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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΑΑ) 

 

1. ην Κεθ. 1 «ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΧΩΝ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» αλαθέξνληαη νη πξνηάζεηο 

ηνπ ππό αλαζεώξεζε ΠΠΧΑΑ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία 

αλαζεώξεζήο ηνπ είλαη ζε εμέιημε θαη όηη ε ΠΔΓ ΑΜ-Θ έρεη θαηαζέζεη 

αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηεο κεηά από δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο κε 

ηνπο Γήκνπο, νη νπνίεο πξνηάζεηο δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά από 

απηέο ησλ κειεηεηώλ. ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ πνιιά από ηα 

θείκελα πνπ αληινύληαη από ην ΠΠΧΑΑ πεξηέρνπλ αλαθξίβεηεο ηηο 

νπνίεο ε ΠΔΓ έρεη επηζεκάλεη ζηηο ζρεηηθέο ηεο παξαηεξήζεηο.  

2. ην ππνθεθάιαην 1.3 «Καηαγξαθή Αλαγθώλ ησλ Αζηηθώλ Πεξηνρώλ» 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνηρεία από Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο 

πξνεγνύκελεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

επηθαηξνπνίεζε. Δπίζεο ε πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ αζηηθώλ 

πεξηνρώλ (ππνθεθάιαην 1.4) ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε θαη 

ηξνπνπνίεζε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνηάζεηο ησλ Γήκσλ. 

3. Η κεζνδνινγία πνπ αλαπηύζζεηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ αζηηθώλ 

πεξηνρώλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ δπλεηηθά επηιέμηκσλ πεξηνρώλ 

(Κεθ. 2) είλαη εμαηξεηηθά αδύλακε, ρξεζηκνπνηεί παξσρεκέλα ζηνηρεία 

γηα λα θαηαιήμεη ζηηο έμη πεξηνρέο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

πξνθύςνπλ θαη κε πνιύ πην απιά θξηηήξηα, πρ. πιεζπζκόο. 

4. Να δηεπθξηληζηεί ην πιαίζην ππνβνιήο ζρεδίνπ ΒΑΑ από Γίθηπα 

Γήκσλ. 

5. Ωο πξνο ην ζρέδην πξνηύπνπ ππνβνιήο ζηξαηεγηθώλ ΒΑΑ (Κεθ. 3) 

επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνύ ησλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ σξίκαλζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πξάμεσλ. 

6. Ωο πξνο ην ζρέδην θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ζηξαηεγηθώλ ΒΑΑ (Κεθ. 4) 

 ύκθσλα κε ηε πξόηαζε ησλ κειεηεηώλ ηα ζρέδηα ησλ Γήκσλ πνπ 

ζα ππνβιεζνύλ πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπο ηα νπνία δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθόκε, ηηο 
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εθπνλνύκελεο κειέηεο γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ ΟΧΔ θαζώο θαη ηε 

κειέηε ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ πνπ 

εθπνλείηαη. Γεδνκέλνπ απηνύ ζα πξέπεη λα δνζεί εύινγν ρξνληθό 

δηάζηεκα πρ. κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο 2015 γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ησλ δπλεηηθά δηθαηνύρσλ Γήκσλ. 

 Η αλαθνξά ζην ππό αλαζεώξεζε ΠΠΧΑΑ πξέπεη λα απαιεηθηεί 

ζην βαζκό πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 

ηειηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππό αλαζεώξεζε 

πξνηάζεσλ.  

 Γελ ζπλεθηηκάηαη ν ζπκπιεξσκαηηθόο ραξαθηήξαο ησλ 

πξνηεηλόκελσλ πξάμεσλ ηνπ ΒΑΑ κε άιιεο δξάζεηο πνπ 

πινπνηνύληαη θαη ζηνρεύνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

θιπ. 

 Καηά ηελ αμηνιόγεζε λα ζπλεθηηκεζεί ε αμηνπνίεζε κειεηώλ θαη 

κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ πνπ εθπνλήζεθαλ από πξνεγνύκελα 

ΟΑΑ. 

 

 


