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Α.1.1.β.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΠΧΣΑΑ 
 
Γενικά 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, στους πίνακες που ακολουθούν το κείµενο της αξιολόγησης της εφαρµογής των 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ κάθε θεµατικής ενότητας: 
• στην πρώτη στήλη καταγράφονται οι κατευθύνσεις (κάθε µια ξεχωριστά) του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 

που αφορούν στην κάθε θεµατική ενότητα,  
• η δεύτερη στήλη αφορά στον βαθµό αξιολόγησης της σηµαντικότητας και συνάφειας της στρατηγικής 

κατεύθυνσης µε τα υπερκείµενα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και τις εθνικές πολιτικές και πολιτικές 
στο επίπεδο της περιφέρειας,  

• η τρίτη στήλη αναφέρεται στο βαθµό αξιολόγησης της εφαρµογής της στρατηγικής κατεύθυνσης του 
ΠΠΧΣΑΑ, ενώ  

• στην τέταρτη στήλη καταγράφονται οι διαφορές – αποκλίσεις που έχουν προκύψει από τα νεώτερα 
στοιχεία και τις τάσεις – προοπτικές τους, σε σχέση µε την κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ, και 

• στην τελευταία στήλη γίνονται παρατηρήσεις και σχόλια (πολύ συνοπτικά) ως προς τυχόν ερµηνείες των 
αποκλίσεων, αλλά και ως προς τον βαθµό συνάφειας / συνέργειας της κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ, µε 
τυχόν ανάλογες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ, των ΕΠΧΣΑΑ, νεώτερων ευρωπαϊκών, εθνικών πολιτικών, 
τυχόν νεώτερων πολιτικών και προγραµµάτων στο επίπεδο της περιφέρειας, µε όλα τα παραπάνω σε 
συσχέτιση µε την συγκεκριµένη αξιολόγηση της εφαρµογής της κάθε κατεύθυνσης. 

 
Το κείµενο αυτού του κεφ. Α.1.1.β.2 έγινε προσπάθεια να είναι περιεκτικό, οδηγώντας άµεσα σε 
συµπεράσµατα και αποφεύγοντας, κατά το δυνατόν, επαναλήψεις όσων έχουν καταγραφεί στα κεφ. 
Α.1.1.α.1 έως Α.1.1.α.6 της µελέτης και έχουν αξιολογηθεί στο κεφ. Α.1.1.β.1. 
 
Για την οικονοµία του κεφ. Α.1.1.β.2 ακολουθείται η εξής σειρά ανά θεµατική ενότητα: 
• Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ ανά θεµατική ενότητα 
• Περιγραφή διαπιστώσεων και εκτιµήσεων που απορρέουν από την αξιολόγηση ανά θεµατική ενότητα και 

διατύπωση των προοπτικών χωρικής ανάπτυξης 
• Υπόδειξη των µέτρων, των προγραµµάτων, πρωτοβουλιών, δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται 

καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις σε κάθε θεµατική 
ενότητα του ΠΠΧΣΑΑ 

• Εντοπισµός και τεκµηρίωση των σηµείων αναθεώρησης – εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ 
• ∆ιατύπωση ανά θεµατική ενότητα των προοπτικών για την αειφορική ανάπτυξη της περιφέρειας.  
 
Σηµειώνεται ακόµη ότι ‘’η οικονοµική συγκυρία’’ και ‘’οι δυνατότητες χρηµατοδότησης’’ είναι δύο παράµετροι 
– µεταβλητές που επηρεάζουν καθοριστικά τον βαθµό αξιολόγησης των κατευθύνσεων κάθε θεµατικής 
ενότητας του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ, των πορισµάτων / µέτρων / ενεργειών που θα διατυπωθούν και 
των προοπτικών για την αειφορική ανάπτυξη της περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό η αναφορά στις δύο αυτές 
αλληλοεξαρτώµενες παραµέτρους προηγείται της αξιολόγησης της εφαρµογής των κατευθύνσεων (των 
θεµατικών ενοτήτων) του ΠΠΧΣΑΑ αποτελώντας τον καθοριστικό παράγοντα όχι µόνο της αξιολόγησης αλλά 
και της επιλογής των κριτηρίων και σηµείων αναθεώρησής του. 
 
Ειδικά οι δύο πρώτες θεµατικές ενότητες: α) χωροταξική ένταξη της περιφέρειας στον εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο και β) προτεινόµενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας αξιολογούνται µαζί. Ο λόγος 
για τον οποίο και στον πίνακα και στο κείµενο που ακολουθεί αξιολογούνται µαζί οι στρατηγικές κατευθύνσεις 
και των δύο αυτών ενοτήτων είναι η αποφυγή συνεχών επαναλήψεων, διότι οι συγκεκριµένες κατευθύνσεις 
(του ΦΕΚ 25297/9-10-2003 του ΠΠΧΣΑΑ) είναι οι ίδιες και στις δύο θεµατικές ενότητες (όπως µπορεί να γίνει 
αντιληπτό µε απλή ανάγνωση των κεφ. Α και Γ1 του άρθρου 3 του πιο πάνω ΦΕΚ). 
 
2.0 Η οικονοµική συγκυρία – δυνατότητες χρηµατοδότησης 
 
Η πρωτοφανής οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα (µε προβληµατικά υψηλούς δείκτες στο δηµόσιο χρέος, 
στο έλλειµµα, στο εµπορικό ισοζύγιο και χαµηλή ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας) καθιστά δύσκολο, 
βραχυπρόθεσµα, για την οικονοµία της να περάσει στη φάση της ανάκαµψης και µάλιστα σε ρυθµούς 
αύξησης του ΑΕΠ πριν το 2006-7, για τον λόγο ότι στη βάση της είναι µια κρίση του διεθνούς 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η οποία κατά ορισµένους οικονοµολόγους µετεξελίχθηκε σε κρίση του 
ευρώ (ενώ κατά την γνώµη άλλων οικονοµολόγων συνιστά κρίση θεσµική της Ε.Ε. µε τις οικονοµίες των 
µελών της να µην συγκλίνουν, αλλά να αποκλίνουν παρά τους στόχους για οικονοµική και κοινωνική 
σύγκλιση), µε κύριο πυρήνα της κρίσης τις χώρες – οικονοµίες του ευρωπαϊκού νότου, έχοντας ως αιχµή τον 
πιο αδύνατο κρίκο, την ελληνική οικονοµία. 
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Το διευρυνόµενο µε τις 10ετίες άνοιγµα της ψαλίδας ανάµεσα στην κατανάλωση και την παραγωγή, στις 
εισαγωγές και τις εξαγωγές, στην αδήλωτη κερδοφορία και στην παραγωγική εργασία, στην µε τα χρόνια 
εντεινόµενη φοροδιαφυγή και την µεγέθυνση της γραφειοκρατίας είναι συνέπειες και αντανακλάσεις ενός 
µοντέλου ανάπτυξης που µε την παρέλευση 10ετιών αντιµετωπίζει πολυσύνθετα προβλήµατα παρά τις 
διάφορες εξαγγελλόµενες πολιτικές για την βιώσιµη ή αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Για την πραγµατική βιώσιµη ανάπτυξη (που θα απευθύνεται και στις επόµενες γενιές), στην υπάρχουσα 
διεθνή συγκυρία, προοπτική µπορεί να υπάρξει, αλλά µε επίπονες συντονισµένες προσπάθειες, δράσεις, 
ενέργειες και αποτελέσµατα που θα καταστήσουν σταδιακά την οικονοµία και την παραγωγή ανταγωνιστική 
και ποιοτική, σ’ ένα σχεδιασµένο χωρικό περιβάλλον, που να αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα 
(φυσικά, πολιτιστικά, παραγωγικά), στις διάφορες χωρικές του ενότητες (από τις µεγαλύτερες ως τις 
τοπικές), µε βάση τις αρχές και κατευθύνσεις της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 
 
Είναι σαφές ότι η κύρια ερµηνεία, ιδιαίτερα για τις καθυστερήσεις στη χρηµατοδότηση των περισσότερων 
έργων και δράσεων που προβλέπονται από το ΠΠΧΣΑΑ στην Π∆Ε, συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τις 
δυσλειτουργίες, τις µειώσεις δαπανών, τις ελλείψεις χρηµατοδοτήσεων, τις ανασφάλειες και τα προβλήµατα 
δανειοδοτήσεων των εταιρειών κ.ο.κ., τα οποία συσσωρεύτηκαν την περίοδο της ύφεσης και κυρίως της 
µεγάλης κρίσης της ελληνικής οικονοµίας. Όπως διαπιστώθηκε και από την προηγούµενη αξιολόγηση της 
υπάρχουσας κατάστασης, των νεότερων του 2000 στοιχείων και των προοπτικών τους, υπάρχουν δύο 
υποπερίοδοι µε τελείως αποκλίνουσες αξιολογήσεις στις περισσότερες θεµατικές ενότητες και επιµέρους 
σηµεία: 
i) η πρώτη µέχρι το 2007 η οποία εµφανίζει µια συνεχόµενη ανοδική πορεία των αναπτυξιακών δεικτών (αν 
και µετά το 2005 οι ρυθµοί βαίνουν µειούµενοι) και αντίστοιχη ικανοποιητική προώθηση και πορεία των 
αναπτυξιακών έργων (κυρίως µεταφορικών υποδοµών) και  
ii) η δεύτερη περίοδος 2008-2012 µε συνεχή πτώση των αναπτυξιακών δεικτών και στασιµότητα ή µεγάλη 
επιβράδυνση των αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων, ιδιαίτερα από το 2010 και µετά (αρχή της 
µεγάλης κρίσης). 
 
Οι παραπάνω αποκλίνουσες γενικές αξιολογήσεις των δύο υποπεριόδων, η µια πριν και η άλλη µετά την 
περίοδο της ύφεσης και της επακόλουθης οικονοµικής κρίσης, τεκµηριώνει την εκτίµηση της 
καθοριστικής επιρροής που είχε η τελευταία σε όλους τους σχετικούς δείκτες. 
 
Ανάλογη εικόνα και διαπιστώσεις διακινδυνεύουµε να υποθέσουµε εκ των προτέρων ότι χαρακτηρίζουν και 
τις αξιολογήσεις της εφαρµογής των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ ανά θεµατική ενότητα. Ωστόσο, οι 
αναµφισβήτητες αρνητικές επιπτώσεις που έχει η εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία 
στην βιώσιµη ανάπτυξη της περιφέρειας µπορούν να γίνουν και η αφορµή για να συνειδητοποιήσουµε την 
σηµασία και αξία ορισµένων κρίσιµων παραµέτρων της βιώσιµης χωρικής και οικονοµικής ανάπτυξης που 
σχετίζονται άρρηκτα µε την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
 
Ένα από τα παραδείγµατα που ήδη αναφέρθηκαν είναι ότι στην Π∆Ε (και πιθανόν όχι µόνο σ’ αυτή) 
παρουσιάζονται ισχυρές ενδείξεις από ορισµένους δείκτες ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία προσφέρουν το 
τελευταίο διάστηµα εργασιακό καταφύγιο απέναντι στην οικονοµική αβεβαιότητα, ιδιαίτερα στις δυναµικές 
ζώνες του πρωτογενή τοµέα της Π∆Ε. Σε µια συγκυρία που η εξωστρέφεια και ενίσχυση του εξαγωγικού 
τοµέα παράλληλα µε την αύξηση (ποιοτική και ποσοτική) της εγχώριας παραγωγής, που µπορεί να 
συνεισφέρει στη µείωση των εισαγωγών προϊόντων, µπορούν να αναδειχθούν σε κρίσιµους παράγοντες 
επιβίωσης για την οικονοµία της περιφέρειας, αλλά και της χώρας γενικότερα. 
 
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγικές επιδόσεις ορισµένων προϊόντων (όπως για παράδειγµα τα τρόφιµα 
και τα ποτά) σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασµένα από τον ΟΠΕ, για τον πρώτο µήνα του 
2011, οι εξαγωγές του κλάδου αυτού αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. 
 
