψλ ηνπ ππξήλα ηεο Δ.Δ. θαη ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο - ζηελ 

ππθλφηεηα ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ζηελ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ 

απηνθηλεηνδξφκσλ ή άιισλ νδψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ζην κήθνο δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, ζηελ έθηαζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θ.α. – κπνξεί λα 

αλαρζνχλ θαη ζπκππθλσζνχλ ζε κία θαη κφλν, ην εχξνο επηινγψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ ζηα άηνκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ζηηο 

ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο έρεη, ζπγθξηηηθά, πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά θαη κεγαιχηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή κέζνπ κεηαθίλεζεο 

απφ άηνκα θαη επηρεηξήζεηο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ δηαζεζηκφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

κέζσλ κεηαθνξψλ, ην εχξνο ησλ πξννξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο
111,

 ην εχξνο 

ησλ επηινγψλ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη παξφρνπ ππεξεζηψλ θ.α.  

ηελ Δζληθή πνιηηηθή κεηαθνξψλ
112

 έρνπλ ελζσκαησζεί βαζηθέο αξρέο θαη πνιηηηθέο 

πνπ δηεπξχλνπλ ηηο επηινγέο κεηαθηλήζεσλ αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ φπσο ε 

δηαηξνπηθφηεηα, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. Οη αξρέο θαη πνιηηηθέο απηέο δελ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζηελ ΠΑΜΘ φπνπ ε ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ 

ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία επηθεληξψζεθε ζην νδηθφ δίθηπν. Ζ αλάπηπμε απηή 

πεξηέιαβε νδηθνχο άμνλεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο  -  ηελ νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο 

Οδνχ θαη ηελ ζηαδηαθή πξνψζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ θαζέησλ νδηθψλ αμφλσλ γηα 

ζχλδεζε κε ηα Γηεπξσπατθά δίθηπα.  

Σν επίπεδν νδηθήο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα, ην 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ φκσο δελ πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο επηινγψλ, ελψ ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε αχμεζε απηή κπνξεί λα αθπξσζνχλ, ζην βαζκφ 

πνπ ε πεξηθέξεηα εθηίζεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ κε άιιεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ή θζελφηεξν παξαγσγηθφ θφζηνο. Σέινο, ε ππεξβνιηθή 

εμάξηεζε απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο απνηειεί θαη πξφβιεκα δεδνκέλνπ φηη ηφζν νη 

καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

φζν θαη νη πξνσζνχκελεο ζηαδηαθά πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. ζην ζέκα ηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ
113,

 ζα ζπγθιίλνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

νδηθψλ κεηαθνξψλ, ππνζθάπηνληαο ηειηθά ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηθέξεηαο.  

Οη απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα γηα ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ 

ζα επεξεάζνπλ ην ζχζηεκα θαη ηελ επφκελε δεθαεηία αιιά θαη καθξνπξφζεζκα. Οη 

πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα επφκελα εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

κειινληηθέο επθαηξίεο.  

c. Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ 

Ζ ππνδνκή κεηαθνξψλ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα θπζηθά ζηνηρεία φπσο δξφκνπο θαη 

ιηκάληα φζν θαη «καιαθά» κέηξα φπσο ε λνκνζεζία, νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη 

ειέγρνπ θαη ε ηερλνινγία πνπ βειηηψλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θπζηθήο 

ππνδνκήο.  

                                                 
111

 Ή κε κία κεηεπηβίβαζε 
112

 Βι. ρέδην Αλάπηπμεο Μεηαθνξψλ Πεξηφδνπ 2007 – 2013 θαη Δηθνζαεηίαο. ΤΜΔ, Γηαρεηξηζηηθή 

αξρή ΔΠ ΑΑ, 2006. 
113 

Οδεγία 2011/76/ΔΔ. (Eurovignette Directive). Ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο 

ηεο πνιηηηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ησλ αξρψλ ν 

„ρξήζηεο πιεξψλεη‟, „ν ξππαίλσλ πιεξψλεη‟.  
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Ζ πεξηθέξεηα δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ψξηκν νδηθφ δίθηπν 

πνπ εμππεξεηεί έλα πνιπθεληξηθφ ζχζηεκα κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεσλ θαη έλα κεγάιν 

αξηζκφ δηάζπαξησλ κηθξψλ νηθηζκψλ θαζψο επίζεο θαη ηε ζχλδεζε ηεο πεξηθέξεηαο 

κε φκνξεο πεξηθέξεηεο θαη ην Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν. Βειηηψζεηο ζηελ 

ελδνπεξηθεξεηαθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή νδηθή πξνζπειαζηκφηεηα κε ηελ πξνζζήθε 

λέσλ ζπλδέζκσλ ζα έρνπλ νξηαθφ φθεινο. Χο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη νδηθέο κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ ηφζν φζνλ αθνξά ηηο 

επηβαηηθέο κεηαθνξέο φζν θαη ηηο εζσηεξηθέο εκπνξεπκαηηθέο. Σν κήθνο ηνπ Δζληθνχ 

θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

αλέξρεηαη ζε 3800
114

 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ. Σν δίθηπν, εθηφο πφιεσλ, ζπκπιεξψλεηαη 

απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ηνπηθψλ νδψλ, ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο, αλ 

θαη έρνπλ πνιχ ρακεινχο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο, απνηεινχλ θξίζηκν ζχλδεζκν 

ησλ κηθξψλ νηθηζκψλ κε ηηο πφιεηο ππνζηεξίδνληαο ηελ κεηαθνξά πξντφλησλ θαη ηελ 

δηαθίλεζε ηνπξηζηψλ.   

Παξφιν πνπ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ελψλεη φιεο ηηο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο, κε 

εμαίξεζε ηελ Καβάια, ν ξφινο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ είλαη πεξηζσξηαθφο ζηηο επηβαηηθέο 

κεηαθνξέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Ζ δηαηξνπηθφηεηα 

δελ έρεη αλαπηπρζεί νχηε φζνλ αθνξά ηηο επηβαηηθέο νχηε ηηο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο
115

.  

Σα θπξηφηεξα ιηκάληα ηεο ΑΜΘ είλαη ηεο Καβάιαο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. 

Δμππεξεηνχλ ηελ επηβαηηθή θίλεζε πξνο ηελ Θάζν θαη ηελ ακνζξάθε ελψ απφ απηά 

δηέξρεηαη ην 35% πεξίπνπ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ή 

δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο. Έξγα αλαβάζκηζεο ησλ 

ιηκέλσλ πξνρσξνχλ κε αξγνχο ξπζκνχο (δηαθνπέο εξγαζηψλ - επαλαπξνθήξπμε 

έξγσλ θ.α.), ελψ ζεκαληηθά ηκήκαηα ησλ ππνδνκψλ, φπσο ν πνιπρξεζηηθφο ζηαζκφο 

ζην ιηκάλη Αιεμαλδξνχπνιεο, δελ έρνπλ δηαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε. 

Γηα ηα δχν αεξνδξφκηα δελ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο έξγσλ. 

Σέινο, ππάξρεη πιήξεο έιιεηςε ζηνηρείσλ δήηεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

θαζηζηψληαο δπζρεξή ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ βέιηηζηε 

θαηαλνκή πφξσλ. 

d. Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο 

θνπφο ηεο πνιηηηθήο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο γηα φινπο – παξέρνληαο επηινγέο κεηαθηλήζεσλ γηα φινπο ηνπο 

πξννξηζκνχο κέζα ζε απνδεθηά φξηα ρξφλνπ, ρξεκάησλ θαη πξνζπάζεηαο θαη κε 

αζθάιεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα επξχηεξε ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ αθνξά ζηελ 

κεηαθίλεζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ κε ηαρχηεηα – ζπλήζσο κε ΔΗΥ. Ζ 

πξνζπειαζηκφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ ζην 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη ηηο ππεξεζίεο πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δεκφζηαο 

ζπγθνηλσλίαο, ηνπ βαδίζκαηνο, θαη ηεο πνδειαζίαο. Δπεξεάδεηαη επίζεο απφ ηελ 

θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ρψξν θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

πγεία, ην εηζφδεκα θαη ε ειηθία. 

Κπξίαξρν κέζν κεηαθίλεζεο ζηηο αγξνηηθέο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο 

είλαη ην ΔΗΥ. Ζ Γεκφζηα πγθνηλσλία δελ κπνξεί λα επηηχρεη επαξθή θάιπςε ηνπ 

πιεζπζκνχ ιφγσ ρακεινχ επηπέδνπ δήηεζεο θαη απνζηάζεσλ. Σκήκαηα ηνπ 

                                                 
114

 πλνιηθφ κήθνο Δζληθψλ θαη Δπαξρηαθψλ νδψλ, εθηφο Δγλαηίαο, παξαπιεχξσλ Δγλαηίαο θαη 

θιάδσλ θφκβσλ. Πεγή Μεηξψν Οδψλ ΤΠ.Ο.ΜΔ.ΓΗ. 
115

 ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ζηηο παξπθέο ησλ πφιεσλ (επηβαηηθέο κεηαθηλήζεηο). ζνλ αθνξά ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ε δηαηξνπηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ δηαζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κέζσλ 

κεηαθνξψλ. 
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πιεζπζκνχ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ΔΗΥ ιφγσ ειηθίαο ή θπζηθήο θαηάζηαζεο 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πξνζπέιαζεο ζε βαζηθέο ππεξεζίεο.  

Οη πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο απνηεινχλ πφιν έιμεο κεηαθηλήζεσλ απφ κηα επξχηεξε 

πεξηνρή – ζπλήζσο κε ΔΗΥ. Σν ΔΗΥ απνηειεί θαη ην θχξην κέζν εζσηεξηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ παξά ην κηθξφ κήθνο ησλ απνζηάζεσλ πνπ δηαλχνληαη. Σν απνηέιεζκα 

είλαη λα παξαηεξνχληαη ζεκεηαθά, θπξίσο ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο, ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο. Οη πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεπζεο 

(ειεγρφκελε ζηάζκεπζε) δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα εάλ δελ 

παξέρεηαη ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνπο ρξήζηεο.    

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ 

– αλάπιαζεο νδψλ, πεδνδξνκήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο πνδειαηνδξφκσλ. Οη 

παξεκβάζεηο απηέο δελ έρνπλ ηελ θιίκαθα πνπ απαηηείηαη γηα λα επηδξάζνπλ ζηελ 

επηινγή κέζνπ κεηαθίλεζεο. Αληηζέησο, νη παξαθάκςεηο ησλ πφιεσλ πξνρσξνχλ κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ αληηκεησπίδνληαο ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ φριεζε πνπ πξνθαιεί 

ε δηακπεξήο θπθινθνξία.  

Οη πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ παξέκβαζεο (ΟΑΑ) θαη έρνπλ, επνκέλσο, απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα κηα λέα πνιηηηθή κεηαθνξψλ 

(βι. Παξάξηεκα).    

e. Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο 

Κπξίαξρν κέζν εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ - φζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο - 

είλαη νη νδηθέο κεηαθνξέο (90%)
116.

 Ο ζπλδπαζκφο ζαιάζζηα – νδηθή κεηαθνξά 

αληηπξνζσπεχεη ην 35% ηνπ δηαθηλεζέληνο βάξνπο θνξηίσλ θαη ην ππφινηπν 

απνθιεηζηηθά νδηθή. Σα ππφινηπα κέζα θαη ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κέζσλ έρνπλ 

πεξηζσξηαθφ ξφιν. Πνζνζηφ 64% ησλ ξνψλ θαηεπζχλεηαη ή πξνέξρεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 8% είλαη εηζαγσγέο ή εμαγσγέο θαη 28% απνηεινχλ 

δηεξρφκελα θνξηία είηε πξνο Βνξξά είηε Αλαηνιηθά. ζνλ αθνξά ηα δηαθηλνχκελα 

πξντφληα, πνζνζηφ 46% αθνξά αθαηέξγαζηα θαη επεμεξγαζκέλα νξπθηά θαη 

νηθνδνκηθά πιηθά θαη 33% αγξνηηθά πξντφληα, ηξφθηκα, δσνηξνθέο θαη ιηπάζκαηα. 

Οη άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ έρνπλ κηθξά πνζνζηά.  

Οη εκπνξεπκαηηθέο ξνέο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ, εκθαλίδνπλ 

κεγάιε ρσξηθή δηαζπνξά. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ πνζνηηθή 

θαη ρσξηθή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθψλ 

ξνψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηθέξεηαο – ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ δηακφξθσζε 

πνιηηηθήο.  

Ζ αλάπηπμε ηεο δηαηξνπηθφηεηαο ζην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο πεξηθέξεηαο έρεη 

θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά. Σα ιηκάληα απνηεινχλ ην πξνθαλέο ζεκείν αλάπηπμεο 

δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ θαη θέληξσλ εθνδηαζηηθήο. Πξνο ην παξφλ ηα ιηκάληα 

ζπλδένληαη, ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, κφλν κε ην νδηθφ δίθηπν πξάγκα πνπ κεηψλεη 

ηελ εκβέιεηά ηνπο. Πξνγξακκαηίδεηαη ε πξνψζεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ιηκέλα 

Αιεμαλδξνχπνιεο κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ελψ θαη ε ζχλδεζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ιηκέλα Καβάιαο κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν απνηειεί επίζεο έλα ψξηκν έξγν πνπ 

κπνξεί λα πξνσζεζεί άκεζα. Σα ιηκεληθά έξγα πξνρσξνχλ κε αξγνχο ξπζκνχο ελψ 
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 Σα ζηνηρεία εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ (ηφλνη) πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία ηνπ κεηξψνπ 

εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ ζε επίπεδν Δ.Δ. πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

TRANSTOOLS. Έηνο αλαθνξάο 2005. 
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δελ έρεη δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο ηνπ πνιπρξεζηηθνχ ζηαζκνχ 

ζην ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο
117

.   

εκεηψλεηαη φηη ζην λέν ζρέδην αλάπηπμεο κεηαθνξψλ ηεο Δ.Δ. έρεη πξνηαζεί ε 

αλάπηπμε ελφο θέληξνπ δηαζχλδεζεο ζηδεξνδξνκηθνχ – νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Οξεκελίνπ – Svilengrad (βι. Παξάξηεκα Α), φπνπ ζπλδένληαη ηα ζηδεξνδξνκηθά 

θαη νδηθά δίθηπα απφ Αλαηνιηθά (Σνπξθία) θαη Νφηηα (Διιάδα). Σν ζεκείν απηφ 

απνηειεί επίζεο έλα πξνθαλέο ζεκείν αλάπηπμεο θφκβνπ εθνδηαζηηθήο. 

f. ρέζεηο Μεηαθνξώλ - ρεδηαζκνύ  

Σν ζχζηεκα κεηαθνξψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο πνιενδνκηθέο θαη 

ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκνχο νη νπνίεο, νξίδνληαο ηε ζέζε θαη κέγεζνο 

ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ γεο, πξνθαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ: 

 Σε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο 

 Σηο απνζηάζεηο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ 

 Σελ πξνζπειαζηκφηεηα θχξησλ πξννξηζκψλ φπσο ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηηο αγνξέο θαη ηηο ππεξεζίεο 

 Σν κέζν κεηαθίλεζεο θαη ηδίσο ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο βηψζηκσλ ηξφπσλ 

κεηαθίλεζεο φπσο ην βάδηζκα ην πνδήιαην θαη ε δεκφζηα ζπγθνηλσλία. 

 Σν θφζηνο παξνρήο ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ, θαη 

 Σν θφζηνο κεηαθηλήζεσλ. 

 

Οη αλσηέξσ παξάγνληεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ ζηηο 

πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη ζηελ ζχληαμε θαζαξά θπθινθνξηαθψλ 

κειεηψλ. Αληηζέησο, ν ζρεδηαζκφο νδηθψλ έξγσλ θαη θπξίσο ησλ παξαθάκςεσλ 

ελζσκαηψλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο απφ παξαθείκελεο 

ρξήζεηο (θαηαζθεπή παξαπιεχξσλ). 

g. ρέζεηο Μεηαθνξώλ - Πεξηβάιινληνο 

Σν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Αέξηα 

ξχπαλζε θαη ερνξχπαλζε επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ηδίσο απηψλ πνπ δνπλ πιεζίνλ ζπγθνηλσληαθψλ δηαδξφκσλ, ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ 

θαη θφκβσλ κεηαθνξψλ. Σν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

(GHG) αλέξρεηαη ζε 25% πεξίπνπ, ζε επίπεδν ρψξαο
118.

 εκαληηθέο απμήζεηο έρνπλ 

θαηαγξαθεί θαη ππνινγηζηεί ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ 

φζν θαη ησλ νρεκαηνρηιηνκέηξσλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Γελ αλακέλεηαη λα 

ππάξρνπλ γεληθά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ νθείινληαη ζηελ νδηθή 

θπθινθνξία ζηηο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο, ιφγσ κεγέζνπο θαη επηπέδνπ 

θπθινθνξηαθψλ θφξησλ. Παξφια απηά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζε ζεκαληηθνχο νδηθνχο άμνλεο είλαη εθηεζεηκέλα ζε πςεινηέξα επίπεδα 

αέξηαο ξχπαλζεο.  

Σνπηθέο απμήζεηο θπθινθνξηαθψλ θφξησλ θαη έληαζε αλάπηπμεο θαηά κήθνο 

ζπγθνηλσληαθψλ δηαδξφκσλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο έθζεζεο 

ζε ζφξπβν. Ο ηχπνο ησλ νρεκάησλ (θαη ε ειηθία θαη θαηάζηαζή ηνπο), ηα επίπεδα 
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 Οη ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη επηπιένλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθνδηαζηηθήο ζα 

πινπνηεζνχλ απφ ηελ δηνίθεζε ησλ ιηκέλσλ. 
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 Βι. ΤΠΔΚΑ Climate Change. Emissions Inventory. Annual Inventory under the convention and the 

Kyoto protocol for greenhouse and other gases for the years 1990-2010. April 2012  
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θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ηδίσο ε ζχλζεζε ηεο θπθινθνξίαο επεξεάδνπλ ηεο 

έθζεζε ησλ θαηνίθσλ ζε ζφξπβν. Ζ θπθινθνξία δηθχθισλ εθηφο Δπξσπατθψλ 

πξνηχπσλ
119

, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ερνξχπαλζεο ηδίσο ζηηο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο.  

Σέινο, ε δηάξθεηα δσήο, ε ιεηηνπξγία θαη ε αζθάιεηα ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

ηεο πεξηθέξεηαο είλαη επάισηε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θιίκαηνο πνπ επεξεάδνληαη απφ 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή φπσο ε ζεξκνθξαζία, νη βξνρνπηψζεηο θαη ν άλεκνο.  

h. ρέζεηο Μεηαθνξώλ -Αζθάιεηαο 

Ο κέζνο εηήζηνο δείθηεο αηπρήκαηα αλά 1000 θαηνίθνπο
120

 ζηελ πεξηθέξεηα αλήιζε 

ζε 1,2 ζηελ πεξίνδν 2002 – 2010 θαη πξνζεγγίδεη ην κέζν επίπεδν ηνπ δείθηε ζηε 

ρψξα, κε εμαίξεζε ηελ Αηηηθή
121.

