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2.3.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε της θεµατικής ενότητας: 
χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας – οικιστικό δίκτυο 
 
Οι πρώτες πέντε κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά το οικιστικό δίκτυο είναι αλληλένδετες µεταξύ τους 
και στην πραγµατικότητα συναποτελούν τον στρατηγικό όραµα του ΠΠΧΣΑΑ για τη δοµή, τον χαρακτήρα και 
την εξέλιξη του οικιστικού δικτύου της περιφέρειας. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι:  
• ’’η προώθηση µιας πλέον πολυκεντρικής διάρθρωσης στο οικιστικό δίκτυο της περιφέρειας µε διάχυση 

της ανάπτυξης σε περισσότερους πόλους – οικιστικά κέντρα, λαµβάνοντας υπ’ όψη τη χωρική τους 
ένταξη σε διαδρόµους ανάπτυξης, τη σχέση τους µε µεταφορικούς κόµβους συνδυασµένων µεταφορών 
(πόλεις – πύλες) και τη γειτνίασή τους µε τουριστικούς και φυσικούς πόρους υπερτοπικής εµβέλειας, 
προωθώντας έτσι µια νέα πολυκεντρική οικιστική δοµή’’. 

• ∆ικτύωση του οικιστικού συστήµατος µέσα από σχεδιασµό µιας νέας ιεράρχησης και συγκρότηση 
δικτύων συνεργασίας, συµπληρωµατικότητας και χωροταξικής εξειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργικών 
ρόλων, αποκαθιστώντας την ισορροπία ανάµεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο. 

• Ανάπτυξη εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου µε σηµαντικούς κρίκους προώθησης αυτής της σχέσης 
τους οικισµούς 3ου επιπέδου. Ενσωµάτωση σ’ αυτή τη σχέση των δραστηριοτήτων του αγροτικού χώρου 
και των ορεινών περιοχών και διασύνδεση σε ενιαία δίκτυα µε τα φυσικά τοπία και τους πολιτιστικούς 
πόρους. 

• Ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του συστήµατος οικισµών 1ου έως 3ου επιπέδου µε ενίσχυση της 
αναπτυξιακής δυναµικής λαµβάνοντας υπ’ όψη την χωρική ένταξη των οικιστικών κέντρων σε 
διαδρόµους ανάπτυξης όπως και τη γειτνίαση µε πολιτιστικούς – φυσικούς – τουριστικούς πόρους 
υπερτοπικής εµβέλειας. 

• Περιορισµός της αστικής διάχυσης µέσω του σχεδιασµού της ανάπτυξης 
 
Οι πιο πάνω κατευθύνσεις δεν είναι απλά αλληλένδετες αλλά συµπληρώνουν η µια την άλλη, συνθέτοντας 
µια ενότητα στρατηγικής για ολόκληρο το σύστηµα των οικισµών της περιφέρειας και προωθώντας την 
προοπτική για ισότιµη και οργανική σχέση αυτού του συστήµατος µε τους πολιτιστικούς, φυσικούς, 
τουριστικούς πόρους και τα φυσικά τοπία ιδίως αυτά µε υπερτοπική εµβέλεια. 
 
Με αυτή την οπτική, η αξιολόγηση της εφαρµογής των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ επιχειρείται όχι 
µεµονωµένα για την κάθε µια ξεχωριστά αλλά ως ενιαίο σύνολο µε µια κατά το δυνατόν ενιαία και συνθετική 
θεώρηση. 
 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η πολιτική της ΕΕ για την εδαφική συνοχή µε την πιο πρόσφατη εκδοχή 
της, την Εδαφική Ατζέντα 2020 (βλεπ. Κεφ. Α.1.1.α.2-4) αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση και 
ενεργοποίηση της πολυκεντρικής διάρθρωσης του οικιστικού δικτύου, στις δικτυώσεις του οικιστικού 
συστήµατος και της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου. 
 
Και το ΓΠΧΣΑΑ (βλεπ. Κεφ. Α.1.1.β.6.1: αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της 
σε ότι αφορά την θεµατική ενότητα: οικιστικό δίκτυο) αναφέρει ως σηµαντική κατεύθυνση για το οικιστικό 
δίκτυο την πολυκεντρικότητα και τη σταδιακή προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου σε κάθε 
µια από τις 13 περιφέρειες, προτείνοντας και συγκεκριµένες παρεµβάσεις για την προώθηση αυτής της 
‘’εταιρικής σχέσης’’, που στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας, την αποκατάσταση της δηµιουργικής 
ευρωστίας της υπαίθρου, µε την δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης, την εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης 
στις υπηρεσίες, στις υποδοµές και στην γνώση. 
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται µια αξιοσηµείωτη συνάφεια των συγκεκριµένων κατευθύνσεων του 
ΠΠΧΣΑΑ µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις και προτάσεις της Εδαφικής Ατζέντας 2020, αλλά και του ΓΠΧΣΑΑ. 
Σηµειώνεται, ωστόσο ότι αντίστοιχη αναφορά και έµφαση δεν εντοπίζεται στο ΠΕΠ ∆υτ. Ελλάδας – 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων και στο 3ετές ΕΠ της Π∆Ε (2012 - 2014), όπου µόνο στο πρώτο γίνεται 
αναφορά στην πολυκεντρικότητα και στην ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων ως 
στοιχείων της πολιτικής στρατηγικής ανάπτυξης των αστικών κέντρων της περιοχής στα πλαίσια του 
αναπτυξιακού προγραµµατισµού και της χωρικής του διάστασης (βλεπ. Κεφ. Α.1.1.α.3.1). 
 