Αντίστοιχα, από τα νεότερα στοιχεία του κεφ. Α.1.1.6-1 καταγράφηκαν και άλλα παραδείγµατα ορισµένων 
πιο ορθολογικών χωρικά και λιγότερο δαπανηρών επιλογών, οι οποίες δεν είχαν προωθηθεί στις ‘’καλές’’ 
εποχές και φαίνεται να υιοθετούνται µε λιγότερο πολιτικό και κοινωνικό κόστος στην δύσκολη οικονοµική 
συγκυρία, όπως: α) η µεταρρύθµιση στην αυτοδιοίκηση (καλλικράτειοι δήµοι και αυτοδιοικητικές 
περιφέρειες), β) ανάλογες κινήσεις και προσπάθειες σε διάφορους τοµείς της διοίκησης, γ) η έµφαση στην 
αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων και του τοπίου της περιοχής µέσω της ήδη 
δυναµικής αύξησης επενδύσεων στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και της διαφαινόµενες προοπτικές αύξησης των 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές της ορεινής ενδοχώρας αλλά και δ) 
ακόµη σηµαντικότερες εκδηλώσεις αλληλεγγύης µέσα από την ίδια την κοινωνία και τους κοινωνικούς 
φορείς.  
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2.1 Θέση και ρόλος της Π.∆.Ε. στο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο – Πρότυπο χωρικής 
ανάπτυξης της περιφέρειας 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται µε περιεκτικό τρόπο η αξιολόγηση της κάθε κατεύθυνσης του 
θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ που περιέχεται στις δύο παραπάνω αλληλένδετες θεµατικές ενότητες. Η 
αξιολόγηση αυτή στηρίζεται τόσο στην προηγούµενη αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των 
προοπτικών της, της ίδιας θεµατικής ενότητας του κεφ.Α.1.1.β.1.1, όσο και στα νεώτερα στοιχεία που 
καταγράφησαν (στο κεφ.Α.1.1.α.6-2: Χωροταξική ένταξη της Περιφέρειας), σε συνάρτηση επίσης (µε την 
συνάφεια ή µη) µε τις σχετικές κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ και των άλλων εθνικών πολιτικών που σχετίζονται 
µε τους αναπτυξιακούς άξονες και πόλους και τις µεγάλες µεταφορικές υποδοµές. 
 
Η πρώτη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι η αναβάθµιση της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
ακτινοβολίας της περιφέρειας. Με βάση τα νεώτερα του 2003 στοιχεία η Π.∆.Ε. δεν έχει αναβαθµίσει την 
αναπτυξιακής της θέση (ανήκει στον αµιγή στόχο 1 – Σύγκλιση). Με στοιχεία του 2008, βρίσκεται στην 26η 
θέση µε 72,8 µονάδες στο κ.κ. ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (σε ποσοστό EU27=100), ανάµεσα στις 84 πιο «φτωχές» 
περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» µε το χαµηλότερο ΑΕΠ κατά κάτοικο. 
Για τους πιο πάνω λόγους η εφαρµογή της συγκεκριµένης κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ αξιολογείται ως µικρή 
(βαθµός 1), ωστόσο εκτιµάται ότι µε την οικονοµική ανάκαµψη υπάρχουν οι δυνατότητες και προοπτικές η 
θέση της περιφέρειας να βελτιωθεί αισθητά µε προϋπόθεση την ολοκλήρωση και λειτουργία των µεγάλων 
αναπτυξιακών έργων.  
 
Η αναβάθµιση της περιφέρειας ως νότιας δυτικής πύλης της χώρας (ως προς την κ. Μεσόγειο και την Ε.Ε.) 
και ως κεντρικός πόλος στον αναπτυξιακό άξονα Αδριατικής-Ιονίου που αποτελεί την δεύτερη στρατηγική 
κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ εκτιµάται ότι έχει προωθηθεί µέχρι τώρα σε µέτριο βαθµό µε βάση τα εξής 
νεώτερα δεδοµένα: 
• Ολοκλήρωση των έργων και της λειτουργίας του λιµένα στο Πλατυγιάλι ως ελεύθερης εµπορευµατικής 

ζώνης αλλά µεγάλες καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού 
• Μη ολοκληρωµένη λειτουργία του νέου λιµένα της Πάτρας µόνο ως επιβατικού µε µεγάλες 

καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων του εµπορικού τµήµατος του λιµένα 
• Λειτουργία των ζεύξεων Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας της παράκαµψης (µεγάλης-περιµετρικής) 

της Πάτρας, της παράκαµψης του Αγρινίου ενώ είναι υπό κατασκευή (µε καθυστερήσεις) η παράκαµψη 
της Αµφιλοχίας, το τµήµα του ΠΑΘΕ Κόρινθος-Πάτρα και η σύνδεση του Πλατυγιαλίου µε Ιόνια οδό. 

• Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του δυτικού αναπτυξιακού άξονα και στο τµήµα της Ιονίας 
οδού και αυτού της Ολυµπίας Οδού και ακόµη µεγαλύτερες στη µελέτη και υλοποίηση του δυτικού 
σιδηροδροµικού άξονα, αλλά και του σιδηροδροµικού ΠΑΘΕ στο τµήµα Ροδοδάφνη-Πάτρα. 

 
Ειδικότερα η στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για αναβάθµιση της διεθνούς-ευρωπαϊκής ακτινοβολίας 
της Π.∆.Ε. ως κόµβου συνδυασµένων µεταφορών, εµπορευµατικού, διαµετακοµιστικού και επικοινωνιακού 
κόµβου θεωρείται ότι έχει προωθηθεί σε µικρό έως µέτριο βαθµό (σύµφωνα και µε τα στοιχεία και 
αξιολογήσεις των κεφ.Α.1.1.α.6-2 και Α.1.1.β.1.1.) υπενθυµίζοντας ότι η εµπορευµατική ζώνη στο Πλατυγιάλι 
ήδη λειτουργεί, ενώ αντίθετα στην Πάτρα δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα για το εµπορευµατικό τµήµα του 
λιµανιού, ούτε έχει καν χωροθετηθεί εµπορευµατικό κέντρο στην ευρύτερη ζώνη του λιµένα (το οποίο είναι 
απαραίτητο) και µε δεδοµένες και τις καθυστερήσεις των αναπτυξιακών έργων της προηγούµενης 
παραγράφου, συµπεριλαµβανοµένης και της «∆ιαγωνίου». 
 
Ό,τι αφορά στην τέταρτη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για «αναβάθµισή της ως διεθνούς πολιτιστικού 
προορισµού (Αρχαία Ολυµπία-Ήλιδα) σε δικτύωση µε άλλους σηµαντικούς προορισµούς (Επίδαυρος, 
∆ελφοί, ∆ωδώνη)» η εφαρµογή της αξιολογείται µε µέτριο βαθµό µε βάση τα στοιχεία για ελλειπή ανάδειξη 
της Αρχαίας Ολυµπίας, των συνεχιζόµενων προβληµάτων της οδικής σύνδεσής της µε το Κατάκολο, παρά 
τα βήµατα που έγιναν για την αύξηση της κίνησης µε κρουαζιερόπλοια στον λιµένα Κατάκολου και την 
επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής σύνδεσης του λιµανιού µε το µουσείο της Αρχαίας Ολυµπίας, καθώς 
και της σηµαντικής προώθησης των έργων ανάδειξης της Αρχαίας Ήλιδας. 
 
Ωστόσο για τις δύο παραπάνω στρατηγικές κατευθύνσεις εκτιµάται ότι στο τέλος της επόµενης 
προγραµµατικής περιόδου και πάντως πριν την παρέλευση της 15ετίας ο βαθµός εφαρµογής τους 
θα είναι ικανοποιητικός µε προϋπόθεση βέβαια την προηγούµενη ολοκλήρωση των αναγκαίων 
αναπτυξιακών έργων.  
 
Η ανάπτυξη προηγµένων υπηρεσιών στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες µε εστία το Επιστηµονικό Πάρκο 
Πατρών και το Πανεπιστήµιο αποτελεί µια ακόµη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ. Με βάση και τα 
στοιχεία της αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της αλλά και της συνάφειας / 
συνέργειας του ΓΠΧΣΑΑ, του ΕΣΠΑ-2013, των ολοκληρωµένων προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ, της εθνικής 
ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 του ΠΕΠ (∆.Ε. Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων) και του τριετούς 
Ε.Π.2012-2014 και των προοπτικών που ανοίγονται λόγω των σηµαντικών σχετικών υποδοµών (ιδιαίτερα 
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στην ευρύτερη περιοχή Πατρών), γίνονται οι παρακάτω εκτιµήσεις για τον βαθµό εφαρµογής της 
συγκεκριµένης κατεύθυνσης: 
• Υπάρχει σηµαντικός αριθµός ειδικών προγραµµάτων και έργων που παρουσιάζονται ότι 

ολοκληρώθηκαν µε το Γ’ ΚΠΣ καθώς και αρκετά προγράµµατα και έργα του τοµέα που έχουν ενταχθεί 
στο ΕΣΠΑ (2007-2013) και στο τριετές Επιχ. Πρόγραµµα της Π∆Ε (2012-2014) και στο ΠΕΠ 
∆υτ.Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων (2007-2013) (βλέπε Πίνακα που ακολουθεί) 

• Η Πάτρα είναι ένας από τους σηµαντικούς Περιφερειακούς Πόλους Καινοτοµίας (Π.Π.Κ.) και έχει 
σηµαντικές υποδοµές στον τοµέα (βλέπε κεφ.Α.1.1.6-2 και Α.1.1.6-1.5) 

• Ωστόσο, παρατηρείται αργός ρυθµός ενσωµάτωσης Τ.Π.Ε. από Περιφερειακή ∆ιοίκηση και Αυτοδιοίκηση 
α’ και β’ βαθµού. Η διείσδυση ΤΠΕ µεταξύ Αχαΐας και των δύο άλλων Π.Ε. είναι άνιση και ακόµη η 
διάχυση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων στη παραγωγική διαδικασία αξιολογείται 
ως ιδιαίτερα ελλειπής. 

 
Σε σχέση µε τις κατευθύνσεις για «αναβάθµιση του εθνικού ρόλου της περιφέρειας ως περιοχής σύγκλισης 
του κεντρικού του ∆υτικού αναπτυξιακού άξονα», «αναβάθµιση δευτερευόντων διαπεριφερειακών και 
ενδοπεριφερειακών αξόνων ανάπτυξης» µε βάση τα νεώτερα στοιχεία που ήδη έχουν αναλυθεί (στο 
κεφ.Α.1.1.α.6-3.6) και αξιολογηθεί (στο κεφ.Α.1.1.β.1.1 και Α.1.1.β.1.8), τα οποία αναφέρονται στα 
προβλήµατα και καθυστερήσεις των σχετικών µεταφορικών υποδοµών που επιρρεάζουν καθοριστικά την 
λειτουργία και ολοκλήρωση των αντίστοιχων αναπτυξιακών αξόνων (διαδρόµων) και την αποφυγή συνεχών 
επαναλήψεων στις αξιολογήσεις, καταγράφεται ως συµπέρασµα η µικρή υλοποίηση της εφαρµογής των 
παραπάνω κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ. 
 
Οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ για «ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και ισορροπία και πολυκεντρική χωρική 
οργάνωση» και «σταδιακή δηµιουργία πόλων-κέντρων ανάπτυξης» είναι αλληλένδετες µε τις κατευθύνσεις 
για διαµόρφωση αναπτυξιακών αξόνων (διαδρόµων) σε εθνικό, διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό 
επίπεδο. Είναι σαφές, ότι η κατεύθυνση για ενδοπεριφερειακή σύγκλιση µεταξύ των τριών Π.Ε. έχει 
ανατραπεί πλήρως από τα στοιχεία της τελευταίας 10ετίας. 
 
Οι δύο λιγότερο ανεπτυγµένες Π.Ε. Αιτωλ/νία και Ηλεία αποκλίνουν ακόµη περισσότερο σε αναπτυξιακούς 
δείκτες όπως το κ.κ. ΑΕΠ και κοινωνικούς δείκτες όπως οι δείκτες ευηµερίας από την Αχαΐα. Μια από τις 
κύριες ερµηνείες γι’ αυτή την απόκλιση είναι ότι οι αναπτυξιακοί άξονες που έχουν καθυστερήσει 
περισσότερο να ενεργοποιηθούν (λόγω κυρίως της καθυστέρησης των αντίστοιχων έργων) είναι αυτοί που 
αφορούν κυρίως αυτές τις δύο Π.Ε., ενώ ακόµη είναι γνωστό ότι αυτές οι περιοχές είναι που παραδοσιακά 
ήταν πιο αποκοµµένες και σε απόσταση από τον βασικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας τον ΠΑΘΕ. 
 
Η ερµηνεία αυτή τεκµηριώνεται και από το γεγονός, ότι και µε τους νεώτερους δηµογραφικούς και 
αναπτυξιακούς δείκτες οι χωρικές υπο-ενότητες µέσα στις δύο αυτές Π.Ε. που αποκλίνουν ακόµη 
περισσότερο, ευρισκόµενες σε πολύ δυσµενέστερη θέση είναι αυτές που είναι πιο αποµακρυσµένες από τον 
ΠΑΘΕ ή άλλους υπάρχοντες διαπεριφερειακούς άξονες, όπως το βόρειο και βορειο-δυτικό τµήµα και 
ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές αυτών των τµηµάτων της Αιτωλ/νίας και το ορεινό ανατολικό και νοτιο-
ανατολικό τµήµα της Ηλείας1 (βλέπε κεφ. Α.1.1.β.1.4.α και κεφ. Α.1.1α.6-1.1). 
 
