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Α.1.1.β.3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 
Στα προηγούµενα κεφάλαια της µελέτης επιχειρήθηκε η καταγραφή των νεώτερων στοιχείων (από την 
χρονολογία θεσµοθέτησης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ), ανά θεµατική ενότητα των προδιαγραφών µε βάση τις 
οποίες εκπονήθηκε η µελέτη του ΠΠΧΣΑΑ. Στην καταγραφή, πάντα µε βάση τα νεώτερα διαθέσιµα στοιχεία, 
όσα ήταν σε θέση να ανακοινώσει επίσηµα η ΕΛΣΤΑΤ, έστω και µε προσωρινή µορφή1, ή µε βάση αυτά που 
συλλέχθηκαν από άλλες πηγές, αναλύθηκε η υπάρχουσα κατάσταση µε τις προβληµατικές ή θετικές της 
εκδοχές ανά θεµατική ενότητα. 
 
Στα κεφάλαια της ενότητας των προδιαγραφών Α.1.1.β.1 αξιολογήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση και οι 
προοπτικές της µε βάση πάντα τα νεώτερα στοιχεία ανά θεµατική ενότητα µε συνθετική θεώρηση των 
αναπτυξιακών και χωροταξικών δεδοµένων, ενώ στα κεφάλαια της ενότητας των προδιαγραφών Α.1.1..β.2 
αξιολογήθηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ ανά θεµατική ενότητα και το πρόγραµµα δράσης. 
 
Με βάση τις παραπάνω αξιολογήσεις διατυπώθηκαν πάντα ανά θεµατική ενότητα, οι συνολικές διαπιστώσεις 
και εκτιµήσεις που στηρίζονται στην αξιολόγηση, διατυπώθηκαν οι προοπτικές χωρικής ανάπτυξης και 
προτάθηκαν µέτρα, ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για την πληρέστερη δυνατή εφαρµογή του 
ΠΠΧΣΑΑ, του οποίου οι περισσότερες κατευθύνσεις δεν έχουν εφαρµοσθεί σε ικανοποιητικό ή έστω µέτριο 
βαθµό µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, αν και η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
βαθµό συνάφειας µε τα υπερκείµενα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασµού και µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές που έχουν χωρικές επιπτώσεις. 
 
Ανά θεµατική ενότητα ακόµη τεκµηριώθηκε, µε βάση τις παραπάνω αξιολογήσεις, σε ποια σηµεία υπάρχει 
ανάγκη εξειδίκευσης, συµπλήρωσης ή τυχόν αναθεώρησης των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ και 
διατυπώθηκαν σε γενικό επίπεδο οι προοπτικές για την αειφορική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 
 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο της µελέτης επιχειρείται µια σύνθεση όλων των προηγούµενων στοιχείων και 
πορισµάτων της αξιολόγησης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ, η οποία ωστόσο επικεντρώνεται στον εντοπισµό των 
στρατηγικών πρωτοβουλιών προτεραιότητας για την περιφέρεια που οφείλουν κατά την εκτίµηση και 
πρότασή µας να αποτελέσουν τα στρατηγικά πεδία (αναπτυξιακά και χωροταξικά) αιχµής-προτεραιότητας, 
έτσι όπως θεωρούµε ότι προέκυψαν από την αξιολόγηση των νέων δεδοµένων, την επικοινωνία µε τους 
αρµόδιους φορείς και µε γνώστες των κύριων προβληµάτων, των δυνατοτήτων και προοπτικών της 
συγκεκριµένης περιφέρειας στην πορεία της µε κατεύθυνση την βιώσιµη ανάπτυξη την επόµενη 15ετία. 
 
Τα στρατηγικά πεδία προτεραιότητας εκτιµούµε ότι είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα στον εκσυγχρονισµό και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

πρωτογενή τοµέα, µε παράλληλη έµφαση στην επέκταση της βιολογικής παραγωγής, στην προστασία 
της γης υψηλής παραγωγικότητας και στον εκσυγχρονισµό των δικτύων της. 

2. Ιδιαίτερη έµφαση στην εκτεταµένη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην περιοχή 
(φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού, βιοµάζα). 

3. Έµφαση στην επέκταση και ποιοτική ενίσχυση του τουρισµού ιδιαίτερα: α) στην περαιτέρω ανάδειξη και 
δικτύωση του αρχαιολογικού τριπόλου (Αρχαία Ολυµπία – Αρχαία Ήλιδα – Επικούρειος Απόλλων), β) 
στις παράκτιες ζώνες που έχουν περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης (ακτές ∆.Κυλλήνης-Ήλιδας, δυτικές 
ακτές Αιτ/νίας και παράκτιες περιοχές ∆.Ναυπακτίας) µε παράλληλο έλεγχο των συγκρούσεων γης και 
της διασφάλισης των περιβαλλοντικών πόρων και παράλληλα γ) στην συνεχή ενίσχυση ήπιων 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην ορεινή ενδοχώρα και στις παραλίµνιες ζώνες. 

