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2.3.4 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε της θεµατικής ενότητας: 
χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας – χωρική αναβάθµιση κρίσιµων ζωνών του 
ενδοπεριφερειακού χώρου 
 
Οι επιµέρους στρατηγικές κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά την διαφοροποίηση και χωρική 
αναβάθµιση των κρίσιµων (και ευαίσθητων) ζωνών του ενδοπεριφερειακού χώρου (α. ορεινός χώρος, β. 
αγροτικός χώρος και γ. παράκτιες περιοχές) και η αξιολόγηση της εφαρµογής τους την τελευταία 10ετία 
παρουσιάζεται στον πίνακα Α.1.1.β.2-3.4 που ακολουθεί. Σηµειώνεται ότι σε κάθε µια από τις τρεις κρίσιµες 
ζώνες οι κατευθύνσεις είναι συνδεδεµένες η µια µε την άλλη και µε αυτή την οπτική είναι αλληλοεξαρτώµενες 
και ως προς τον βαθµό εφαρµογής τους. Με αυτό ως δεδοµένο, η αξιολόγηση που ακολουθεί επιχειρείται να 
γίνει στο σύνολο των στρατηγικών κατευθύνσεων, που αφορούν την κάθε κρίσιµη ζώνη του 
ενδοπεριφερειακού χώρου της περιφέρειας. Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης θεωρούµε ότι θα συµβάλλει στην 
συνθετική διατύπωση των διαπιστώσεων και εκτιµήσεων αυτής της θεµατικής ενότητας. 
 
α. Ορεινός χώρος 
Η κύρια στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ που αφορά στην χωρική αναβάθµιση του ευαίσθητου και 
φθίνοντος ορεινού χώρου της περιφέρειας είναι ‘’η προώθηση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης µειονεκτικών 
περιοχών της ορεινής ενδοχώρας’’. Οι άλλες κατευθύνσεις για την αναβάθµιση του ορεινού χώρου 
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο εξειδικεύσεις της προηγούµενης στρατηγικής κατεύθυνσης και αναφέρονται 
συγκεκριµένα στη συγκρότηση ορεινών κέντρων και την δηµιουργία συνεκτικού πλέγµατος ορεινών 
κωµοπόλεων (µε προγραµµατισµό έργων υποδοµής σε επίπεδο µικροπεριφέρειας) καθώς και στη στήριξη 
της επιχειρηµατικότητας µε παροχή κινήτρων για προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού και 
προώθηση της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας παραδοσιακών προϊόντων. 
 
Ο απολογισµός της εφαρµογής της παραπάνω στρατηγικής κατεύθυνσης και των ‘’εξειδικεύσεων’’ της είναι 
ισχνός – µικρός για τους ακόλουθους λόγους: 
• ∆εν έχουν προωθηθεί προγράµµατα ολοκληρωµένης ανάπτυξης των ορεινών µειονεκτικών περιοχών 

της περιφέρειας, ούτε έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί ΠΕΧΠ σε αυτές τις περιοχές (τα µόνα θετικά 
αποτελέσµατα, όχι ωστόσο σε επίπεδο προγράµµατος ολοκληρωµένης ανάπτυξης, έχουν προκύψει 
στην ορεινή Ναυπακτία, µέσω του προγράµµατος Leader και της συνέχειας του (2007-2013). 

• ∆εν έχουν εγκριθεί και τεθεί σε εφαρµογή ούτε καν µελέτες ΣΧΟΟΑΠ, οι οποίες θα µπορούσαν κάτω 
από προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ως αφετηρία για την βελτίωση του οικιστικού ιστού και για 
σταδιακή ενίσχυση του πλέγµατος ορεινών κωµοπόλεων. 

• ∆εν έχει εγκριθεί παροχή µεγαλύτερων κινήτρων σε επιχειρήσεις (ούτε σε αυτές του εναλλακτικού 
τουρισµού ή βιοτεχνίες παραδοσιακών προϊόντων) που εγκαθίστανται σ’ αυτές τις µειονεκτικές περιοχές 
σε σχέση µε τα κίνητρα που αφορούν σε όλη την Π∆Ε. 