Η τρίτη επιβεβαίωση αυτής της ερµηνείας αφορά στους αναπτυξιακούς πόλους, µε την ευρύτερη περιοχή της 
Πάτρας να είναι αυτή η οποία και δηµογραφικά και από πλευράς πληρότητας διοικητικού, κοινωνικού και 
αστικού εξοπλισµού και σε ότι αφορά το κ.κ. ΑΕΠ ισχυροποιεί ακόµη περισσότερο τον ρόλο της έναντι των 
δύο άλλων µικρότερων αναπτυξιακών πόλων: α) του τρίπολου της ευρύτερης περιοχής Αγρίνιο – Μεσολλόγι 
/ Αιτωλικό – Αστακός (ΝΑΒΙΠΕ, Πλατυγιάλι) και β) του δίπολου της ευρύτερης περιοχής Πύργου-Αµαλιάδας 
σε συσχέτιση µε την Αρχαία Ολυµπία – Ηλιδα και το Κατάκολο. (βλέπε κεφ.Α.1.1.α.6-3.3. και Α.1.1.β.1.6: 
οικιστικό δίκτυο). 
 
∆ιαπιστώσεις και εκτιµήσεις που απορρέουν από την παραπάνω αξιολόγηση 
Ως συµπέρασµα και γενικώτερη διαπίστωση από την πιο πάνω αξιολόγηση της συγκεκριµένης θεµατικής 
ενότητας (σε συσχέτιση µε την ανάλυση των νεώτερων στοιχείων και των προοπτικών τους που 
αξιολογήθηκαν στο κεφ.Α.1.1.β.1.1), επισηµαίνεται η θέση και ο ρόλος της Π.∆.Ε. στον ευρωπαϊκό και εθνικό 
χώρο έχει παραµείνει σε στασιµότητα µε τάσεις πτωτικές και δεν έχει αναβαθµιστεί, όπως προέβλεπε η 
σχετική γενική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ. 
 
Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται από τον µικρό έως το πολύ µέτριο βαθµό υλοποίησης του συνόλου των 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ που αφορούν σ’ αυτή τη θεµατική ενότητα σε συσχέτιση µε την ανάλογα µικρή 
υλοποίηση του προτεινόµενου προτύπου χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας, όπως αξιολογείται στον 
σχετικό πίνακα. 
 
                                            
1 Στις ορεινές περιοχές της Ηλείας έπαιξαν σηµαντικό αρνητικό ρόλο και οι αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαϊές του 
2007. 
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Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η «ολική» ανατροπή της κατεύθυνσης για ενδοπεριφερειακή σύγκλιση, όπου 
αυτή την 10ετία, παρουσιάζεται σε µια σειρά δείκτες ότι αντίθετα µε την κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ έχει ανοίξει 
η ψαλίδα των ανισοτήτων µεταξύ των Π.Ε. αλλά και µεταξύ ενδονοµαρχιακών ανισοτήτων. Με την Αχαΐα, µε 
αιχµή την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας (την περιοχή εµβέλειας του Ρ.Σ.Π.) να αυξάνει υπέρ της την 
διαφορά από τις άλλες δύο Π.Ε. (και σε πληθυσµό και σε κ.κ.ΑΕΠ και σε διοικητικές, αστικές λειτουργίες) µε 
την ψαλίδα να συνεχίζει να ανοίγει περισσότερο σε σχέση µε τις εδαφικές περιοχές των καλλικράτειων 
δήµων της περιφέρειας που είναι οι πιο αποµακρυσµένοι από τους κύριους λειτουργούντες (και όχι από τους 
σχεδιαζόµενους) άξονες ανάπτυξης. Η ισχυρή πιθανότητα διάρκειας της οικονοµικής κρίσης για κάποια 
ακόµη χρόνια θεωρούµε ότι θα διευρύνει το άνοιγµα της ψαλίδας των ενδοπεριφερειακών αποκλίσεων 
και ανισοτήτων ακόµη περισσότερο µε συνέπεια να κινδυνεύει να διαραγεί η κοινωνική, οικονοµική 
και εδαφική συνοχή της περιφέρειας. 
 
Θεωρούµε ότι τα µέτρα, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που θα υποδειχθούν οφείλουν να απαντήσουν 
πρωταρχικά στο ζήτηµα της βελτίωσης της απειλούµενης κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής της 
Π.∆.Ε. 
 
Υπόδειξη µέτρων, προγραµµάτων, πρωτοβουλιών δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται 
Από τις προηγούµενες αξιολογήσεις και διαπιστώσεις έχει δειχθεί ότι οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ για την 
θέση και το ρόλο της Π.∆.Ε. στον ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο καθώς και οι αντίστοιχες κατευθύνσεις που 
αφορούν στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας βρίσκονται σε συνάφεια (σε µεγάλο βαθµό) µε 
τις κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ σε σχέση µε µια σειρά παραµέτρους, όπως:  
• η προώθηση της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας ως νότιας δυτικής πύλης της χώρας, 
• η προτεινόµενη ανάδειξη του δυτικού αναπτυξιακού άξονα και της «∆ιαγωνίου», 
• η µελλοντική λειτουργία του δυτικού σιδηροδροµικού άξονα (στο σηµείο αυτό υπάρχει µια 

διαφοροποίηση ως προς την προτεραιότητα των δύο πλαισίων), 
• η λειτουργία ως δευτερεύοντος δικτύου της σιδηροδροµικής γραµµής Πάτρα-Καλαµάτα, 
• η έµφαση και σηµασία στην ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου (σε συνάφεια µε την αντίστοιχη κατεύθυνση του 

ΕΠΧΣΑΑ για την Βιοµηχανία), 
• η προώθηση των τριών αναπτυξιακών πόλων της περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή Πάτρας, δίπολο 

Αγρίνιο-Μεσολόγγι, δίπολο Πύργος-Αµαλιάδα σε σύνδεση µε Αρχαία Ολυµπία) κ.α. 
 
Τις συγκεκριµένες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ υιοθετεί και το τριετές Ε.Π. της Π.∆.Ε. (2012-2014), ενώ όσο 
από τα έργα είναι ώριµα από αυτά που αναφέρονται στους αναπτυξιακούς άξονες είναι ενταγµένα στο ΕΣΠΑ 
(2007-2013), και ακόµη η ειδικώτερη κατεύθυνση για «ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και ισορροπία και 
πολυκεντρική χωρική οργάνωση» βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε τις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές χωρικές 
πολιτικές και συγκεκριµένα την πολιτική για την εδαφική συνοχή και την χάρτα της Λειψίας για τις βιώσιµες 
ευρωπαϊκές πόλεις. 
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο χαµηλός βαθµός υλοποίησης των συγκεκριµένων κατευθύνσεων 
του ΠΠΧΣΑΑ την περασµένη 10ετία δεν οφείλεται σε κάποιους λόγους αντιφάσεων, σηµαντικών 
αποκλίσεων και αντιθέσεων µε τις ευρωπαϊκές ή εθνικές πολιτικές αλλά οφείλεται στις µεγάλες 
καθυστερήσεις και στην έλλειψη συντονισµένου προγραµµατισµού της υλοποίησης των 
σηµαντικότερων αναπτυξιακών έργων (κυρίως έργων του κλάδου των µεταφορών), οι οποίες 
καθυστερήσεις συνέβησαν κυρίως την τελευταία περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 
 
Με αυτή την διευκρίνιση προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα, δράσεις και ενέργειες (τα οποία βασίζονται στα 
στοιχεία της ανάλυσης, τις προοπτικές και την αξιολόγησή τους σε σχέση µε τον χαµηλό βαθµό εφαρµογής 
των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ), σηµειώνοντας ωστόσο, την πρωταρχική διαπίστωση ότι η εµβέλεια των 
προτάσεων αυτών και ο βαθµός αποτελεσµατικότητάς τους βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση / συσχέτιση µε την 
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης και της έντασής της, (όσο µεγαλύτερη η διάρκεια και η ένταση τόσο 
µικρότερος ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτεινόµενων µέτρων) : 
1. Συντονισµένες ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες για επίσπευση των αναπτυξιακών έργων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ (2007-2013) και βρίσκονται προς το παρόν ή σε στασιµότητα ή µε 
καθυστέρηση υλοποίησης. (∆υτικός οδικός άξονας, Ολυµπία Οδός, εµπορικό τµήµα λιµανιού της 
Πάτρας, οδική σύνδεση ΝΑΒΙΠΕ µε Ιόνια Οδό, σιδηροδροµική γραµµή Ροδοδάφνη-Λιµάνι Πάτρας) 

2. Συντονισµένες ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες για ωρίµανση και ένταξη σε επόµενο ΕΣΠΑ 2016-
2021 των υπόλοιπων απαραίτητων αναπτυξιακών έργων («∆ιαγώνιος», διαπεριφερειακός άξονας: Ιόνια 
Οδός–Αγρίνιο–Καρπενήσι–Λαµία–σύνδεση µε ΠΑΘΕ, σύνδεση Άκτιο–Βόνιτσα–σύνδεση µε Ιόνια Οδό. 

3. Απαραίτητη για την λειτουργία της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας ως εµπορευµατικού και 
διαµετακοµιστικού κόµβου είναι η χωροθέτηση εµπορευµατικού κέντρου, σε συσχέτιση και εγγύτητα µε 
τον λιµένα, µε εναλλακτικές λύσεις για την χωροθέτησή του να αποτελούν ο χώρος ιδιοκτησίας του 
Οργανισµού λιµένα Πατρών στην παλιά Πειραϊκή-Πατραϊκή, ή χώρος στο ΒΙΟΠΑ Πατρών ή αντίστοιχος 
χώρος νότια του λιµένα στην παράκτια ζώνη. 
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4. Συντονισµένες ενέργειες και µέτρα για την ανάδειξη του διεθνούς πολιτιστικού προορισµού της Αρχαίας 
Ολυµπίας - Ήλιδας. Εφαρµογή της υπάρχουσας µελέτης οδικής σύνδεσης του λιµένα του Κατακόλου µε 
Ολυµπία Οδό και µε Αρχαία Ολυµπία (µε παράκαµψη ενδιάµεσων οικισµών), αναβάθµιση της ποιότητας 
της οδικής σύνδεσης Κατάκολο - Αρχαία Ολυµπία, δηµιουργία νέας µαρίνας σε κατάλληλη θέση µε πολύ 
µεγαλύτερη χωρητικότητα σε σκάφη, ολοκλήρωση επεκτάσεων του προσήνεµου µόλου, επέκταση του 
κεντρικού προβλήτα και του παραλιακού κρηπιδώµατος των καταστηµάτων (τα τελευταία 3 έργα είναι 
ενταγµένα στο ΕΣΠΑ), ανάπλαση του κεντρικού λιµένα, κτιρίου διακίνησης επιβατών και µεταφορά του 
Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας σε ανακαινισµένο κτίριο, υλοποίηση των τουριστικών και 
πολιτιστικών εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυµπία, αναβάθµιση και κατασκευή του διαπεριφερειακού 
οδικού άξονα Κατάκολο-σύνδεση µε Ολυµπία Οδό – Αρχαία Ολυµπία – Τρίπολη – Επίδαυρο – Μυκήνες, 
συνεργασία για την αύξηση της επισκεψιµότητας Αρχαίας Ολυµπίας – Αρχαίας Ήλιδας. 

5. Συστηµατικές ενέργειες και δράσεις για την ουσιαστική συνεργασία και συµµετοχή του Πανεπιστηµίου, 
του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών, του εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Π.∆.Ε., και των άλλων 
ερευνητικών φορέων της περιοχής στην αποδοτικότερη δυνατή αξιοποίηση των σηµαντικών υποδοµών 
νέας τεχνολογίας και καινοτοµίας της περιοχής µε κύρια κατεύθυνση την σύνδεσή της µε την τοπική 
παραγωγή, η οποία σύνδεση µέχρι σήµερα είναι ελλειπέστατη. 

6. Είναι απαραίτητη µια δέσµη µέτρων, ενεργειών, δράσεων και προγραµµάτων για την στήριξη και 
ενίσχυση των χωρικών ενοτήτων και υπο-ενοτήτων που παρουσιάζουν µείωση σε µεγαλύτερο βαθµό 
των αναπτυξιακών και δηµογραφικών δεικτών, γιατί είναι πιο αποµονωµένες και σε µεγαλύτερη 
απόσταση από τους κύριους πόλους και «διαδρόµους» ανάπτυξης. Όπως ήδη έχει επισηµανθεί είναι 
κυρίως οι αποµονωµένες ορεινές περιοχές αλλά και άλλες χωρικές υπό-ενότητες που απέχουν 
περισσότερο από λειτουργούντες και όχι «µελλοντικούς» αναπτυξιακούς άξονες που παρουσιάζουν τους 
πλέον αρνητικούς δείκτες. Η δέσµη αυτή θεωρούµε ότι πρέπει να περιλαµβάνει : 
• Συστηµατική προώθηση µέτρων, δράσεων, ενεργειών για την ενίσχυση των παραγωγικών τοµέων 

και κλάδων, των Π.Ε. Αιτωλ/νίας και Ηλείας που παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόκλιση στους 
αναπτυξιακούς δείκτες. 

• Μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης που µπορεί να πλησιάζει το 70-75% της επένδυσης σε 
επιχειρήσεις που επενδύουν στις ορεινές περιοχές σε προϊόντα ή υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται 
από ποιότητα, µε σεβασµό στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον των περιοχών αυτών. 
Παράδειγµα στήριξης ορεινών περιοχών µπορεί να δώσει σε κάποιο βαθµό η εισαγωγή και 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και επενδύσεων ορεινού τουρισµού στην ορεινή Ναυπακτία, την 
τελευταία 10ετία µέσω και της αξιοποίησης διαδοχικών προγραµµάτων του Leader+ και της 
διαχείρισης της πρωτοβουλίας Leader (2007-2013). 

• Προτεραιότητα στα συνδυασµένα µέτρα των αγροτικών κέντρων των ορεινών περιοχών στην 
προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσµού τους και λειτουργίας ως πυρήνων επιβίωσης των 
ευρύτερων περιοχών τους. 

• Έµφαση στη βελτίωση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν αυτές της περιοχές µε 
τα αστικά κέντρα της Π.Ε. και ανάλογη βελτίωση του κύριου οδικού δικτύου των ορεινών περιοχών. 

 
Ανάγκη αναθεώρησης – εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 
Από την προηγούµενη αξιολόγηση εκτιµούµε ότι δεν προκύπτει ανάγκη ουσιαστικής αναθεώρησης κάποιας 
από τις στρατηγικές κατευθύνσεις που αναφέρονται στον ρόλο της Π∆Ε στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή 
χώρο και στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας. 
 
Οι κατευθύνσεις αυτές διαπιστώνεται ότι υιοθετούνται από το τριετές ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) και ακόµη 
όσα από τα έργα µεταφορών είναι ώριµα και σχετίζονται άµεσα µε την διαµόρφωση των κύριων 
αναπτυξιακών αξόνων είναι ενταγµένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και όσα δεν έχουν ολοκληρωθεί είναι 
απαραίτητο να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Οι κατευθύνσεις για 
αναβάθµιση της περιφέρειας ως νότιας δυτικής πύλης της χώρας (λιµένες Πάτρας και Πλατυγιαλίου Αστακού 
ελεύθερης ζώνης εµπορίου) και η κατεύθυνση για αναβάθµιση του ρόλου της ως κόµβου συνδυασµένων 
µεταφορών, βρίσκονται σε συσχέτιση µε τις συγκεκριµένες κατευθύνσεις και χαρακτηρισµούς του ΓΠΧΣΑΑ 
σε ότι αφορά την νότια δυτική πύλη της χώρας, την συµβολή δύο διευρωπαϊκών αξόνων (∆υτικός άξονας και 
ΠΑΘΕ οδικός και σιδηροδροµικός) και ενός άξονα που συνδέει διευρωπαϊκούς άξονες (η ∆ιαγώνιος) την 
διεθνή σηµασία του ειδικού λιµένα της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, την ανάγκη εµπορευµατικής λειτουργίας και των 
δύο λιµένων. 
 
Οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που σχετίζονται άµεσα µε τις µεγάλες καθυστερήσεις των 
αναπτυξιακών έργων που είναι απαραίτητα για την διαµόρφωση των µεγάλων αναπτυξιακών πόλων και 
αξόνων µεταθέτουν τον χρονικό ορίζοντα της εφαρµογής των στρατηγικών κατευθύνσεων χωρίς να τις 
αναθεωρούν. Οι τελευταίες αποτελούν τις κύριες συνιστώσες για την άρση της σχετικής αποµόνωσης της 
περιφέρειας και της αναβάθµισης της θέσης και του ρόλου της στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο. 
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Οι προοπτικές για την αειφορική ανάπτυξη της περιφέρειας 
Η ολοκλήρωση της συγκρότησης των χωρικών ενοτήτων, αξόνων (διαδρόµων) και πόλων ανάπτυξης της 
Π∆Ε αποτελεί κύρια συνιστώσα και ζητούµενο για την βιώσιµη ανάπτυξή της και την σταδιακή επίτευξη της 
οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Με την προϋπόθεση και εκτίµηση ότι οι χωρικές 
ενότητες, άξονες και πόλοι ανάπτυξης θα έχουν σχηµατοποιηθεί προς το τέλος της επόµενης 
προγραµµατικής περιόδου, ανοίγονται οι προοπτικές για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιφέρειας, οι οποίες 
σε ότι αφορά την θέση και το ρόλο της στο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο και το πρότυπο χωρικής της 
οργάνωσης είναι οι ακόλουθες: 
• Η σταδιακή ενίσχυση και διεύρυνση των συνδέσεων (οικονοµικών, αναπτυξιακών, κυκλοφοριακών, 

χωροταξικών) και της εξωστρέφειας της περιφέρειας µε τον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο για την 
άρση της σχετικής της αποµόνωσης και της αναπτυξιακής της υστέρησης, µε κατεύθυνση την άµβλυνση 
των ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών του ελληνικού και ευρωπαϊκού χώρου σε συνάφεια µε τον 
στόχο για οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

• Προώθηση προγραµµάτων και δράσεων ανακοπής της διεύρυνσης και στην επόµενη προγραµµατική 
περίοδο άµβλυνσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ανάµεσα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας 
και της Αχαϊας από την µια πλευρά και των ΠΕ Αιτωλ/νίας και Ηλείας από την άλλη, όπως και µεταξύ 
των περιοχών που βρίσκονται σε εγγύτητα µε διαδρόµους και πόλους ανάπτυξης από τις ορεινές / 
µειονεκτικές περιοχές, οι οποίες είναι πιο αποµακρυσµένες από αυτούς. 

• Ευρύτερη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δίνονται για ανάπτυξη ‘’αειφορικών’’ δραστηριοτήτων 
σε πολλές από τις οποίες έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα η Π∆Ε και ιδιαίτερα οι ‘’ευαίσθητες’’ ή 
µειονεκτικές περιοχές της (ορεινός χώρος, αγροτικός χώρος, παράκτιες περιοχές) όπως η συστηµατική 
βιώσιµη αξιοποίηση των ΑΠΕ, του πλούσιου υδάτινου δυναµικού, των σηµαντικών υποδοµών έρευνας, 
τεχνολογίας και διάχυσης της καινοτοµίας (Πανεπιστήµια, Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών, ΙΤΥ, ΤΕΙ), 
συνεχούς ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ανάπτυξης ποιοτικού τουρισµού στις 
ακτές και εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην ορεινή ενδοχώρα και στις παραλίµνιες εκτάσεις µε 
αξιοποίηση και ανάδειξη των διεθνούς και εθνικής σηµαίας φυσικών και πολιτιστικών (αρχαιολογικών, 
ιστορικών) πόρων της. 

 
2.2 Αξιολόγηση της εφαρµογής των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά το 
αναπτυξιακό πλαίσιο  
 
α. Οικονοµική φυσιογνωµία 
Η πρώτη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά το αναπτυξιακό πλαίσιο είναι η βελτίωση της θέσης της 
περιφέρειας ως προς τους δείκτες ευηµερίας και τους δείκτες ανάπτυξης (βλέπε πίνακα που ακολουθεί). 
 
Με βάση τα στοιχεία που αναλύονται στο κεφ.Α.1.1.α.6-1.7 η Π.∆.Ε. υπολείπεται από τις περισσότερες 
ελληνικές περιφέρειες και από το σύνολο της χώρας σε ότι αφορά τους δείκτες ευηµερίας. Η Αχαΐα 
παρουσιάζει δείκτες κοντά στους αντίστοιχους του συνόλου της χώρας ενώ η Ηλεία και η Αιτ/νία εµφανίζουν 
µεγάλες υστερήσεις. Συγκρινόµενα τα στοιχεία του 2001 µε τα αντίστοιχα του 1991 δείχνουν ότι σε ότι αφορά 
στον αριθµό κατοικιών και Ι.Χ. αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους στην Π.∆.Ε., οι δείκτες του 2001 είναι 
εµφανώς βελτιωµένοι. Αντίθετα, υπάρχει µείωση του ποσοστού αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην 
περιφέρεια σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη της χώρας. Αξιολογώντας µε βάση αυτά τα στοιχεία (ελλείψει 
νεωτέρων) την εφαρµογή της εξεταζόµενης κατεύθυνσης για βελτίωση της θέσης της περιφέρειας ως προς 
τους δείκτες ευηµερίας θεωρούµε ότι υλοποιήθηκε σε µικρό έως µέτριο βαθµό. 
 
Η δεύτερη κατεύθυνση αναφέρεται σε αύξηση του ΑΕΠ της περιφέρειας. Από τα στοιχεία της αξιολόγησης 
της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της (κεφ.Α.1.1.β.1.4.β) καθώς και από την καταγραφή 
τους (βλέπε κεφ.Α.1.1.α.6-1.2), το κ.κ. ΑΕΠ της περιφέρειας σε τρέχουσες τιµές αυξάνει την περίοδο 2000-
2009 αλλά µε χαµηλότερους ρυθµούς από την αντίστοιχη συνολική αύξηση της χώρας, ενώ η Π.∆.Ε. 
παραµένει από πλευράς κατάταξης στη 12η θέση µεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. 
 
Με βάση τα παραπάνω αξιολογώντας τον βαθµό εφαρµογής της κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ για αύξηση του 
ΑΕΠ της Π.∆.Ε., θεωρούµε ότι έχει υλοποιηθεί σε µέτριο βαθµό. Σε ότι αφορά τον ενεργό πληθυσµό της 
Π.∆.Ε. µε βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (βλέπε κεφ.Α.1.1.α.6-1.2.2α) για το α’ τρίµηνο των ετών 
2009-2012, ο ενεργός πληθυσµός της περιφέρειας βαίνει ελαφρά αυξανόµενος σε αντίθεση µε τον αντίστοιχο 
στο σύνολο της χώρας που παρουσιάζεται ελαφρώς µειούµενος. 
 
Σε ότι αφορά την κατεύθυνση για µείωση του ποσοστού ανεργίας της περιφέρειας, αυτή έχει ανατραπεί 
τελείως τα τέσσερα τελευταία χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Το ποσοστό ανεργίας της Π.∆.Ε. έχει εκτιναχθεί 
στο 15,1% το 2011 ενώ βέβαια το ποσοστό στο επίπεδο της χώρας είναι υψηλότερο 15,9% (βλέπε 
κεφ.Α.1.1.α.6-1.2.2β). 
 
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της εφαρµογής του στόχου του ΠΠΧΣΑΑ για ‘’αναδιάρθρωση της συµµετοχής 
των παραγωγικών τοµέων στο ΑΕΠ και στην απασχόληση µε εκσυγχρονισµό του πρωτογενούς τοµέα και 
αύξηση του δευτερογενούς και τριτογενούς’’ παρατηρούµε τα εξής: 
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Η συµµετοχή του τριτογενή τοµέα στο ΑΕΠ της περιφέρειας ακολουθεί αυξητική πορεία (βλέπε Α.1.1.α.6-
1.5.). ∆ιαχρονικά παρατηρείται στροφή της οικονοµίας της Περιφέρειας προς τον τριτογενή, µε την 
συµµετοχή του τοµέα να αυξάνεται στο συνολικό περιφερειακό προϊόν µε παράλληλη κάµψη του πρωτογενή 
και δευτερογενή τοµέα. Ιδίως για τον δευτερογενή τοµέα συνεχίζεται η συρρίκνωση της οικονοµικής του 
βάσης, πολλά χρόνια µετά την κρίση της αποβιοµηχάνισης, αν και την τελευταία 10ετία ο αρνητικός ΜΕΡΜ 
στον δευτερογενή της Αχαϊας δείχνει σηµεία ανάκαµψης και είναι σαφώς λιγότερο αρνητικός από αυτόν των 
δύο άλλων ΠΕ.   
 