Μια έµµεση συµβολή και πρώτη µερική ανταπόκριση για τη σταδιακή εφαρµογή αυτών των στρατηγικών 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ κατά τη γνώµη µας, αποτελεί η διοικητική µεταρρύθµιση µε την ‘’νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης’’. 
 
Αυτή η εκτίµηση εδράζεται στις ακόλουθες διαπιστώσεις και αξιολογήσεις: 
α) Η αυτοδιοικητική περιφέρεια (ως β΄ βαθµός αυτοδιοίκησης) µε τις τρεις ΠΕ (πρώην νοµούς Αιτωλ/νίας, 
Αχαϊας, Ηλείας) δίνει πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες συµµετοχής, συνεργασιών και δικτυώσεων µεταξύ των 
ΠΕ και των χωρικών υποενοτήτων τους και των καλλικράτειων δήµων από την εν πολλοίς προβληµατική 
σχέση που υπήρχε µεταξύ της πρώην κρατικής περιφέρειας και των εκλεγµένων νοµαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων και ΟΤΑ α΄ βαθµού µε αποτέλεσµα την επί χρόνια επικράτηση σε µεγαλύτερο βαθµό των 
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διαφωνιών και αντιθέσεων παρά της ενδυνάµωσης των συνεργασιών µεταξύ των πρώην νοµών και των 
υπο-ενοτήτων τους. 
 
β) Η δηµιουργία των νέων καλλικράτειων δήµων (µε την αυτοδιοικητική και µε τοπικούς αναπτυξιακούς 
όρους ενοποίηση γειτονικών πρώην καποδιστριακών δήµων σε δηµοτικές ενότητες), οι οποίοι νέοι δήµοι 
έχουν ως έδρες τους είτε κέντρα 1ου οικιστικού επιπέδου (µε την ιεράρχηση του ΠΠΧΣΑΑ) όπως η Πάτρα, 
είτε κέντρα 2ου επιπέδου (όπως το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο, ο Πύργος), είτε τα περισσότερα και πιο 
ισχυρά από τα κέντρα 3ου επιπέδου (όπως η Ναύπακτος, ο Αστακός, η Βόνιτσα, η Αµφιλοχία, το Θέρµο στην 
Αιτωλ/νία, τα Καλάβρυτα, η Κάτω Αχαΐα, η Χαλανδρίτσα στην Αχαΐα και η Αµαλιάδα, η Αρχαία Ολυµπία, η 
Γαστούνη, η Ζαχάρω, τα Λεχαινά και τα Κρέστενα στην Ηλεία). Θεωρούµε ότι οι νέοι δήµοι µπορούν να 
αποτελέσουν το αυτοδιοικητικό χωρικό και αναπτυξιακό υπόβαθρο για την σταδιακή ενδυνάµωση των 
τοπικών συνεργασιών µεταξύ των οικισµών του ίδιου ή γειτονικών Καλλικράτειων δήµων, την αφετηρία και 
κινητήρια δύναµη για την δικτύωση του οικιστικού συστήµατος σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο 
χωρικών υποενοτήτων της ΠΕ. 
 
γ) Αποτελεί (ο ‘’Καλλικράτης’’) θετική συµβολή στην εφαρµογή της κατεύθυνσης για ‘’ανάδειξη της ιδιαίτερης 
ταυτότητας του συστήµατος οικισµών 1ου έως 3ου επιπέδου µε ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής τους 
και λαµβάνοντας  υπόψη την χωρική ένταξη των οικιστικών κέντρων σε ‘’διαδρόµους’’ ανάπτυξης, όπως και 
τη γειτνίαση µε πολιτιστικούς – φυσικούς – τουριστικούς πόρους υπερτοπικής εµβέλειας’’, γιατί είναι κυρίως 
αυτά τα αστικά κέντρα τα οποία ενισχύονται ως έδρες των Καλλικράτειων δήµων ή ως έδρες ΠΕ. 
 
δ) Με την λειτουργία των νέων ΟΤΑ δηµιουργούνται ακόµη ευνοϊκότερες προϋποθέσεις (από χωρική και 
βιώσιµη αναπτυξιακή άποψη) για την σταδιακή ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου µε 
σηµαντικούς κρίκους προώθησης αυτής της σχέσης τους οικισµούς 3ου επιπέδου, µε δεδοµένο ότι η µεγάλη 
πλειοψηφία των οικισµών αυτού του επιπέδου είναι έδρες των καλλικράτειων δήµων ενώ όσοι απ’ αυτούς 
δεν είναι έδρες δήµων είναι οι δεύτερες σηµαντικότερες πόλεις – κωµοπόλεις του καλλικράτειου δήµου, που 
µπορούν να λειτουργήσουν ως τοπικά δίπολα µε τις έδρες των δήµων. 
 