4. Αξιοποίηση και ανάδειξη των σηµαντικών υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού της ευρύτερης 
περιοχής Πατρών στην έρευνα και τεχνολογία και την κοινωνία της πληροφορίας µε κατεύθυνση την 
στενότερη διασύνδεση µε παραγωγικές δραστηριότητες και τη διάχυση της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις 
της περιφέρειας. 

5. Ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εµπορίου και µεταφορών σε «προωθητική δραστηριότητα» για την 
ευρύτερη περιοχή Πατρών και το τρίπολο Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Μεσολόγγι/Αιτωλικό. 

6. Αύξηση και επέκταση των οργανωµένων υποδοχέων και εδαφικών τους εκτάσεων της βιοµηχανίας-
βιοτεχνίας µε παράλληλη συµπλήρωση-αναβάθµιση των υπαρχόντων υποδοµών και της θεσµοθέτηση 
νέων στα αστικά κέντρα που βρίσκονται σε περιοχές µε δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποίησης, 

                                            
1 Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο κεφ. Α.1.1.α.6 από την απογραφή του 2011, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ανακοινώσει «προσωρινά» 
στοιχεία πληθυσµού µόνο µέχρι το επίπεδο του καλλικράτειου δήµου, στοιχεία ενεργού πληθυσµού µόνο µέχρι το 
επίπεδο της Π.Ε. και στοιχεία απασχόλησης κατά παραγωγικό τοµέα µόνο µέχρι το επίπεδο της Περιφέρειας. Είναι 
προφανές ότι οι αναλύσεις, οι συγκρίσεις, ο εντοπισµός προβληµατικών καταστάσεων καθώς και θετικών εξελίξεων 
στους σχετικούς δείκτες και στα συµπεράσµατα και αξιολογήσεις έγιναν στο βαθµό που βασίζονταν σε επίσηµα στοιχεία 
έστω και προηγούµενων ετών της τελευταίας απογραφής εφ’ όσον αυτά υπήρχαν. 
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αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα και παράλληλα ενίσχυση της καθετοποίησης της 
επεξεργασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 

7. Έµφαση στην σταδιακή ανακοπή των εντεινόµενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της περιφέρειας µε 
απώτερο σκοπό την µελλοντική αναστροφή της αρνητικής αυτής εξέλιξης. 

8. Έµφαση στην ανάδειξη – αξιοποίηση των διεθνούς και εθνικής σηµασίας τοπίων της Π∆Ε, ως χωρικών 
ενοτήτων που θα εµπλουτίσουν τις προοπτικές για την αειφόρο ανάπτυξη της περιφέρειας, την ανάδειξη 
της βιοποικιλότητας της και την αξιοποίηση των πόρων της. 

 
Σε κάθε ένα από τα προηγούµενα στρατηγικά πεδία προτεραιότητας περιγράφονται συνοπτικά α) τα 
προβλήµατα-αδυναµίες και εµπόδια που πιθανόν να υπάρξουν την επόµενη 15ετία σύµφωνα και µε τις 
αναλύσεις και αξιολογήσεις των νεώτερων στοιχείων που προηγήθηκαν, καθώς και β) οι προοπτικές που 
ανοίγονται για την χωρική αναπτυξιακή πορεία των πεδίων προτεραιότητας. Σε κάθε στρατηγικό πεδίο 
επιχειρείται να προταθούν (µε βάση την προηγούµενη αξιολόγηση) µια ή περισσότερες πρωτοβουλίες 
προτεραιότητας µε κατεύθυνση την βιώσιµη ανάπτυξη της περιφέρειας. 
 
3.1 Ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα 
 
Η προτεραιότητα αιχµής που αποδίδεται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα έχει 
αναλυθεί, επισηµανθεί ως αναγκαιότητα και έχει τεκµηριωθεί από τα νεώτερα στοιχεία (ιδιαίτερα της 
τελευταίας 4ετίας της περιόδου της οικονοµικής κρίσης), όπου σύµφωνα µε έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ 
διαπιστώθηκε ότι ο πρωτογενής τοµέας όχι µόνο στην Π.∆.Ε. αλλά και σε αρκετές ακόµη περιφέρειες 
λειτουργεί ως καταφύγιο απέναντι στην οικονοµική αβεβαιότητα µε αποτέλεσµα να υπάρχει για πρώτη φορά 
τις τελευταίες δεκαετίες αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή. 
 