  ε απφιπηνπο αξηζκνχο ν δείθηεο αληηζηνηρεί ζε 

8.790 ζχκαηα (λεθξνί, ζνβαξά θαη ειαθξά ηξαπκαηίεο).  Σα αηπρήκαηα απνηεινχλ 

έλα θπξίαξρν εμσηεξηθφ θφζηνο ηεο ρξήζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν ησλ ζπκάησλ αιιά θαη ην ζχζηεκα 

πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Τπάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη 

βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δηακφξθσζε πνιηηηθήο. Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ δηαηήξεζε πςεινχ δείθηε αηπρεκάησλ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνπλ: πςειέο 

ηαρχηεηεο, αλεπαξθή αμηνπνίεζε εμνπιηζκνχ αζθαιείαο, ην κεγάιν κήθνο ηνπηθψλ 

θαη επαξρηαθψλ νδψλ, ηηο δηαθνξέο ζρεδηαζκνχ κεηαμχ πεδηλψλ θαη νξεηλψλ 

ραξάμεσλ θαη ηελ νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα θαηαλάισζεο αιθνφι ή άιισλ νπζηψλ.    

7.1.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξνβιήκαηα - Πξνθιήζεηο - Σάζεηο 

Οη επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ έρνπλ κεγάιν ρξφλν σξίκαλζεο. Οη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ηψξα θαη ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα ζα θαζνξίζνπλ 

ηελ εηθφλα ηεο ππνδνκήο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη ηελ 

επφκελε δεθαεηία. Οη απνθάζεηο απηέο φκσο ζα ιεθζνχλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη έιιεηςεο πφξσλ. Σφζνη νη Δζληθνί φζν θαη νη Κνηλνηηθνί 

πφξνη αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, ελψ 

δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζεο ππνδνκψλ απφ ηελ 

Δ.Δ., κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο «πλδένληαο ηελ Δπξψπε» (βι. Παξάξηεκα). Απηφ 

επηβάιεη αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο  

βειηηζηνπνίεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο δηαηξνπηθφηεηαο, ηφζν φζνλ αθνξά ηηο επηβαηηθέο φζν θαη ηηο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ρξφλσλ 

κεηαθίλεζεο, πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξφλνπο αθνχ επηηξέπεη 

ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ αηφκσλ θαη εκπνξεπκάησλ.      

Ζ εμάξηεζε απφ ην νδηθφ δίθηπν ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο 

εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο, ε δε ρξήζε επηβαηηθψλ απηνθίλεησλ ζα εμαθνινπζήζεη λα 

απνηειεί ην θπξίαξρν κέζν κεηαθίλεζεο ζηηο ππεξαζηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ηδίσο ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο. Τπφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, 

αιιά θαη καθξνπξφζεζκα, ε εμάξηεζε απφ ην ΔΗΥ ζηηο πεξηνρέο απηέο αλακέλεηαη λα 

έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ηδίσο ζε λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα, αθνχ ζα 

ρξεηαζηεί ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ κεηαθνξψλ ζηηο νηθνγελεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ελφο επηπέδνπ πξνζπειαζηκφηεηαο.  
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Βι. Directive 97/24/EC – ηειεπηαία αλαζεψξεζε 2006/120/EC 
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Πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. 
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 Μ.Ο. φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ εθηφο Αηηηθήο ηελ πεξίνδν 2002 – 2010 ήηαλ 1,11 αηπρήκαηα αλά 

1000 θαηνίθνπο. Τπάξρνπλ πεξηθέξεηεο κε πνιχ ρακειφηεξν δείθηε (0,6 – 0,7). 
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Δθηηκάηαη φηη ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα ζα κεησζνχλ ηα δηαλπφκελα 

νρεκαηνρηιηφκεηξα ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηθέξεηαο. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, 

ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ  - δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζρέζε 

(φρη απφιπηα γξακκηθή) κεηαμχ νρεκαηνρηιηνκέηξσλ θαη αηπρεκάησλ- θαη ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ GHG. Αληίζηξνθα αλακέλεηαη φηη ζα αλαβιεζνχλ απφ ηα άηνκα, ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ θαη 

αληηθαηάζηαζεο παιαηψλ νρεκάησλ κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη αχμεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο - δειαδή ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αηπρεκάησλ – θαη 

αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αλά νρεκαηνρηιηφκεηξν. Δπνκέλσο, δχν απφ ηηο θχξηεο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ πεξηθέξεηα ζα είλαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαη ε 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ εθπνκπψλ GHG ρσξίο λα 

επεξεαζηεί αξλεηηθά ε θηλεηηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ, θαη ε ζσξάθηζε ηεο 

ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο απέλαληη ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

Σέινο, δελ ππάξρεη δηαζχλδεζε ηνπ πνιενδνκηθν-ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, ν νπνίνο πξνθχπηεη ζπλήζσο σο κηα εθ ησλ 

πζηέξσλ ζθέςε ππφ ηελ κνξθή θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη θαη φρη σο πξφλνηα γηα ηελ 

απνθπγή δεκηνπξγίαο ηνπο. Οη λέεο ρσξνζεηήζεηο ή επεθηάζεηο ησλ πφιεσλ ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν θαη ην δίθηπν 

Γεκφζηαο πγθνηλσλίαο ή ινγηθή ηνπο επέθηαζε θαη λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

επξχηεξα δίθηπα θίλεζεο πνδειαηψλ θαη πεδψλ. Αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο 

ρξεηάδνληαη αξθεηά ρξφληα γηα λα σξηκάζνπλ θαη λα θέξνπλ απνηειέζκαηα. Δίλαη 

φκσο ζεκαληηθφ λα ηεζνχλ νη βάζεηο ψζηε νη αιιαγέο απηέο λα κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ καθξνπξφζεζκα έλα βηψζηκν ζχζηεκα κεηαθνξψλ. 

7.1.3. πγθξηηηθά Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα – Γπλαηόηεηεο 

Ζ πεξηθέξεηα ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν σο 

θφκβνο ζηα παγθφζκηα δίθηπα εθνδηαζηηθήο ζηνπο δηαδξφκνπο Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο 

– Αλαηνιηθά Βαιθάληα – Μαχξε Θάιαζζα
122,

 απνθνκίδνληαο αλαπηπμηαθά νθέιε
123

 . 

Υσξίο φκσο ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ νη 

πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο ηεο εθνδηαζηηθήο (logistics) είλαη ηζρλέο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο, νη εκπνξεπκαηηθέο ξνέο ζε έλα θέληξν εθνδηαζηηθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζρεηηθή ηζνξξνπία έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο
124 

θαη λα απνηειεί 

ειθπζηηθφ ηφπν γηα εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ. Ο βαζκφο φκσο πνπ απηφ κπνξεί λα 

ηζρχεη ή φρη γηα ηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί απηή ηε ζηηγκή ιφγσ 

έιιεηςεο ζηνηρείσλ. 

ζνλ αθνξά ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ πφιεσλ, ην δίθηπν είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη θαιχπηνληαη νη βαζηθέο ηνπηθέο αλάγθεο, θαζψο επίζεο νη 

δηαπεξηθεξεηαθέο ζπλδέζεηο
125.

 Δπίζεο, νη αζηηθέο πεξηνρέο ζηελ πεξηθέξεηα έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, λα δηαζθαιίζνπλ πςειφ επίπεδν 

εζσηεξηθήο πξνζπειαζηκφηεηαο επελδχνληαο ζηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ 

δηθηχσλ θίλεζεο πεδψλ θαη πνδειαηψλ. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ζηάζκεπζεο κε ζηφρν ηελ ζπγθξάηεζε ζεκαληηθνχ 

                                                 
122 

Π.ρ. Βι. Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. (ΦΔΚ Α, 128/3-7-

2008) 
123 

Με ηελ έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (VAL – Value Added Logistics). Απιή δηακεηαθφκηζε 

θνξηίσλ δελ έρεη θάπνην αλαπηπμηαθφ φθεινο.   
124 

Μείσζε „λεθξψλ‟ ρηιηνκέηξσλ – δει δηαδξνκψλ ρσξίο θνξηίν.  
125

 Καηά ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο δεκνζηεχζεθε πξνζρέδην λφκνπ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξαζηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ.  



 

186 

 

αξηζκνχ ΔΗΥ εθηφο πφιεο, κε ηελ ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ζηαζκψλ 

κεηεπηβίβαζεο. Ζ Γεκφζηα αζηηθή ζπγθνηλσλία κπνξεί λα έρεη επίζεο ζεκαληηθφ 

ξφιν αλ θαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα ππνζηεξίμεη πνιιαπινχο πξννξηζκνχο θαη ζθνπνχο 

κεηαθίλεζεο ζε πφιεηο κηθξνχ – κεζαίνπ κεγέζνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

7.2. Δλέξγεηα 

7.2.1. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε 

Ζ ζέζε θαη ν θπζηθφο πινχηνο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο έρεη 

αλαδείμεη ηελ πεξηνρή ζε ηζρπξφ παξάγνληα ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. Ζ 

πεξηθέξεηα είλαη ε κνλαδηθή πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο κνξθέο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο (ζηεξεά, πγξά, θαη αέξηα θαχζηκα), θαζψο θαη φιεο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. Γηαζέηεη επίζεο δίθηπα ππνδνκψλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ (ΦΑ) θαη πεηξειαηνεηδψλ. Ζ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ απηψλ ζα επηηξέςεη φρη κφλν ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ΠΑΜΘ αιιά θαη ηελ παξνρή πιενλαζκάησλ γηα ηελ 

θάιπςε άιισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.  

Παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα κία επηζθφπεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ 

δπλακηθνχ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο ελέξγεηαο (θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην, ζηεξεά 

θαχζηκα, ειεθηξηζκφο, ΑΠΔ) πνπ ζα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηελ δηακφξθσζε 

πξνηάζεσλ κεζν-καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ. 

a. Φπζηθό Αέξην (ΦΑ) 

Ζ δεδεισκέλε πξφζεζε ηεο ΔΔ λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο CO2 άκεζα θαηά 20% ή θαη 

30% κέρξη ην 2020 θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, κέρξη εθκεδεληζκνχ κέρξη ην 2050, 

θαζηζηά ηελ ρξήζε ΦΑ ζρεδφλ ππνρξεσηηθή. Αλ θαη ηειεπηαία, ιφγσ ηεο θξίζεο, ε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν έρεη ζρεδφλ κεδεληζηεί ζηα πεξίπνπ 

570bcm εηεζίσο ην 2010, ην 2020 αλακέλεηαη λα απμεζεί πηζαλφλ ζηα 626bcm, θαη 

ζηα 690bcm ην 2035 (θαηά ηελ ΗΔΑ). Ζ ζρεδφλ ζηαζεξή δήηεζε απηή ειθχεη 

ελδηαθέξνλ, κεηαμχ άιισλ θαη απφ ην Αδεξκπατδάλ ην νπνίν ήδε έρεη ζπκθσλήζεη κε 

ηελ Σνπξθία (26 Ηνπλίνπ 2012) γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκήο γηα ηελ κεηαθνξά 

δπηηθά 16bcm απφ ην θνίηαζκα ηνπ Shah Deniz ΗΗ, εθ ησλ νπνίσλ 10bcm 

πξννξίδνληαη γηα ηελ ΔΔ. Απηή ε πνζφηεηα πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζην κέιινλ απφ 

παξαγσγή άιισλ θνηηαζκάησλ ηνπ Αδεξκπατδάλ. Ζ πνζφηεηα απηή αθνχ δηαζρίζεη 

ηελ Σνπξθία ζα θαηεπζπλζεί, είηε κέζσ Βνπιγαξίαο (αγσγφο Nabucco West) γηα λα 

ζπλδεζεί ζην επξσπατθφ ζχζηεκα ζην  Baumgarden ηεο Απζηξίαο, είηε κέζσ 

Διιάδνο θαη Αιβαλίαο (αγσγφο Σrans Αdriatic Ρipeline TAP) ππνζαιάζζηα ζηελ 

Ηηαιία. Σειεπηαία δήισζε (18 επη 2012) εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο Shah Deniz 

II αλαθέξεηαη ζε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο πηζαλφλ ζηα 20bcm θαη ηελ αμηνπνίεζε θαη 

ησλ 2 αγσγψλ. Ζ κηθξφηεξε ζε κήθνο θαη κέγεζνο αγσγνχ πξφηαζε δηαδξνκήο κέζσ 

κφλν Διιάδνο ζηελ Ηηαιία (ITGI) θαίλεηαη λα ράλεη έδαθνο αιιά δελ έρεη 

εγθαηαιεθζεί. Αληίζεηα, νη πξννπηηθέο ηνπ TAP έρνπλ εληζρπζεί πξφζθαηα κεηά ηελ 

επίηεπμε δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Διιάδαο, Ηηαιίαο θαη Αιβαλίαο γηα 

πξνψζεζε ηνπ ηελ 19 Απξηιίνπ 2013 κεηά απφ ηελ έγθξηζε απφ ηελ Βνπιή ζηηο 9 

Απξηιίνπ 2013  

Δμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηνλ αγσγφ ζχλδεζεο Διιάδαο-

Βνπιγαξίαο (IGB) πνπ μεθηλάεη απφ ηελ Κνκνηελή θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ην 

Haskovo κε αξθεηέο πηζαλφηεηεο έλαξμεο εξγαζηψλ κέζα ζην 2013 (δεο Δηθφλα 74).    

ε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζρεδηαδφκελνπο αγσγνχο, ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο θαη αεξηνπνίεζεο LNG 
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ζηελ πεξηνρή. Δηζη, ε ΓΔΠΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο είηε επί μεξάο ζην 

γήπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Βηνκεραλίαο Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ (έθηαζεο 

250 εθηαξίσλ) ηεο νπνίαο είλαη κέηνρνο θαηά 33%, είηε πισηνχ ζηελ ίδηα πεξηνρή, κε 

δπλαηφηεηα αεξηνπνίεζεο 4-6.8bcm/yr. Σν χςνο ηεο επέλδπζεο εθηηκάηαη ζηα 

€500Δθαη κε ρξφλν πινπνίεζεο 2-3 έηε. 

ηα ζρέδηα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα (κε θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηάμεο 

ησλ 350-€400Δθαη) αμηνπνίεζεο ησλ απνζεθεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ παιαηψλ 

θνηηαζκάησλ ηνπ Πξίλνπ (θνίηαζκα Ννηίνπ Καβάιαο) πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ ηα 

0.36bcm, δηπιάζην απηψλ ηεο Ρεβπζνχζαο, κε δπλακηθφ έγρπζεο ζην 

δίθηπν/εηζαγσγήο 4mcm/day, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δπλακηθφ έγρπζεο ησλ 

ζεκεξηλψλ αγσγψλ ζην ηξπκνλνρψξη  15.9mcm/day κέζσ Βνπιγαξίαο θαη ζηνπο 

Κήπνπο 20.5mcm/day κέζσ Σνπξθίαο (δεο ρήκα 2). Δπεηδή ππάξρεη αλακθηζβήηε 

θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη δηθαηψκαηα παξαρψξεζεο πξνο 

εθκεηάιιεπζε ηεο εηαηξείαο Δλεξγεηαθή Αηγαίνπ (Energean Oil and Gas, SA) πνπ 

αθνξνχλ ην ελ ιφγσ θνίηαζκα, εμεηάδνληαη 2 ιχζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

θαηαζθεχεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο: (α) ε έθδνζε αδείαο εθκεηάιιεπζεο ζε 

ηδησηηθφ θνξέα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκκε:ηέρεη θαη ν ΓΔΦΑ (ΑΦΑ) ή (β) ε 

έληαμε ηεο απνζήθεο ζην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ νπφηε ν ΓΔΦΑ 

αλαιακβάλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο, απνθιεηζηηθά ή θαη 

κε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή άιισλ.  

Δηθόλα 77: Γίθηπα κεηαθνξάο ΦΑ
126

.  

 
Δπίζεο έρεη θαηαηεζεί πξφηαζε απφ ηδησηηθή εηαηξία γηα θαηαζθεπή πισηνχ 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ γηα έγρπζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ - LNG) θαη γηα ηελ 

πεξηνρή Αιεμαλδξνχπνιεο κε δπλακηθφ αεξηνπνίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 3bcm/yr.  

                                                 
126

 Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο αθνξνχλ ζε αγσγνχο ππν ζρεδίαζε: ITGI, Nabucco, Blue line. Ζ 

θφθθηλε δηαθεθνκκέλε γξακκή είλαη ε ελδεηθηηθή πνξεία ηνπ αγσγνχ IGB. 
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Δηθόλα 78: Κνηηάζκαηα αξγνύ ζηελ πεξηνρή Πξίλνπ θαη ε πηζαλή δηαδξνκή αγσγνύ γηα ηελ 

έγρπζε ΦΑ ζηελ ππό ζρεδίαζε ππόγεηα απνζήθε ηνπ πεδίνπ Νόηηαο Καβάιαο 

 
Πεγή: Energean Oil and Gas, SA 

b. Πεηξέιαην 

ηελ πεξηνρή ππάξρεη ελεξγή αιιά ζρεηηθά κηθξή (ca.1700boe/dy) παξαγσγή αξγνχ 

(θαη κηθξψλ πνζνηήησλ ΦΑ) απφ ηα θνηηάζκαηα ηνπ Πξίλνπ. Ζ παξαγσγή είλαη 

κηθξή αιιά εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο 

εθκεηάιιεπζεο (Energean Oil and Gas, SA), απνιήςηκα εμαθξηβνκέλα απνζέκαηα 

πνπ αλέξρνληαη ζε 5.9mboe κε άιια εθηηκψκελα 6.3mboe απφ ην θνίηαζκα Δςηινλ. 

Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο εηαηξείαο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4bboe ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ κε κεγάιε πηζαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 10% 

απηψλ. Ζ εθκεηάιιεπζε απηψλ αλακέλεη ηελ δηεπζέηεζε πηζαλψλ αληηξξήζεσλ ή 

ελζηάζεσλ απφ ηελ Σνπξθία.   

Πέξαλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξψηεο επεμεξγαζίαο ηνπ αξγνχ θαη ησλ άιισλ 

πξντφλησλ (ΦΑ, NGL, πγξφ ζείν) ησλ θνηηαζκάησλ Πξίλνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο Energian oil and Gas, SA 14ρικ αλαηνιηθά ηεο Καβάιαο, δελ ππάξρνπλ 

εγθαηαζηάζεηο δηχιηζεο ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ. Τπάξρεη φκσο ν πξνγξακκαηηζκφο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιεο (δεο ρήκα 3). Ζ 

εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ θαηαζθεπή (Trans-Balkan Pipeline B.V. ) ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ε ΣΚ-ΒΑ Ρσζζηθψλ ζπκθεξφλησλ (εμ ίζνπ ε Transneft, Rosneft 

θαη Gasprom Neft) κε 51%, ε Βνπιγαξηθή Project Company Burgas-Alexandroupolis 

BG κε 24.5%, ε Διιεληθή Helle C.A. - Traki C.A. of Greece κε 23.5%, θαη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην κε 1%, έρεη ηειεηψζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κήθνπο 300Km θαη θφζηνπο πεξίπνπ €1Γηο. Ο αγσγφο ζα έρεη 

ηθαλφηεηα κεηαθνξάο 35mtonn/yr αξγνχ πνπ κπνξεί λα απμεζεί ζηνπο 50mtonn/yr. 
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Δηθόλα 79: Υάξηεο ζρεδηαδόκελεο δηαδξνκήο αγσγνύ αξγνύ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνύπνιεο 

 
Σελ 7 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Βνχιγαξνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ πκεψλ Νηηάθνθ 

αλαθνίλσζε φηη ε Βνπιγαξία απνρσξεί απφ ηελ ηξηκεξή δηαθπβεξλεηηθή ζπκθσλία 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ είηε άκεζα ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ησλ άιισλ 2 

εηαίξσλ είηε κνλνκεξψο εληφο 12 κελψλ, θαηαινγίδνληαο κάιηζηα ηελ επζχλε ζηνπο 

άιινπο εηαίξνπο γηα κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ, παξά ηηο γλσζηέο 

πξνζρεκαηηθέο δπζθνιίεο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ζην Μπνπξγθάο. Ζ ξσζηθή πιεπξά απέξξηςε ηελ δήισζε κνλνκεξνχο απνρψξεζεο 

ππνγξακκίδνληαο φηη θαλέλαο εηαίξνο δελ κπνξεί λα απνρσξήζεη πξηλ νινθιεξσζεί ε 

απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ (αξζ. 14 ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθηεθε ην 2007). ε 

απάληεζε ε Βνπιγαξηθή πιεπξά δήισζε φηη ζα πιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο, ππφζρεζε πνπ δελ έρεη αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά επηκέλεη ζηελ 

απνρψξεζε ηεο. 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ην έξγν, νη πξννπηηθέο φκσο 

δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ επνίσλεο. 

c. Ληγλίηεο 

ηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ ππάξρνπλ ζεκαληηθά θνηηάζκαηα ελεξγεηαθψλ νξπθηψλ φπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 6.5 «Οξπθηφο Πινχηνο. 

d. Ηιεθηξνπαξαγωγή 

Πέξαλ ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ κε ζπλνιηθή ηζρχ 500MW, ιεηηνπξγεί απφ ην 

2002 ν ΑΖ Κνκνηελήο, ζηαζκφο ΦΑ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε ηζρχ 485MW. Ο 

ζηαζκφο απηφο εθηφο απφ ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ζην Δζληθφ Γηαζπλδεδεκέλν 

χζηεκα, πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα αιιά θαη κείσζε ησλ απσιεηψλ πνπ ζα 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ κεηαθνξά απφ άιια ζεκεία παξαγσγήο. 