Ωστόσο, όπως σηµειώθηκε και στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της σε 
σχέση µε τον οικιστικό δίκτυο της περιφέρειας (βλέπε Κεφ. Α.1.1.β.1.6-1), επισηµαίνονται ακόµη τα 
ακόλουθα: 
• ∆ικτυώσεις οικισµών σε επίπεδο περιφέρειας, ΠΕ ή ενοτήτων γειτονικών καλλικράτειων δήµων µε σκοπό 

την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής, της χωροταξικής και πολεοδοµικής 
οργάνωσης, των αστικών αναπλάσεων σε θέµατα δηλαδή που συνιστούν κοινά χωρικά τους 
προβλήµατα ή συγκριτικά πλεονεκτήµατα έχουν καταγραφεί σε ελάχιστο βαθµό1. 

• Παρά τα πρώτα βήµατα και το ευνοϊκό αυτοδιοικητικό υπόβαθρο που διαµορφώνουν οι καλλικράτειοι 
δήµοι για την σταδιακή ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου, µέσα στην εδαφική έκταση 
του δήµου, η σηµερινή κατάσταση απέχει πολύ ακόµη από την σχηµατοποίηση µιας τέτοιας σχέσης 
στους δήµους και τις ΠΕ παρά τις αυξηµένες προοπτικές για διεύρυνση των συνεργασιών µεταξύ 
γειτονικών οικισµών, συµπληρωµατικότητα παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων µεταξύ πόλης και 
υπαίθρου, συχνότερη µετακίνηση και επικοινωνία κ.α. 

• Στην προώθηση της εφαρµογής του συνόλου των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ για το οικιστικό δίκτυο θα 
µπορούσε να συµβάλλει η εκπόνηση και ενεργοποίηση ενός δοµικού σχεδίου βιώσιµης χωρικής 
ανάπτυξης ολόκληρης της εδαφικής περιοχής του καλλικράτειου δήµου. Ωστόσο εκκρεµεί ακόµη 
η σύνταξη των προδιαγραφών για ένα παρόµοιο δοµικό τοπικό χωροταξικό σχέδιο που θα 
µπορούσε να οργανώσει τις χωρικές προϋποθέσεις στήριξης και προώθησης της εταιρικής σχέσης 
πόλης – υπαίθρου, καθιέρωσης της πολυκεντρικότητας και τοπικής δικτύωσης των οικισµών και του 
δραστικού περιορισµού της αστικής διάχυσης. 

• Αρνητική εξέλιξη για την εφαρµογή ολόκληρης της δέσµης των συγκεκριµένων στρατηγικών 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ αποτελεί η στασιµότητα στην πορεία, έγκριση και ενεργοποίηση των ΓΠΣ 
και ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης, στον 
έλεγχο της άναρχης, διάσπαρτης δόµησης, στη δηµιουργία οργανωµένων χώρων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και στον γενικότερο τοπικό χωρικό σχεδιασµό της ανάπτυξης. 

 
Οι παραπάνω αξιολογήσεις και διαπιστώσεις ως προς τον βαθµό εφαρµογής των πέντε στρατηγικών 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ για το οικιστικό δίκτυο της περιφέρειας αποτυπώνονται συνοπτικά στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

                                            
1 Μοναδικό δείγµα δικτύωσης (όχι µε πρωτοβουλία των ΟΤΑ αλλά του ιδιωτικού τουριστικού τοµέα) στην περιφέρεια 
αποτελεί το γεγονός ότι τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην ύπαιθρο και την ορεινή ενδοχώρα 
συµµετέχουν, µετά από πιστοποίηση ποιότητας, στο δίκτυο Αγροτουριστικών Καταλυµάτων Guest Inn, µέλος της 
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Αγροτουρισµού. Μέσω του δικτύου (εκτός από διαδικτυακή προβολή και κρατήσεις), έχουν 
δυνατότητες ενηµέρωσης σε θέµατα που αφορούν την σηµασία του τουρισµού της υπαίθρου για τις αγροτικές περιοχές, 
τα επιχειρηµατικά σχέδια και καινοτόµα προϊόντα, την προστασία των κοινοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα 
από τον τουρισµό, τον τουρισµό της υπαίθρου µέσα στοκ κόσµο του internet κ.α. 
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Θεµατική ενότητα – πεδίο: 2.3-1: Οικιστικό δίκτυο  
 

Α/α Πεδίο–σηµείο αξιολόγησης της εφαρµογής 
κατεύθυνσης(εων) ΠΠΧΣΑΑ 

Βαθµός 
Αξιολόγησης 
σηµαντικό-
τητας – 
συνάφειας 
κατεύθυνσης 

Βαθµός 
αξιολόγησης 
εφαρµογής 
της 
κατεύθυνσης  

∆ιαφορές-αποκλίσεις που 
προκύπτουν από νεώτερα στοιχεία 

Παρατηρήσεις / σηµειώσεις / σχόλια ως προς την 
αξιολόγηση και τις ερµηνείες των αποκλίσεων από 
τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ 

1. Προώθηση µιας πλέον πολυκεντρικής 
διάρθρωσης στο οικιστικό δίκτυο της 
περιφέρειας µε διάχυση της ανάπτυξης σε 
περισσότερους πόλους – οικιστικά κέντρα 
προωθώντας έτσι µια νέα πολυκεντρική 
οικιστική δοµή 

3 2+ Την 10ετία που πέρασε καθιερώθηκε η 
πολυκεντρική δοµή του οικιστικού 
δικτύου (ιδίως στην Ηλεία και Αιτωλ/νία) 
και ελάχιστα στην Αχαϊα, όπου η 
κυριαρχία της Πάτρας και η ασυνέχεια 
στην εξάρτηση οικισµών 3ου έως και 5ου 
επιπέδου από την Πάτρα είναι εµφανής 

Η Ηλεία αποτελεί την ΠΕ µε µια από τις πιο ισόρροπες 
κατανοµές του οικιστικού δικτύου (κέντρα 5ου – 7ου 
βαθµού µε τα επτά επίπεδα του ΓΠΧΣΑΑ), ενώ η Αχαΐα 
χαρακτηρίζεται από έντονη ασυνέχεια στις εξαρτήσεις 
του οικιστικού της δικτύου [Πάτρα (2ο επίπεδο), Αίγιο 
(5ο επίπεδο) και οι υπόλοιποι οικισµοί 6ου 

και 7ου 
επιπέδου]. 