Οι προοπτικές είναι θετικές για την αύξηση και ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων του πρωτογενή της 
περιφέρειας και στις ιχθυοκαλλιέργειες και στα γεωργικά προϊόντα και στην κτηνοτροφία. 
Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ο κύριος εξαγωγικός κλάδος της περιφέρειας ιδίως της Αιτ/νίας µε εξαγωγές σε 
πολλές χώρες του κόσµου. Είναι ακόµη ο τοµέας που παρουσιάζει µεγάλη πρόοδο και στην έρευνα και 
καινοτοµία σε διεθνές επίπεδο. 
Στη βιολογική κτηνοτροφία σύµφωνα µε στοιχεία που ήδη έχουν αναφερθεί η Αιτ/νία καταλαµβάνει την 
πρώτη θέση στη χώρα. 
 
Τα βιολογικά γεωργικά προϊόντα της Π.∆.Ε. έχουν αυξηθεί αισθητά την τελευταία 10ετία, ενώ είναι 
σηµαντικός ο κατάλογος των γεωργικών προϊόντων που η περιφέρεια παράγει πάνω από το 10% της 
εγχώριας παραγωγής και σε ορισµένα κοντά ή πάνω και από το 20% της εγχώριας παραγωγής. 
 
Με αυτά τα δεδοµένα και τις ενθαρρυντικές τάσεις, οι προοπτικές για το µέλλον παρουσιάζονται θετικές, 
ιδιαίτερα µε τα στοιχεία των τελευταίων ετών και στις εξαγωγικές επιδόσεις της περιφέρειας. 
Προτεραιότητες αιχµής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και ιδιαίτερα στις δυναµικές 
ζώνες της φυτικής παραγωγής, της ζωϊκής παραγωγής και της ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και στα προϊόντα 
στα οποία ειδικεύεται η περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο είναι µεταξύ άλλων: 
- έµφαση στην επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας και της βιολογικής κτηνοτροφίας  
- προστασία, αναβάθµιση και χωρική οργάνωση των δυναµικών εδαφικών ζωνών του τοµέα (γη υψηλής 

παραγωγικότητας, δηµιουργία-οργάνωση εκτατικών κτηνοτροφικών πάρκων και δηµιουργία νέων 
βοσκότοπων-βελτίωση των υπαρχόντων) 

- χωρική οργάνωση των ιχθυοκαλλιεργειών µετά από συνολική ειδική µελέτη ΠΟΑΠ∆ για τµήµατα των 
δυτικών ακτών της Αιτ/νίας, των νήσων Εχινάδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και τµήµατος των ακτών του Αµβρακικού (που θα αναθεωρεί την µελέτη ΠΟΑΥ των Εχινάδων νήσων, η 
οποία είχε εκπονηθεί χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν εγκαταστάσεις των δυτικών ακτών Αιτ/νίας). Μέσα από 
αυτή την µελέτη θα µπορεί να αντιµετωπισθεί και η ρύθµιση στις συγκρούσεις χρήσεων γης σε 
σηµαντικά τµήµατα των δυτικών ακτών της Αιτ/νίας που πρέπει να σχεδιασθούν µε κατεύθυνση 
την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισµού και παραθερισµού που παρουσιάζει συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα και σ’ αυτόν τον τοµέα. 

 
Τα προβλήµατα-εµπόδια και οι αξεπέραστες καθυστερήσεις στην δηµιουργία, στον σχεδιασµό και την 
προστασία των οργανωµένων «παραγωγικών» εκτάσεων του πρωτογενή (όπως εκτατικά κτηνοτροφικά 
πάρκα, οριοθέτηση νέων βοσκότοπων, οριοθέτηση και προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας, 
χωροταξικές ρυθµίσεις ευνοϊκές για την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή ιδιαίτερα σ’ αυτές τις δυναµικές 
ζώνες και δυσµενείς για ασύµβατες µε τον τοµέα χρήσεις και δραστηριότητες), έχουν διατυπωθεί στα 
προηγούµενα κεφάλαια, µε κυριότερα τα γνωστά µειονεκτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα όλης της 
χώρας που χαρακτηρίζουν και αυτή την περιφέρεια2. 