ηελ πεξηνρή ηεο ΠΑΜΘ ππάξρνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θέληξα πςειήο ηάζεο, αιιά θαη απνιήμεηο ησλ δηεζλψλ 

δηαζπλδέζεσλ κε ηελ Βνπιγαξία θαη απφ ην 2008 κε ηελ Σνπξθία (γξακκή Κέληξνπ 

Τςειήο Σάζεο-ΚΤΣ Ν. άληαο-Babaeski) ρσξεηηθφηεηαο 400KV εθάζηε. Ο 

ΑΓΜΖΔ εθηειεί ή έρεη πξνγξακκαηίζεη ζεκαληηθά έξγα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Νέν ΚΤΣ Λαγθαδά (ππφ θαηαζθεπή) 

 Νέα γξακκή κεηαθνξάο 400kV κεηαμχ ΚΤΣ Λαγθαδά θαη ΚΤΣ Φηιίππσλ ψζηε 

λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ηελ Blagoergrad απφ ην ΚΤΣ Φηιίππσλ 

 Νέν ΚΤΣ Νέαο άληαο (ππφ θαηαζθεπή) 
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 Νέα γξακκή κεηαθνξάο 400kV γηα ηελ ζχλδεζε κε Βνπιγαξία κεηαμχ ΚΤΣ Νέαο 

άληαο θαη Maritsa East 

Τπάξρνπλ επίζεο ζρέδηα απφ ηδησηηθή εηαηξία γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θαη πηζαλφλ 2 

ζηαζκψλ ΦΑ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε (300ΜW έθαζηνο) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνηεηλφκελν ζηαζκφ εθθφξησζεο LNG.  

e. Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

ηελ ΠΑΜΘ ιεηηνπξγνχλ ή βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ζήκεξα εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 

πνπ ππεξβαίλνπλ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ ηεο ρψξαο (Πίλαθαο 

16). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Πίλαθαο 2 δελ πεξηιακβάλεη έξγα γεσζεξκίαο ζηελ 

πεξηνρή ΑΜΘ επεηδή απηά ζα αδεηνδνηεζνχλ κε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία κέζσ 

παξαρσξήζεσλ. Δμεηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ ζηελ ΑΜΘ 

γίλεηαη άκεζα θαλεξφ φηη έρεη εζηηαζηεί ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα.  

Οη αηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα αμηνιφγεζε αθνξνχλ ζε 4798MW ηζρχνο, είλαη ην 

κεγαιχηεξν κέγεζνο ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο, ηνπ Ννηίνπ Αηγίνπ κε εμαηξνπκέλνπ, 

θαη απνηεινχλ ηα 25% ησλ αηηήζεσλ γηα φιε ηελ ρψξα. Ήδε ιεηηνπξγνχλ αηνιηθά 

πάξθα ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ρψξαο. Απηφ νθείιεηαη θαη ζηελ επηινγή ηεο ΑΜΘ σο κία απφ ηηο 3 Πεξηνρέο 

Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο θαηά ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο ΑΠΔ ηνπ 2008. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θέξνπζα 

ηθαλφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην Δηδηθφ Πιαίζην αλέξρεηαη ζε 1076MW, πνζφηεηα 

πνπ έρεη ήδε θαιπθζεί απφ επελδπηηθά ζρήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ή έρνπλ 

εγθεθξηκέλε άδεηα εγθαηάζηαζεο ή παξαγσγήο (1135MW). 

Πίλαθαο 20: Καηάζηαζε αδεηνδνηηθήο εμέιημεο έξγσλ ΑΠΔ. Ζ ηζρύο δίδεηαη ζε MW 

 

 

 

 

Με Άδεηα 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Με Άδεηα 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Με ΔΠΟ  Με Άδεηα 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ  

Αηηήζεηο ζε 

αμηνιφγεζε 

Πιήζ. Ηζρχο Πιήζ. Ηζρχο Πιήζ. Ηζρχο( Πιήζ.  Ηζρχο Πιήζ.  Ηζρχο 

 

 

ΑΜΘ 

Αηνιηθά  13 240,2 8 110,8 7 100,1 43 1002,9 121 4426 

ΜΤΖΔ  3 3,0 0 0 1 1,0 24 57,4 2 1,9 

Βηνκάδα  0 0 1 9,5 3 13,5 10 40,5 1 2,8 

Γεσζεξκ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Φ/Β  11 25,5 40 89,1 21 53,5 101 327,6 1 100 

Ζιηνζεξκ. 0 0 0 0 0 0 1 2,0 3 4,9 

χλνιν 

Πεξηθέξεηαο 
27 268,7 50 210,4 31 167,1 179 1430,3 128 4535,5 

χλνιν ρψξαο 426 2050,8 418 2359,3 595 4784,1 2849 29525 752 24395 

Πεγή: PAE, 31 Οθησβξίνπ 2012. 

Ζ δεχηεξε κέρξη ζηηγκήο κνξθή ΑΠΔ απφ πιεπξάο επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

αθνξά ζε εγθαηαζηάζεηο ΦΒ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο ή παξαγσγήο ή ΔΠΟ ζπλνιηθήο ηζρχνο 490MW.  

Ζ ηειεπηαία (Μάξηηνο 2013) θαηακέηξεζε ησλ ιεηηνπξγνχλησλ εγθαηαζηάζεσλ 

δείρλεη 240MW αηνιηθψλ, 31MW κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ (ΜΤΖΔ), 199MW ΦΒ 

θάζε κεγέζνπο θαη 104MW ΦΒ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζηέγεο. Παξαηεξείηαη δειαδή κία 

ζηαζηκφηεηα ησλ αηνιηθψλ ιφγσ πξνβιεκάησλ δηθηχνπ αιιά κηα κεγάιε αχμεζε ησλ 

ΦΒ θαη θπξίσο ζε ζηέγεο πνπ θηάλνπλ ζην 30% ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε 

φιε ηελ ρψξα (ζε MW).  

e.1. Αηνιηθή Δλέξγεηα 
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Ζ αηνιηθή ελέξγεηα πξνθαλψο απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε θαηεγνξία αμηνπνίεζεο ηνπ 

δπλακηθνχ ΑΠΔ ζηελ ΠΑΜΘ. Οη ήδε ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία απφ ην Σέινο ΑΠΔ 3% επί ηεο ηηκήο ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο πνπ ζε ζεκεξηλέο ηηκέο θαη κέζνπο ζπληειεζηέο απφδνζεο ηεο ηάμεσο ησλ 

28% πνζά ηεο ηάμεσο ησλ €17εθαη ηνλ ρξφλν. ε πεξίπησζε πνπ θαιπθζεί ην 

ζχλνιν ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ ησλ 1076MW, ην πνζφ 

ηεο δηα λφκνπ ζπλεηζθνξάο ζε πιεξσκέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζα απμεζεί 

αλαινγηθά ζηα €77εθαη ηνλ ρξφλν. 

Οη ζέζεηο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ αηνιηθψλ πάξθσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα ελψ ζηελ εηθφλα 84 ζεκεηψλνληαη θαη νη ζέζεηο ησλ ήδε εγθξηζέλησλ αδεηψλ ή 

θαηαηεζέλησλ αηηήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ ζαιαζζίσλ πάξθσλ. 

Δηθόλα 80: Υάξηεο ζέζεσλ ιεηηνπξγνύλησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ 

 
Δηθόλα 81: Υάξηεο ζέζεσλ αηηήζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία αηνιηθώλ πάξθσλ (πεξηνρέο κε κπιε 

ρξώκα) ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ. Δπίζεο ζεκεηώλνληαη κε θίηξηλε γξακκή ηα πεξηγξάκκαηα 

δσλώλ απνθιεηζκνύ 

 
Πεγή: ΡΑΔ, ίδηα επεμεξγαζία. 

Ζ πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ απαηηεί ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ 

δηθηχσλ: ζχκθσλα κε ηελ κειέηε αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο γηα ηελ 

πεξίνδν 2010-2014 ηνπ ηφηε ΓΔΜΖΔ (φπσο εγθξίζεθε ηελ 21-11-2010) έρνπλ 
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πξνγξακκαηηζηεί αλαβαζκίζεηο-επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο (βιέπε ελφηεηα 

«Ζιεθηξνπαξαγσγή») ζα επηηξέςνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο παξαγσγήο αηνιηθψλ 

πάξθσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο άλσ ησλ 900MW.  

e.2. Γεσζεξκία 

Ζ χπαξμε θαη ε ζέζε αμηνπνηήζηκσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ είλαη γλσζηή απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Πξφζθαηα φκσο έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο έξεπλεο (γεσηξήζεηο) 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ ησλ πεδίσλ ψζηε λα μεθηλήζεη κηα 

νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ (βιέπε ζρεηηθή αλάιπζε ζηελ ελφηεηα 

V.4.3.3. «Γεσζεξκηθά Πεδία»). 

e.3. Τδξνειεθηξηθά 

ηελ ΑΜΘ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα 2 κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα ζηνλ Νέζην, απηά ηνπ 

Θεζαπξνχ (384MW) θαη ηεο Πιαηαλφβξπζεο (116MW) πνπ καδί αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 16% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. O ΤΖ Θεζαπξνχ 

είλαη αληιεηηθφο ζηαζκφο πνιιαπιήο ρξήζεο αθνχ είλαη ζε ζέζε λα απνηακηεχζεη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ψζηε λα κεησζεί ε απφξξηςε φηαλ ππάξρεη ππεξπαξαγσγή απφ 

άιιεο ΑΠΔ. Σν ζπγθξφηεκα Θεζαπξνχ-Πιαηαλφβξπζεο επίζεο πξνζθέξεη 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη βειηησκέλε δηαρείξηζε ηεο άξδεπζεο.  

Τπάξρεη φκσο ελαπνκείλαλ δπλακηθφ ζηνλ Νέζην κε ηελ εθκεηάιιεπζε άιισλ 

ππνιεθαλψλ φπσο απηέο ζην Άλσ Πνηακάθη, Αξθνπδφξεκα, Βαζχξεκα θαη 

Μαπξφξεκα.  Ήδε ιεηηνπξγνχλ 3 κηθξνί ζηαζκνί θαη ππάξρεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηηο αηηήζεηο θαη ηηο άδεηεο παξαγσγήο πνπ έρνπλ ήδε θαηαηεζεί. 

e.4. Βηνκάδα 

Μία αλαδπφκελε ηέινο πεξηνρή ελδηαθέξνληνο είλαη απηή ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

Βηνκάδαο (βιέπε ζρεηηθή ελφηεηα γηα ηνλ Αγξνηηθφ θιάδν). Ζ ρξήζε βηνκάδαο γηα 

ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηξεηο θπξίσο ρξήζεηο: παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ, πξψηε χιε γηα παξαγσγή βηνληήδει θαη 

αμηνπνίεζε βηναεξίνπ απφ ιεηηνπξγνχληεο ΥΤΣΑ. Πξφζθαηε κειέηε πξνζδηφξηζε φηη 

κφιηο 14% ησλ πεξίπνπ 38.000 λνηθνθπξηψλ ζηελ ΑΜΘ ρξεζηκνπνηνχλ βηνκάδα γηα 

ζέξκαλζε ρψξσλ ελψ κε αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ - φπσο ε ρξήζε θαπζηήξσλ 

pellets - ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο θαηαλαιψλνληαο πεξίπνπ 

205ktonn ηνλ ρξφλν.  

Δηθόλα 82: Παξαγσγή μπιείαο γηα ζεξκηθέο ρξήζεηο (ζε MJ) ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ ην 2003. (Σν 

κέγεζνο ηνπ θύθινπ ππνδεινί ηελ ζπλνιηθή δπλακηθόηεηα γηα παξαγσγή ελέξγεηαο: 1-25MJ, 26-

71MJ, 72-220MJ θαη 221-737MJ).  
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Πεγή: ΚΑΠΔ. 

Ζ αμηνπνίεζε είηε γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ είηε ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα 

παξαγσγή βηνληήδει θαη βηναεξίνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ, 

φπσο απηή ηεο «Βηνελέξγεηα Φέξεο ΑΔ» γηα θαηαζθεπή βηνληήδει, ηεο «ΔΛΠΔ 

Αλαλεψζηκεο ΑΔ» γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαχζε βηνκάδαο, θαη 

ηεο «FOSTA ΑΔ» γηα ηελ αμηνπνίεζε βηναεξίνπ. 

Μηα εθηίκεζε ηνπ ΚΑΠΔ (2009) γηα ην δπλακηθφ ηεο βηνκάδαο ζηελ πεξηθέξεηα πξνο 

αμηνπνίεζε
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 θαηαιήγεη ζηηο αθφινπζεο πνζφηεηεο: 

 Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο 1,0-1,3 Mtonn/yr (Ήδε ην 2010 ην 70% ησλ 730.000 

ζηξεκκάησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ ρψξα βξίζθεηαη ζηελ ΠΑΜΘ θαη 

θπξίσο ζηνλ Έβξν κε παξαγσγή θπξίσο ειίαλζνπ θαη ειαηνθξάκβεο.) 

 Γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά ππνιείκκαηα 0,78-1,0Mtonn/yr θαη 0.97- 

1,28Mtonn/yr 

 Οξγαληθά απφβιεηα θαη ιχκαηα 50-180ktonn/yr θαη 3,3 -13ktonn/yr  

7.2.2. Υαξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα θαη ηάζεηο 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα είλαη κεγάιεο. Έηζη κφλν ε 

εγθαηάζηαζε άιισλ 800MW αηνιηθψλ (κε βάζε ηνλ ζεκεξηλφ πεξηνξηζκφ ηνπ 

Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ, απαηηεί επελδχζεηο ηεο ηάμεο ησλ €1,2-1,4Γηο, ην επελδπηηθφ 

θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνρήο LNG είλαη ηεο ηάμεο ησλ €300-400Δθαη θαη ην 

θφζηνο ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ ηεο ηάμεο ηνπ Θεζαπξνχ κπνξεί λα θηάζεη θαη 

ηα €800-900Δθαη. 

7.2.3. πγθξηηηθά αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα – Γπλαηόηεηεο 

Ζ Πεξηθέξεηα έρεη ζεκαληηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκβαηηθέο 

πεγέο (ιηγλίηεο, ηχξβε, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) θαη αλαλεψζηκεο (αηνιηθή ελέξγεηα, 

πδξνειεθηηθά, γεσζεξκία, ειηαθή ελέξγεηα, βηνκάδα) θαη αμηφινγε ελεξγεηαθή 

ππνδνκή (αγσγφο ΦΑ, ρψξνο απνζήθεπζεο ΦΑ) κε δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ 

επέθηαζεο.  

Οη επελδχζεηο πνπ είηε έρνπλ γίλεη ή αλακέλεηαη λα γίλνπλ ζηελ επφκελε δεθαεηία, 

αλέξρνληαη ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο παίδεη 

θαη πξέπεη λα παίμεη βαζηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο καθξνρξφληα. 

Δληνχηνηο, νη απαληήζεηο (βιέπε Παξάξηεκα) ησλ δήκσλ ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ηνπο απεζηάιε ζην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο δελ δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα. ε αληίζεζε κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ δήκσλ θαη ελ φςεη ησλ ζαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΔΔ γηα ελίζρπζε «πξάζηλσλ» δξαζηεξηνηήησλ, ελδηαθέξνλ έρεη 

κηα ηειεπηαία κειέηε απφ εξεπλεηέο ηδξπκάησλ ηεο ίδηαο ηεο Πεξηθέξεηεο ΑΜΘ 

(Stathakis et al., 2012) ζηελ νπνία εμεηάδεηαη ε ζπκβνιή δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κέζσ ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

 αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

 πνζνζηφ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ 

 πνζνζηφ ελεξγνβφξσλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ 

 βηνκεραληθή παξαγσγή 4 ελεξγνβφξσλ θιάδσλ 

 θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

 θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα 

 θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ελεξγνβφξεο ΜΜΔ  
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Πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ρξήζεηο πέξαλ ησλ ελεξγεηαθψλ. 
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 πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ππάξρνληνο βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ 

 ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ 

 δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

 θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα  

 ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε Δ&Σ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη ηειεπηαίεο 4 παξάκεηξνη ηνπ αλσηέξσ 

θαηαιφγνπ θαη θπξίσο νη 2 ηειεπηαίεο ζπζρεηίδνληαη κε πάλσ απφ ην 75% ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο παξάκεηξνη 

αθνξνχλ ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, φρη γηαηί ε θαηαλάισζε απηή θαζ‟ εαπηή είλαη 

ε θηλεηήξηα αηηία, αιιά γηαηί πνιιέο θνξέο παίδεη ηνλ ξφιν δείθηε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ.  

Ζ αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ, ησλ 

δπλαηνηήησλ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζηφρσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ε επηζθφπεζε ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ, φπσο ηεθκεξηψλεηαη 

παξαπάλσ, νδεγεί αβίαζηα ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο κπνξεί θαη 

πξέπεη λα απνηειέζεη βαζηθφ άμνλα ηνπ κεζν-καθξνρξφληνπ αεηθφξνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. Ζ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί 

ζην δεύηεξν θαη πηζαλόλ θαη ζην κεγαιύηεξν ελεξγεηαθφ θέληξν ηεο ρψξαο. 

7.3. Τπνδνκέο δηαρείξηζεο πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ 

7.3.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ ιεηηνπξγνχλ 3 ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ 

(ΥΤΣΑ), 5 θέληξα δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ΚΓΑΤ) θαη 19 εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΔΔΛ). Δμαθνινπζνχλ φκσο λα κελ θαιχπηνληαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 11 νηθηζκνί Γ‟ Πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκνχ 

θάησ ησλ 10000 θαη άλσ ησλ 2000) γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θνλδχιηα 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, θαζψο επίζεο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιχ 

κηθξψλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 4 νιφθιεξεο 

δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Σέινο, ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη 6 ρψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ
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 (ΥΑΓΑ) ζηελ Οξεζηηάδα, νπθιί, Γηδπκφηεηρν, Αιεμαλδξνχπνιε, 

Γξάκα θαη Πξνζνηζάλε.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη απφ έλα θνξέα (ΓΗ.Α.ΑΜΑΘ Α.Α.Δ. - 

Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Α.Δ.) ν νπνίνο θαιχπηεη 

φιε ηελ Πεξηθέξεηα.  