 2. ∆ικτύωση του οικιστικού συστήµατος µέσα 
από σχεδιασµό µιας νέας ιεράρχησης και 
συγκρότηση δικτύων συνεργασίας, 
συµπληρωµατικότητας και χωρικής 
εξειδίκευσης, αποκαθιστώντας την ισορροπία 
ανάµεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο 

3 1+ ∆εν έχουν γίνει προσπάθειες χωρικών 
δικτυώσεων οικισµών σε επίπεδο Π∆Ε 
ή ΠΕ ή ενότητας δήµων. Το µόνο βήµα 
έµµεσης ‘’αυτοδιοικητικής δικτύωσης’’ 
είναι η δηµιουργία των καλλικράτειων 
δήµων. 
 

• Οι µόνες προσπάθειες δικτυώσεων από δήµους της 
Π∆Ε που έχουν γίνει αφορούν σε ζητήµατα 
πολιτιστικά, ιστορικά και περιβάλλοντος, αλλά όχι σε 
ζητήµατα χωρικής ανάπτυξης γειτονικών δήµων, ή 
των ΟΤΑ µιας ΠΕ ή όλων των ΟΤΑ της Π∆Ε 

• Η αντίστοιχη κατεύθυνση του ΓΠΧΣΑΑ καθώς και οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές για το αστικό περιβάλλον είναι 
σε συνάφεια µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση του 
ΠΠΧΣΑΑ 

• Η πολυκεντρική διάρθρωση είναι κατεύθυνση και του 
ΓΠΧΣΑΑ και της ευρωπαϊκής πολιτικής για εδαφική 
συνοχή σε συνάφεια µε την συγκεκριµένη 
κατεύθυνση 

3. Ανάπτυξη εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου 
µε σηµαντικούς κρίκους τους οικισµούς 3ου 
επιπέδου 

2+ 2+ Οι καλλικράτειοι δήµοι αποτελούν 
προοπτικά την αυτοδιοικητική και 
εδαφική βάση για σταδιακή ανάπτυξη 
της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου 
των νέων δήµων. Οι οικισµοί 3ου 
επιπέδου (µε την παλιά ιεράρχηση) 
είναι κυρίως αυτοί που ενισχύονται είτε 
ως έδρες των νέων δήµων, είτε οι 
δεύτερες σε σηµασία πόλεις – 
κωµοπόλεις των δήµων που έχουν ως 
έδρα πόλη 1ου και 2ου οικιστικού 
επιπέδου 

• Η ανάπτυξη εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου 
αποτελεί κατεύθυνση και του ΓΠΧΣΑΑ αλλά και της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την σχέση του αστικού 
χώρου µε τους οικισµούς της υπαίθρου (εδαφική 
ατζέντα 2020, πολιτική της Λειψίας, Ευρώπη 2020) 

• Το ΠΠΧΣΑΑ ‘’επιλέγει’’ τους οικισµούς 3ου επιπέδου 
(δηλαδή τα επαρχιακά κέντρα µε την παλιά 
διαβάθµιση του οικιστικού δικτύου σε 5 επίπεδα) να 
είναι οι κρίκοι της εταιρικής σχέσης ως οι 
κωµοπόλεις που συνδέουν την ύπαιθρο και τα 
χωριά µε τις πόλεις. 

Αποτελεί µε αυτή την έννοια µια εξειδίκευση της 
αντίστοιχης κατεύθυνσης του ΓΠΧΣΑΑ µε 
χαρακτηριστικά και τάσεις διεύρυνσης της 
πολυκεντρικής δοµής του οικιστικού συστήµατος της 
περιφέρειας. 
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4. Ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του 
συστήµατος οικισµών 1ου έως 3ου επιπέδου 

3 3 Οι οικισµοί 1ου – 3ου επιπέδου (µε την 
παλιά ιεράρχηση) είναι αυτοί που έχουν 
καθορισθεί ως έδρες των καλλικράτειων 
δήµων, ενώ κάποιες µικρότερες σε 
πληθυσµό και σηµασία κωµοπόλεις 3ου 
επιπέδου αποτελούν τις δεύτερους 
ισχυρότερους οικισµούς στους νέους 
δήµους. Η αυτοδιοικητική αυτή εξέλιξη 
ενισχύει ιδιαίτερα τους οικισµούς 1ου – 
3ου επιπέδου µε αστικό, διοικητικό και 
κοινωνικό εξοπλισµό καθώς και την 
αναπτυξιακή τους δυναµική   

Η κατεύθυνση για ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας 
των οικισµών 1ου  – 3ου βαθµολογείται ότι εφαρµόστηκε 
σε σχεδόν ικανοποιητικό βαθµό µε κριτήριο την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής αυτών των 
οικισµών και όχι του βαθµού παρεµβάσεων και έργων 
ανάπλασης που θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα 
πολεοδοµικά, αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά στοιχεία του 
χαρακτήρα αυτών των οικισµών. Οι τελευταίες 
παρεµβάσεις αξιολογούνται µε µικρότερο βαθµό. 