Αντίστοιχα παρατηρείται µείωση της συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ και λιγότερο στην 
απασχόληση (τα τελευταία χρόνια της κρίσης) της περιφέρειας, χωρίς ωστόσο αυτή η µείωση να συνοδεύεται 
από σαφείς ενδείξεις έστω σταδιακού εκσυγχρονισµού του τοµέα µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, παρά τις 
αναµφισβήτητες τάσεις, προσπάθειες και προοπτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδική αναφορά και σαφής 
κατεύθυνση για τον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα και την αναδιάρθρωση της συµµετοχής του στο 
ΑΕΠ χαρακτηρίζει το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Ειδικά για την Π.∆.Ε. το παραπάνω 
εθνικό σχέδιο στοχεύοντας στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στα έργα υποδοµών προτείνει ως 
κύριες παρεµβάσεις προτεραιότητας την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Ηλεία και Αχαΐα 
και την αναδιάρθρωση βασικών κλάδων φυτικής παραγωγής µε έµφαση στον καπνό (Αιτωλ/νία) προϊόν που 
θα πληγεί περισσότερο από την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Ειδικώτερα σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση 
επισηµαίνεται η αναγκαιότητα ως κύριας δράσης η προώθηση των ενεργειακών φυτών, τα οποία 
προσφέρουν διέξοδο στην κατεύθυνση της διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας σε πολλές περιοχές. 
Επισηµαίνεται ότι στην Πάτρα λειτουργεί µια από τις 4 πρώτες µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων στη χώρα. 
 
Στο ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων (2007-2013) δίνεται ιδιαίτερη έµφαση ειδικά στην 
Π.∆.Ε. στην ανάγκη για «εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας µε νέες ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες και στην καθετοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα» ενώ στις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της Π.∆.Ε. για την περίοδο 2007-2013 τονίζεται ως προτεραιότητα «η ενίσχυση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και η ανάδειξη των δυναµικών κλάδων µε έµφαση στην 
καινοτοµία και νέα τεχνολογία» 
Ακόµη, στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Π.∆.Ε. (2012-2014) ανάµεσα στις πρώτες 
αναφερόµενες δράσεις στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης περιλαµβάνονται: 
• Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

γεωργικού προϊόντος (βελτίωση-εκσυγχρονισµός υποδοµών, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της αγοράς και τα εδαφοκλιµατικά δεδοµένα της περιοχής) κατά προτεραιότητα στις 
βασικές γεωργικές εκτάσεις της περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή Μεσολογγίου, Αγρινίου, παράκτια και 
πεδινή ζώνη Π.Ε.Ηλείας, λοιπές παράκτιες και παραλίµνιες ζώνες της περιφέρειας) 

• Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
• Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του πεπαλαιωµένου και µε πολλά προβλήµατα αρδευτικού δικτύου 

κυρίως στην Αιτωλ/νία και Ηλεία. 
 
Είναι φανερό ότι οι πιο πάνω δράσεις είναι σε υψηλό βαθµό συνάφειας και συνέργειας µε την συγκεκριµένη 
κατεύθυνση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. για αναδιάρθρωση της συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στο ΑΕΠ και την 
απασχόληση µε εκσυγχρονισµό του τοµέα. 
Με βάση τα παραπάνω και λόγω κυρίως των τάσεων και προοπτικών για αύξηση του τριτογενή τοµέα 
(κυρίως στους κλάδους των µεταφορών, του εναλλακτικού τουρισµού, των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ) και πολύ λιγότερο λόγω των ανεπαρκών βηµάτων προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού του 
πρωτογενή τοµέα θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη κατεύθυνση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. έχει βρει µέχρι σήµερα µέτρια 
εφαρµογή µε προοπτική να πλησιάσει να χαρακτηρισθεί περίπου ικανοποιητική εάν επιχειρηθεί συστηµατικά 
να εφαρµοσθούν και οι αναφερθείσες κατευθύνσεις του ΠΕΠ και του τριετούς Ε.Π. της Π.∆.Ε. 
 
Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφέρειας και η ενίσχυση πλεονασµατικών κλάδων 
(µε βάση το παραγόµενο προϊόν) και των κλάδων µε εξειδίκευση (µε βάση την απασχόληση) είναι µια ακόµη 
στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ που ο βαθµός εφαρµογής της πρέπει να αξιολογηθεί. Με βάση την 
αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης που αφορά στη διάρθρωση των 
επιχειρήσεων κατά κλάδο (βλέπε κεφ.Α.1.1.α.6-1.2.2.β.5) διαπιστώνεται ότι οι πλεονασµατικοί κλάδοι της 
περιφέρειας σε εθνικό επίπεδο είναι ο πρωτογενής τοµέας (Αιτ/νία, Ηλεία), εµπόριο (Αχαΐα, Αιτ/νία), 
εκπαίδευση-υγεία (Αχαΐα, Αιτ/νία), κατασκευές (Αχαΐα, Αιτ/νία) και βιοµηχανίες-βιοτεχνίες (Αχαΐα, Ηλεία). Οι 
τέσσερις πρώτοι από τους πέντε κλάδους ήταν πλεονασµατικοί και στην περίοδο εκπόνησης του ισχύοντος 
ΠΠΧΣΑΑ, αλλά µε τα νεώτερα στοιχεία παρουσιάζεται, συγκριτικά ενισχυµένος στην Π.∆.Ε. και ο κλάδος των 
βιοµηχανιών-βιοτεχνιών, σε σχέση µε το σύνολο της χώρας. 
 
Σε σχέση µε το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ και σε ότι αφορά τους κλάδους µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο, τα 
νεώτερα στοιχεία δείχνουν ότι οι µεταφορές-επικοινωνίες παραµένουν στους κλάδους µε εξειδίκευση σε 
εθνικό επίπεδο και προστίθενται σ’αυτούς οι υδατοκαλλιέργειες και η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, που 
αποτελούν κλάδους που έχουν ενισχυθεί την τελευταία 10ετία. 
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Ειδικότερα από τους κλάδους µεταποίησης της Π.∆.Ε. µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο εξακολουθούν να 
είναι σηµαντικοί όπως και στην περίοδο εκπόνησης του ΠΠΧΣΑΑ τα είδη διατροφής, το ξύλο τα µη µεταλλικά 
ορυκτά και αναβαθµιζόµενα προστίθενται σ’ αυτή την κατηγορία τα µεταλλικά προϊόντα, τα έπιπλα και τα 
είδη ένδυσης, ενώ υποχώρησαν την τελευταία 10ετία και δεν υπάγονται σ’ αυτή την κατηγορία οι κλάδοι 
ποτών, υφαντικών, χαρτιού και ελαστικών-πλαστικών. 
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και την ανάλυσή τους, αξιολογείται ότι οι πλεονασµατικοί κλάδοι της 
περιφέρειας σε εθνικό επίπεδο καθώς και οι αντίστοιχοι µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο που είχαν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιοι στα τέλη της 10ετίας του ’90 στη µεγαλύτερη πλειοψηφία παραµένουν ως 
πλεονασµατικοί σε εθνικό επίπεδο και µε τα νεώτερα στοιχεία προστίθενται ως σηµαντικοί κλάδοι 
για την περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο οι βιοµηχανίες-βιοτεχνίες (Αχαΐα, Ηλεία) (µε βάση το 
παραγόµενο προϊόν) και οι κλάδοι µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο (µε βάση την απασχόληση), οι 
υδατοκαλλιέργειες (Αιτ/νία), παροχή ρεύµατος (Ηλεία, Αχαΐα) και στη µεταποίηση, τα έπιπλα και τα 
είδη ένδυσης (Αχαΐα, Αιτ/νία) ενώ υποχώρησαν τέσσερις κλάδοι που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 
 
β. Παραγωγικές ∆ραστηριότητες 
 
β.1. Πρωτογενής Τοµέας 
Η ανταγωνιστική λειτουργία του πρωτογενή τοµέα µε ανάπτυξη / διάδοση οικολογικών καλλιεργειών, 
βελτίωση των αγροτικών και αλιευτικών υποδοµών και έµφαση στα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και 
εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι ο πρώτος στόχος και στρατηγική κατεύθυνση για τον 
πρωτογενή τοµέα που αναφέρεται στο ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε. 
 
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ.Α.1.1.β.1.5.α και µε βάση στοιχεία της τριετίας 2008-2010 (από έρευνα της 
ΠΑΣΕΓΕΣ για την απασχόληση στη γεωργία το 2011), παρουσιάζεται αύξηση της απασχόλησης στον 
πρωτογενή, η οποία σε σχέση µε την ποσοστιαία µεταβολή της, στην Π.∆.Ε. φθάνει στο 12,4%, κάτι που 
αποδεικνύει ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία προσφέρουν το τελευταίο διάστηµα εργασιακό καταφύγιο 
απέναντι στην οικονοµική αβεβαιότητα, ιδίως στις δυναµικές ζώνες του πρωτογενή, γεγονός το οποίο δίνει 
ενδείξεις ότι η ανασυγκρότηση και ανταγωνιστική λειτουργία του τοµέα µπορεί να συµβάλλει στο να καταστεί 
σταδιακά η περιφέρεια πόλος βιώσιµης ανάπτυξης2. Σηµειώνεται ότι η βιολογική καλλιέργεια την τελευταία 
10ετία έχει επεκταθεί σηµαντικά στην περιφέρεια (πολύ περισσότερο στην Αιτ/νία και λιγότερο στην Αχαΐα). 
Εκτός από τις κυριότερες βιοκαλλιέργειες που έχουν αναφερθεί σε προηγούµενες παραγράφους της µελέτης 
σηµαντικές είναι οι εκτάσεις που καλλιεργούνται βιολογικά µε ζωοτροφές που προορίζονται για τις ανάγκες 
της βιολογικής κτηνοτροφίας. 
 
Σηµειώνεται ακόµη ότι η κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για ανταγωνιστική λειτουργία του πρωτογενή τοµέα µε τα 
συγκεκριµένα µέτρα που αναφέρει, είναι σε πλήρη συνάφεια µε αντίστοιχες κατευθύνσεις και προτεραιότητες 
όλων των σχετικών µε τον τοµέα πολιτικών και προγραµµάτων. 
Συγκεκριµένα το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αναφέρει ρητά ότι η συνολική 
στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας, (η οποία ενσωµατώνεται στη συνολική στρατηγική του 
ΕΣΠΑ), εστιάζεται στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη, µέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε µια βιώσιµη ύπαιθρο και 
θα υλοποιηθεί, µέσω τεσσάρων γενικών στρατηγικών στόχων (προτεραιοτήτων). 
Ο πρώτος γενικός στρατηγικός στόχος (1η προτεραιότητα) είναι η διατήρηση και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα µε ειδικότερους 
στόχους την αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του µικρού µέσου µεγέθους των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω της 
προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισµού και της καινοτοµίας, την αναβάθµιση και βελτίωση των 
υποδοµών του πρωτογενή και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για την 
προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις. 
Τονίζεται ακόµη ότι ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα θα δοθεί α) στην επιλογή προτεραιοτήτων 
αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής σε τοµείς που πλήττονται από την αναθεώρηση της ΚΑΠ και β) 
αποκατάσταση των αγροτικών περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007. 
Η παραπάνω πολιτική, όπως αναφέρθηκε, ενσωµατώνεται στη συνολική στρατηγική του ΕΣΠΑ (2007-2013), 
το οποίο µεταξύ των άλλων για την ανάπτυξη των σηµαντικά αγροτικών περιοχών της Π.∆.Ε. στοχεύει: 
• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα µέσω της οργάνωσής του σε σύγχρονα 

επιχειρηµατικά πρότυπα, µε περαιτέρω ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς του, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα που έχει σε µια σειρά προϊόντων αλλά και µεθόδων παραγωγής (ΕΓΤΑΑ-ΕΤΑ). 

• στη δηµιουργία υποδοµών που σχετίζονται µε την αλιευτική δραστηριότητα (ΕΤΠΑ) 

                                            
2 Έχει ακόµη αναφερθεί στις καταγραφές των νεώτερων στοιχείων ότι οι εξαγωγές του κλάδου των τροφίµων και ποτών 
αυξήθηκαν σε πανελλήνια κλίµακα κατά 26% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο (σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
επεξεργασµένα από τον ΟΠΕ για τον πρώτο µήνα του 2011) 
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• στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της ως σηµαντικού 
«διαχειριστή» των φυσικών πόρων, αλλά και διατήρησης του τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς 
(ΕΤΠΑ-ΕΓΤΑΑ). 

 
Από τις τελευταίες παραγράφους εξάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχει υψηλός βαθµός συνάφειας / 
συνέργειας της εξεταζόµενης κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ µε τους στόχους και κατευθύνσεις του εθνικού 
σχεδίου στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013, του ΕΣΠΑ 2007-2013, του ΠΕΠ Πελοποννήσου, ∆υτ. 
Ελλάδας και Ιονίων νήσων 2007-2013 και το Τριετούς Ε.Π. της Π.∆.Ε. (2012-2014). 
 