                                            
2 Μικρός / πολυτεµαχισµένος κλήρος, ηλικιακή διάρθρωση αγροτικού πληθυσµού, ελλειπής εκπαίδευση / κατάρτιση 
αγροτών, αδυναµίες του τοµέα εµπορίας / διακίνησης αγροτικών προϊόντων, πληµµελής οργάνωση αγροτικών 
συνεταιρισµών κ.α. 
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Ωστόσο, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιφέρειας δίνουν δυνατότητες και προοπτικές 
σταδιακής ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας του τοµέα, ιδίως στις δυναµικές ζώνες της Π.∆.Ε., οι 
οποίες είναι: 
- ο κάµπος – πεδινές περιοχές της Ηλείας και οι πεδινές περιοχές Αγρινίου-Μεσολογγίου (για τα γεωργικά 

προϊόντα), 
- οι ηµιορεινές κυρίως περιοχές της Αιτ/νίας και δευτερευόντως της Ηλείας και Αχαϊας (για την 

κτηνοτροφία) και 
- οι περιοχές εσωτερικές υδάτων της Αιτ/νίας και Ηλείας και τµήµατα των δυτικών ακτών και των ακτών 

του Αµβρακικού στην Αιτ/νία για τις υδατοκαλλιέργειες. 
 
3.2 Προτεραιότητα στην εκτεταµένη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναµικού και των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας 
 
Η συγκεκριµένη προτεραιότητα τεκµηριώνεται από τις αξιολογήσεις που προηγήθηκαν και αναφέρονται στις 
ακόλουθες διαπιστώσεις: 
• Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µεγάλη εξάπλωση φωτοβολταϊκών σε όλη την περιφέρεια και 

ιδιαίτερα στις Π.Ε. Ηλείας και Αχαΐας (∆. ∆υτ. Αχαΐας, Κυλλήνης - Ανδραβίδας, Πηνειού, Ήλιδας και 
Πύργου). 

• Έχει εγκριθεί η αδειοδότηση σηµαντικού αριθµού αιολικών πάρκων στην ορεινή Β.Α. Αχαΐα και στην 
ορεινή ∆., Β.∆. και Ν.Α. Αιτ/νία (βλέπε κεφ.Α.1.1.α.6-1.2). Σηµειώνεται ότι οι εδαφικές περιοχές των 
πρώην καποδιστριακών δήµων Αποδοτίας, Πλατάνου και Θέρµου χαρακτηρίζονται ως περιοχές αιολικής 
προτεραιότητας (Π.Α.Π.2) από το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ ενώ όλες οι άλλες της Π.∆.Ε. ως περιοχές 
Αιολικής Καταλληλότητας 

• Οι µεγάλες συγκεντρώσεις µικρών υδροηλεκτρικών έργων χωροθετούνται στην Β.∆. Αιτ/νία και στην Β.Α. 
Αχαΐα και δευτερευόντως στην Ανατολική Ηλεία (βλέπε κεφ.Α.1.1.α.6-1.2) 

• Υπάρχει µικρός αριθµός επενδύσεων στην βιοµάζα σε Αχαΐα και Αιτ/νία 
• Υπάρχουν ανοικτές οι προοπτικές και δυνατότητες για αξιοποίηση προσδοκόµενων κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιοχή της Ηλείας 
 
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις και δεδοµένα και τις ευνοϊκές προοπτικές που παρουσιάζονται για την Π∆Ε, 
η συγκεκριµένη προτεραιότητα στον τοµέα ενεργειακού δυναµικού και ΑΠΕ αποτελεί στοιχείο αναθεώρησης 
και εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ ανοίγοντας µια νέα προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης της περιφέρειας. 
 
3.3 Έµφαση και προτεραιότητα στην επέκταση και ποιοτική αναδιάρθρωση / ανασυγκρότηση του 
τουριστικού τοµέα 
 
Όπως ήδη έχει επισηµανθεί σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της Π.∆.Ε. είναι ο πλούτος της σε διεθνούς 
και εθνικής σηµασίας φυσικούς και πολιτιστικούς-αρχαιολογικούς πόρους τους περισσότερους από τους 
οποίους (σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία και την αξιολόγησή τους) δεν έχει αξιοποιήσει ως 
ελκυστικούς τουριστικούς προορισµούς µε συνέπεια η περιφέρεια να µην παρουσιάζει ακόµη µεγάλη 
τουριστική ανάπτυξη (σε σύγκριση µε άλλες περιφέρειες), παρά την σαφή αύξηση των ξενοδοχειακών και 
γενικότερα τουριστικών υποδοµών την τελευταία 10ετία. 
 
Οι προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθµισης του τουριστικού τοµέα της περιφέρειας 
την επόµενη 15ετία, µε βάση την µεγάλη αξία των σχετικά αναξιοποίητων τουριστικών πόρων της περιοχής 
και τις τάσεις που προκύπτουν από τα νεώτερα στοιχεία διαπιστώνεται και εκτιµάται ότι είναι σηµαντικές.  
 