 
Επισηµαίνεται ακόµη ότι οι συγκεκριµένες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ βρίσκονται σε συνάφεια µε τις σχετικά 
πρόσφατες κατευθύνσεις της Εδαφικής Ατζέντα 2020 – Εδαφικής Συνοχής, της κατεύθυνσης του ΓΠΧΣΑΑ, 
τους στόχους και τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό και αυτές του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-
2014). Πρέπει, ωστόσο να παρατηρηθεί ότι τόσο στο τριετές ΕΠ της Π∆Ε όσο και στο ΠΕΠ (2007-2013) δεν 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε δράσεις και έργα που υπηρετούν την εφαρµογή έστω και σηµειακά των 
εξεταζόµενων και αξιολογούµενων κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ. 
 
β. Αγροτικός χώρος 
Οι κύριες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά τις προσπάθειες αναβάθµισης του αγροτικού χώρου είναι 
‘’η συγκρότηση δικτύου αγροτικών κέντρων’’ και ‘’η ενίσχυση της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο µε την 
προώθηση ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων (αγροτουρισµός, οικο-τουρισµός, πολιτιστικά δίκτυα)’’. Ο 
απολογισµός της εφαρµογής και αυτών των κατευθύνσεων αξιολογείται ως µικρός για τους εξής λόγους: 
• δεν έχει συγκροτηθεί κανένα δίκτυο αγροτικών κέντρων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, έστω για την 

προώθηση ενός µόνο τοµέα (παραγωγικού ή περιβαλλοντικού) 
• στον πεδινό και παράκτιο χώρο είναι ιδιαίτερα µικρή η προώθηση ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

που να αναφέρονται για παράδειγµα στον αγροτουρισµό ή οικοτουρισµό, αλλά µε συνεχώς εντεινόµενο 
δυναµικό ρυθµό η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις πεδινές και ηµιορεινές εκτάσεις – περιοχές µε 
µεγάλη ηλιοφάνεια και αιολικών πάρκων σε ορισµένες περιοχές του ορεινού χώρου. 

Παρά το µικρό βαθµό εφαρµογής τους οι πιο πάνω κατευθύνσεις βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους 
και κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ (για δικτύωση των οικισµών και προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης – 
υπαίθρου µε παράλληλη προστασία και ανάδειξη του τοπίου και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων) 
καθώς και µε τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό (για τις περιοχές Β2 µε περιθώρια ανάπτυξης 
ήπιων, εναλλακτικών µορφών τουρισµού) 
 
γ. Παράκτιες περιοχές 
Οι δύο στρατηγικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ για την αναβάθµιση και βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων 
περιοχών είναι αλληλένδετες αλλά και ‘’εξειδικευµένες’’ σε ότι αφορά την χωροταξική τους διάσταση; 
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‘’ολοκληρωµένος φυσικός σχεδιασµός καθ’ όλο το µήκος του παράκτιου χώρου µε προτεραιότητα στις 
κρίσιµες περιοχές που δέχονται µεγάλες πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες’’ και ‘’η ενοποίηση και 
προώθηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων µε κατευθύνσεις προγραµµατικού χαρακτήρα ανά παράκτια 
ενότητα και θέσπιση κινήτρων – αντικινήτρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία µε σκοπό την οργανωµένη 
τουριστική αξιοποίηση επιλεγµένων ακτών που διαθέτουν φέρουσα ικανότητα’’. 
 
Η εφαρµογή αυτών των δύο κατευθύνσεων µπορεί να εκτιµηθεί ότι είναι σχεδόν µηδενική για τους εξής 
συγκεκριµένους λόγους: 
• δεν έχουν εκπονηθεί ούτε έχουν εγκριθεί µελέτες ή διαχειριστικά σχέδια αυτού του χαρακτήρα 
• δεν έχουν εγκριθεί ακόµη µελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ή ΠΟΑΠ∆ του ν. 2792/99, οι οποίες θα µπορούσαν να 

δώσουν ειδικότερες κατευθύνσεις φυσικού σχεδιασµού σε κάποιες έστω από τις κρίσιµες περιοχές. 
 