7.3.2. Υαξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα 

ηελ πξφζθαηε SWΟT αλάιπζε πνπ αθνξά ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη ηηο 

Πεξηβαιινληηθέο Τπνδνκέο πνπ εθπφλεζε ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ
129

 θαηαγξάθνληαη 20 

Αλάγθεο-Πξνβιήκαηα θαη κφλν 4 Δπθαηξίεο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

θαηαγξάθνληαη επηδέρνληαη επίιπζεο κε ηελ εμαζθάιηζε ή ζσζηή αμηνπνίεζε πφξσλ.  

Τπάξρνπλ φκσο θαη κεξηθά πνπ είλαη δηαρξνληθά θαη δελ είλαη εχθνιε ε 

αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ κνλνκεξψο. Απηά εληνπίδνληαη ζηελ 

δηαζπλνξηαθή ξχπαλζε πδάησλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξψλ ηνπ Έβξνπ. 

Έλαο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα δηαρσξίζεη ηηο δπν θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ θαη λα πξνζδηνξίζεη ζηφρνπο αλάινγα ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιινπο 
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 Καη‟ άιινπο νη ΥΑΓΑ είλαη 11: 3 ζηελ Π.Δ. Καβάιαο, 4 ζηελ Π.Δ. Γξάκαο θαη 4 ζηελ Π.Δ. Έβξνπ. 
129

 ην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο γηα «Αλαπηπμηαθέο Πξσηνβνπιίεο-

Πξνγξάκκαηα ΑΜΘ». 
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ηνκείο πνπ επηδξνχλ επηβαξπληηθά φπσο ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ε παξαγσγή θαη 

ρξήζε ελέξγεηαο, θαη νη δηνηθεηηθέο δνκέο αιιά θαη ε εμέιημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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7.4.  Υξήζεηο γεο θαη ζπγθξνύζεηο 

7.4.1. Υξήζεηο γεο 

Οη γεληθέο ρξήζεηο γεο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν δηακνξθψλνληαη δηαρξνληθά 

βάζεη ηνπ ζπλδπαζκνχ γεσκνξθνινγίαο-αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηνλ 

εμσαζηηθφ ρψξν φπνπ αλαπηχζζνληαη νη πεδηλέο εθηάζεηο αζθείηαη θπξίσο ε 

γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Μεγάια ηκήκαηα ησλ εθηάζεσλ απηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί 

κε εγγεηνβειηησηηθά έξγα θαη αλαθέξνληαη σο γε πςειήο γεσ-ηθαλφηεηαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο πεδηλέο εθηάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ αμηνπνηεζεί ρσξίο λα έρεη 

εμαληιεζεί ην πινχζην πδάηηλν δπλακηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αλάπηπμε 

ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο έρεη σο εμήο:  

Πίλαθαο 21: Καηαλνκή ησλ εθηάζεσλ θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο. (ρηιηάδεο 

ζηξέκκαηα) 

Πεξηνρή 
πλνιηθή 

Έθηαζε 

Γάζε θαη 

Βνζθφηνπνη 
Τγξφηνπνη 

Αγξνηηθ

ή γε 

Δθηάζεηο 

νηθηζκψλ            
Λνηπά 

Π.Δ. Γξάκαο 3.468,8 2.517,0 18,5 733,4 33,1 166,8 

Π.Δ. Καβάιαο 1.735,8 946,5 45,0 653,4 32,0 58,9 

Π.Δ. Θάζνπ 381,5 279,2 0,4 72,3 1,7 27,9 

Π.Δ. Έβξνπ 4.248,0 1.821,1 129,0 2.217,7 56,1 24,2 

Π.Δ. Ξάλζεο 1.795,6 1.085,5 75,1 578,2 21,9 34,9 

Π.Δ. Ρνδφπεο 2.550,2 1.249,4 82,4 1.077,3 35,3 105,8 

χλνιν 

ΠΑΜΘ 14.179,9 7.898,7 350,4 5.332,3 180,1 418,5 

Πεξ. 

Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 19.170,0 8.752,0 388,1 9.334,1 408,4 287,4 

Πεξ. 

Θεζζαιίαο 14.046,4 7.424,9 81,7 5.991,6 236,5 311,6 

χλνιν 

Διιάδαο 

131.982,

2 72.420,5 1.790,1 50.684,6 2.307,5 4.779,6 

Πεγή: ΔΤΔ, 1999-2000. 

a. Κόκβνη ζπγθέληξωζεο παξαγωγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ – Βηνκεραληθέο 

Πεξηνρέο 

ηελ πεξηθέξεηα έρεη δεκηνπξγεζεί ζεκαληηθή ππνδνκή νξγαλσκέλσλ βηνκεραληθψλ 

πεξηνρψλ απφ πξνγξάκκαηα παξειζφλησλ δεθαεηηψλ θξίζεο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ΔΣΒΑ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ σο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο ζηνλ 

γεληθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θπξίσο ηνκέα ζηελ 

Πεξηθέξεηα. Οη πεξηνρέο απηέο ζήκεξα παξνπζηάδνπλ έληνλα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα IV.1.3. «Γεπηεξνγελήο ηνκέαο» κε φιεο ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ (θπζηθφ, νηθηζηηθφ, θιπ). Ζ 

δηαζθαιηζκέλε φκσο θπξηφηεηα ηεο γεο, ε ζεζκνζεηεκέλε ρξήζε γε, ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο, θιπ. απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
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αλαδσνγφλεζε νξηζκέλσλ απφ απηέο. Ζ ρσξνζέηεζε δε ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξψλ θαη ε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο απνηεινχλ 

πξφζζεην ζηνηρείν γηα ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο απηέο ζχγρξνλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ
130.

  

7.4.2. πγθξνύζεηο γηα ηε ρξήζε γεο 

Κάζε ελέξγεηα παξέκβαζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζπγθξνχζεηο ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Γχν 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δηαθξίλνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ ΠΑΜΘ φζνλ 

αθνξά ηελ πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ:  

 Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ ρξπζνχ, θαη 

 Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ ιηγληηηθψλ θνηηαζκάησλ Γξάκαο 

Δπίζεο ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. ε φ,ηη αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο, ππάξρεη ε Κ.Τ.Α. 5796/1996 «πεξί ραξαθηεξηζκνχ ησλ πγξνβηνηφπσλ 

Γέιηα Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο, Λίκλεο Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο σο 

Πάξθνπ» κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο Κ.Τ.Α. ηνπ 2008 (δψλεο 

Ramsar), ν Ν3937/2011 πεξί Γηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

(ζέζπηζε εζληθνχ θαηαιφγνπ Natura 2000). ηα αλσηέξσ νξηνζεηνχληαη πιήξσο νη 

επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε θιίκαθα απηψλ. Εεηνχκελν παξφια απηά 

παξακέλεη ε ηξνπνπνίεζε ζε θάπνην βαζκφ νξηζκέλσλ απφ απηά ηα κέηξα σο πξνο 

ηελ επέθηαζε ησλ δπλακηθνηήησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ήδε κε ην λ.4056/2012 επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ νπνηαζδήπνηε δπλακηθφηεηαο εληφο ησλ δσλψλ Natura 

2000, ελψ ζηηο δψλεο Γ Ramsar επηηξέπνληαη κέρξη ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθφηεηαο 

κνλάδεο. Θεσξψληαο φηη ν ζηφρνο ησλ δχν δηθηχσλ (Natura 2000 – Ramsar) σο πξνο 

ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλφο, ε εηζαγσγή 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ρξήζε Α.Π.Δ., κπνξεί λα επηηξέςεη κηα ζπιινγηθή, θνηλή 

αληηκεηψπηζε ηνπ δηπφινπ «Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο – πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο»  

Σέινο, ζηελ πεξηθέξεηα ΑΜΘ εληνπίδνληαη εθηεηακέλεο παξάθηηεο πεξηνρέο 

επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ φπσο νη δειηατθέο πεξηνρέο Νέζηνπ θαη Έβξνπ, θαζψο 

θαη ε εληαία ζρεδφλ δηαδνρή πγξνηφπσλ, ιηκλψλ θαη ιηκλνζαιαζζψλ. ηηο πεξηνρέο 

απηέο ηα δεηήκαηα αθνξνχλ ηελ ηζνξξνπεκέλε αληηκεηψπηζε πνιιψλ 

αληαγσληζηηθψλ/αληηθξνπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: ε γεσξγία (θαη ε 

παξεπφκελε ξχπαλζε), ε δηαρείξηζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ (θαη ν 

αληαγσληζκφο γηα πδαηηθνχο πφξνπο), , ν νηθνηνπξηζκφο (θαη νη αλάγθεο πξνζηαζίαο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο), ε επαγγεικαηηθή θαη εξαζηηερληθή αιηεία θαη νη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο (θαη ε ζχγθξνπζε κε ηηο ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο), ε ιεηηνπξγία 

αγξνηηθψλ νηθηζκψλ, θ.α. 
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 „Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε δηεξεχλεζε ζθνπηκφηεηαο θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δεκηνπξγίαο 

ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο δψλεο  (ΔΟΕ) ζηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.‟, Απξίιηνο 2012, Δπξσζχκβνπινη Α.Δ. 
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8. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

8.1. Αλάιπζε Γπλακηθώλ ζηνηρείσλ-αδπλακηώλ, επθαηξηώλ-θηλδύλσλ (SWOT) πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

Γπλαηόηεηεο - Αλαπηπμηαθά Πιενλεθηήκαηα Πξνβιήκαηα – Αλαπηπμηαθά Μεηνλεθηήκαηα 

Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ δηαζέηεη αμηόινγνπο εθκεηαιιεύζηκνπο 

αλαπηπμηαθνύο πόξνπο: 

 ζεκαληηθέο πεδηλέο εθηάζεηο, θαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, 

 πινχζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο (αλ θαη άληζα θαηαλεκεκέλνπο), 

 κεγάιν αξηζκφ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (ζακλφηνπνη) πνπ 

επλνεί ηελ αλάπηπμε ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ (θηελνηξνθία, 

κειηζζνθνκία, δαζνθνκία-πινηφκεζε, ηνπξηζκφ), 

 ζεκαληηθνχο εθκεηαιιεχζηκνπο νξπθηνχο πφξνπο (κάξκαξα θαη 

άιια δηαθνζκεηηθά νξπθηά, αδξαλή πιηθά, βηνκεραληθά νξπθηά, 

πιαηηλνεηδή, ζπάληεο γαίεο, ιηγλίηε θαη νπξάλην), 

 ζεκαληηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο (ειεθηξνπαξαγσγή, θπζηθφ 

αέξην, ΑΠΔ, νξπθηά θαχζηκα, γεσζεξκία, βηνκάδα), 

 ζεκαληηθφ αξηζκφ αθηψλ θαη πδάησλ θνιχκβεζεο πςειήο 

πνηφηεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, 

 πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο θαη 

κεγάινπ βαζκνχ «θπζηθφηεηαο» πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη κεηαμχ 

άιισλ θαη ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 αμηφινγνη θπζηθνί θαη αλζξσπνγελείο πφξνη, ηδηαίηεξα ηεο 

ελδνρψξαο, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ζηνρεπκέλε 

αλάπηπμε ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ (πνιηηηζηηθφο, 

νηθνινγηθφο, ζπλεδξηαθφο, επεμίαο, θιπ.), ηελ επέθηαζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ηε δηαζπνξά ηεο ηνπξηζηηθήο 

Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πιαίζην είλαη αληίμνν σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο: 

 νη κεησκέλνη Δζληθνί θαη νη Κνηλνηηθνί πφξνη γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ ππνδνκψλ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

νινθιήξσζε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξηθψλ θαη 

ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ, θαζψο ηα έξγα απηά απαηηνχλ κεγάια 

θεθάιαηα.  

 ηα δηαζέζηκα ηδησηηθά θεθάιαηα γηα επελδχζεηο είλαη κεησκέλα 

ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο (απμεκέλεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο) 

Σν παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο ΑΜΘ δηαθξίλεηαη απφ πνιιαπιέο 

δηαξζξσηηθέο θαη ζπγθπξηαθέο αδπλακίεο: 

 κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα (ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν) θαη 

ιφγσ ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ιφγσ ηεο δηάξζξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κεγάιε 

ζπκκεηνρή παξαδνζηαθψλ κνξθψλ αγξνηηθνχ ηνκέα, βηνκεραληθνί 

θιάδνη ρακειήο ηερλνινγίαο, κε επαξθήο ελζσκάησζε 

θαηλνηνκίαο, θ.α.). 

 αδπλακία αληαγσληζκνχ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο κε πξντφληα 

απφ ηξίηεο ρψξεο (ρακειφηεξνπ θφζηνπο) ιφγσ θπξηαξρίαο θιάδσλ 

κέζεο θαη ρακειήο ηερλνινγίαο θαη θπξηαξρία επηρεηξήζεσλ 

κηθξνχ κεγέζνπο (θάησ ησλ 50 εξγαδνκέλσλ) κε αζρεκάηηζηεο 

νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο πέξαλ Θάζνπ-Καβάιαο. 

Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ δηαζέηεη δπλακηθνύο θιάδνπο: 

 Οη θιάδνη ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

δπλακηθνί, παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε ζε φιεο ηηο Π.Δ. ηεο 

πεξηθέξεηαο, θαη αλάπηπμε εμαγσγψλ, ελψ ππάξρεη πεξηζψξην 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 

 Οη θιάδνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα είλαη ηδηαίηεξα 

δπλακηθνί (θπζηθφ αέξην, ειεθηξνπαξαγσγή), κε κεγάια 

πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη πξννπηηθέο λα παίμνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρψξα θαη ηελ πεξηνρή. 

 Ο θιάδνο ηεο εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ είλαη ηζρπξφο 

εμαγσγηθά, θαη αλ θαη παξνπζηάδεη θάπνηα ζεκάδηα ζπξξίθλσζεο, 

κπνξεί ππφ ζπλζήθεο λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ζ πεξηθέξεηα ΑΜΘ δηαζέηεη αμηφινγεο ππνδνκέο πνπ κπνξνχλ λα 

ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε: 

 θαιφ πθηζηάκελν δίθηπν νδηθψλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ πνπ 

δηαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αζηηθψλ 

θέληξσλ (θαη πφισλ αλάπηπμεο) θαζψο επίζεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

δηαπεξηθεξεηαθέο ζπλδέζεηο, 

 ζεκαληηθά ελεξγεηαθά δίθηπα θαη ππνδνκέο κε κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο επέθηαζεο (αγσγνί, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί θαη 

εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, 

εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ πδαηνπηψζεηο, θπζηθφ 

αέξην, αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα) 

 ζεκαληηθέο βηνκεραληθέο πεξηνρέο (5 ΒΗΠΔ, 2 ΒΗΟΠΑ, κία ππφ 

δεκηνπξγία ΔΟΕ θαη 2 ππφ δεκηνπξγία ΒΗΟΠΑ), ζε θαιέο ζέζεηο 

ζε ζρέζε κε ηα κεηαθνξηθά θαη ελεξγεηαθά δίθηπα, ζε εγγχηεηα κε 

ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο, κε φιεο ηηο βαζηθέο 

ππνδνκέο θαη επαξθή δπλακηθφηεηα πξνο δηάζεζε (ηφζν ζε θελά 

επειημίαο πξνζαξκνγήο. 

 κε βηψζηκε βηνκεραληθή αλάπηπμε - θαη σο ζπλέπεηα 

απνβηνκεράληζε - ιφγσ ησλ κέρξη ζήκεξα εθαξκνζκέλσλ 

πνιηηηθψλ θηλήηξσλ ρσξίο ζρέδην θαη ζηφρεπζε πνπ πξνήγαγαλ 

ηελ απνξξφθεζε πφξσλ έλαληη ηεο δεκηνπξγίαο ζπζηεκαηηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ κε ην ηνπηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

δηάξξεμε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο ιφγσ απνβηνκεράληζεο ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, θαη πεξηνξηζκφ ησλ αγνξψλ γηα ηα πξντφληα 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα πνπ δξα σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα πνιιέο 

θαιιηέξγεηεο. 

πνιιαπιά πξνβιήκαηα θεξδνθνξίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο 

αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο: ππεξβνιηθά πςειφ θφζηνο θηελνηξνθηθήο 

παξαγσγήο θαη κηθξά πεξηζψξηα θέξδνπο ιφγσ απμεκέλσλ (δηεζλψο) 

ηηκψλ δσνηξνθψλ θαη ε εμάξηεζε απφ εηζαγσγέο, κεγάιε ςαιίδα 

ηηκψλ ζηα αγξνηηθά πξντφληα (παξαγσγνχ-θαηαλαισηή) ιφγσ θαξηέι 

ζην ρψξν ηεο εκπνξίαο θαη αλππαξμία ζπλεηαηξηζκψλ, πεξηνξηζκέλεο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηε γεσξγία ιφγσ ηνπ κηθξνχ θαη 

πνιπηεκαρηζκέλνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (αδπλακία 

εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, κε απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ), 

κε νξζνινγηθή εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο (ιφγσ 

εθαξκνγήο ηεο ΚΑΠ θαη ησλ επηδνηήζεσλ θαη φρη ιφγσ δπλακηθψλ 

ηάζεσλ γηα ην κέιινλ) κε απνηέιεζκα λα έρνπλ παξακειεζεί 

θαιιηέξγεηεο φπσο ηα βηνκεραληθά θεπεπηηθά, ηα λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά, ε βηνινγηθή γεσξγία θηι. 

 αξλεηηθά δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γεσξγψλ (κεγάιε ειηθία, ειιηπέο επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε απνπζία  επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο 
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νηθφπεδα φζν θαη εγθαηαιεηκκέλεο ή κε νινθιεξσκέλεο κνλάδεο). 

 αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε πςειφ βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο 

(θαζψο πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ απφ πεξηνρέο 

εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο), επξεία θάιπςε επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη 

ζρεηηθά θαιέο επηζηεκνληθέο επηδφζεηο (ΓΠΘ 8
ν
 αλάκεζα ζηα 

Διιεληθά Παλεπηζηήκηα). 

Ζ πεξηθέξεηα δηαζέηεη ζεκαληηθνύο αλαπηπμηαθνύο πόινπο πνπ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο θαη θέληξα δηάρπζεο 

ηεο αλάπηπμεο:  

 ην αζηηθφ-παξαγσγηθφ ζχζηεκα Καβάιαο-Γξάκαο-Ξάλζεο 

απνηειεί πφιν βηνκεραληθήο αλάπηπμεο κε ηε ζπζζψξεπζε 

ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ,  

 ε Αιεμαλδξνχπνιε – καδί κε ηηο επεθηάζεηο πξνο Κνκνηελή - 

δηαζέηεη απμεκέλε αλαπηπμηαθή δπλακηθή φζνλ αθνξά ην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην,  

 νη νξεηλέο πεξηνρέο ηδίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Π.Δ. Έβξνπ θαη 

ζηε Γπηηθή Ρνδφπε εμειίζζνληαη ζε ζεκαληηθνχο πφινπο 

ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο (αηνιηθά πάξθα). 