Οι αιχµές προτεραιότητας σε ότι αφορά την χωρική εξειδίκευση στην ενίσχυση, επέκταση και ποιοτική 
αναδιάρθρωση του τοµέα είναι οι ακόλουθοι: 
• έµφαση στην ανάδειξη του αρχαιολογικού-πολιτιστικού τριπόλου (Αρχαίας Ολυµπίας, Αρχαίας Ήλιδας, 

Επικούρειου Απόλλωνα), µε παράλληλη αναβάθµιση των υποδοµών και του ρόλου του λιµένα 
Κατάκολου ως βασικού  προορισµού –υποδοχής τουριστών µέσω ελλιµενισµού πλοίων αναψυχής 
(κρουαζιερόπλοιων) και της αναβάθµισης της οδικής του σύνδεσης µε Αρχαία Ολυµπία. Παράλληλη 
δικτύωση της περιοχής του «αρχαιολογικού τριπόλου» µε τους άλλους διεθνείς τουριστικούς 
προορισµούς του εθνικού χώρου που βρίσκονται σε γειτονικές περιφέρειες (∆ελφοί, ∆ωδώνη, 
Επίδαυρος) που καθιστούν απαραίτητη και γι’ αυτό το λόγο την ολοκλήρωση των µεγάλων έργων 
µεταφορών (Ιόνια Οδός, Ολυµπία Οδός, ∆ιαγώνιος, εθνικός / διαπεριφερειακός άξονας Πύργος-Αρχαία 
Ολυµπία-Τρίπολη-Άργος-Επίδαυρος) 

• έµφαση στην επέκταση – ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών στις παράκτιες ζώνες που 
παρουσιάζουν περαιτέρω δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του τουρισµού όπως: α) η παράκτια 
περιοχή Βαρθολοµιού έως Κυλλήνη β) η παράκτια περιοχή ∆ήµου Ήλιδας, γ) η παράκτια περιοχή ∆ήµου 
Ζαχάρως µε επίκεντρο την αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών Καϊάφα (θεραπευτικός τουρισµός) δ) 
µεγάλο τµήµα των δυτικών ακτών της Π.Ε. Αιτ/νίας που είναι αναξιοποίητο τουριστικά και παρουσιάζει 
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συγκριτικό πλεονέκτηµα σε επίπεδο εθνικό και διεθνές (Αδριατικός διάδροµος) για ανάπτυξη του 
θαλάσσιου, ιστιοπλοϊκού και αλιευτικού τουρισµού και ε) παράκτιες περιοχές ∆. Ναυπακτίας. 

 
Ο χωροταξικός – αναπτυξιακός σχεδιασµός των παραπάνω περιοχών είναι προτεραιότητας αιχµής για την 
δραστική µείωση των συγκρούσεων γης (µε ανταγωνιστικές αλλά ασύµβατες µε τον ποιοτικό τουρισµό 
δραστηριότητες) και παράλληλη ανάδειξη των φυσικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων των 
περιοχών αυτών. 
• συστηµατική ενίσχυση των ήπιων εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην ορεινή ενδοχώρα (που 

αποτελεί σύµφωνα µε τις προοπτικές των νεώτερων στοιχείων το αναπτυξιακό καταφύγιο για τις 
περιοχές αυτές και την συγκράτηση των κατοίκων τους) καθώς και στις παραλίµνιες ζώνες κυρίως της 
Αιτ/νίας. 

• ενίσχυση συγκεκριµένων ειδικών µορφών τουρισµού όπως: α) χιονοδροµικός τουρισµός στην 
ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων και Χελµού (χιονοδροµικό κέντρο, οργάνωση αγώνων Downhill για 
αναβάτες – νέο ποδηλατικό µονοπάτι), β) θεραπευτικός τουρισµός (ιαµατικές πηγές Καϊάφα, Κυλλήνης, 
Κουνουπελίου και αυτές της Π.Ε. Αιτ/νίας) που όπως αναφέρθηκε όχι µόνο δεν έχουν αξιοποιηθεί 
τουριστικά µέχρι σήµερα, αλλά και οι παλιές εγκαταστάσεις σε ορισµένες απ’ αυτές υποβαθµίζονται και 
υπολειτουργούν, γ) θαλάσσιος, ιστιοπλοϊκός τουρισµός και τουρισµός κρουαζιέρας µε σύγχρονες 
µαρίνες και εξοπλισµένα λιµάνια κρουαζιέρας (Κατάκολο, Πάτρα). 

• Ανάπτυξη του τουρισµού των πόλεων (αστικού τουρισµού) παράλληλα µε την ενίσχυση του συνεδριακού 
τουρισµού µε αιχµή την Πάτρα (η οποία υστερεί φανερά στην τουριστική της ανάπτυξη), αλλά και άλλων 
αστικών κέντρων της περιφέρειας που έχουν αναξιοποίητους τουριστικούς πόρους, ιστορικούς, 
αρχαιολογικούς, αρχιτεκτονικούς µε την ανάδειξη των ιστορικών πυρήνων και κέντρων τους (Μεσολόγγι, 
Ναύπακτος, Αίγιο, Αγρίνιο, Βόνιτσα κ.α.). 