Είναι γεγονός ότι οι τελευταίες κατευθύνσεις, αναφερόµενες σε ειδικότερα θέµατα φυσικού σχεδιασµού και 
διαχείρισής του (µε τα ελληνικά δεδοµένα της τελευταίας 10ετίας) είναι λογικότερο να έχουν µηδαµινό βαθµό 
εφαρµογής όταν άλλες κατευθύνσεις που αφορούν σε θεσµοθέτηση του σχεδιασµού αστικών περιοχών 
έχουν πολύ µικρό βαθµό εφαρµογής. Σηµειώνεται, ωστόσο ότι οι αξιολογούµενες κατευθύνσεις είναι σε 
αρκετή συνάφεια µε τις αντίστοιχες του ΓΠΧΣΑΑ και του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό και σε ακόµη στενότερη 
συσχέτιση µε το σχέδιο ΕΠΧΣΑΑ για τον παράκτιο χώρο, το οποίο ως γνωστόν δεν έχει τεθεί σε ισχύ. 
 
∆ιαπιστώσεις – εκτιµήσεις – προτεινόµενα µέτρα, ενέργειες και δράσεις 
Από την αξιολόγηση που προηγήθηκε διαπιστώνεται όχι µόνο ένας εξαιρετικά µικρός απολογισµός 
εφαρµογής των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ για την αναβάθµιση κρίσιµων και ευαίσθητων 
περιοχών για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιφέρειας, όπως είναι ο ορεινός µειονεκτικός χώρος, ο αγροτικός 
χώρος και οι παράκτιες περιοχές µε τις τελευταίες να είναι οι περιοχές που δέχονται τις µεγαλύτερες πιέσεις 
άναρχης ή / και αυθαίρετης δόµησης (και σε ορισµένες ζώνες εκτεταµένες καταπατήσεις δηµόσιων 
εκτάσεων), αλλά και σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης και τις προοπτικές τους, 
διαπιστώνεται ότι είναι οι ευαίσθητες ζώνες των οποίων οι φυσικοί, παραγωγικοί και πολιτιστικοί 
πόροι συνεχώς υποβαθµίζονται. 
 
Ειδικά στην αξιολόγηση της εφαρµογής των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ που αναφέρονται στην αναβάθµιση 
των τριών κρίσιµων κατηγοριών περιοχών για ολόκληρο το ελληνικό χώρο (όχι µόνο για την Π∆Ε), φαίνεται 
καθαρά η έλλειψη πολιτικής βούλησης (σε όλα τα επίπεδα τοπικό, περιφερειακό, εθνικό), αλλά και η 
αδράνεια της διοίκησης (σε όλα πάλι τα επίπεδα ΟΤΑ, κρατική περιφέρεια, ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠΕΚΑ) να 
κατορθώσει να εγκρίνει και να διαχειρισθεί έστω και πιλοτικά κάποια από τα χωροταξικά εργαλεία που 
διαθέτει η πλούσια τις τελευταίες 10ετίες χωροταξική και πολεοδοµική µας νοµοθεσία ν. 2742/99 (ΠΕΧΠ, 
ΠΟΑΠ∆), ν. 2508/97 (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΡΣ) καθορίζοντας το τοπικό χωροταξικό υπόβαθρο για την βιώσιµη 
σχεδιασµένη ανάπτυξη αυτών των περιοχών. 
 
Τα µέτρα, οι ενέργειες και οι δράσεις για την αναβάθµιση των ορεινών µειονεκτικών περιοχών της 
περιφέρειας συµπίπτουν µε αυτά που ήδη προτάθηκαν στο κεφ. Α.1.1.β.2-3.1 (αξιολόγηση των στρατηγικών 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της θεµατικής ενότητας: οικιστικό δίκτυο) και συγκεκριµένα αυτά που 
προτείνονται για την στήριξη – ενίσχυση – δικτύωση των ορεινών κωµοπόλεων και ’’κεφαλοχωρίων’’ και των 
ευρύτερων περιοχών τους, οι οποίες κωµοπόλεις και κεφαλοχώρια ονοµατίζονται για κάθε ΠΕ. 
 