Σέινο, ε πεξηθέξεηα έρεη θαηάιιειε γεσγξαθηθή ζέζε θαη αμηφινγεο 

(αλ θαη ειιηπείο) κεηαθνξηθέο ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζε 

ζεκαληηθφ θφκβν ζηα παγθφζκηα δίθηπα εθνδηαζηηθήο ζηνπο 

δηαδξφκνπο Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο – Αλαηνιηθά Βαιθάληα – Μαχξε 

Θάιαζζα, θαη  

νη αζηηθέο πεξηνρέο Καβάιαο θαη Αιεμαλδξνύπνιεο έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ ηφζν πςειφ 

επίπεδν εζσηεξηθήο πξνζπειαζηκφηεηαο επελδχνληαο ζηε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ θίλεζεο πεδψλ θαη πνδειαηψλ, φζν θαη 

θαηάιιειεο (αηζζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο) ζπλζήθεο, πνπ καδί κε ηελ 

χπαξμε ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο λα 

ζηήξημήο ηνπο), θαη έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παξαγσγψλ. 

 πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθφηεηα ζηε γεσξγία ιφγσ πξνβιεκάησλ 

ζηελ άξδεπζε (κηθξφ πνζνζηφ αξδεπφκελσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ 

60%, πςειφ θφζηνο ρξήζεο λεξνχ, έληνλα πξνβιήκαηα 

πθαικχξσζεο ιφγσ ππεξάληιεζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα, επηβάξπλζε επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ απνδεθηψλ απφ 

ηηο ίδηεο ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο) 

 εζσζηξεθήο ηξηηνγελήο ηνκέαο πξνζαλαηνιηζκέλνο θπξίσο ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο θαηαλάισζεο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

επέθηαζήο ηδίσο ππφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ζπξξίθλσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο (θιάδνη 

εκπνξίνπ, εζηίαζεο, θιάδνη ζρεηηθνί κε ηηο θαηαζθεπέο) 

 δηακεηαθνκηζηηθφ εκπνξίνπ ρσξίο επαξθή εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ 

 ρακειά έσο κέηξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο: θαηαιχκαηα πνπ ρξεηάδνληαη 

εθζπγρξνληζκφ, κε κέηξην έσο ρακειφ επίπεδν αλέζεσλ, 

ππεξζπγθέληξσζε θαηαιπκάησλ θαη ζπλαθψλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε Θάζν θαη ζηα παξάιηα ηεο Καβάιαο θαη 

απνπζία απφ ηηο ινηπέο πεξηνρέο, κηθξή δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (ειάρηζηεο εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο φπσο καξίλεο, ζπλεδξηαθά θέληξα, 

πδξνζεξαπεπηήξηα, θ.α. θαη πνιχ ιίγεο δπλαηφηεηεο 

«ελαιιαθηηθνχ» ή εηδηθνχ ηνπξηζκνχ), ζρεηηθή έιιεηςε 

εκβιεκαηηθψλ πφισλ έιμεο, θαη έιιεηςε ζπλνιηθήο ηαπηφηεηαο 

ηεο πεξηθέξεηαο σο εληαίνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 ρακειή δπλακηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ: εζσζηξέθεηα 

(απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ), απφ έληνλε 
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ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

επνρηθφηεηα (κηθξή ηνπξηζηηθή πεξίνδνο), αληζνθαηαλνκή ζηνλ 

ρψξν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πεξηνξηζκέλε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο (ρσξψλ 

πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ), θαη έιιεηςε εκβιεκαηηθψλ πφισλ έιμεο 

πνπ νδεγεί ζε γεληθή θαρεμία ζηα κεγέζε θαη ηε δηάξζξσζε ηεο 

δήηεζεο. 

 πνιιά πξνβιήκαηα/αλεπάξθεηεο ζηηο ππνδνκέο ζηήξημεο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (κε επαξθήο 

πξνζηαζία/αμηνπνίεζε θπζηθψλ πεξηνρψλ, πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, ειιείςεηο ζην επίπεδν 

παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ πξνβνιή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, θ.α.) 

Πνιιέο ππνδνκέο/ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ή αλεπάξθεηεο: 

 ε παιαηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ θαη 

έιιεηςε ζχγρξνλσλ εμππεξεηήζεσλ (φπσο π.ρ. ππνδνκέο ΣΠΔ, 

εθζεζηαθνί ρψξνη θαη ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο ζηήξημεο, 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο/δηάζεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, 

ππεξεζίεο θχιαμεο, θ.α.) θαη ε παληειήο έιιεηςε ζπλδέζεσλ κε 

έλα ζχζηεκα δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ πεξηνξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ. 

 νη ρακειέο επηδφζεηο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε, 

νη πνιχ ρακειέο ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζηελ Δ&Α ηφζν απφ ηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα, νη αθαδεκατθνί εξεπλεηηθνί 

θνξείο πνπ δηαθξίλνληαη απφ εζσζηξέθεηα θαη πεξηνξηζκέλε 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο θαη νη 

αδχλακνη ελδηάκεζνη κεραληζκνί κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Ζ αγνξά εξγαζίαο δηαθξίλεηαη απφ πνιιαπιά πξνβιήκαηα θαη 

αδπλακίεο:  

 ρακειή ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πςειή 

αλεξγία ζηνπο λένπο, γπλαίθεο θαη καθξνρξφληα αλέξγνπο, 

ζπζρεηηδφκελε ηφζν κε πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο αδπλακίεο 

ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο,  

 ζπλερηδφκελν πςειφ πνζνζηφ ζρνιηθήο δηαξξνήο πνπ εκπνδίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο πεξηθέξεηαο (ηδηαίηεξα ησλ 

κεηνλνηήησλ πνπ είλαη θαη ην λεψηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ) 

 αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα Δ&Σ, έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζε ηνκείο ηαρείαο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο,  ρακειά επίπεδα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη έιιεηςε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηψλ, κέηξηεο επηδφζεηο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ζε 

άιιεο δεμηφηεηεο, θ.α. 

Κελά θαη απνηπρίεο ηνπ εζληθνύ/ πεξηθεξεηαθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

δξνπλ σο αλαζηαιηηθνί ή πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο: 

 ε έιιεηςε δηαζχλδεζεο ηνπ πνιενδνκηθν-ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ 

κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηε βηψζηκε θαη νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, 

 ην πιήζνο ησλ θνξέσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη νη επαθφινπζεο 

θαζπζηεξήζεηο απνζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ κνλάδσλ, 

 ε απνπζία ελφο ζρεδίνπ θαη πνιηηηθήο γεσξγηθήο γεο, κε 

ζπλαθφινπζε απνπζία ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ δσλψλ γεσξγίαο 

θαη θηελνηξνθίαο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ θαη κεηαμχ αγξνηηθψλ ρξήζεσλ θαη 
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άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 ε έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλεο ΠΟΑΠΓ κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 

ιεηηνπξγίαο αιιά θαη δνκέο ζηήξημεο γηα ηηο ιαηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο καξκάξνπ δηαησλίδεη ηα πξνβιήκαηα 

ζπγθξνχζεσλ κε άιιεο ρξήζεηο γεο (Θάζν, Παγγαίν) θαη 

πεξηνξίδεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 

 ε αλππαξμία δηαιφγνπ, ελεκέξσζεο θαη θνηλήο δξάζεο ησλ 

θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο πνιιαπιαζηάδεη ηα θαηλφκελα επηθαιχςεσλ, ζηεξεί 

απφ ηελ πεξηθέξεηα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ζηνπο ρξήζηεο (π.ρ. αδπλακίεο πξφιεςεο ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη 

πξναγσγή ηεο γεληθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, αλαπαξαγσγή 

παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θπξίσο 

ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα, θ.α.) 

Άληζε αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ θαη νη άληζεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

πγείαο θαη εξγαζίαο, πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηα θαηλφκελα απνθιεηζκνχ 

θαη θηψρεηαο θαη κεηψλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

Δπθαηξίεο Αλάπηπμεο Κίλδπλνη γηα ηελ Αλάπηπμε 

Δπθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ εζσηεξηθέο ζπγθπξίεο: 

 ε γεληθή πιεζπζκηαθή ζηαζεξφηεηα, ε λεαληθφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηνπ 

κνξθσηηθνχ ηνπ επηπέδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ε ζρεηηθή 

αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ δεκηνπξγεί επλντθή ζπγθπξία γηα 

ηελ αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

πεξηθέξεηαο, 

 ε πηζαλφηεηα παξνρήο θζελήο θαη θαζαξήο ελέξγεηαο (απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ΑΠΔ, γεσζεξκίαο, θ.α.) δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε 

Κίλδπλνη πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ ην γεληθφηεξν θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην: 

 αδπλακία πξφβιεςεο ηνπ γεληθφηεξνπ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, 

 αδπλακία πξφβιεςεο ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ηεο ΚΑΠ, 

 παξαηεηακέλε δηεζλήο νηθνλνκηθή χθεζε θαη κείσζε ηεο δήηεζεο 

γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ 

 πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή 

 πηζαλή επηδείλσζε ηνπ ξπζκνχ απνεπέλδπζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 
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πνηθηιία πξψησλ πιψλ (νξπθηφο πινχηνο, αγξνηηθά πξντφληα) 

δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνχο 

ηνκέα, 

 ε ειιεηκκαηηθή εζληθή αγνξά ζε πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο 

δεκηνπξγεί επαξθή δήηεζε θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα 

θηελνηξνθηθά πξντφληα, 

 ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε 

επηζηεκνληθά πεδία ζπλαθή κε ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα (π.ρ. 

αγξνηηθή παξαγσγή) δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή κε ζηφρν ε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ θαη ζηελ ελζσκάησζε 

θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ ζηελ παξαγσγή αιιά θαη γηα ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζην ζρεδηαζκφ ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, 

 ε ζπγθέληξσζε θαη δεκηνπξγία ππξήλσλ βηνκεραληψλ πςειήο 

ηερλνινγίαο παξαγσγήο ζπζζσξεπηψλ, ειεθηξνινγηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ, 

θαξκαθεπηηθψλ θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ, θαη νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ άκεζνπ Marketing κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πξνσζεηηθά 

γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε, 

 

Δπθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ εμσηεξηθέο ζπγθπξίεο: 

 νη δηεζλείο απμήζεηο ηηκψλ ζε νξηζκέλα αγξνηηθά πξντφληα (π.ρ. 

δεκεηξηαθά) δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ 

θαη φρη κφλν, 

 ηα ελεξγεηαθά θπηά πξνζθέξνπλ κηα δηέμνδν ζηε θαηεχζπλζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηνρέο κε κηθξέο 

δπλαηφηεηεο γηα ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, 

 ε αλάδεημε λέσλ αγνξψλ (Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ρψξεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο, Ρσζία) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ησλ 

ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ αδπλακίαο εχξεζεο πίζησζεο (είηε κέζσ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είηε κέζσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ), 

 αξλεηηθή αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ιφγσ ηεο θιαδηθήο ηνπ 

εμεηδίθεπζεο (δεκφζηα δηνίθεζε, άκπλα, εθπαίδεπζε, θιπ) θαη 

ιφγσ ηεο αλάγθεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε παξεπφκελε 

ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, 

 θίλδπλνο αληηζηξνθήο ησλ ηάζεσλ βειηίσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

κεηνλφηεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ρεηξνηέξεπζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ιφγσ ησλ 

πξνγξακκαηηδφκελσλ ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιείσλ 

γεληθά θαη εηδηθήο αγσγήο εηδηθφηεξα, 

 πιεκκειή ζπληήξεζε θαη αλαβνιή αληηθαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ 

κε θίλδπλν ρεηξνηέξεπζεο ηφζν ηεο νδηθήο αζθάιεηαο φζν θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αέξηεο 

εθπνκπέο ιφγσ πηζαλήο επηδείλσζεο (ε κε θαιπηέξεπζεο) ηεο 

γεληθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, 

 επηδείλσζε ή κε θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ πξφιεςεο θηλδχλσλ 

(π.ρ. πιεκκχξεο) θαη πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ (π.ρ. 

ξχπαλζε επηθαλεηαθψλ πδάησλ) ιφγσ κε απνηειεζκαηηθήο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, 

 ε πηζαλή αδπλακία απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πνηνηηθήο 

επηβάξπλζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (ηφζν ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

επηθαλεηαθψλ, φζν θαη ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ) αιιά θαη ηεο 

νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ λεξνχ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο αιιά 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ. 

Κίλδπλνη πξνεξρφκελνη θπξίσο από ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ή 

επηινγέο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
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πεξηθεξεηαθψλ κεηαθνξηθψλ νδηθψλ ππνδνκψλ (Δγλαηία, έληαμε 

ζην Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν) θαη ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα 

πξνψζεζεο ηεο δηαηξνπηθφηεηαο, δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο ηφζν γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ (logistics), 

 ζπλαθείο κε ην παξαπάλσ είλαη θαη νη πξφζθαηα παξαηεξνχκελεο 

ηάζεηο αχμεζεο ζηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ θπξίσο 

απφ ηηο ρψξεο ησλ λέσλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ επθαηξίεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ δήηεζεο 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ: 

 ε έιιεηςε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ ηνπηθή εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα θαη ε θπξηαξρία ηεο λννηξνπίαο απνθπγήο θηλδχλνπ 

δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζπξξίθλσζεο θαη φρη αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 ε θπγή επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ζην εμσηεξηθφ 

(θαη ιφγσ θξίζεο αιιά θπξίσο ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο) ελδέρεηαη λα επηδεηλψζεη ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηφζν 

ηελ ελζσκάησζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο, 

 ε εμάξηεζε απφ ην νδηθφ δίθηπν ελέρεη ηνλ θίλδπλν αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ πξνζπειαζηκφηεηαο / 

θηλεηηθφηεηαο ηφζν φζνλ αθνξά ηελ επηβαηηθή θίλεζε (επηπηψζεηο 

ζε ηνπξηζκφ αιιά θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ) φζν θαη ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, 

 νη ζπλερηδφκελεο παξάλνκεο θαη παξάηππεο εηζαγσγέο 

θπηνθαξκάθσλ απφ γεηηνληθέο ρψξεο (ιφγσ ειιείςεσλ 

ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ) επηθέξνπλ θηλδχλνπο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ζηελ πγεία ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζεκαληηθέο 

απψιεηεο εζφδσλ (γηα ην θξάηνο, θαη γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

γεσξγηθψλ εθνδίσλ), 

 ε κε ειθπζηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηνπο λένπο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλεπαξθείο ππνδνκέο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζηελ χπαηζξν, κπνξεί λα επηθέξεη ζπξξίθλσζε ηνπ 

θιάδνπ, 

 ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

ζε πεξίπησζε ελφο βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο ιφγσ χπαξμεο 
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κεγάινπ αξηζκνχ κνλάδσλ «εβέδν» (κε επηθίλδπλεο νπζίεο). 

 Κίλδπλνη κε βηψζηκεο εθκεηάιιεπζεο πθηζηάκελσλ πφξσλ ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο κε αληίμνα απνηειέζκαηα 

γηα ηε κειινληηθή αλαπηπμηαθή πνξεία. 

Κίλδπλνη πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ ην εζσηεξηθφ ζεζκηθφ πιαίζην: 

 ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ρξήδνπλ παξεκβάζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ εζληθψλ νξγάλσλ δπζρεξαίλεη ηε ράξαμε 

θαη πινπνίεζε απζεληηθά πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο, 

 ε αδπλακία ζπιινγηθήο αληίιεςεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο γηα 

ζέκαηα απαζρφιεζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ε αδπλακία ζπλνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, θαη νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο (ζρεηηθά κε γπλαίθεο, 

κεηνλφηεηεο) νδεγνχλ ζε κε απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηα-βίνπ 

κάζεζεο θαη απνθιεηζκφ απφ απηφ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

θίλδπλν λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηαο. 
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8.2. πκπεξάζκαηα – ην όξακα θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο πεξηθέξεηαο  

Ζ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία ηεο ΑΜΘ δηαθξίλεηαη απφ δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο: 

 ηνπο ρακεινχο ηζηνξηθά ξπζκνχο αλάπηπμεο, 

 ηε ζρεηηθά πην παξαδνζηαθή παξαγσγηθή δνκή κε ηνλ έληνλα αγξνηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, θαη 

 ηε ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ
131

. 

Σν ίδην ραξαθηεξηζηηθφ – ε παξαδνζηαθή παξαγσγηθή δνκή - ζην νπνίν νθείιεηαη ε 

βξαδεία κεγέζπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο είλαη θαη απηφ ην νπνίν ηελ 

πξνζηάηεπζε, σο έλα βαζκφ θαη ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηθέξεηεο, απφ ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε
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.  

ηελ πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα δελ έρνπλ αληηκεησπηζζεί 

ζπζηεκαηηθά, φπσο άιισζηε θαη ζε φιε ηε ρψξα θαη παξά ηηο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ νη αληζφηεηεο επηκέλνπλ θαη ε θηψρεηα θαη ε αλεξγία απμάλεηαη, 

ηδηαίηεξα ην δηάζηεκα κεηά ην 2008. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο έγηλε θαλεξφ θαηά ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, ππάξρνπλ επαξθείο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ηφζν 

απφ πιεπξάο θπζηθψλ πφξσλ φζν θαη απφ πιεπξάο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Τπάξρεη επίζεο, κηα βαζηθή πξνυπφζεζε πνπ είλαη ε βνχιεζε ηεο αηξεηήο 

Πεξηθέξεηαο λα παξέκβεη θαη λα αλαζηξέςεη ην αξλεηηθφ θιίκα, σο ππνθηλεηήο θαη 

ζπληνληζηήο κηαο θνηλήο πξνζπάζεηαο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Γηα λα 

αλαιάβεη κε επηηπρία ην ξφιν απηφ ε πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη κηα δνκή 

θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θαηάιιειν κεραληζκφ ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δεδνκέλνπ φηη ν θφξηνο ησλ  δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο κπνξεί λα 

απνπξνζαλαηνιίζεη ηε δξάζε ηεο θαη λα ππνλνκεχζεη ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηεο σο 

θνξέα αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.    

Μηα αθφκε ζεκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελφο ζρεδίνπ, ηνπ παξφληνο 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ βηψζηκεο αλάπηπμεο, ην νπνίν θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

ζα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ θαη ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ ηφζν γηα ηηο δξάζεηο 

ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, εθφζνλ απηφ ζα ζπκθσλεζεί, φζν θαη γηα 

ηηο παξεκβάζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, πξνο ηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί θαη ζα 

ζπδεηεζεί ην επφκελν δηάζηεκα. 

ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξφηαζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, απηή επηβάιιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, ηφζν απφ ηελ 

απνηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηε καθξνρξφληα επηκνλή ησλ 

αληζνηήησλ (παξά ηελ άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κε ζρεηηθά πινχζηνπο 

ρξεκαηηθνχο πφξνπο), φζν θαη απφ ηελ εμειηζζφκελε θξίζε θαη χθεζε: ε πξνζέγγηζε 

πεξί αλάπηπμεο κέζα απφ κέηξα/θαηεπζχλζεηο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

λνκηζκαηηθνχ, δεκνζηνλνκηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ πεπνίζεζε φηη 
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 Κυρίωσ με τθ μορφι υποδομϊν μεταφορϊν και ενζργειασ. 
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 Ρρόςφατεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι ο αγροτικό τομζασ ζχει αποδειχκεί πιο ανκεκτικόσ ςτθν 
πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ από άλλουσ τομείσ (OECD-FAO Agriclutural Outlook 2013-2022, 
Καρανικόλασ, Ρ. (Υπό Δθμοςίευςθ) (2013). Η Γεωργία και η Κρίση της Ελληνικής Οικονομίας,  Διεκνισ 
και Ευρωπαϊκι Ρολιτικι, Τριμθνιαία Ρολιτικι και Οικονομικι Επικεϊρθςθ, ISSN: 1790-7519) Επίςθσ, 
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, θ απαςχόλθςθ ςτον αγροτικό τομζα (ωσ ποςοςτό τθσ 
ςυνολικισ απαςχόλθςθσ), αυξάνεται ςτακερά από το 2008 (10,9%), φτάνοντασ το 13% το 2012 και το 
13,58% το 2013 (προςωρινά ςτοιχεία Ιαν. 2013). 
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απηά ζα κπνξέζνπλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαη ζε 

ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ησλ αληζνηήησλ, παιαηψλ θαη λέσλ, ε νπνία αληαλαθιά ηελ 

θπξίαξρε άπνςε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πεξί απηνξξπζκίζεσο ησλ αγνξψλ, δελ 

επηβεβαηψλεηαη.  