 
3.4 Ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση των σηµαντικών υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού 
στην έρευνα και τεχνολογία και την κοινωνία της πληροφορίας στην ευρύτερη περιοχή Πατρών  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Πάτρα έχει χαρακτηρισθεί ως Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας (ΠΠΚ) 
διαθέτοντας σηµαντικότατες υποδοµές στην έρευνα και τεχνολογία οι οποίες ωστόσο δεν έχουν αξιοποιηθεί 
στον αναµενόµενο βαθµό λόγω ελλειµµάτων διασύνδεσης των ερευνητικών φορέων µε τις επιχειρήσεις και 
τις παραγωγικές δραστηριότητες και τη διάχυση της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. 
 
Με αυτά τα δεδοµένα αποτελεί προτεραιότητα αιχµής η ευρύτερη δυνατή συνεργασία και ο συστηµατικός 
συντονισµός της Π∆Ε µε τους ερευνητικούς φορείς και τα εµποροβιοµηχανικά επιµελητήρια των τριών ΠΕ 
για την στενότερη διασύνδεση µε τις επιχειρήσεις και την διάχυση της καινοτοµίας σε αυτές. Σηµειώνεται ότι 
στα πλαίσια του ΕΠ Έρευνας και Τεχνολογίας του ΠΕΠ (2007-2013) είναι σε εξέλιξη και λειτουργία ειδικά 
προγράµµατα ανάπτυξης της έρευνας / τεχνολογίας και καινοτοµίας, όπως ο ‘’Θαλής’’, ‘’Ηράκλειτος ΙΙ’’. 
 
3.5 Ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εµπορίου και µεταφορών σε ‘’προωθητική δραστηριότητα για 
την ευρύτερη περιοχή Πατρών και το τρίπολο Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Μεσολόγγι / Αιτωλικό 
 
Ο ρόλος αυτού του στρατηγικού πεδίου (ή κατεύθυνσης) προτεραιότητας για την ανέλιξη της Π.∆.Ε. είναι 
καθοριστικός για την αναβαθµισµένη λειτουργία της ως νότιας δυτικής πύλης της χώρας και ως 
εµπορευµατικού και διαµετακοµιστικού κόµβου στο κέντρο του ∆υτικού ∆ιαµερίσµατος της χώρας και του 
Αδριατικού ∆ιαδρόµου. 
 
Έργα-πρωτοβουλίες αιχµής, πρώτης προτεραιότητας µε ορίζοντα υλοποίησής τους το τέλος αυτής της 
(παρατεινόµενης µέχρι το 2015) προγραµµατικής περιόδου είναι : 
- η σιδηροδροµική και οδική εξυπηρέτηση του λιµένα της Πάτρας 
- η αναβαθµισµένη οδική σύνδεση του λιµένα Πλατυγιαλίου και της ΝΑΒΙΠΕ µε την Ιονία οδό 
- η χωροθέτηση και δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου σε εγγύτητα µε τον νέο λιµένα Πατρών 
- η σιδηροδροµική σύνδεση της ΒΙΠΕ Πατρών µε τον λιµένα της Πάτρας και τον σιδηροδροµικό ΠΑΘΕ 
 
Έργα πρώτης προτεραιότητας µε ορίζοντα µεσοπρόθεσµο στα πλαίσια αυτού του στρατηγικού πεδίου (µέχρι 
το τέλος της επόµενης προγραµµατικής περιόδου) είναι: 
- ο προγραµµατισµός και υλοποίηση του εµπορικού τµήµατος του λιµένα Πατρών που δεν έχει ξεκινήσει, 

ούτε περιλαµβάνεται ως έργο σ’ αυτή την προγραµµατική περίοδο 
- η ολοκλήρωση της κατασκευής της «∆ιαγωνίου», της Ολυµπίας Οδού και της Ιονίας Οδού. 
- Ολοκλήρωση της αναβαθµισµένης σιδηροδροµικής σύνδεσης του λιµένα Πατρών και µε Πύργο-

Καλαµάτα 
- η ολοκλήρωση την προγραµµατική περίοδο µετά το 2020 του δυτικού σιδηροδροµικού άξονα Ιωάννινα – 

Αγρίνιο- Αντίρριο µετά από µελέτη της βιωσιµότητας του 
 
Με αυτή την δέσµη των έργων εκπληρώνονται όχι µόνο οι προοπτικές της ανάδειξης των υπηρεσιών 
διεθνούς εµπορίου και µεταφορών των δύο λιµένων µε ενεργητικές αναπτυξιακές δυνατότητες για ολόκληρη 
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την Π.∆.Ε. αλλά εκπληρώνεται και ο στρατηγικός στόχος του ΠΠΧΣΑΑ της αναβάθµισης της περιφέρειας ως 
κόµβου συνδυασµένων µεταφορών. 
 