5. Περιορισµός της αστικής διάχυσης µέσω του 
σχεδιασµού της ανάπτυξης 

3 1 Αν και η αστική διάχυση την τελευταία 
10ετία συντελέστηκε µε βραδύτερους 
ρυθµούς από αυτούς των 
προηγούµενων 10ετιών, η µη 
θεσµοθέτηση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 
αποτέλεσε ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο 
στην εφαρµογή αυτής της κατεύθυνσης 

• Η κατεύθυνση αυτή είναι σε συνάφεια τόσο µε την 
ευρωπαϊκή πολιτική για την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη (συµπαγής, συνεκτικές πόλεις και οικισµοί 
και αποθάρρυνση της αστικής εξάπλωσης και 
διάχυσης), όσο και µε την αντίστοιχη κατεύθυνση 
του ΓΠΧΣΑΑ. 

• Έχει ωστόσο µικρά αποτελέσµατα την περασµένη 
10ετία λόγω της µη έγκρισης και ισχύος των τοπικών 
χωροταξικών σχεδίων στην περιοχή (ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ, ΡΣΠ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες: 
Βαθµός σηµαντικότητας της κατεύθυνσης και συνάφειας της µε εθνικές / πολιτικές / προγράµµατα της περιφέρειας: 1 (µικρή συνάφεια), 2 (µέτρια συνάφεια), 3 (µεγάλος – 
υψηλός βαθµός συνάφειας) 
Βαθµός αξιολόγησης της εφαρµογής της κατεύθυνσης: 1 (µηδενικός - µικρός), 2 (µέτριος), 3 (ικανοποιητικός), 4 (υψηλός)                                                        93β 
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∆ιαπιστώσεις – εκτιµήσεις – προτεινόµενα µέτρα, ενέργειες και δράσεις – προοπτικές χωρικής ανάπτυξης 
Η δέσµη των πέντε στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ, αρθρώνουν µια ενότητα στρατηγικής για την βιώσιµη 
διάρθρωση και ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου της περιφέρειας µε τον βαθµό εφαρµογής τους να αξιολογείται ότι 
κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα. 
 
Οι επί µέρους στρατηγικές κατευθύνσεις, οι οποίες αξιολογούν (µε βάση τα νεώτερα στοιχεία και τις προοπτικές 
τους) ότι παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό εφαρµογής είναι :  
α) η κατεύθυνση για «περιορισµό της αστικής εξάπλωσης». Η αστική εξάπλωση στην Π.∆.Ε. θεωρούµε ότι 
χαρακτηρίζεται από χαµηλότερους ρυθµούς την 10ετία που πέρασε σε σχέση µε τις προηγούµενες (το οποίο 
φαίνεται εµµέσως και από την πτώση του αριθµού των οικοδοµικών αδειών). Ωστόσο ο χαµηλός βαθµός 
εφαρµογής της συγκεκριµένης κατεύθυνσης τεκµηριώνεται από το γεγονός, ότι δεν προωθήθηκε ούτε σε ελάχιστο 
βαθµό ο σχεδιασµός του χώρου στην περιοχή, γεγονός που αποδεικνύεται από την µη έγκριση Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, 
ΠΟΑΠ∆, ΠΕΧΠ, κλπ παρά µόνο του νέου Γ.Π.Σ. του πρώην καποδιστριακού ∆ήµου Πατρέων. Και αυτή η 
διαπίστωση συµπληρώνεται από τις ισχνές προοπτικές για επιτάχυνση τα επόµενα χρόνια του ρυθµού έγκρισης 
τοπικών χωροταξικών σχεδίων, έχοντας υπόψη ότι µελετώνται αλλαγές του οικιστικού θεσµικού πλαισίου, 
αποµειώνεται το επιστηµονικό δυναµικό της αποκεντρωµένης περιφέρειας και γενικώτερα εξασθενούν, σε περίοδο 
οικονοµικής κρίσης, οι κινήσεις για παλινόρθωση του χωρικού σχεδιασµού.  
β) η κατεύθυνση για δικτύωση του οικιστικού συστήµατος βαθµολογείται και αυτή µε χαµηλό βαθµό, όπως 
σηµειώθηκε και προηγουµένως και για λόγους ανάλογους µε αυτούς που µόλις εκτέθηκαν και για το γεγονός ότι οι 
ΟΤΑ της περιοχής δεν προχώρησαν. Η εφαρµογή της στρατηγικής κατεύθυνσης που τείνει να αξιολογηθεί ως 
ικανοποιητική είναι «η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του συστήµατος οικισµών 1ου έως 3ου βαθµού». 
Θεωρούµε ότι συντρέχουν ευνοϊκές προοπτικές  εκπλήρωσης σε ικανοποιητικό βαθµό αυτού του στόχου και λόγω 
της ενεργοποίησης των καλλικράτειων δήµων. Όλοι οι τελευταίοι έχουν πόλεις-έδρες τα κύρια αστικά κέντρα αυτών 
των επιπέδων, που θα τείνουν να ενισχυθούν περισσότερο, λόγω της δηµιουργίας µεγαλύτερων και ισχυρότερων 
αυτοδιοικήσεων, αναδεικνύοντας το κάθε ένα την ιδιαίτερη ταυτότητά του. 
 