Δπνκέλσο, ε βαζηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη φιε ε πξφηαζε πνπ 

αθνινπζεί, ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο 

«ελδνγελψο».  

Ο φξνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη πνιπεπίπεδα θαη ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε, ηελ 

απηνδηνίθεζε, φζν θαη ηελ ελ γέλεη θνηλσλία θαη ηηο νκάδεο απφ ηελ νπνία απηή 

απαξηίδεηαη. Αλαθέξεηαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε παιαηψλ θαη λέσλ ζπιινγηθνηήησλ 

είηε ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο, είηε ησλ θαηνίθσλ αλαπηχζζνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεηαμχ ηνπο παξαγσγηθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο 

δηαλνκήο. 

ζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ απηνί απνζθνπνχλ ζηελ εθ βάζξσλ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ηεο πεξηθέξεηαο, ζηε βειηίσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ, ηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

εμεηδίθεπζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ειιείςεη εγρψξησλ πφξσλ, είλαη ε αμηνπνίεζε, φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ησλ πφξσλ πνπ ζα δηαζθαιηζηνχλ απφ ηα Δπξσπατθά Σακεία 

κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (2014 – 

2020) θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θηλεηνπνίεζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ είηε 

εζσηεξηθψλ (π.ρ. επαλεπέλδπζε εζφδσλ απφ εμαγσγέο) είηε εμσηεξηθψλ (πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ)..  

Αλ ζε απηή ηελ θίλεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο «ελδνγελψο» κπνξνχλ, 

ηφζν νη αξρέο φζν θαη ε θνηλσλία, λα επηηχρνπλ, είλαη εξψηεκα πνπ δελ κπνξεί λα 

απαληεζεί αλ δελ γίλνπλ πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

πλνςίδνληαο, νη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε πξφηαζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, είλαη νη αθφινπζνη: 

 αμηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο Αηξεηήο Πεξηθέξεηαο γηα πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε 

θαη ζπληνληζκφ-θηλεηνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο, κε ηηο άιιεο ζεζκηθέο 

θαη άηππεο ζπιινγηθφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, 

 αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ θαη εθκεηαιιεχζηκσλ πεξηθεξεηαθψλ πφξσλ θαη 

ππνδνκψλ θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη ηδησηηθψλ 

θεθαιαίσλ (ψζηε λα ηξνθνδνηεζεί βξαρππξφζεζκα ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο 

ησλ παξαπάλσ πφξσλ θαη λα παξαρζεί καθξνπξφζεζκα ηνπηθή ππεξαμία πνπ ζα 

θαηαζηήζεη ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία «απηνηξνθνδνηνχκελε») ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εηθφλαο παξαγσγηθήο εμεηδίθεπζεο ηεο 

πεξηνρήο θαη δηαζχλδεζεο ησλ ηξηψλ ηνκέσλ παξαγσγήο ζε έλα ζπλεθηηθφ 

ζχζηεκα,  

 αμηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ (κε γεσπνιηηηθέο πξνεθηάζεηο) 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηθέξεηαο (δηαζπλνξηαθή πεξηνρή, κεζφγεηνο, αλαδπφκελεο 

αγνξέο Μαχξεο Θάιαζζαο, θιπ) θαη ησλ εδξαησκέλσλ ή δπλεηηθψλ ζρέζεσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο κε απηφ, 

 πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ κέζα απφ κία πξνζέγγηζε ππνζηήξημεο ησλ 

παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη φρη 

κε θίλεηξα πνπ απιψο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ρσξνζέηεζεο επηρεηξήζεσλ. 
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Οη βαζηθέο αξρέο, πνπ δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο πεξηθεξεηαθήο αξρήο, πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη πάλσ ζηηο νπνίεο ζα δνκεζνχλ νη βαζηθνί 

άμνλεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, είλαη νη εμήο: 

 Βηψζηκε αλάπηπμε ( αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ). 

 Αμηνπνίεζε πφξσλ θαη ππνδνκψλ κε πλεχκα νηθνλνκίαο, εμσζηξέθεηαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. 

 Ηζφηεηα επθαηξηψλ – ηζνλνκία ηζνπνιηηεία - εβαζκφο ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ζηνλ πνιίηε 

 Κνηλσληθή ζπλνρή, αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

 πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ ζηελ δηακφξθσζε, ζηελ ιήςε θαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ 

 εβαζκφο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θάζε ηφπνπ, ηεο θάζε πεξηνρήο, ηεο θάζε πφιεο 

θαη ρσξηνχ ηεο πεξηθέξεηαο. 

 Τπέξβαζε επηκέξνπο αληηζέζεσλ, ζπλεξγαζίεο, ζπκπξάμεηο θαη δηθηπψζεηο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζπλέξγεηα ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ θαη 

έξγσλ. 

 Δμαζθάιηζε φισλ ησλ δπλαηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα παξεκβάζεηο 

πνιηηηθήο θαη πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ. 

 Μεηαθίλεζε ηνπ βάξνπο απφ ην ζρεδηαζκφ ζηελ πινπνίεζε 

 

ζνλ αθνξά ην φξακα ηεο Πεξηθέξεηαο, απηφ δηαηππψλεηαη σο αθνινχζσο: 

«Βειηίσζε ηεο πεξηθέξεηαο σο ηφπνπ θαηνηθίαο θαη παξαγσγήο, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ θαη ησλ γεσπνιηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, 

κε απψηεξνπο ζθνπνχο ηελ παξαγσγηθή εμεηδίθεπζε θαη θαζεηνπνίεζε, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

κείσζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο θέληξνπ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ».   

 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα θαη εμεηδηθεχνληαο αλά ηνκέα, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο, είλαη ε αθφινπζε: 

 

α. ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο: 

 Δλίζρπζε ησλ εμήο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο ππιψλσλ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

πεξηθέξεηαο:  

 ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα,  

 ηεο κεηαπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα, ηελ ελέξγεηα, θαη 

ηελ εμφξπμε, θαη 

 ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο (logistics) 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο κέζα απφ: 

 ηελ ηαρεία ελζσκάησζε πθηζηάκελεο ηερλνινγίαο,  

 ηελ παξαγσγή εγρψξηαο θαηλνηνκίαο,  

 ηελ επέθηαζε ησλ πξνσζνχκελσλ θιάδσλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξαηηέξσ 

επελδχζεσλ είηε ζε παξφκνηεο επηρεηξήζεηο είηε ζηελ αιπζίδα θαζεηνπνίεζεο 

θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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 Βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

θιάδσλ π.ρ. αγξνηηθά, εμνξπθηηθά, ηνπξηζκφο θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζε 

λέεο αγνξέο κέζα απφ  

 ηελ πξνψζεζε ησλ πιένλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο 

 ππνθαηάζηαζε εηζαγσγψλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο (π.ρ. ζε εηζαγφκελα πξντφληα πνπ 

απνηεινχλ εηζξνέο ζηελ παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ ηδηαίηεξα αλ ηα ηειηθά 

πξντφληα έρνπλ εμαγψγηκν ραξαθηήξα θαη ηα εηζαγφκελα πξντφληα 

επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο) 

 

β. ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα: 

 Βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, κέζα απφ :  

 ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη αληζνθαηαλνκή πφξσλ πξνθεηκέλνπ φινη νη θάηνηθνη 

λα απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο παξνρέο, ην ίδην επίπεδν δηαβίσζεο, ηηο ίδηεο 

επθαηξίεο αλάπηπμεο ζε θάζε ζεκείν ηεο Πεξηθέξεηαο  

 ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο  

 ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ  

 ηελ ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνκείο φπσο εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε, 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο  

 ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

 Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, κέζα απφ : 

 ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ  

 ηελ αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα έληαμε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο αηφκσλ (λέσλ, γπλαηθψλ, ξνκα θιπ.) πνπ βξίζθνληαη εθηφο 

εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, δηα βίνπ κάζεζεο θιπ. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθή νηθνλνκίαο σο κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο δσήο θαη ζπκβίσζεο 

 Βειηίσζε  ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, κέζα απφ 

 αλάπηπμε επαξθνχο θηηξηαθήο ππνδνκήο,  

 πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο 

 πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ  θαη δνκψλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο 

 αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ δπλαηνηήησλ θαη πιενλεθηεκάησλ  

 ζχλδεζε ηεο θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

γ. ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ππνδνκώλ: 

 Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο αλαγθαία πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο κέζσ 

 βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ 

 αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ – 

αλαθχθισζε – επαλαρξεζηκνπνίεζε 
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 επέθηαζεο ηεο θάιπςεο ηεο ΠΑΜΘ κε ππνδνκέο γηα ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ  

 δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθνχ δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηνλ 

παξάιιειν θαζνξηζκφ ζαιάζζησλ θαηαθπγίσλ 

 επηκφξθσζεο ζηειερψλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

 ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο/δεκνηηθέο αξρέο γηα ηελ πξνψζεζε 

ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο 

 Βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ δπλακηθνχ ΑΠΔ ηεο ΠΑΜΘ 

κέζσ 

 αλάπηπμεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ αμηνπνίεζεο θπζηθψλ πφξσλ 

 πξνζέιθπζεο βηψζηκσλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ κε ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ 

φξακα ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή παξέκβαζε ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ  

 πξνψζεζεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ηερλνινγίαο γηα ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ 

 δηαρείξηζεο αθξαίσλ θαηλνκέλσλ θαη θξίζεσλ 

 βειηίσζεο ππνδνκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ΑΠΔ 

 δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο επελδπηψλ ΑΠΔ 

 Οξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο κέζσ  

 δξάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο 

 απνηειεζκαηηθήο δηαζχλδεζεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα φζνλ 

αθνξά ελέξγεηα θαη πξψηεο χιεο 

 ελίζρπζεο δξαζηεξηνηήησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ 

 πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 επηκφξθσζεο ζηειερψλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

 Αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ: καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο, εηζαγσγήο, 

εμαγσγήο θαη κεηαθνξάο  

 

δ. ζηε ρσξηθή δηάζηαζε: 

 Άξζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ησλ αληζνηήησλ ζην ρψξν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

εγθαηάζηαζε ελφο ρσξηθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο πνπ πξνσζεί ηελ εδαθηθή 

ζπλνρή. Απηφ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζηαδηαθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φπσο 

αληζφηεηεο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο, 

πξνβιεκάησλ ζρέζεο πφιεο – ππαίζξνπ θαη αληζνξξνπίεο ζηε δηάξζξσζε ηνπ 

νηθηζηηθνχ δηθηχνπ. 

 Αλάδεημε ησλ ππεξηνπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ρώξνπ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο σο 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηε θπζηνγλσκία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβνιή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο. Απηά είλαη 

ηφζν νη θπζηθνί πφξνη φζν θαη ρσξηθέο ελφηεηεο ή ζπζηήκαηα φπσο νη Γειηατθνί 

ζρεκαηηζκνί, ην πιέγκα πγξνηφπσλ – βηνηφπσλ, ηα λεζηά θαη ηα εθηεηακέλα 

παξάιηα θαζψο θαη ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ αζηηθφ 

ρψξν φπνπ θαη   δξαζηεξηνπνηείηαη ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

 Πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ εμσζηξέθεηα, 

φπσο απηή βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε, παξά ηε δηαπίζησζε γηα ηελ 

επλντθή γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ πξψηε δηάζηαζε αθνξά δξάζεηο 

θαη αληαιιαγέο κε ηηο φκνξεο Πεξηθέξεηεο ηεο Βνπιγαξίαο κε δξάζεηο ζπλνρήο 

θαη ζπλεξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηα αληίζηνηρα νηθηζηηθά δίθηπα κε πφινπο ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ηνλ επξχηεξν δηαθξαηηθφ 

ρψξν θαη ηα ππεξηνπηθά δίθηπα ππνδνκψλ θαη εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ. 
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 Με βάζε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο, αλάπηπμε δξάζεσλ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κε 

ρσξηθή δηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο γεληθέο 

ξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εζληθή θιίκαθα. 
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ΚΚΚΔΔΔΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΗΗΗΟΟΟ   999   

9.  ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

9.1. Οηθνλνκία 

9.1.1. Πξσηνγελήο Σνκέαο 

Σν φξακα γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζθηαγξαθείηαη σο αθνινχζσο:  

«Γπλακηθφο-αληαγσληζηηθφο ηνκέαο, ππιψλαο ηεο νηθνλνκίαο, κε εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, αχμεζε ηεο θαηλνηνκίαο-ηππνπνίεζεο-πηζηνπνίεζεο ζε φια ηα 

ζηάδηα (εηζξνέο, κέζνδνη παξαγσγήο, εκπνξία) δηαζπλδέζεηο κε ηηο άιιεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα κε ηε κεηαπνίεζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ».  

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ φξακα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ 

ζηξαηεγηθώλ φπσο ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 Γηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην παξαγσγηθφ κνληέιν φπσο π.ρ. ε νξζνινγηθή 

αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ πνπ λα βαζίδεηαη ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα (πνηφηεηα 

αγξψλ, δπλαηφηεηεο άξδεπζεο, επηζηεκνληθή ζηήξημε ησλ γεσξγψλ, νξγάλσζε 

δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε κηα θάζεηε αιπζίδα εκπνξίαο, θηι.), ε ηζφξξνπε 

εδαθηθή αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε παξάιιειε ζηφρεπζε ζηελ 

θαηλνηνκία, ν πεξηνξηζκφο ηνπ πνιπηεκαρηζκνχ θαη ηεο κηθξήο ηδηνθηεζίαο, ε 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ άξδεπζεο, ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο, ε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ κεηαθνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πςειήο αμίαο απφ 

αεξνδξφκηα ΑΜΘ, ε αλάπηπμε ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο πνπ δίλεη πςειή 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα αγξνηηθά πξντφληα, ε ελίζρπζε ηεο εμαγσγηκφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ (π.ρ. κε ηε δηαζθάιηζε ησλ επηπέδσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

πξντφλησλ). 

 ηξνθή πξνο ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη 

εμαζθαιηζκέλε δήηεζε φπσο π.ρ. ε ελαξκφληζε ηεο παξαγσγήο κε ηα λέα 

αγξνδηαηξνθηθά πξφηππα, ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, αλάπηπμε 

βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ζε ηνκείο φπνπ ε απηάξθεηα 

ζηελ Διιάδα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή (π.ρ. θηελνηξνθία). 

 Δλζάξξπλζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαηεχζπλζε κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο φπσο π.ρ. ε 

αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ εγρψξηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, ε αμηνπνίεζε ηεο 

βηνκάδαο, ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ππνπξντφλησλ ησλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πξνζαξκνγή ζε μεξνζεξκηθφ πεξηβάιινλ, ε 

κείσζε ησλ εηζξνψλ (λεξφ, ιίπαζκα, θπηνπξνζηαηεπηηθά), ν νξζνινγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ αξδεχζεσλ, ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο  

 Πξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ ζε λέα ζπλεηαηξηζηηθά πξφηππα 

φπσο π.ρ. ε ελίζρπζε Οκάδσλ Παξαγσγψλ, ελψζεσλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ 

θαη Γηεπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ε πξνψζεζε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο 

ζπλεξγαζίαο, ε νξγάλσζε Γεκνπξαηεξίσλ ζηα πξφηππα ρσξψλ Γ. Δπξψπεο, ε 

ζηήξημε ησλ βξαρείσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ, ε ελίζρπζε ζπλεξγαζίαο θαη 

δηθηχσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 Τπνζηήξημε ηεο εηζφδνπ λέσλ γεσξγψλ ζηνλ θιάδν θαη αλαηξνπή ηεο 

πθηζηάκελεο ειηθηαθήο ππξακίδαο κε δξάζεηο φπσο π.ρ. ε πξνψζεζε 

ελαιιαθηηθψλ/παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. αγξνηνπξηζκνχ), ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ππνζηήξημε θαη ε δηεπθφιπλζε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγία 

επηρείξεζεο, ε ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ε βειηίσζε ηνπηθψλ 
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ππνδνκψλ (νδηθά δίθηπα, ππνδνκέο πγείαο θηι), ε βειηίσζε πξφζβαζεο ζε ΣΠΔ 

(π.ρ. broadband δίθηπα). 

 Πξνψζεζε ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε δξάζεηο φπσο π.ρ. ε ζχλαςε 

ζπκθσληψλ ζε αγνξέο άιισλ ρσξψλ, θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ πξσηνγελή κε ην 

δεπηεξνγελή ηνκέα. 

 Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κε δξάζεηο φπσο π.ρ. πνιπθαιιηέξγεηεο, λέεο ηερλνινγίεο, 

δηαζχλδεζε παξαγσγψλ κε θαηαλαισηέο, branding, ηρλειαζηκφηεηα, θνηλή 

πξνψζεζε πξντφλησλ, κείσζε θφζηνπο εηζξνψλ.  

 Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ έξεπλαο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε 

ηε δηθηχσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ φπσο π.ρ. δηαζχλδεζε κε 

γεσπνληθά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, εγθαηάζηαζε πεηξακαηηθψλ 

αγξψλ/εθηξνθψλ, εθπφλεζε ζηνρεπκέλσλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ (αγνξάο, θφζηνπο 

παξαγσγήο, αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ, θ.α.) 

 Παξνρή νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζηνπο αγξφηεο κε δξάζεηο φπσο θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ζε 

επίθαηξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζχζηεκα παξνρήο ζπκβνπιψλ, επηκφξθσζε ζε 

λέεο κεζφδνπο εκπνξίαο, ζχζηεκα γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ, ζέζπηζε θαη 

εθαξκνγή θαλφλσλ γηα ηελ πεξηνδηθή βφζθεζε, ηε ιίπαλζε θαη ηε βειηίσζε ησλ 

βνζθνηφπσλ, ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο αδεηνδνηήζεηο. 

 Πξνψζεζε βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

θπζηθψλ πφξσλ κε δξάζεηο φπσο π.ρ. ε ζπκπιήξσζε ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο 

πεξηθέξεηαο, ε νινθιήξσζε δαζνινγίνπ θαη θηεκαηνινγίνπ, ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ πδάησλ, 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε πδάησλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, πξφιεςε θαη 

απνθαηάζηαζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

(ππξθαγηέο, αζζέλεηεο, έληνκα, θα). 

 Πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο (θαη θαηαλαισηψλ) απφ αζέκηην 

αληαγσληζκφ κε δξάζεηο φπσο π.ρ. πεξηνξηζκφο ησλ παξάλνκσλ 

«ειιελνπνηήζεσλ» ακλνεξηθίσλ θαη βννεηδψλ, αχμεζε ησλ ειέγρσλ ησλ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο ψζηε λα ηεξνχληαη νη φξνη παξαγσγήο 

θαη εκπνξίαο, πεξηνξηζκφο ησλ παξάλνκσλ εηζαγσγψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

νπζηψλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ: νη εθαξκνγέο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (κε θπξίαξρεο ηηο ρξήζεηο γηα ζεξκνθήπηα θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο), κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, λα κεηψζνπλ 

ηελ εμάξηεζε απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθά 

ηα αγξνηηθά πξντφληα. Δπηπιένλ πξνζδίδεη δηαθεκηζηηθή αμία ζην πξντφλ 

(ηρλειαζηκφηεηα-branding) 

 Πξνψζεζε ηεο ηρλειάηεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (εηδηθά ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ), ηεο ηππνπνίεζεο, θαη ηεο πηζηνπνίεζεο (λνκηθφ πιαίζην, 

ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, δηαδηθαζίεο, πξαθηηθή εθαξκνγή), κε ζπκκεηνρή ζε 

αληίζηνηρα έξγα θαη δξάζεηο. 