Τα προβλήµατα-εµπόδια για την υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας έχουν αναλυθεί διεξοδικά κατά τις 
προηγούµενες αξιολογήσεις. Τα αναφέρουµε πολύ συνοπτικά: 
- οι καθυστερήσεις στην αναβαθµισµένη σιδηροδροµική σύνδεση του λιµένα Πατρών λόγω κυρίως του 

µεγαλύτερου κόστους της υπογειοποίησης της σιδηροδροµικής γραµµής εντός του αστικού ιστού της 
πόλης 

- οι καθυστερήσεις στο έργο οδικής σύνδεσης του Πλατυγιαλιού µε την Ιόνια Οδό 
- η µη χωροθέτηση ακόµη του εµπορευµατικού κέντρου Πατρών καθώς και οι καθυστερήσεις στην 

κατασκευή των υπόλοιπων σηµαντικότατων για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιφέρειας µεταφορικών 
έργων 

 
3.6 Αύξηση και επέκταση των οργανωµένων υποδοχέων και εδαφικών εκτάσεων της βιοµηχανίας – 
βιοτεχνίας 
 
Για λόγους µεγαλύτερης και σωστότερα σχεδιασµένης απόδοσης του δευτερογενή τοµέα παραγωγής αλλά 
και για την δραστική µείωση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων του στο οικιστικό ή φυσικό περιβάλλον 
κεντρ8ική κατεύθυνση του ΕΠΧΣΑΑ για την βιοµηχανία είναι η αύξηση των οργανωµένων – σχεδιασµένων 
χώρων υποδοχής της βιοµηχανίας – βιοτεχνίας από την διάσπαρτη και άναρχη διάρθρωσή της. Σε 
συσχέτιση και µε την προτεραιότητα για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα της οποίας 
ένα βασικό στοιχείο είναι η ενίσχυση της καθετοποίησης (µεταποίησης) των προϊόντων του πρωτογενή 
εκτιµάται ότι υπάρχουν προοπτικές σταδιακής ανάπτυξης του δευτερογενή τοµέα στις ευρύτερες περιοχές 
των µεγαλύτερων αστικών κέντρων της περιφέρειας και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και κατά 
µήκος των δύο διευρωπαϊκών αξόνων µε µεγαλύτερη εστίαση στον κλάδο της µεταποίησης τροφίµων, ο 
οποίος και µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι ο πρώτος κλάδος µεταποίησης µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο 
της Π∆Ε. 
 
Ως προτεραιότητες αιχµής για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού πεδίου προτεραιότητας εκτιµάται ότι 
είναι οι ακόλουθες δράσεις – ενέργειες: 
- σηµαντική επέκταση της ΒΙΠΕ Πατρών και σιδηροδροµική της σύνδεση µε λιµένα Πατρών και 

σιδηροδροµικό ΠΑΘΕ 
- ουσιαστική ενεργοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου µε ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης µε Ιονία Οδό 

και ολοκλήρωση της τελευταίας 
- εξυγίανση και βελτίωση του εξοπλισµού του ΒΙΟΠΑ Πατρών 
- ενεργοποίηση Επιχειρηµατικών Πάρκων στο Αγρίνιο, στο Αίγιο, στο Μεσολόγγι, στο δίπολο Πύργος – 

Πάτρα, στο Ναύπλιο και στη βόρεια Ηλεία. 
 
Οι µεγάλες καθυστερήσεις στην προώθηση και έγκριση των τοπικών χωροταξικών (ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ) 
που προβλέπουν και προτείνουν συγκεκριµένους χώρους υποδοχής της βιοµηχανίας – βιοτεχνίας, 
είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα – αδυναµίες που πρέπει να αντιµετωπισθούν για αυτή την 
προτεραιότητα αιχµής, καθώς και οι αντίστοιχες καθυστερήσεις στην προώθηση των έργων µεταφορικής 
υποδοµής που αναβαθµίζουν σηµαντικά την προσπελασιµότητα στους βασικότερους οργανωµένους 
χώρους υποδοχής της βιοµηχανίας (ΒΙΠΕ Πατρών, ΝΑΒΙΠΕ Αστακού). 
 