Η στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ που εξειδικεύει χωροταξικά την χωρική προτεραιότητα που πρέπει 
να δοθεί σε ότι αφορά τον γεωργικό τοµέα είναι ‘’η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας 
και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού προϊόντος (βελτίωση – εκσυγχρονισµός υποδοµών, 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών) κατά προτεραιότητα στις βασικές γεωργικές εκτάσεις της περιφέρειας 
(ευρύτερη περιοχή Μεσολογγίου, Αγρινίου, παράκτια ζώνη – κάµπος Ν. Ηλείας, λοιπές παράκτιες και 
παραλίµνιες ζώνες της περιφέρειας)’’. 
 
Με βάση τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της αξιολογείται ότι ιδιαίτερα η 
προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας στις βασικές γεωργικές εκτάσεις της περιφέρειας 
δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής (για τους λόγους που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο) και γι’ αυτό 
η εφαρµογή της συγκεκριµένης στρατηγικής κατεύθυνσης βαθµολογείται µε χαµηλό έως µέτριο βαθµό (-2). 
 
Οι κύριοι λόγοι που γίνεται αυτή η εκτίµηση είναι: 
α) δεν έχουν εγκριθεί τοπικά χωροταξικά σχέδια (ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλες χωρικές ρυθµίσεις για τους ΟΤΑ 
των περιοχών αυτών που θα συνέβαλαν στην προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας µε 
την ισχύ πολύ µεγαλύτερων ορίων κατάτµησης και δραστικότερων περιορισµών της δόµησης και χρήσεων 
γης στα αγροτεµάχια των περιοχών αυτών. 
β) δεν έχει εφαρµοσθεί η ΚΥΑ 168040 (ΦΕΚ 1528/Β/2010) και τροποποίησή της µε την ΚΥΑ 072528 (ΦΕΚ 
102/Β/2011) για συγκεκριµένο καθορισµό ζωνών γης υψηλής παραγωγικότητας, διότι δεν έχουν προωθηθεί 
από το Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης και την συγκεκριµένη περιφέρεια οι σχετικές µελέτες (οι οποίες χρειάζονται 
για να προσδιορισθούν ορισµένα από τα κριτήρια της πιο πάνω απόφασης, όπως για παράδειγµα ο 
προσδιορισµός του ΡΗ του εδάφους της περιοχής). Με αυτά τα δεδοµένα ορισµένες πολεοδοµικές 
υπηρεσίες έχουν παύσει να ζητούν γνωµοδοτήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης της 
Π∆Ε, διότι παίρνουν ασαφείς απαντήσεις για τις περιοχές υψηλής παραγωγικότητας και µε ποιες διατάξεις 
χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, τις παλιές οι αυτές της παραπάνω ΚΥΑ που δεν µπορούν να υλοποιηθούν στη 
πράξη µέχρι σήµερα. 
γ) για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην περίπτωση α), η κατάσταση είναι ακόµη λιγότερο 
ελεγχόµενη στις παράκτιες ζώνες, όπου οι πιέσεις για δόµηση και οι συγκρούσεις χρήσεων γης 
(τουριστικές εγκαταστάσεις, β΄ κατοικία, µεταποιητικές δραστηριότητες κ.α.) είναι οξύτερες. 
 
Είναι σαφές ότι οι αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ για την προστασία της γης υψηλής 
παραγωγικότητας και τον έλεγχο της εκτός σχεδίου δόµησης και της οικιστικής διάχυσης ιδιαίτερα σ’ αυτές 
τις περιοχές είναι σε άµεση συνάφεια µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ, όπως εξάλλου και οι 
αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ (2007-2013) για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και του 
τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014).   
 
Η τρίτη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ που αναφέρεται στον πρωτογενή και της οποίας η εφαρµογή 
πρέπει να αξιολογηθεί µε βάση την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της είναι ‘’η ενδυνάµωση του 
κτηνοτροφικού τοµέα και ο καθορισµός νέων βοσκοτόπων, βελτίωση των υφισταµένων και οργάνωση 
κτηνοτροφικών πάρκων‘’. 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Αιτ/νία καταλαµβάνει την πρώτη θέση στην εγχώρια βιολογική κτηνοτροφία ενώ 
η σηµαντικότητα του τοµέα της κτηνοτροφίας για την Π.∆.Ε. δείχνεται και µε στοιχεία του 2009 µε παραγωγή 
γάλακτος, τυριού και βουτύρου σε ποσοστά 11,1%, 10,5% και 16,1% αντίστοιχα της εγχώριας παραγωγής. 
Οι προοπτικές µπορεί να γίνουν καλύτερες (µε δεδοµένη την εξαιρετική βιοποικιλότητα και την τοπογραφία 
της περιοχής που δίνουν στα κτηνοτροφικά προϊόντα την υψηλή ποιότητά τους), µε προϋπόθεση την 
αντιµετώπιση της ανεπαρκούς κατάστασης των βοσκοτόπων (που υποβαθµίζονται συνεχώς λόγω 
υπερβόσκησης). 
 
Η ανάγκη για οριοθέτηση και οργάνωση νέων βοσκότοπων, βελτίωση αυτών που υπάρχουν και 
οργάνωση εκτατικών κτηνοτροφικών πάρκων συνιστούν τα κύρια πεδία για µέτρα και δράσεις 
εκσυγχρονισµού του τοµέα όπως τονίζεται στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Π∆Ε για την τριετία 
2012-2014 σε πλήρη συνάφεια µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ. Οι µεγαλύτερες εκτάσεις 
για φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα απαιτούνται στην Αιτ/νία (σηµειώνεται ότι δεν λειτουργεί κανένα 
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κτηνοτροφικό πάρκο σε όλη την Π.∆.Ε., ενώ τελευταία επιχειρείται να δηµιουργηθεί ένα εκτατικό φυσικό 
πάρκο στα ηµιορεινά του ∆.∆.Πηνείας του ∆. Ήλιδας). 
 
Με βάση τα παραπάνω εκτιµάται ότι η σχετική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ έχει εφαρµοσθεί σε µέτριο, όχι 
επαρκή ή ικανοποιητικό βαθµό. 
 
Μια τέταρτη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι ‘’η χωρική οργάνωση και ενίσχυση του τοµέα των 
ιχθυοκαλλιεργειών µε έµφαση στην Αιτωλοακαρνανία’’ µε ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στις περιοχές 
προστασίας των υγροτόπων Ramsar (µε τις δεσµεύσεις των ειδικών περιβαλλοντικών διατάξεων) καθώς και 
ο αποκλεισµός της σχετικής δραστηριότητας στις περιοχές που προβλέπεται ανάπτυξη της τουριστικής και 
παραθεριστικής δραστηριότητας. 
 
Ειδικότερα στην Αιτ/νία η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί τον δυναµικότερο κλάδο της περιοχής στον πρωτογενή 
τοµέα και από τα κορυφαία προϊόντα σε αξία εξαγωγών (βλέπε στοιχεία του κεφ.Α.1.1.α.6-1.3.3: αλιεία – 
ιχθυοκαλλιέργειες). 
Το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες καθορίζει δύο περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην Π.∆.Ε. και 
τις δύο στην Αιτ/νία: α) την ΠΑΥ ∆υτικών Ακτών Αιτ/νίας – Σύµπλεγµα Εχινάδων Νήσων (Α3), η οποία ανήκει 
στην κατηγορία (Α) των ιδιαίτερα αναπτυγµένων περιοχών µε σηµαντική συγκέντρωση µονάδων (που 
χρειάζονται βελτιώσεις εκσυγχρονισµού των µονάδων και υποδοµών, αναβάθµισης του περιβάλλοντος κλπ) 
και β) ΠΑΥ Αµβρακικού Κόλπου (∆1) που ανήκει στην κατηγορία (∆) περιοχών µε ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί 
ανήκει σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας (συνθήκη RAMSAR). 
 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι από την σύγκριση της στρατηγικής κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ µε τις προτάσεις 
και κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες (ειδικότερα στις περιοχές που η δραστηριότητα αυτή 
έχει ζήτηση στην Αιτωλ/νία) προκύπτουν διαφορές σε ποιες ζώνες πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση και 
µε ποιους περιορισµούς και προϋποθέσεις. Στο ΠΠΧΣΑΑ δίνεται η κατεύθυνση (που αφορά κατά κύριο λόγο 
τις ∆. ακτές της Αιτωλ/νίας) ο περιορισµός / αποκλεισµός της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στις 
ζώνες όπου προβλέπεται ανάπτυξη της τουριστικής / παραθεριστικής δραστηριότητας, ενώ στο ΕΠΣΧΑΑ η 
ΠΑΥ που έχει ορισθεί σ’ αυτή την περιοχή είναι της κατηγορίας (Α) των ιδιαίτερα αναπτυσσόµενων 
περιοχών, µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης (µε τους όρους και περιορισµούς που ορίζονται). Στο 
ΠΠΧΣΑΑ ακόµη προωθείται η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας στις περιοχές Ramsar και στις άλλες 
προστατευόµενες περιοχές εσωτερικών υδάτων (µε τις δεσµεύσεις βεβαίως των ειδικών περιβαλλοντικών 
διατάξεων), ενώ στο ΕΠΧΣΑΑ παρουσιάζονται µεγαλύτερες επιφυλάξεις και περιορισµοί περαιτέρω 
ανάπτυξης της δραστηριότητας σ’ αυτές τις περιοχές, όπως στην ΠΑΥ Αµβρακικού Κόλπου, που ανήκει στην 
κατηγορία (∆) των περιοχών µε ιδιαίτερη ευαισθησία ως περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας. 
 
Με βάση τα παραπάνω εκτιµάται ότι η σχετική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι σκόπιµο να 
προσαρµοσθεί στα νέα δεδοµένα ενώ έχει επιχειρηθεί να εφαρµοσθεί σε µέτριο προς ικανοποιητικό 
βαθµό. Με την σηµείωση βέβαια ότι άµεσα πρέπει να εκπονηθεί συνολική µελέτη ΠΟΑΠ∆ για τις δύο 
περιοχές που να περιλαµβάνει και τις γειτονικές Εχινάδες, µε αντικείµενο και την αναθεώρηση της µελέτης 
ΠΟΑΥ των Εχινάδων που έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει λάβει υπ’ όψη της στο βαθµό που θα έπρεπε την 
κατάσταση, τις συγκρούσεις χρήσεων γης και τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των ∆υτ. ακτών της 
Αιτωλ/νίας µε αποδέσµευση ορισµένων εκτάσεων που καταλαµβάνονται από ιχθυοκαλλιέργειες εταιριών 
που έχουν οι ίδιες µεγαλύτερες εκτάσεις στις Εχινάδες και θα µπορούσαν να µετεγκατασταθούν σε αυτές. 
Στα πλαίσια αυτής της µελέτης θα επιδιωχθεί η µεγαλύτερη εξειδίκευση της ΠΑΥ ∆υτ. ακτών Αιτωλ/νίας έτσι 
ώστε να αφεθούν µεγαλύτερες εκτάσεις για αξιοποίηση του εναλλακτικού τουρισµού στις υπο-περιοχές που 
έχει µεγαλύτερη ζήτηση. 
 
Η κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για ‘’βελτίωση δοµών και µηχανισµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και τεχνικής 
υποστήριξης του ανθρώπινου δυναµικού’’ µπορούµε να πούµε ότι προωθήθηκε σε κάποιο βαθµό από τα 
προγράµµατα του οργανισµού ∆ΗΜΗΤΡΑ (Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης) σε πανελλαδική κλίµακα. Από 
πληροφορίες από την ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής της Π∆Ε υπήρξε η ενηµέρωση ότι τα 2/3 των νέων 
αγροτών στην Αιτωλ/νία συµµετείχαν στο πρόγραµµα εκπαίδευσης που διαρκούσε περί τις 300 ώρες για 
κάθε εκπαιδευόµενο. Τα τελευταία χρόνια της οικονοµικής κρίσης το πρόγραµµα έχει ουσιαστικά παγώσει 
στα πλαίσια περικοπής δαπανών. 
 
Με αναφορά στην κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για «ανάπτυξη νέων µεθόδων γεωργικών, κτηνοτροφικών, 
µελισσοκοµικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων µέσα από την καθετοποίηση της παραγωγής τους», αξίζει 
να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων της Π.∆.Ε. παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
αναπτυξιακή πορεία της περιοχής έχοντας ακόµη µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε όρους µεγέθυνσης της 
µεταπαραγωγικής προστιθέµενης αξίας. 
 
Ωστόσο, θεωρούµε ότι η υστέρηση στην έρευνα και στην εισαγωγή νέων µεθόδων για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του πρωτογενή µέσα από την καθετοποίηση της παραγωγής τους συνεχίσθηκε και την 
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10ετία που πέρασε (εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις3) περίπου στο ίδιο βαθµό µε το επίπεδο σχετικής 
στασιµότητας των προηγούµενων 10ετιών.  
 