 

9.1.2. Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 

 

Σν φξακα γηα ην δεπηεξνγελή ηνκέα δηαηππψλεηαη σο εμήο:  
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«Αληαγσληζηηθφο ηνκέαο, κε εμεηδίθεπζε ζηελ ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, πνπ αμηνπνηεί 

ηερλνινγίεο αηρκήο θαη απεπζχλεηαη ζε αγνξέο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθφ 

κέζα απφ έλα ζεζκνζεηεκέλν πεξηβαιινληηθφ πξφηππν». 

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ φξακα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ 

ζηξαηεγηθώλ όπσο: 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ κέζα απφ δξάζεηο φπσο π.ρ. 

βειηίσζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ (κεηαθνξέο, επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

ππνζηεξηθηηθέο) ΒΗΠΔ/ΒΗΟΠΑ θαη επαλάρξεζε ζρνιάδνληνο θηηξηαθνχ 

απνζέκαηνο, θίλεηξα γηα εγθαηάζηαζε ζε ζρνιάδνπζεο εθηάζεηο θαη 

εγθαηαιεηκκέλα θηίξηα, αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ 

νπνίνπ νη γλψζεηο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε (λένη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) θαη ην νπνίν (κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θιάδνπ (δεμηφηεηεο, θαηάξηηζε, κεηεθπαίδεπζε), αμηνπνίεζε ζεκείσλ 

ζπγθέληξσζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πφινη αλάπηπμεο, θφκβνη 

δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ, ΔΟΕ, ελεξγεηαθνί θφκβνη, θιπ). 

 Δμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγήο θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κε δξάζεηο φπσο π.ρ. ζχλδεζε ηεο κεηαπνίεζεο κε ηα ηνπηθά 

παξαγφκελα πξντφληα (αγξνδηαηξνθή), κε ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο (π.ρ 

δεφιηζνο, κάξκαξα), θαη κε ηηο ινηπέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εκπφξην) 

ηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο φζν θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζξνψλ 

πνπ ζήκεξα πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ή απφ άιιεο πεξηθέξεηεο, αλάπηπμε 

θιαδηθψλ clusters (π.ρ. αγξνδηαηξνθηθφο θιάδνο), ελδπλάκσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηάζεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ εθηφο θαη εληφο ηεο πεξηθέξεηαο (κεραληζκνί 

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο, ηνπηθέο ζπκθσλίεο). 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε δξάζεηο φπσο π.ρ. αμηνπνίεζε ελεξγεηαθψλ 

πιενλεθηεκάησλ (γεσζεξκία) γηα κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο, ελζσκάησζε 

ηερλνινγηψλ αηρκήο κε ζηφρν ηελ θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, παξαγσγή πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο 

αγνξέο, νξγάλσζε δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθή βάζε, αλάπηπμε 

δηαθξαηηθψλ clusters (κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο), αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηα 

Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο, εληνπηζκφο, ζηήξημε θαη αλάδεημε ησλ 

«παξαδεηγκάησλ θαιψλ πξαθηηθψλ» θαζψο θαη ησλ λεζίδσλ επηηπρίαο ή αληνρήο 

ζηελ θξίζε. 

 Γπλακηθή ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο γηα θάζε παξαγσγηθφ θιάδν ε νπνία ζα 

ζπληειείηαη ζε δχν άμνλεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: α) ηελ αλάπηπμε θαη ηφλσζε ησλ 

εμαγσγψλ κέζσ ηεο ζσζηήο πξνψζεζεο (εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνκψλ 

κεηαθνξάο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ marketing), β) ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

ζνβαξψλ επηρεηξήζεσλ (βάζεη νξάκαηνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη θαη 

θηινπεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε) κέζα απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. 

 Δλίζρπζε ηνπ πλεηαηξηζηηθνχ θαη πλεξγαηηθνχ Πλεχκαηνο θαη δεκηνπξγία 

θάζεησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ (πνπ λα δηαηξέρνπλ φια ηα 

ζηάδηα ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο) 

 

9.1.3. Δκπόξην - Τπεξεζίεο 
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Σν φξακα γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη: 

«εκαληηθφο ηνκέαο ηεο πεξηνρήο πνπ αμηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζεο θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, δηαζπλδεδεκέλνο κε ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα. Οη εηδηθφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ θιάδνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη  ν δεκφζηνο 

ηνκέαο πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο». 

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ πξφηππν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ζηξαηεγηθώλ όπσο: 

 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηακεηαθνκηζηηθνχ 

εκπνξίνπ - θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαη γηα δηεξρφκελα θνξηία - κε δξάζεηο φπσο π.ρ. πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ, δεκηνπξγία 

δπλαηνηήησλ δηαζπλδεδεκέλσλ (πνιπηξνπηθψλ) κεηαθνξψλ, βειηίσζε 

πξνζβαζηκφηεηαο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ (πνπ απνηεινχλ ηφπνπο παξαγσγήο 

εμαγψγηκσλ πξντφλησλ), δεκηνπξγία ππνδνκψλ θνξηνεθθφξησζεο θαη 

απνζήθεπζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αλαβάζκηζε ΒΗΠΑ/ΒΗΟΠΑ ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθνδηαζηηθήο (logistics) θαη δεκηνπξγία 

δηαζπλδέζεσλ κε κεηαθνξηθφ δίθηπν, δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε 

εκπνξηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. 

 Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κέζσ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηεο, 

δηελέξγεηαο εξεπλψλ αλαγθψλ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ απηνδηνίθεζεο ζην 

πιαίζην θνηλψο ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ. Πιήξεο 

ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε πεξηθέξεηα ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαζψο θαη φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη λα αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο 

πξνο ηελ Πεξηθέξεηα. 

 Γεκηνπξγία αλεμάξηεηεο δνκήο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηαηξηθήο 

κνξθήο, κε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ (Σξαπεδψλ, 

επηκειεηεξίσλ, Γήκσλ, θιπ). Ζ δνκή ζθνπφ ζα έρεη ηελ παξνρή επθνιηψλ ηφζν 

ζηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, φζν θαη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ εηαηξεηψλ 

ζε εζληθά θαη Δπξσπατθά έξγα. Πην ζπγθεθξηκέλα: ε δνκή ζα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ή ίδηα ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα. Μέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο ζα ην δίλεη 

κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ζε λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ έδξα ζηελ 

Πεξηθέξεηα ΑΜΘ. Με ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηεο δνκήο, νη λέεο 

επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην βηνγξαθηθφ ηεο γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο (κεηά απν ζρεηηθή ζπκθσλία). ρεηηθφ παξάδεηγκα 

πξνο κειέηε ,απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema 

Informativo), κηαο θνξπθαίαο εηαηξείαο ΣΠΔ ηηεο Ηηαιίαο πνπ γηα πνιιά ρξφληα 

είλαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ 20 Ηηαιηθψλ εηαηξεηψλ ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ, 

παξέρνληαο ππεξεζίεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα – απφ ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε έσο ην εκπφξην & ηε βηνκεραλία, απφ ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά έσο ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, απφ ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο έσο ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε ζε ζπλεξγαζία κε λέεο Δπηρεηξήζεηο. εκαληηθφ 

είλαη νηη πνιιέο θνξέο ε Δηαηξεία δαλείδεη ην βηνγξαθηθφ ηεο ζε λέεο επηρεηξήζεηο 

ψζηε απηέο λα ζπκεηέρνπλ απηφλνκα ζε Δπξσπατθά έξγα θαη Δζληθά έξγα, ελψ 

άιιεο θνξέο ιεηηνπξγεί θαη ζαλ θνξέαο  δηαρείξηζεο έξγσλ γηα κηθξέο θαη λέεο 

εηαηξείεο.. 
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 Γεκηνπξγία δηθηχσλ γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ (δηαζχλδεζε 

εκπνξίνπ κε ηνλ ηνπξηζκφ), ελίζρπζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πξνψζεζε λέσλ εηαηξηθψλ δνκψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο , 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαη κέζσ 

δξάζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζην εμσηεξηθφ. 

 Πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ (βιέπε παξαθάησ γηα αλαιπηηθφ αλαπηπμηαθφ φξακα 

θαη ζηξαηεγηθέο). 

 

9.1.4. Σνπξηζκόο 

 

Σν φξακα γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα είλαη:  

«πγθξαηεκέλε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο (παξαιηαθή, νξεηλή, λεζησηηθή), κε έκθαζε ζηνλ «πνηνηηθφ» ηνπξηζκφ, 

ζηηο δηάθνξεο εηδηθέο κνξθέο ηνπ, θαη ζηελ ήπηα αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ 

ηεο ελδνρψξαο.» 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ φξακα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ 

ζηξαηεγηθώλ όπσο: 

Αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, κε πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Παξάιιεια, επηδεηείηαη ε πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ απφ 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο (ρψξεο Μ. 

Αλαηνιήο, Αζίαο) πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ην θάζκα άληιεζεο ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο θαη πέξαλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, θαη κε πξνζέιθπζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

δήηεζεο (λένη, ηξίηε ειηθία, νκάδεο κε εηδηθά ελδηαθέξνληα, θιπ.) 

Αλάπηπμε «Πξάζηλνπ» ηνπξηζκνχ, κε πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ρξήζε αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ, ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη 

ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ, θαζψο θαη παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ 

θηινπεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ. 

Αλάπηπμε ηνπξηζκνχ ζηελ ελδνρψξα κε ήπηνπο ηξφπνπο θαη ζε 12κελε βάζε, 

αμηνπνηψληαο ηνπο ηνπηθνχο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. 

Δκπινπηηζκφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αλαδεηθλχνληαο λένπο 

πφινπο έιμεο νξγαλσκέλνπο ζε νινθιεξσκέλα δίθηπα δηαδξνκψλ, πξνζθέξνληαο 

ππνδνκέο θαη δπλαηφηεηεο γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξέρνληαο πηζηνπνηεκέλεο 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ησλ εμήο ελδεηθηηθψλ 

επηκέξνπο αμφλσλ δξάζεο (κέηξσλ): 

Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. 

Βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο. 

Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο (αμηνπνίεζε ζηδεξνδξφκνπ, εθζπγρξνληζκφο 

αθηνπινΐαο, λένη ζηαζκνί). 

Κίλεηξα γηα αλαβάζκηζε ή απφζπξζε κηθξψλ κνλάδσλ ρακειήο πνηφηεηαο ζηηο 

ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. 

Δμεηδίθεπζε κέηξσλ γηα ηε ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ 

(πνιηηηζηηθφο, νηθνινγηθφο, ζπλεδξηαθφο, επεμίαο, θιπ.), ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

αλάπηπμεο ζρεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ δηαδξνκψλ 

(πνιηηηζηηθψλ, νηθνινγηθψλ, νξεηβαηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, πνδειαηηθψλ, 

γαζηξνλνκηθψλ, θιπ.) 
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Γηακφξθσζε ηαπηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο «ζπκπιέγκαηνο επηκέξνπο αμηφινγσλ 

πξννξηζκψλ», θαη πξνψζεζε ζηνρεπκέλνπ κάξθεηηλγθ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο πεγέο 

δήηεζεο (αλαδπφκελεο αγνξέο), ζηεξηγκέλνπ ζε εμεηδηθεπκέλεο αλαιχζεηο αγνξψλ. 

9.2. Κνηλσλία 

9.2.1. Τπνδνκέο Τγείαο  - Πξόλνηαο  

«Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θεληξηθά θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Ηδηαίηεξα ην θνηλσληθφ θξάηνο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β΄ Βαζκνχ απνηειεί ηε κνλαδηθή 

αζπίδα πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ, ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη αλζξψπσλ πνπ 

αδπλαηνχλ λα επηβηψζνπλ. Ζ επηηπρία απηήο ηεο πξννπηηθήο ζπλαξηάηαη κε ηε 

ζπγθξφηεζε ελφο δηθηχνπ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ.» 

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ πξφηππν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ 

ζηξαηεγηθώλ όπσο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 ρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο  κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

αλάγθεο, κε δξάζεηο φπσο π.ρ. απνηίκεζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο 

ησλ δνκψλ πγείαο, αλάιπζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

λνζνινγηθψλ πξφηππσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα, εθηίκεζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, δηακφξθσζε πνιηηηθήο πξνηεξαηνηήησλ. 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε δξάζεηο φπσο π.ρ. 

αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, πξνψζεζε ηεο αγσγήο 

πγείαο (επηκφξθσζε), πξνψζεζε επηδεκηνινγηθνχ ειέγρνπ θαη πξνιεπηηθψλ 

ελεξγεηψλ. 

 Οξγάλσζε Πεξηθεξεηαθνχ Γηθηχνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε δξάζεηο φπσο 

π.ρ. θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθν-πξνλνηαθψλ δνκψλ 

(επηθαιχςεσλ, θελψλ, θιπ), ζπγθξφηεζε δηθηχσλ θαη κεραληζκψλ ζπληνληζκέλεο 

δξάζεο, πξνψζεζε εζεινληηζκνχ. 

 Δθζπγρξνληζκφο δνκψλ πξφλνηαο κε έκθαζε ζηηο δνκέο γηα παηδηά θαη 

ειηθησκέλνπο φπσο π.ρ. εθζπγρξνληζκφο θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο 

ειηθησκέλσλ, δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, λεπηαθψλ ζηαζκψλ, 

ππνδνκψλ πγείαο θαη δηεχξπλζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θπξίσο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, θ.α. 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο κεηνλεθηνχλησλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ κε δξάζεηο 

φπσο π.ρ. ε ελδπλάκσζε θαη δηθηχσζε ησλ ηαηξνθνηλσληθψλ θέληξσλ ζηηο 

πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο ησλ νκάδσλ απηψλ, νινθιεξσκέλεο ρσξηθέο 

παξεκβάζεηο, πιεξνθφξεζε/επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ζξεζθείαο, ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ θιπ., πξνψζεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε άιιεο 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο . 

 

9.2.2. Απαζρόιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή  

«Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο κε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ έληαμεο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ησλ κεηνλεθηνχλησλ θαη εμαηξεηηθά πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ.» 

 

Σν παξαπάλσ πξφηππν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ εμήο ζηξαηεγηθώλ: 
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 Κνηλσληθφο ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε Σνπηθψλ Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ θνηλσληθν-επαγγεικαηηθή έληαμε κε δξάζεηο φπσο π.ρ. δεκηνπξγία 

Παξαηεξεηεξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκίαο & Αγνξάο Δξγαζίαο, πξνψζεζε 

Σνπηθψλ πκθψλσλ Αλάθακςεο, δεκηνπξγία λέσλ ή/θαη ππνζηήξημε 

πθηζηάκελσλ δνκψλ παξνρήο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 

αλέξγσλ. 

 Πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ έληαμεο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ησλ κεηνλεθηνχλησλ θαη εμαηξεηηθά πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ κε δξάζεηο 

φπσο π.ρ. δξάζεηο πξνψζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη απαζρφιεζε, 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο θπγήο λέσλ επηζηεκφλσλ (brain drain) κε δξάζεηο φπσο π.ρ. 

εληζρχζεηο/επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ αλάιεςε απφ λένπο 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ελζσκαηψλνπλ ηελ θαηλνηνκία ή/θαη ηνλ 

εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ  

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ 

θχισλ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Υάξηα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο 

Κνηλσλίεο. 

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ δξάζεηο φπσο π.ρ. ελίζρπζε 

ζρεδίσλ δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζρεδηαζκφο θαη 

πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, θ.α.) 

 

9.2.3. Δθπαίδεπζε θαη Γηα βίνπ κάζεζε  

«Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε ψζηε λα 

θαηαζηεί ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο – δηα βίνπ κάζεζεο ηεο ΑΜΘ, πεξηθεξεηαθφ 

πξφηππν ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο.» 

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ φξακα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ 

ζηξαηεγηθώλ όπσο: 

 

 Αλάπηπμε επαξθνχο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο κε δξάζεηο φπσο π.ρ. πξφγξακκα επελδχζεσλ θαη ελίζρπζεο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 

αλάπηπμε βηβιηνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ παξφλησλ θαη 

κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε ππνδνκέο εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο 

 Μείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, κε δξάζεηο φπσο π.ρ. 

παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, 

ελίζρπζε ησλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 

ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ κεηνλνηήησλ ζην ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο.  

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θαη δνκψλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Πεξηθεξεηαθήο 

Γνκήο Γηα Βίνπ Μάζεζεο  
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 χλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζε λέεο επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

9.3. Φπζηθό Πεξηβάιινλ – Σερληθέο Τπνδνκέο 

9.3.1. Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 

Σν φξακα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ηελ πξνυπφζεζε κηαο αληίζηνηρα βηψζηκεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηε βάζε ελλέα 

ππιψλσλ:  

 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 

 Γξήγνξε επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ πξνζηαζίαο ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λέσλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

 Υξήζε πνζνηηθψλ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο.  

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο κεηξήζεσλ/παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 ηαδηαθά απμαλφκελε εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ θαη ελίζρπζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο 

 Δκπινθή ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο ΑΜΘ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή απεηιψλ θαη αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ (πιεκκχξεο, 

ππξθαγηέο) 

 Πξνζέιθπζε/πξνψζεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο  

 Γηαζθάιηζε ηεο κε ππέξβαζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο φζνλ 

αθνξά ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 Γηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ζαθή θαζνξηζκφ ησλ επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλά πεξηνρή 

 Οξζνινγηθή αμηνπνίεζε ππφγεηνπ θαη επηθαλεηαθνχ πδ. Γπλακηθνχ κε εηδηθφ 

θαζεζηψο ζηα δηαθξαηηθά πδάηηλα ζψκαηα 

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ πξφηππν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ 

ζηξαηεγηθώλ όπσο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεζκεύζεσλ κε δξάζεηο 

φπσο εθαξκνγή θαη βειηίσζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ 2 

πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ (ΤΓ12 θαη ΤΓ11), επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ 

ζε φιε ηελ αιπζίδα απφ απνδνηηθά ζπζηήκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή, ζπιινγή 

κέρξη θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε, αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ιπκάησλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο, αλάπηπμε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ. 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δνκώλ θαη ζπζηεκάησλ κε δξάζεηο 

φπσο π.ρ. ελδπλάκσζε ηνπ κεραληζκνχ δηεζλνχο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ (ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ιεηςπδξία) αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ κεραληζκψλ 

ζηνπο ΟΣΑ, ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο/ζεκαηηθέο 

πνιηηηθέο ζηελ πεξηθέξεηα θαη απνηίκεζε επηπηψζεσλ κε πνζνηηθνχο δείθηεο θαη 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Αηξεηήο 
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Πεξηθέξεηαο κε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πνπ έρεη πνιιέο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο θαζψο θαη ηνπο ΟΣΑ, ζχζηαζε κεραληζκψλ/δηαδηθαζηψλ επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο, εκπινθή επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ (δεκνζίνπ, 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ) ζην 

ζρεδηαζκφ/παξαθνινχζεζε/παξαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πγξνβηνηόπσλ. 

Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα αλαδεηρηνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

ηνπξηζηηθά. Δπηπξφζζεηα ν πγξνβηφηνπνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη δπλακηθά 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ (π.ρ. αλάζρεζε ζαιάζζηαο δηείζδπζεο), κέζα 

απφ ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πδξαπιηθψλ έξγσλ πνπ ζα εθκεηαιιεχνληαη ην 

πιπκκεξηθφ ρεηκεξηλφ λεξφ γηα ηξνθνδνζία ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Ζ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ θαζίζηαηαη σθέιηκε 

γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ελψ κεηαπνηεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή δεκία είλαη δπλαηφ λα ζπλππάξμνπλ 

αξκνληθά κε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα. 

  Θέζπηζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο παξάθηησλ 

πδάησλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ 

πνπ ζα απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ αλαπηπμηαθψλ δσλψλ εληφο ησλ παξάθηησλ 

πδάησλ (πεξηνρέο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, δψλεο θνιχκβεζεο, δψλεο πνπ δελ πξέπεη λα 

αιινησζνχλ θιπ). Ζ παξαζαιάζζηα δψλε είλαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζνληαη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (ε 

αλαθνξά θαηαδεηθλχεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα θαζψο νη επηπηψζεηο είλαη 

ζσξεπηηθέο θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν) θαη σο 

εθ ηνχηνπ απαηηείηαη πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ πδάησλ. 

 Γεκηνπξγία ή ελίζρπζε κεραληζκνύ πξόιεςεο- αληηκεηώπηζεο θπζηθώλ θαη 

αλζξσπνγελώλ θηλδύλσλ κε δξάζεηο φπσο ε 

ζχζηαζε/αλαδηνξγάλσζε/εμνπιηζκφο ησλ Κέληξσλ Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ην ρέδην «Ξελνθξάηεο», εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο, ζρέδηα πξνζαξκνγήο ζε θπζηθνχο θηλδχλνπο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή. 

Οη θίλδπλνη δηαθξίλνληαη ζηνπο θπζηθνχο (ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ιεηςπδξία) θαη 

ζηνπο αλζξσπνγελείο (θακία επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα δε κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

ρσξίο έζησ ηελ ειάρηζηε απνηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ε νπνία απηή 

ελέρεη). Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ζηνπο αλζξσπνγελείο θηλδχλνπο πεξηιακβάλεη 

θχξηα ηελ έλλνηα ηεο πξφιεςεο κέζα απφ ηε ζσζηή αμηνιφγεζε Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ελψ γηα ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο ε αληηκεηψπηζε 

(θαηαζηνιή) γίλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζσζηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ. 

9.3.2. Μεηαθνξέο 

 

Σν αλαπηπμηαθφ φξακα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηε βάζε 

δέθα ππιψλσλ:  

 Γηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηήξημεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ησλ αλαγθψλ 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

 Απξφζθνπηε δηαζχλδεζε κεηαμχ κέζσλ κεηαθνξψλ γηα επηβάηεο θαη 

εκπνξεχκαηα. 

 Απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα θαη αλάπηπμε ηεο 

εθνδηαζηηθήο. 

 Οινθιήξσζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ζε αζηηθέο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
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 Μεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πφξσλ. 

 ρεδηαζκφο ζε ζπληνληζκφ κε ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζε 

έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ. 

 Βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, πξνζβαζηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα φινπο. 

 Αλζεθηηθφηεηα ππνδνκψλ ζε απξφβιεπηα ζπκβάληα. 

 Απνθαηάζηαζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Αληαπφθξηζε ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηηο 

κειινληηθέο ειιείςεηο θαπζίκσλ ζπκβάιινληαο ζηελ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ 

ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. 

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ πξφηππν απαηηεί αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηνλ απνζπαζκαηηθφ ζρεδηαζκφ κεκνλσκέλσλ έξγσλ, 

αλά κέζν κεηαθνξψλ θαη ηκήκα δηθηχνπ, ζηελ πηνζέηεζε κηαο πνιπηξνπηθήο 

πξνζέγγηζεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο. Απηφ επηβάιιεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο αλαπηχζζνληαο ηηο ζπλέξγεηεο θαη 

ζπλδέζεηο κεηαμχ δηθηχσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ πξφηππν 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ ζηξαηεγηθώλ όπσο ζπλνςίδνληαη 

ζηα παξαθάησ: 

 Δζηηαζκέλεο βειηηώζεηο ησλ κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ κε δξάζεηο φπσο π.ρ. 

εζηηαζκέλεο βειηηψζεηο νδηθψλ ηκεκάησλ θαη θφκβσλ θαη νινθιήξσζε 

παξαθάκςεσλ πφιεσλ, αλάπηπμε ζπζηεκάησλ παξνρήο ηαμηδησηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, παξαθνινχζεζεο θνξηίσλ, κέηξεζεο θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, 

δηαρείξηζεο πφξσλ ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ, αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ 

κεηαθηλήζεσλ, πξνψζεζε δηαζπλδέζεσλ (ιηκέλσλ κε ηξέλν, παξαθάκςεσλ κε 

ζηαζκνχο κεηεπηβίβαζεο), κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο 

Κνκνηελή – Dimitrograd. 

 Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ κε δξάζεηο φπσο π.ρ. 

δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ζηαζκψλ ιεσθνξείσλ Γ.Υ. ζηηο παξπθέο ησλ 

πφιεσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα κεηεπηβίβαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ παξαθάκςεσλ, ζπληνληζκφο ππεξεζηψλ δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληψλ κέζσ ελνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ εηζηηεξίσλ θαη βειηίσζεο ηεο 

πιεξνθφξεζεο δξνκνινγίσλ, θαηαγξαθή αλαγθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη αλάπηπμε 

δεηθηψλ πξνζπειαζηκφηεηαο (ηφζν γηα ηνλ κφληκν πιεζπζκφ φζν θαη ηνπο 

ηνπξίζηεο), δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο επέιηθησλ κνξθψλ Γεκφζηαο 

πγθνηλσλίαο, δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πξναζηηαθήο ζηδεξνδξνκηθήο 

ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ πφιεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνψζεζε ππνζηεξηθηηθήο 

ππνδνκήο πνδειάησλ. 

 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ 
κε δξάζεηο φπσο π.ρ. πξνψζεζε θαηαζθεπήο ηεο πνιπρξεζηηθήο πξνβιήηαο ζην 

Ληκάλη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, αμηνπνίεζε ηερληθψλ Σειεκαηηθήο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκεξηλψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, δηεξεχλεζε 

δπλαηνηήησλ κείσζεο ηζφπεδσλ δηαζηαπξψζεσλ, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Διιεληθνχ, Βνπιγαξηθνχ θαη Σνπξθηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ, ελίζρπζε ηεο δηαηξνπηθφηεηαο ζηα ιηκάληα Αιεμαλδξνχπνιεο θαη 

Καβάιαο, εθπφλεζε ζρεδίνπ γεληθήο δηάηαμεο δηαηξνπηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Οξκελίνπ – Svilengrad, δηελέξγεηα εηδηθήο έξεπλαο εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ. 
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 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ κε δξάζεηο φπσο 

π.ρ. ρσξνζέηεζε ζεκαληηθψλ αλαπηχμεσλ (π.ρ. εκπνξηθά θέληξα πνπ έιθνπλ 

κεγάιν αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ) ζε ζέζεηο πξνζπειάζηκεο κε Γεκφζηα 

πγθνηλσλία, ελζάξξπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

απνζεθψλ ζε πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη θέληξα εθνδηαζηηθήο κε 

θαιέο ζπλδέζεηο κε ην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πεξηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ 

πξφζβαζεο θαη έιεγρνο ρξήζεσλ ζε ζηξαηεγηθνχο νδηθνχο άμνλεο θαη ζε νδηθά 

ηκήκαηα πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθνχο ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο (π.ρ. ιηκάληα), 

ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ζπληνληζκφο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπξηζκνχ (πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηάζεηο) κε ηνλ ζπγθνηλσληαθφ 

ζρεδηαζκφ. 

 Βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κε 

δξάζεηο φπσο π.ρ. πξνκήζεηα νρεκάησλ ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο EURO, 

αμηνπνίεζεο πβξηδηθψλ νρεκάησλ ζηνλ ζηφιν νρεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ 

Γήκσλ θαη ηεο Γεκφζηαο πγθνηλσλίαο, ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 

ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο (θάξηεο θαπζαεξίσλ), αλάπηπμε ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο 

θπθινθνξηαθνχ ζνξχβνπ ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο (αζηηθέο, ηνπξηζηηθέο), 

πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηελ αλάπηπμε 

κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ζπγθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ, δηαζθάιηζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο ζε 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. 

 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηθέξεηαο κε 

δξάζεηο φπσο π.ρ. δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ θαη αλάιπζε 

αηηίσλ, εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ νδηθήο αζθάιεηαο, εζηηαζκέλεο 

παξεκβάζεηο ήπηαο θπθινθνξίαο θαη δηαρείξηζεο ηαρπηήησλ, εζηίαζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ νδψλ ζε νδνχο κε πςειφ θφξην θαη αξηζκφ 

αηπρεκάησλ, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ βέιηηζηεο πξαθηηθήο ζε νδηθά ηκήκαηα κε 

πςειφ ζπληειεζηή αηπρεκάησλ. 

9.3.3. Δλέξγεηα 

 

Σν αλαπηπμηαθφ φξακα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηε βάζε 

επηά ππιψλσλ:  

 Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηηο ΑΠΔ (αηνιηθά, ΦΒ, βηνκάδα) θαη ζην Φπζηθφ 

Αέξην 

 Αχμεζε ηεο ηνπηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαη ηεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ηκήκα ηνπ θιάδνπ ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ 

 πκβαηφηεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ κε άιιεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γξήγνξε επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ λέσλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

άιισλ ρξήζεσλ ή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

 Αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 

 

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ πξφηππν απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ αμηνπνίεζεο 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ - βάζεη ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ καθξνρξφληνπ νξίδνληα - κε 

έκθαζε ζηηο ΑΠΔ θαη ην ΦΑ, νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ κε βάζε ην 

δπλακηθφ, ηελ ζπκβαηφηεηα κε άιιεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ηνπηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, θαη πνζνηηθνχο δείθηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 
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παξαθνινχζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο, ηελ απνηίκεζε ηνπ νθέινπο θαη ηελ 

δηαθαλή ζπκβαηφηεηα κε άιινπο ζηφρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παξαπάλσ 

αλαπηπμηαθφ πξφηππν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αιιειν-ζπλδεφκελσλ 

ζηξαηεγηθώλ όπσο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο κε δξάζεηο φπσο 

π.ρ. ζχληαμε ελφο «ελεξγεηαθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ» γηα ηελ Πεξηθέξεηα πνπ ζα 

ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δείθηεο, δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο 

αμηνπνίεζεο (ή κε) θαη κε πνηνχο φξνπο ησλ ιηγληηηθψλ απνζεκάησλ θαη ηεο 

ηχξβεο, ζρέδην πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ (επίγεησλ θαη 

ζαιαζζίσλ), ζρέδην ελίζρπζεο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ κέζεο θαη πςειήο ηάζεο, 

δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ πξνψζεζεο ηεο βηνκάδαο είηε ζαλ θαχζηκν είηε ζαλ 

πξψηε χιε γηα βηναέξην/βηνληήδει, ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ 

ππνινίπσλ θαη ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, θιπ. 

 Πξνώζεζε ηεο ζπκβαηήο αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο 

άιιεο ρξήζεηο κε δξάζεηο φπσο π.ρ. αλάπηπμε κεραληζκψλ απνδνρήο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ (πηζαλφλ ππφ κνξθή πκθψλνπ), ζχζηαζε κεραληζκνχ 

εθδίθαζεο δηαθνξψλ, νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ έξγσλ (ρσξνηαμηθά ζρέδηα).  

 Άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ κε δξάζεηο φπσο π.ρ. 

δεκηνπξγία ελφο θνξέα ελ είδεη «one-stop-shop» είηε εμ αξρήο είηε κε 

αλαδηάξζξσζε ππαξρνπζψλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ζπλδξνκή ζε επελδπηέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ έξγσλ, ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 

 Αληηκεηώπηζε ηεο δήηεζεο θαη νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο κε δξάζεηο φπσο 

π.ρ. βειηίσζε ηνπ νηθηαθνχ απνζέκαηνο σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ θηηζκάησλ κε ηελ βνήζεηα πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ είδνπο 

«Δμνηθνλνκψ θαη‟ νίθνλ» θαη «Δμνηθνλνκψ», πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηειεζεξκίαο 

θαη ζπκπαξαγσγήο, βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα, κείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη 

θπξίσο ζηελ γεσξγία-θηελνηξνθία. 

9.4. Υσξηθή Γηάζηαζε 

 

Σν πξφηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ νξακάησλ 

θαη ζηφρσλ ησλ επί κέξνπο ηνκέσλ θαη θηλείηαη ζηε βάζε ηεζζάξσλ ππιψλσλ: 

 Οξζνινγηθή ρξήζε ηνπ εδάθνπο,  

 Αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο γεο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο,  

 πλεηή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ην πδάηηλν δπλακηθφ, ηνλ νξπθηφ 

πινχην, θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο.  

Σν πξφηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο ζεζκηθά θαηνρπξψλεηαη απφ ην Υσξνηαμηθφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο αιιά ε εθαξκνγή ηνπ θαη εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ Σνπηθψλ 

Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο θαη άιισλ κεραληζκψλ.  

Σν παξαπάλσ αλαπηπμηαθφ πξφηππν εμεηδηθεχεηαη θαη πινπνηείηαη κέζσ ησλ 

αθφινπζσλ ζηξαηεγηθψλ αλά ηνκέα:  

ηξαηεγηθέο 

Οηθηζηηθφ δίθηπν 

 Δμηζνξξφπεζε, εμεηδίθεπζε θαη δηαζχλδεζε ζε δηαπεξηθεξεηαθφ αιιά θαη 

δηαθξαηηθφ επίπεδν. 
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 Γηαηήξεζε ηεο ηζνδχλακεο ζρέζεο ησλ ηεζζάξσλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ αιιά θαη 

ηεο ζεκαζίαο ηεο Οξεζηηάδαο σο θέληξν δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσληψλ 

ζηελ ηνπηθή θιίκαθα ηνπ ζπλνξηαθνχ ρψξνπ. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο (νξεηλφο ρψξνο 

Γξάκαο, νξεηλή Ξάλζε, Ρνδφπε) κε δηαδηθαζία αλαδηάηαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

επηπηψζεηο ησλ δσλψλ πνπ θαζνξίδνπλ νη λένη θάζεηνη νδηθνί άμνλεο. 

 πκπιήξσζε ηνπ θχξηνπ δηθηχνπ κφληκεο θαηνίθηζεο κε ηα αλαδπφκελα νηθηζηηθά 

θέληξα δσλψλ ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο ζηελ νξεηλή ελδνρψξα, ηα λεζηά, ηελ 

παξάθηηα δψλε θαη ηελ εηδηθή πεξηνρή ηνπ „Σφμνπ Τγξνηφπσλ – Βηνηφπσλ‟ πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ην Δζληθφ Πάξθν. 

 

Αγξνηηθφο ρψξνο  

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ πεδηλφ ρψξν  κε 

ηελ αλάπηπμε  αγξνηηθήο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

άιισλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε επέιηθην θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θαη 

απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ κε θαηάιιειε 

εμεηδίθεπζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Δλδπλάκσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζή  

ηνπο κε ην αζηηθφ θέληξν. 

 

Οξεηλφο ρψξνο  

 Αλαζπγθξφηεζε νξεηλνχ ρψξνπ  κε λένπο φξνπο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη 

αλαςπρήο.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξφηππνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο Γπηηθήο 

Ρνδφπεο (Νεπξνθφπη)  θαη νξπθηνχ πινχηνπ (κάξκαξα) θαη ζπκπιήξσζε ηνπ κε 

ηελ  αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζπλαθψλ 

εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (εξαζηηερληθή ζήξα, ρηνλνδξνκηθά). 

 Αλάπηπμε ηνπ άμνλα ησλ λέσλ ηερληηψλ ιηκλψλ θαη θξαγκάησλ ηνπ Νέζηνπ θαη 

ελδπλάκσζε ησλ παξαπνηάκησλ νηθηζκψλ κε ηνπξηζηηθνχο ππνδνρείο κηθξήο 

θιίκαθαο.  

 Άζθεζε ζηελ Αλαηνιηθή Ρνδφπε ηζρπξψλ κέηξσλ δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ησλ θαζέησλ αμφλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ ζπλνξηαθφ ρψξν.  

 Έληαμε νξηζκέλσλ επηιεγκέλσλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζκψλ ζε νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα αλάπηπμεο θαη εγθαηάζηαζεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο.   

 

Παξάθηηνο θαη λεζησηηθφο ρψξνο  

 Οη πεξηνρέο ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ θαη ησλ λεζηψλ αλαπηχζζνληαη κε φξνπο 

βησζηκφηεηαο/αεηθνξίαο 

 Ζ δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη απφ δξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά θαη κέηξα 

πξνζηαζίαο (ξπζκίζεηο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, θαλνληζηηθνχο φξνπο δφκεζεο, 

έιεγρν εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο) 

 ηηο ήδε επηβαξπκέλεο πεξηνρέο (φξκνπ Καβάιαο, παξάιηα Παγγαίνπ) 

εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο.   

 ηα λεζηά επηβάιινληαη ηζρπξά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ θαη 

ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο.  
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 Σν ζχλνιν ηεο έθηαζεο „ηφμνπ πγξνηφπσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ‟ 

νξγαλψλεηαη σο νινθιεξσκέλν Πάξθν Δζληθνχ Δπηπέδνπ θαη απνθηά ηδηαίηεξε 

δηεζλή πξνβνιή.  

 

Ζ Πεξηθέξεηα θαη ν επξχηεξνο ζπλνξηαθφο ρψξνο   

 Πξνψζεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ησλ πέληε αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρα ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηψλ ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη απφ ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο Δγλαηία – 

Κάζεηνη άμνλεο πνπ δηαζπλδένπλ ην ζπλνξηαθφ ρψξν. Ζ εμέιημε απηψλ ησλ 

ζπλδέζεσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ άκεζν ζπλνξηαθφ ρψξν πνπ αθνξά ηα κεζαίνπ 

κεγέζνπο θέληξα (Gotse Deltsev, Smolyan, Kardjali) ηεο Βνπιγαξίαο αιιά 

επεθηείλνληαη θαη ζηα δπλακηθά θέληξα Plovdiv θαη Haskovo.     

 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ θνηλά ελδηαθέξνληα ζε δηαπεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν (δηαρείξηζε πδάησλ, δίθηπα ηνπξηζκνχ - πνιηηηζκνχ, εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο) αιιά θαη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο αληαιιαγέο θαη ζπλεξγαζίεο  

 ηαδηαθή αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ φκνξε πεξηθέξεηα ηεο Σνπξθίαο Edirne 

(κέηξα αζθαιείαο ζπλφξσλ, κεηαλαζηεπηηθφ θ.ά.) 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ επίηεπμε ηνπ σο άλσ πξνηχπνπ: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΥΑΑ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ αλαγθψλ 

αλαζεψξεζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

 Καηάξηηζε Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο 

ζπλδπάδνληαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο επελδχζεηο κε κεραληζκνχο ρσξηθήο 

παξέκβαζεο ΠΔΥΠ, ΟΑΠ ηνπ Ν. 2742 πεξί ρσξνηαμίαο. 

 πληνληζκφο, επηθαηξνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ΓΠ – ΥΟΑΠ 

σο ππνβάζξνπ γηα ηα Οινθιεξσκέλα Σνπηθά Πξνγξάκκαηα. 

 
 

 