Και από τα προηγούµενα συνάγεται ότι η πιο θετική πρωτοβουλία και προγραµµατισµένη δράση προς την 
σταδιακή εφαρµογή των πιο πάνω στρατηγικών κατευθύνσεων ήταν το ‘’πρόγραµµα καλλικράτης’’. 
 
Αντίθετα, η εντεινόµενη ανισότητα µεταξύ των µεγάλων αστικών κέντρων (και πρωταρχικά της Πάτρας) και 
αυτών που βρίσκονται σε εν λειτουργία κύριους αναπτυξιακούς άξονες έναντι των µικρότερων οικισµών κυρίως της 
ορεινής ενδοχώρας και των πλέον αποµονωµένων από αναπτυξιακούς άξονες και πόλους, (που συνεχώς φθίνουν 
και την 10ετία που πέρασε) αποτελούν τις αρνητικές εξελίξεις και τάσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ και βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση µε την ανάγκη για οµαλότερη διαδοχή των 
οικιστικών επιπέδων των οικισµών µέσα στον ίδιο καλλικράτειο δήµο, µέσα σε υποενότητες των Π.Ε. ή και µέσα 
στις ίδιες τις Π.Ε. 
 
Οι ανησυχητικές αυτές τάσεις προτρέπουν σε ακόµη πιο συντονισµένες προσπάθειες για ενίσχυση των 
αγροτικών κωµοπόλεων και κεφαλοχωρίων των ορεινών και ηµιορεινών φθινουσών περιοχών της 
ορεινής Αιτ/νίας, Ηλείας και Αχαΐας µε κύρια προωθητική προοπτική την αύξηση της ελκυστικότητας των 
περιοχών αυτών (ήπιος εναλλακτικός τουρισµός, ειδικός τουρισµός, σύγχρονη οργάνωση της οικολογικής 
κτηνοτροφίας, σε εκτατικά αλλά ελεγχόµενα κτηνοτροφικά πάρκα, επενδυτικά κίνητρα έµφαση στον εξοπλισµό 
(κοινωνικό, διοικητικό, αστικό) των αγροτικών κέντρων – κωµοπόλεων. 
 
Με βάση τα προηγούµενα, αλλά και τις διαπιστώσεις της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης και των 
προοπτικών της θεωρούµε ότι οι ενέργειες, τα µέτρα, οι δράσεις και τα προγράµµατα που προτείνονται κατά 
προτεραιότητα για την εφαρµογή των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ αυτής της θεµατικής ενότητας είναι 
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα :  
 
1. Μέτρα ενέργειες και δράσεις που θα συµβάλουν στην σταδιακή δικτύωση, ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης 
πόλης-υπαίθρου και ανάδειξη της πολυκεντρικότητας αλλά και πολυπολικότητας για την δηµιουργία αστικών 
δικτυώσεων στην Αιτ/νία και Ηλεία. Κύριος σκοπός είναι η ουσιαστική προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης –
υπαίθρου και της δικτύωσης των οικισµών της περιοχής και παράλληλα η ανακοπή και σε δεύτερο βαθµό η 
αναστροφή των τάσεων διεύρυνσης των ανισοτήτων εις βάρος τους έναντι της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας. 
Συγκεκριµένα: 
• Προώθηση της δικτύωσης και της ανάπτυξης εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου µεταξύ των αστικών κέντρων 

και των δήµων Αγρινίου - δήµου Ιεράς πόλης Μεσολογγίου - δήµου Ξηροµέρου και δήµου Θέρµου µε κύρια 
πεδία συνεργασίας, ανταλλαγής εµπειριών, δικτυώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε ζητήµατα 
βιώσιµης ανάπτυξης που µπορούν να καταστούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης χωρικής 
ενότητας, όπως : 
- η ανάπτυξη της αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας, οστρακοκαλλιέργειας 
- η ανάπτυξη της µεταποίησης βιολογικών προϊόντων (γεωργικών και κτηνοτροφικών) 
- η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 
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- η ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των υδάτινων πόρων, λιµνών, λιµνοθάλασσας, ποταµών και 
αξιοποίησης του υδάτινου δυναµικού της περιοχής που συνιστά συγκριτικό της πλεονέκτηµα 

- η ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών τουρισµού 
• Προώθηση της δικτύωσης και της ανάπτυξης εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου µεταξύ των αστικών κέντρων 

και των οικισµών των δήµων Αµφιλοχίας και Ακτίου-Βόνιτσας µε τους δήµους της περιφέρειας της Ηπείρου που 
εκτείνονται στο βόρειο τµήµα του Αµβρακικού κόλπου (δήµος Πρέβεζας και Άρτας) µε κύρια πεδία συνεργασίας, 
ανταλλαγής εµπειριών και δικτυώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε ζητήµατα όπως: 
- προστασίας και ανάδειξης περιβαλλοντικών πόρων µε παράλληλη ανάπτυξη ήπιων/εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού 
- εκσυγχρονισµού της κτηνοτροφικής – βιολογικής παραγωγής και της µεταποίησης 
- ανάδειξη των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και δράσεων αξιοποίησής των 