β.2. ∆ευτερογενής Τοµέας 
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των υφιστάµενων βιοτεχνικών / βιοµηχανικών µονάδων 
και προσέλκυση νέων δυναµικών επιχειρήσεων είναι η πρώτη κατεύθυνση του εγκεκριµένου ΠΠΧΣΑΑ που 
αφορά τον δευτερογενή τοµέα. 
 
Από τα νεώτερα στοιχεία που αναφέρονται πιο αναλυτικά στο κεφ. Α.1.1.α.6-1.5 και τις αξιολογήσεις τους και 
των προοπτικών τους (βλεπ. κεφ. Α.1.1.β.1.5.β) συνεπάγεται ότι τα σηµαντικότερα εµπόδια που πρέπει να 
υπερπηδηθούν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των υφιστάµενων βιοτεχνικών και 
βιοµηχανικών µονάδων και για την προσέλκυση νέων δυναµικών επιχειρήσεων είναι: 
• Η συντοµότερη δυνατή λειτουργία των µεγάλων µεταφορικών υποδοµών της Περιφέρειας που 

καθυστερούν για τους λόγους που έχουν αναφερθεί. 
• Η σηµαντική επέκταση της ΒΙΠΕ Πατρών και εξοπλισµός της µε τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις, καθώς 

και η εξυγίανση και καλύτερη πολεοδοµική και επιχειρησιακή οργάνωση του ΒΙΟΠΑ Πατρών και η 
ενεργοποίηση οργανωµένων επιχειρηµατικών πάρκων που προβλέπονται από τις µελέτες των ΓΠΣ 
Αγρινίου, Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Αιγίου κα. 

• Η συντονισµένη δράση Υπ. Ανάπτυξης, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Π∆Ε και των Εµποροβιοµηχανικών 
Επιµελητηρίων των τριών ΠΕ και του Πανεπιστηµίου Πατρών, για την εισαγωγή της καινοτοµίας και νέας 
τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της βιοµηχανίας και της µεταποίησης µε προτεραιότητα την ΒΙΠΕ και τα 
Επιχειρηµατικά Πάρκα υπάρχοντα και σχεδιαζόµενα. 

 
Επισηµαίνεται επίσης ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας και η προσέλκυση νέων 
δυναµικών επιχειρήσεων είναι κύριος στόχος και του ΕΠΧΣΑΑ για την βιοµηχανία της περιοχής και 
κατεύθυνση του ΕΣΠΑ (2007-2013) και του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) και του ΠΕΠ (2007-2013) σε 
πλήρη συνάφεια µε την κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ.    
 
Η ενθάρρυνση της καθετοποίησης της επεξεργασίας παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων της περιφέρειας είναι η δεύτερη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για τον δευτερογενή τοµέα 
παραγωγής. Όπως ήδη έχει επισηµανθεί, η ανάκαµψη του δευτερογενή τοµέα της περιφέρειας (ιδιαίτερα της 
µεταποίησης) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα θετικά αποτελέσµατα ή µη για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή. Και µε τα νεώτερα στοιχεία διαπιστώνεται για παράδειγµα ότι πιο 
δυναµικός κλάδος της µεταποίησης της Π.∆.Ε. µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο είναι ο κλάδος µεταποίησης 
των τροφίµων. 
 
Με βάση αυτά τα δεδοµένα τις τάσεις και προοπτικές, τόσο το τριετές ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) όσο και το 
ΠΠΧΣΑΑ υιοθετούν την κατεύθυνση για ενθάρρυνση και ενίσχυση της καθετοποίησης της επεξεργασίας 
παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της περιφέρειας µε την παράλληλη επισήµανση ότι 
αυτή οφείλει να στηριχθεί και σε νέες µεθόδους, εγκαταστάσεις και πιστοποιηµένα προϊόντα (ΠΟΠ, ΠΓΕ). 
 
Η ορθολογική χωροθέτηση της µεταποιητικής δραστηριότητας είναι µια κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ της Π.∆.Ε., 
η οποία έχει ειδικούς λόγους να προσεχθεί και να υλοποιηθεί µε δεδοµένη την «κακή προϊστορία» στα 
ζητήµατα χωροθέτησης βιοµηχανικών περιοχών στη περιοχή. Είναι γνωστό ότι δύο παλιές θεσµοθετηµένες 
ΒΙΠΕ, η µια βόρεια της πόλης του Αγρινίου και η άλλη του Μεσολογγίου έµειναν για 10ετίες ανενεργές λόγω 
του «ευκαιριακού» τρόπου που χωροθετήθηκαν σε ακατάλληλες για το σκοπό τους εκτάσεις, η πρώτη δίπλα 
στον Αχελώο, σε έκταση που πληµµύριζε σε περιόδους που αύξανε η κοίτη του ποταµού και η δεύτερη σε 
έκταση της οποίας σηµαντικό τµήµα της ήταν ελώδες. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι ένας από τους κύριους στόχους του ΕΠΧΣΑΑ για την βιοµηχανία είναι «ο εξορθολογισµός 
και εξυγίανση της χωροθέτησης της βιοµηχανίας σε επίπεδο χρήσεων γης και ριζική αλλαγή της 
σηµερινής σχετικής ελκυστικότητας µεταξύ οργανωµένης και διάσπαρτής / σηµειακής χωροθέτησης 
της βιοµηχανίας υπέρ της πρώτης». Ο στόχος αυτός είναι σε ικανοποιητικό βαθµό συνάφειας (αλλά και 
πιο αναλυτικός), µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ της Π.∆.Ε. Σηµειώνουµε ακόµη την ανάγκη 
για σηµαντική επέκταση της ΒΙΠΕ Πατρών, την ανάγκη εξυγίανσης / αναβάθµισης του σχεδιασµού του 
ΒΙΟΠΑ Πατρών και την δυνατότητα και αναγκαιότητα και άλλων οργανωµένων πολεοδοµικά και 
επιχειρηµατικά χώρων Επιχειρηµατικών Πάρκων, όπως αυτοί θα µελετηθούν στα υπό εκπόνηση ή έγκριση 
Γ.Π.Σ. των πόλεων του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου και πιθανόν της Αµφιλοχίας για την 
Π.Ε. Αιτ/νίας, Αιγίου και πιθανόν Καλαβρύτων για την Π.Ε. Αχαΐας και ενός Ε.Π. στο ενδιάµεσο της 
απόστασης Πύργου – Αµαλιάδας και ένα στο βόρειο τµήµα της Π.Ε. Ηλείας. 
 

                                            
3 Οι εξαιρέσεις αναφέρονται κυρίως στις ιχθυοκαλλιέργειες που προσφέρουν στον τοµέα της έρευνας στην βελτίωση 
προϊόντων και στην παραγωγή νέων καθώς και σε ορισµένες σύγχρονες εγκαταστάσεις µεταποίησης στην Αιτωλ/νία. 
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Σε ότι αφορά την τελευταία κατεύθυνση που αφορά στον δευτερογενή τοµέα του ΠΠΧΣΑΑ για παροχή 
κινήτρων και άλλων προωθητικών ενεργειών για τη δηµιουργία µεταποιητικών εκµεταλλεύσεων στις ορεινές 
και µειονεκτικές περιοχές, έρχεται σε υψηλό βαθµό συνάφειας µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ 
για την βιοµηχανία, στο οποίο προτείνονται και ορισµένα µέτρα και κίνητρα. Στα κίνητρα που θα µπορούσαν 
να εξετασθούν (όπως αναφέρεται και στο κεφ.Α.1.1.β.1.5.β) είναι ένα υψηλότερο ποσοστό επιδότησης από 
το καθοριζόµενο στο ΕΣΠΑ (2007-2013), φοροαπαλλαγές κ.α., ιδίως στα ορεινά αγροτικά κέντρα. 
 
β.3 Τριτογενής τοµέας 
Οι δύο πρώτες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ που αφορούν στον τριτογενή τοµέα λόγω του ότι αναφέρονται σε 
υπηρεσίες ιδιαίτερα σηµαντικές για την προβολή του ευρωπαϊκού και εθνικού ρόλου της Π.∆.Ε. έχουν 
αναλυθεί και αξιολογηθεί στην θεµατική ενότητα: Α.1.1.β.2.1 : ‘’Η χωροταξική ένταξη της περιφέρειας στον 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο’’. Συγκεκριµένα οι κατευθύνσεις αυτές είναι : 
• Η ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εµπορίου και µεταφορών σε «προωθητική δραστηριότητα» για την 
ευρύτερη περιοχή Πατρών και το τρίπολο Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Μεσολόγγι / Αιτωλικό και 

• Η αξιοποίηση της υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού στην έρευνα / τεχνολογία και την κοινωνία 
της πληροφορίας µε στόχο τη στενότερη διασύνδεση µε παραγωγικές δραστηριότητες και τη διάχυση της 
καινοτοµίας στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. 

 
Για την οικονοµία της µελέτης και την αποφυγή κατά το δυνατόν συνεχών επαναλήψεων,  παραπέµπουµε  
στην αξιολόγηση της εφαρµογής των δύο αυτών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ στο κεφ.Α.1.1.β.2.1. καθώς και 
στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών των στοιχείων αυτής της θεµατικής 
ενότητας στο κεφ.Α.1.1.β.1.1. 
 
Σε ότι αφορά τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ που αφορούν στην ανάγκη επέκτασης των εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού, στην αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων 
(κυρίως στην Αιτ/νία και Ηλεία), των ιαµατικών πηγών (Ηλεία, Αιτ/νία), των πολιτιστικών και φυσικών πόρων 
κλπ έχουµε να παρατηρήσουµε συµπερασµατικά τα ακόλουθα: 
• Η ιδιαίτερη έµφαση που αποδίδει το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ στην ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού στην Π∆Ε βασίζεται στη διαπίστωση ότι ένα από τα σηµαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
της Περιφέρειας είναι οι διεθνούς σηµασίας πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί και τουριστικοί πόροι υψηλής 
ποιότητας και η µεγάλη ποικιλία τουριστικών πόρων και προορισµών περιφερειακής ή τοπικής σηµασίας 
(όπως αξιόλογες ακτές, ιαµατικές πηγές, αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, σπήλαια, λίµνες, φυσικά τοπία, 
ενδιαφέρουσες διαδροµές, παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικοί πυρήνες και κέντρα). 

• Συγκριτικό πλεονέκτηµα για τον τουρισµό της Π∆Ε αποτελεί η ποιότητα και η σηµασία των πολιτιστικών 
και περιβαλλοντικών πόρων. Η κάµψη του µαζικού τουρισµού, την τελευταία 20ετία και η στροφή της 
τουριστικής ζήτησης σε νέες µορφές οδηγεί στην ανάγκη εµπλουτισµού και διαφοροποίησης της 
τουριστικής προσφοράς ειδικά σε περιοχές που διαθέτουν πλούσιους πολιτιστικούς και φυσικούς 
πόρους. Πρόσθετος παράγοντας είναι η συνεχώς εντεινόµενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όπως 
και η αυξανόµενη τάση για ενεργητική αντιµετώπιση των διακοπών, η οποία στρέφει την προσφορά σε 
ήπιες µορφές και τη ζήτηση σε δραστηριότητες «ειδικού» τουρισµού. 

• Σε άµεση συνάφεια µε αυτές τις κατευθύνσεις του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Π.∆.Ε. είναι οι αντίστοιχες 
κατευθύνσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον τουρισµό, του ΕΣΠΑ (2007-2013), του ΠΕΠ 
(2007-2013) που αφορούν το τοµέα ειδικά για την Π.∆.Ε. του τριετούς Ε.Π. της Π.∆.Ε. (2012-2014), της 
εθνικής πολιτικής για τον τουρισµό και του προγράµµατος «Πράσινος Τουρισµός». 

• Ωστόσο, η γενικότερη εκτίµηση είναι ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ως ελκυστικοί προορισµοί ήπιων, 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού οι περισσότεροι από τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς 
πόρους της Π.∆.Ε. παρά ορισµένες (µικρές σε αριθµό) προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση των 
τελευταία 10ετία. 
Η εκτίµηση είναι ότι απαιτούνται συντονισµένες και συνεχείς δράσεις και ενέργειες από την περιφέρεια µε 
την άµεση και ενεργή συµµετοχή του ξενοδοχειακού επιµελητηρίου, των δήµων και των οικολογικών 
φορέων της περιοχής. 