Τα κυριότερα µέτρα, οι ενέργειες και οι δράσεις για την αναβάθµιση του αγροτικού χώρου είναι: 
• µέτρα και δράσεις δραστικού περιορισµού της δόµησης και των αστικών και οικιστικών χρήσεων στη 

γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας όπως: ενεργοποίηση ΠΕΠ ή ΠΕΠ∆ µε αύξηση των ορίων 
κατάτµησης, περιορισµούς στις χρήσεις γης και στους όρους δόµησης, µέσω της έγκρισης τοπικών 
χωροταξικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) 

• αναδιάρθρωση καλλιεργειών, σε συνδυασµό µε την εκλογίκευση των συστηµάτων άρδευσης στο πλαίσιο 
µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την δραστική επέκταση και ενίσχυση της 
βιολογικής καλλιέργειας 

• αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και προαγωγή της καινοτοµίας (µε εκσυγχρονισµό 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων, βελτίωσης των σχετικών υποδοµών, αποκατάστασης του παραγωγικού δυναµικού που έχει 
πληγεί από φυσικές καταστροφές κ.α.) 

• µέτρα βελτίωσης του περιβάλλοντος και της υπαίθρου που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της 
γεωργικής γης 

• µέτρα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 
οικονοµικής δραστηριότητας (προώθηση ήπιων δραστηριοτήτων, αγροτουρισµός, οικοτουρισµός) 

• µέτρα και δράσεις προώθησης της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου και δικτύωσης των αγροτικών 
οικισµών µε τα γειτονικά αστικά κέντρα (βλέπ. Κεφ. Α.1.1.β.2-3.1) 

 
Τα κυριότερα µέτρα και δράσεις για την αναβάθµιση των παράκτιων περιοχών είναι: 
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• κατά προτεραιότητα εκπόνηση και έγκριση τοπικών χωροταξικών σχεδίων (ΓΠΣ ή ΠΟΑΠ∆), µέσω του 
οποίου θα µπορούν να ρυθµιστούν οι χρήσεις γης, οι όροι δόµησης, η δραστική µείωση συγκρούσεων 
γης, οι δυνατότητες ανάπτυξη ποιοτικού τουρισµού µε παράλληλη ανάδειξη των φυσικών – 
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και απαγόρευση χρήσεων και δραστηριοτήτων που 
υποβαθµίζουν το τοπίο και τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες αυτών των περιοχών. 

• Ειδική έµφαση και προτεραιότητα στον φυσικό και αναπτυξιακό τους σχεδιασµό πρέπει να επικεντρωθεί 
στις παράκτιες ζώνες που παρουσιάζουν περαιτέρω σαφείς δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του 
θαλάσσιου, ιστιοπλοϊκού τουρισµού όπως: 
- η παράκτια περιοχή Βαρθολοµιού έως Κυλλήνη 
- η παράκτια περιοχή δήµου Ήλιδας 
- η παράκτια περιοχή δήµου Ζαχάρως (ιαµατικές πηγές Καϊάφα) 
- µεγάλο τµήµα των δυτικών ακτών της ΠΕ Αιτωλ/νίας 
- παράκτιες περιοχές ∆. Ναυπακτίας 

 
Ανάγκη αναθεώρησης – εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 
Από τις προηγούµενες διαπιστώσεις και εκτιµήσεις προκύπτουν ορισµένες τροποποιήσεις, συµπληρώσεις 
και εξειδικεύσεις των κατευθύνσεων του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ, οι οποίες, ωστόσο, δεν µπορεί να 
θεωρηθούν ότι συνιστούν αναθεώρηση των στρατηγικών κατευθύνσεων αυτής της θεµατικής ενότητας, αλλά 
εξειδικεύσεις και µικρές τροποποιήσεις, οι οποίες υπαγορεύονται από τις νέες εξελίξεις που παρουσιάστηκαν 
την τελευταία 10ετία µε την µεγάλη επέκταση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στον αγροτικό και 
ορεινό χώρο και τις θετικές (υπό προϋποθέσεις) επιπτώσεις που και µελλοντικά θα έχουν στα εισοδήµατα 
των κατοίκων των περιοχών αυτών και στην κατεύθυνση για ενίσχυση της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο. 
 