• Προώθηση της δικτύωσης, της ανάπτυξης εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου και της πολυκεντρικότητας µεταξύ 
των αστικών κέντρων, των οικισµών και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων υπερτοπικής σηµασίας όλων των 
δήµων της Ηλείας: Πύργου, Ήλιδας, Αρχαίας Ολυµπίας, Πηνειού και Ζαχάρως µε κύρια πεδία συνεργασίας και 
δικτυώσεων σε εθνικό µεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο τα αναπτυξιακά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 
περιοχής: 
- εκσυγχρονισµός και καθετοποίηση του πρωτογενή τοµέα µε δραστική ανάπτυξη των βιολογικών 

προϊόντων και της µεταποίησής τους 
- ανάπτυξη ποιοτικού τουρισµού στις παράκτιες περιοχές και ενίσχυση της ποιότητας και των τουριστικών 

υποδοµών στην περιοχή Αρχαίας Ολυµπίας – Πύργου – Αµαλιάδας - Κατακόλου 
- ανάπτυξη µορφών εναλλακτικού τουρισµού (αγροτουρισµός, οικοτουρισµός κ.α.) στο δίκτυο των 

κωµοπόλεων της ορεινής ενδοχώρας µε παράλληλα κίνητρα-µέτρα ανάπτυξης παραδοσιακών βιοτεχνιών 
και προϊόντων της περιοχής. 

 
Ορισµένες από τις πρόσφατες ενέργειες και τα µέτρα που ανακοινώθηκαν µε κύριο σκοπό την µείωση των 
δαπανών στα πλαίσια αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης, θεωρούµε ότι παγιδεύουν και έρχονται σε αντίθεση 
µε τις στρατηγικές κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ (σε ότι αφορά το οικιστικό δίκτυο και όχι µόνο) 
όπως για παράδειγµα η ακραία  συγχώνευση, κατάργηση δηµόσιων υπηρεσιών στην ορεινή και ηµιορεινή 
ενδοχώρα (π.χ. κατάργηση ∆ΟΥ ή εξεταζόµενη συγχώνευση υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης). 
 
Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην οικιστική οργάνωση και την αύξηση της ελκυστικότητας του οικιστικού 
δικτύου αποτελεί, επιπρόσθετα η στασιµότητα στη θεσµοθέτηση χρήσεων γης, όρων και περιορισµών δόµησης 
ιδιαίτερα στις εξωοικιστικές περιοχές µε τα εκπονούµενα αλλά µη εγκρινόµενα Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ των 
καποδιστριακών δήµων. 
 
2. Προγράµµατα, µέτρα, ενέργειες και δράσεις για την στήριξη-ενίσχυση-δικτύωση των ορεινών και ηµιορεινών 
κωµοπόλεων και «κεφαλοχωριών» και των ευρύτερων περιοχών τους και συγκεκριµένα των: 
- Θέρµο, Πλάτανος, Γαβαλού, Χαλκιόπουλο, Κατούνα, Κανδήλα, Πυλλήνη, Άνω Χώρα, Σίµος στην Αιτ/νία 
- Καλάβρυτα, Κλειτορία, Σταυροδρόµι, Χαλανδρίτσα, Λεόντιο, Καλέντζι, ∆άφνη, Ψωρίς στην Αχαΐα 
- Πανόπουλο, Λάµπεια, Λάλας, Ανδρίτσαινα, Νέα Φιγαλεία, Αντρώνιο στην Ηλεία: 
 
• Κατάρτιση και εφαρµογή ειδικού επιχειρησιακού προγράµµατος ενίσχυσης των παραπάνω ορεινών 

κωµοπόλεων και δικτύωσή τους 
• Μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης (π.χ.70%) για επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού, µεταποίησης 

παραδοσιακών προϊόντων, επενδύσεων στον πρωτογενή, εξοικονόµησης ενέργειας 
• Με τον συντονισµό της Π.∆.Ε. συµµετοχή των εµποροβιοµηχανικών επιµελητηρίων και των ΟΤΑ στην ευρύτερη 

δυνατή συµµετοχή των περιοχών αυτών στα συνεχιζόµενα προγράµµατα Leader ΟΠΑΑΧ 
• Ενίσχυση κατά προτεραιότητα των οικισµών αυτών µε τεχνικές υποδοµές, κοινωνικό εξοπλισµό, στήριξη 

διοικητικών υπηρεσιών 
• Βελτίωση των υποδοµών προσπέλασης, τηλεπικοινωνίας και ανάπτυξη τηλε-υπηρεσιών. 
• Κατά προτεραιότητα κίνητρα και µέτρα για την αισθητική, µορφολογική αναβάθµιση και ελκυστικότητα του 

κτιριακού πλούτου και του δηµόσιου χώρου των οικισµών αυτών µε έµφαση στα κέντρα τους (κεντρική πλατεία, 
κεντρικός δρόµος-µονοπάτι) 

• Προστασία και ανάδειξη του τοπίου, των περιοχών ειδικής προστασίας και ελέγχου της άναρχης δόµησης 
(άµεση προώθηση εφαρµογής τοπικών χωροταξικών σχεδίων µε αυτές τις κατευθύνσεις) 

• Συντονισµένα µέτρα, δράσεις και κίνητρα προώθησης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε παράλληλη 
ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.  