 
∆ιαπιστώσεις και εκτιµήσεις – µέτρα και δράσεις που απορρέουν από τις παραπάνω αξιολογήσεις 
Η γενικότερη διαπίστωση για τον βαθµό εφαρµογής των επί µέρους κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ που 
διαµορφώνουν το αναπτυξιακό πλαίσιο της Π.∆.Ε. είναι ότι η µεγάλη πλειοψηφία των κατευθύνσεων 
εφαρµόστηκαν σε µικρό έως µέτριο βαθµό και ελάχιστες σε βαθµό που µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός, 
όπως άλλωστε παρουσιάζεται και στον σχετικό πίνακα. 
 
Είναι σαφές ότι ο χαµηλός βαθµός εφαρµογής των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ και αυτής της θεµατικής 
ενότητας είναι αντανάκλαση κυρίως των αρνητικών συνεπειών της περιόδου της οικονοµικής κρίσης. 
Ειδικότερα, οι αρνητικές συνέπειες αυτής της τελευταίας περιόδου, όπως είναι λογικό, έχουν επηρεάσει 
δραµατικά όλους τους δείκτες που δείχνουν την οικονοµική φυσιογνωµία της περιφέρειας (κ.κ. ΑΕΠ, 
απασχόληση, ανεργία κλπ). 
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Πιο συγκεκριµένα ως προς τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ που αφορούν αυτούς τους δείκτες (π.χ. αύξηση 
του κ.κ.ΑΕΠ και της απασχόλησης και µείωσης της ανεργίας στην Π.∆.Ε. κ.α.) είναι εµφανείς δύο υπο-
περίοδοι: η υπο-περίοδος 2002-2008 και αυτή 2009-2012. 
 
Στη πρώτη υπο-περίοδο η εξέλιξη των δεικτών δεν απέκλινε αισθητά από τις αισιόδοξες κατευθύνσεις του 
ΠΠΧΣΑΑ, αν και τα δύο –τρία τελευταία χρόνια (2006-2008) ο ρυθµός αύξησης του κ.κ.ΑΕΠ της περιφέρειας 
εξελίσσονταν µε χαµηλότερους θετικούς ρυθµούς, απ’ ότι τα προηγούµενα αλλά στην υπο-περίοδο της 
κρίσης 2009-2012 η επιδείνωση των δεικτών τόσο του κ.κ.ΑΕΠ όσο και της ανεργίας είναι ραγδαία. Η µόνη 
κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά τους αναπτυξιακούς δείκτες της περιφέρειας που παρουσιάζει βαθµό 
που πλησιάζει να είναι ικανοποιητικός δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης είναι η οριακή σχετική αύξηση του 
ενεργού πληθυσµού της περιφέρειας σύµφωνα  µε προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
 
Σε σχέση µε τους παραγωγικούς τοµείς και την εξέλιξή τους διαπιστώνεται ότι ο βαθµός εφαρµογής των 
συγκεκριµένων κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ για τον πρωτογενή τοµέα της περιφέρειας είναι ελαφρώς σε πιο 
ανεκτό επίπεδο από τις αντίστοιχες κατευθύνσεις που αφορούν στον δευτερογενή και τριτογενή. Η ερµηνεία 
σ’ αυτό δίνεται από νεώτερα στοιχεία της περιόδου της κρίσης που δείχνει ότι α) η γεωργία και κτηνοτροφία 
προσφέρουν εργασιακό καταφύγιο απέναντι στην οικονοµική αβεβαιότητα, β) στην περιοχή συνεχίζει την 
δυναµική, ανωδική του πορεία ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών, που είναι ο δυναµικότερος κλάδος της 
περιφέρειας (και σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο) και µε προοπτικές µεγέθυνσης και γ) την τελευταία 
10ετία παρουσιάζεται µια εµφανής τάση προώθησης των βιολογικών προϊόντων ιδιαίτερα στην Αιτ/νία. 
 
Οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ που αναφέρονται ειδικότερα στον δευτερογενή τοµέα έχουν εφαρµοσθεί σε 
µικρό βαθµό στην πλειοψηφία τους µε κύρια ερµηνεία την µη διαµόρφωση ακόµη των νέων αναπτυξιακών 
αξόνων (∆υτικός άξονας, Ολυµπία Οδός, «∆ιαγώνιος» κ.α.), την σχετική στασιµότητα - βραδύτητα στην 
λειτουργία της περιφέρειας ως νότιας δυτικής πύλης της χώρας για τους λόγους που ήδη εκτέθηκαν στην 
προηγούµενη αξιολόγηση, αλλά και η στασιµότητα που παρουσιάζεται προς την κατεύθυνση δηµιουργίας 
νέων οργανωµένων χώρων υποδοχής των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων αλλά και στην 
απαραίτητη επέκταση της ΒΙΠΕ Πατρών. 
 
Οι κατά προτεραιότητα συντονισµένες δράσεις για την υπέρβαση αυτών των καθυστερήσεων και 
δυσλειτουργιών συνεπικουρούµενες από ανάλογες δράσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
πρωτογενή τοµέα της περιφέρειας θεωρούµε ότι µεσοβραχυπρόθεσµα µπορούν  να διευρύνουν τις 
προοπτικές ενίσχυσης του τοµέα και κυρίως των δραστηριοτήτων µεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή. 
 
Οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ που αναφέρονται ειδικότερα στην επέκταση και καλύτερη αξιοποίηση των 
υπηρεσιών του τριτογενή τοµέα έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα σε µικρό έως µέτριο βαθµό (ανάλογα µε την 
συγκεκριµένη κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα). Η γενική διαπίστωση για τον χαµηλό βαθµό 
εφαρµογής των συγκεκριµένων κατευθύνσεων σχετίζεται µόνο µερικώς µε τις αρνητικές επιπτώσεις της 
οικονοµικής κρίσης που αφορούν κυρίως τις καθυστερήσεις στην οδική σύνδεση της ελεύθερης ζώνης 
εµπορίου του Πλατυγιαλίου Αστακού µε την Ιόνια Οδό, τις ανάλογες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της 
τελευταίας καθώς και στην έλλειψη ακόµη του εµπορευµατικού σκέλους του νέου λιµένα της Πάτρας, έργα 
που η στασιµότητά τους επηρεάζει αρνητικά την κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για «ανάδειξη των υπηρεσιών 
διεθνούς εµπορίου και µεταφορών σε ‘’προωθητική δραστηριότητα’’ για την ευρύτερη περιοχή Πατρών και το 
τρίπολο Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Μεσολόγγι». 
 
Στον χαµηλό βαθµό των άλλων κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ, (σε ότι αφορά την κατεύθυνση για αξιοποίηση 
της υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού στην έρευνα / τεχνολογία και την κοινωνία της πληροφορίας 
και τις κατευθύνσεις για την προώθηση και επέκταση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού στη περιφέρεια), 
οι ερµηνείες είναι σκόπιµο να αναζητηθούν στο µη συστηµατικό και ελλειπή συντονισµό, τις οργανωτικές 
αδυναµίες, ελλείψεις στην ενηµέρωση στην προβολή, και στη µη σύνταξη και ενεργοποίηση επιχειρησιακών 
σχεδίων δράσης. 
 
Τα κυριότερα µέτρα, ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή των κατευθύνσεων του 
ΠΠΧΣΑΑ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών τοµέων έχουν ήδη αναφερθεί στην 
προηγούµενη αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της θεµατικής ενότητας, στα οποία πρέπει να 
συµπεριληφθούν και τα µέτρα και δράσεις του προηγούµενου κεφαλαίου Α.1.1.β.2-1. 
 
Ειδικότερα σε ότι αφορά την προώθηση και επέκταση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ιδιαίτερα στις 
φθίνουσες ορεινές περιοχές έχει δειχθεί από την ανάλυση των νεώτερων στοιχείων ότι είναι αυτή που 
συµβάλλει πιθανόν περισσότερο από κάθε άλλη δραστηριότητα στην προσπάθεια επιβίωσης αυτών των 
περιοχών και µάλιστα σε συνέργεια µε την κατεύθυνση για ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και εδαφική συνοχή, 
κατευθύνσεις που δείχθηκε σε προηγούµενες θεµατικές ενότητες ότι βρίσκονται σε πλήρη ανατροπή στην 
συγκεκριµένη περιφέρεια. 
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Τα κυριότερα µέτρα, ενέργειες και δράσεις για την επέκταση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και 
του ποιοτικού τουρισµού σε ορισµένες παράκτιες ζώνες πρόσφορες σε τουριστικούς πόρους περιγράφονται 
στο κεφ. Α11β.2-3.4 ως µέτρα, ενέργειες και δράσεις για την αναβάθµιση των κρίσιµων ζωνών του 
ενδοπεριφερειακού χώρου (ορεινού χώρου, αγροτικού χώρου, παράκτιων περιοχών). 
 
Ανάγκη αναθεώρησης – εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 
Από την προηγούµενη αξιολόγηση των στρατηγικών και ορισµένων ειδικών κατευθύνσεων (π.χ. κατεύθυνση 
για µείωση του ποσοστού ανεργίας) του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ προκύπτει η ανάγκη ορισµένων 
συγκεκριµένων τροποποιήσεων, συµπληρώσεων και εξειδικεύσεων των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ για την 
επόµενη 15ετία λόγω κυρίως της αρνητικής επιρροής που ασκεί η οικονοµική κρίση στην πορεία και εξέλιξη 
ορισµένων οικονοµικών δεικτών (π.χ. κ.κ.ΑΕΠ και ανεργία), αλλά και εξελίξεις της τελευταίας 5ετίας σε 
ορισµένους τοµείς, όπως οι µεγάλες προοπτικές που διαµορφώνονται για την περιφέρεια στον ενεργειακό 
τοµέα. 
 
Συγκεκριµένα, από την προηγούµενη αξιολόγηση τεκµηριώνεται η ανάγκη για τροποποιήσεις, συµπληρώσεις 
και εξειδικεύσεις του ΠΠΧΣΑΑ στα παρακάτω σηµεία:   
• Η ειδική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για µείωση του ποσοστού ανεργίας στην Π∆Ε (λαµβάνοντας ως βάση 

τα ποσοστά ανεργίας του 2001 έχει ανατραπεί λόγω των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης). Απαιτείται 
εξειδίκευση – τροποποίηση της κατεύθυνσης για την επόµενη 15ετία έτσι ώστε να είναι ρεαλιστική 

• Εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ ως προς την προτεραιότητα και την έµφαση που πρέπει να δοθεί στον 
εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα στα πλαίσια της αυξηµένης σηµασίας 
του για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιφέρειας λόγω και της οικονοµικής συγκυρίας 

• Εξειδίκευση – συµπλήρωση των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ κυρίως στα υποκείµενα επίπεδα 
σχεδιασµού στον δευτερογενή τοµέα 

• Συµπλήρωση – εξειδίκευση των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ ως προς την µεγαλύτερη έµφαση που 
πρέπει να δοθεί την επόµενη 15ετία σε σχέση µε τον ενεργειακό τοµέα και τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. 

 
Οι προοπτικές για την αειφόρο ανάπτυξη της Π∆Ε την επόµενη 15ετία ως προς την οικονοµική 
φυσιογνωµία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών της τοµέων είναι: 
• Η σταδιακή ανάδειξη του πρωτογενή τοµέα της περιφέρειας σε δραστηριότητα µε φιλοπεριβαλλοντικό 

(αειφορικό) χαρακτήρα µέσα από τον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθωσή του, την συνεχή διεύρυνση 
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας της εισαγωγής και δραστικής ανάπτυξης νέων καλλιεργειών 
(όπως τα ενεργειακά φυτά, την προώθηση της έρευνας και καινοτοµίας, ήδη υπάρχουν δείγµατα 
επιτυχηµένης εφαρµογής καινοτοµιών στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών) 

• Έµφαση στον σχεδιασµό σε οργανωµένα, πολεοδοµηµένα Επιχειρηµατικά Πάρκα της βιοµηχανικής – 
βιοτεχνικής δραστηριότητας και περιορισµό της διάσπαρτης εντός ή εκτός οικιστικών περιοχών 
δραστηριότητας του δευτερογενή τοµέα σε εφαρµογή ενός από τους κύριους στόχους του ΕΠΧΣΑΑ για 
την βιοµηχανία και της κατεύθυνσης για συνεκτικές οικιστικές αναπτύξεις, αποφυγή της άναρχης, 
διάσπαρτης δόµησης και ανάδειξη των φυσικών τοπίων, της ελκυστικότητας της υπαίθρου και της 
προστασίας των φυσικών πόρων 

• Ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την ένταξη των οποίων 
δείχθηκε από την ανάλυση και τις σχετικές αξιολογήσεις ότι αρκετές χωρικές ενότητες της περιφέρειας 
έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την χωροθέτησή τους, συµβάλλοντας στην βιώσιµη ανάπτυξη της 
περιοχής 

 
 
 
 
 
 
 