Είναι σαφές ακόµη ότι χρειάζεται µεγαλύτερη έµφαση και εξειδίκευση (κατά ορεινή ενότητα), των 
ειδικών κατευθύνσεων και µέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και συγκράτηση του 
πληθυσµού και κυρίως των νέων στις περιοχές αυτές, που τεκµηριώθηκε από τα στοιχεία της τελευταίας 
10ετίας και την αξιολόγησή τους, ότι είναι οι πιο προβληµατικές αναπτυξιακά και δηµογραφικά ζώνες της 
Π∆Ε. 
 
Σε ότι αφορά ειδικότερα τις κρίσιµες (ευαίσθητες) παράκτιες περιοχές οι κατευθύνσεις χρειάζονται 
εξειδικεύσεις που θα αφορούν κυρίως στον προσδιορισµό των κρίσιµων περιοχών οι οποίες κατά 
προτεραιότητα θα σχεδιασθούν µε πιθανές συµπληρώσεις, εξειδικεύσεις στον χαρακτήρα της κάθε περιοχής 
µε κύρια χρήση την τουριστική. 
 
Προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης της Π∆Ε 
Σε ότι αφορά την χωρική αναβάθµιση των κρίσιµων ζωνών του ενδοπεριφερειακού χώρου για την επόµενη 
15ετία, οι προοπτικές βιώσιµης (αειφόρου) ανάπτυξης της περιφέρειας (µέσα από την συστηµατική των 
µέτρων και δράσεων και των εξειδικευµένων κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ γι’ αυτές τις περιοχές) είναι: 
• η ενίσχυση της ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµό, οικολογικού, πολιτιστικού, 

αθλητικού τουρισµού (rafting, ναυταθλητικός τουρισµός κ.α.)) και ειδικού τουρισµού (χιονοδροµικός 
τουρισµός στα Καλάβρυτα), στις µειονεκτικές περιοχές του ορεινού και αγροτικού χώρου µε παράλληλη 
ανάδειξη του τοπίου και του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών αυτών 

• η προώθηση αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας ορισµένα κλιµατολογικά 
πλεονεκτήµατα επιµέρους χωρικών ενοτήτων του αγροτικού και ορεινού χώρου της περιφέρειας (µεγάλη 
ηλιοφάνεια, υδάτινο δυναµικό, αιολικό δυναµικό) (βλέπε χάρτες εθνικού ενεργειακού σχεδιασµού για το 
2050 κεφ. Α.1.1.α.2-8) 

• η συστηµατικότερη προώθηση και ανάπτυξη βιολογικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, 
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των αγροτικών περιοχών της περιφέρειας (ιδιαίτερα 
εύκρατες κλιµατολογικές συνθήκες, εύφορα εδάφη στις δυναµικές ζώνες των πεδιάδων Αιτωλ/νίας, 
Ηλείας, πλούσια βιοποικιλότητα) 

• δραστικός περιορισµός της οικιστικής διάχυσης µέσα από την απαραίτητη έγκριση τοπικών χωροταξικών 
σχεδίων κατά προτεραιότητα στις ευαίσθητες και µε µεγάλες πιέσεις κρίσιµες παράκτιες περιοχές και 
στις αγροτικές και ορεινές περιοχές που διακρίνονται για την ένταξη σ’ αυτές περιοχών ζωνών 
προστασίας (Ramsar, Natura, τοπία φυσικού κάλλους, δάση κ.α) 