 
Ανάγκη αναθεώρησης – εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε 
Από την προηγούµενη αξιολόγηση εκτιµούµε ότι δεν προκύπτει ανάγκη ουσιαστικής αναθεώρησης κάποιας από τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις που αναφέρονται στο οικιστικό δίκτυο της περιφέρειας. 
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Οι στρατηγικές αυτές κατευθύνσεις είναι σε συνάφεια µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ (για την 
πολυκεντρικότητα, την κατεύθυνση για δικτυώσεις του οικιστικού δικτύου και την αντίστοιχη για ανάπτυξη εταιρικής 
σχέσης πόλης- υπαίθρου και για περιορισµό της αστικής διάχυσης), αλλά και µε τις ευρωπαϊκές χωρικές πολιτικές’’ 
εδαφική ατζέντα 2020, εδαφική συνοχή, πολιτική για το τοπίο, αειφόρο οικιστική ανάπτυξη και από αυτή την άποψη 
δεν απαιτείται αναθεώρηση για προσαρµογή ή συµµόρφωση προς αυτές. 
 
Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητη η προσαρµογή των οικιστικών επιπέδων των οικισµών της 
περιφέρειας µε τους 7 βαθµούς επιπέδων του ΓΠΧΣΑΑ (τα οποία επίπεδα µε τις προδιαγραφές του 1997 των 
θεσµοθετηµένων ΠΠΧΣΑΑ ήταν πέντε).  
 
Αυτή βέβαια η προσαρµογή που θα γίνει στην Β΄ φάση της µελέτης θα στηριχθεί και στην ανάλυση των νεώτερων 
στοιχείων των οικισµών και στην αξιολόγησή της µε πιθανές τροποποιήσεις των τοπικών εξαρτήσεων 
ορισµένων οικισµών οι οποίες τροποποιήσεις – διαφορές µπορούν να εντοπισθούν και στον σχετικό 
χάρτη Ε.1.α. 
 
Είναι προφανές ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν αποτελούν αναθεώρηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του 
ΠΠΧΣΑΑ για το οικιστικό δίκτυο, αλλά αναγκαίες επιµέρους προσαρµογές που προέκυψαν κυρίως από την 
νέα αυτοδιοικητική δοµή και τα νεώτερα στοιχεία της ανάλυσης. 
 
Είναι απαραίτητο ακόµη να επισηµανθεί ότι η αναφορά της κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ για ‘’περιορισµό της αστικής 
διάχυσης µέσω του σχεδιασµού της ανάπτυξης’’ δεν εξειδικεύεται µε συγκεκριµένες επιµέρους κατευθύνσεις 
και µέτρα προς τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) στο βαθµό που είναι σκόπιµο να γίνει 
στην Β΄ φάση του αναθεωρηµένου ΠΠΧΣΑΑ. 
 
Προοπτικές για την αειφόρο ανάπτυξη της Π∆Ε 
Οι προοπτικές προς την κατεύθυνση της βιώσιµης (αειφόρου) ανάπτυξης της περιφέρειας, σε ότι αφορά το 
οικιστικό δίκτυο, εκτιµάται ότι κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (οι οποίες είναι η ενδυνάµωση των 
αυτοδιοικητικών περιφερειών και των καλλικράτειων δήµων µε πόρους και αρµοδιότητες και µε συνεχή ανάπτυξη 
της εξωστρέφειας τους σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο) µπορούν να βρουν ως βάση και αφετηρία την νέα 
αυτοδιοικητική δοµή της περιφέρειας και είναι οι ακόλουθες: 
α) σταδιακή ενίσχυση των νοµαρχιακών επαρχιακών κέντρων (5ου και 6ου βαθµού σύµφωνα µε τα νέα οικιστικά 
επίπεδα του ΓΠΧΣΑΑ) ως έδρες των νέων δήµων ή δεύτερων σε πληθυσµό και σηµασία πόλεων των νέων δήµων 
και παράλληλη δηµιουργία των συνθηκών για βαθµιαία ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων πόλης – υπαίθρου, µέσα από 
την εντεινόµενη ενεργοποίηση δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης όπως η 
ανάπτυξη βιολογικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αξιοποίηση ΑΠΕ κ.α. 
β) ιδιαίτερη ενίσχυση των ορεινών κωµοπόλεων ως επαρχιακών κέντρων των ορεινών µειονεκτικών περιοχών 
ιδιαίτερα στις ΠΕ της Ηλείας και Αιτωλ/νίας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής της εδαφικής, κοινωνικής και 
οικονοµικής συνοχής, µε δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µεταποίησης 
παραδοσιακών προϊόντων, αξιοποίησης των ΑΠΕ και ανάδειξης του φυσικού πλούτου, των τοπίων και των 
πολιτιστικών πόρων των ευρύτερων ορεινών µικρο-περιφερειών. 
γ) ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των συνεργασιών και δικτυώσεων των πόλεων της περιφέρειας σε διεθνές, 
εθνικό, διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο σε ζητήµατα που αποτελούν προβλήµατα ή / και συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της περιοχής τους αξιοποιώντας προοπτικά τις νέες δυνατότητες που παρέχει η νέα αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης. 
δ) Εκπόνηση τοπικών χωροταξικών σχεδίων στο επίπεδο του Καλλικράτειου δήµου στα πλαίσια της αειφόρου 
χωρικής ανάπτυξης µε έλεγχο των χρήσεων γης και των όρων δόµησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, προστασία 
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, την δραστική µείωση της οικιστικής διάχυσης στην ύπαιθρο, την βιώσιµη 
οικιστική οργάνωση του οικιστικού δικτύου.  