3.7 Προτεραιότητα στην σταδιακή ανακοπή των εντεινόµενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων µε 
απώτερο σκοπό την µελλοντική αναστροφή της αρνητικής αυτής εξέλιξης  
 
Από την ανάλυση των νεώτερων στοιχείων και τις αξιολογήσεις και διαπιστώσεις που ακολούθησαν έχει 
τεκµηριωθεί η ανησυχητική εξέλιξη για την κοινωνική, οικονοµική και εδαφική συνοχή της 
περιφέρειας της εντεινόµενης διεύρυνσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που χαρακτηρίζει 
την περίοδο της οικονοµικής ύφεσης και κρίσης. Επισηµαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση µε 
την ευρωπαϊκή πολιτική για την επίτευξη οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως βέβαια και σε 
ανατροπή της στρατηγικής κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ για άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 
 
Με αυτά τα δεδοµένα η προτεραιότητα ως πρώτο βήµα της ανακοπής των εντεινόµενων ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων και σε δεύτερο βήµα την µελλοντική αναστροφή αυτής της εξέλιξης θεωρούµε ότι είναι µια από 
τις σηµαντικότερες προτεραιότητες του ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε για την περίοδο 2011-2026 γιατί σε αντίθετη 
περίπτωση θα υπονοµευθούν οι όποιες προσπάθειες βιώσιµης ανάπτυξης της περιφέρειας. 
 
Προτεραιότητα αιχµής αυτού του στρατηγικού πεδίου είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων εγκατάλειψης 
και υποβάθµισης των µειονεκτικών ορεινών περιοχών, που αποτελούν την πλέον αδύναµη και ευαίσθητη 
χωρική υπο-ενότητα της περιφέρειας. 
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Τα µέτρα και οι δράσεις α΄ προτεραιότητας για την στήριξη των µειονεκτικών ορεινών περιοχών έχουν ήδη 
διατυπωθεί στο κεφάλαιο Α.1.1.β.2-3.1 και Α.1.1.β.2-3.4 αξιολόγησης της εφαρµογής των στρατηγικών 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ και αφορούν κυρίως την ενδυνάµωση µε διοικητικές εξυπηρετήσεις και 
κοινωνικό εξοπλισµό των ορεινών αγροτικών κέντρων – κωµοπόλεων και κεφαλοχωρίων την βελτίωση της 
προσπέλασης και συγκοινωνιακής σύνδεσης, την ενίσχυση µε κίνητρα και ευνοϊκές ρυθµίσεις του 
εναλλακτικού τουρισµού (οικοτουρισµού, αγροτουρισµού, φυσιολατρικού τουρισµού κ.α.), της παροχής 
επιδότησης µεγαλύτερης από αυτές που παρέχονται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) για επενδύσεις 
στην ευρύτερη περιοχή των ορεινών κωµοπόλεων κ.α. 
 
3.8 Έµφαση στην ανάδειξη και παραγωγική αξιοποίηση των διεθνούς και εθνικής σηµασίας τοπίων 
της Π∆Ε 
 
Έχει επισηµανθεί σε διάφορα κεφάλαια της αξιολόγησης ότι ένα από τα σηµαντικότερα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της Π∆Ε είναι οι διεθνούς και εθνικής σηµασίας φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, οι οποίοι 
διαµορφώνουν ανάλογης σηµαντικότητας τοπία, ως ιδιαίτερης ελκυστικότητας και αισθητικής χωρικές 
τοπιακές υποενότητες. Η διατήρηση και στις επόµενες γενεές αυτών των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
αποδίδει προστιθέµενη αξία στην περιφέρεια. 
 
Η νέα αυτή προσέγγιση του χώρου ήδη έχει τονιστεί ότι αποτελεί οπωσδήποτε πεδίο αναθεώρησης του 
ΠΠΧΣΑΑ στα πλαίσια της εναρµόνισης του µε την ευρωπαϊκή πολιτική για το τοπίο. 
 
Στη Β΄ φάση της µελέτης θα εξειδικευτούν οι τοπιακές αυτές χωρικές υποενότητες και οι επιµέρους ενέργειες 
και δράσεις (οι κύριες έχουν ήδη διατυπωθεί στο κεφ. Α.1.1.β.2-3.2) µε σκοπό όχι µόνο την προστασία, 
διατήρηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας τους για τις επόµενες γενιές, αλλά και την παράλληλη ένταξη σ’ 
αυτές ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων εναρµονισµένων µε τον χαρακτήρα και την βιωσιµότητα των 
πλουτοπαραγωγικών της πόρων (φυσικών και πολιτιστικών).  
 
Τέτοιες δραστηριότητες είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε όσα απ’ αυτά οι παραπάνω ενότητες 
παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, οι ήπιες µορφές µεταποίησής τους, η ανάπτυξη συγκεκριµένων 
συµβατών µε το χαρακτήρα τους ήπιων εναλλακτικών µορφών τουρισµού, αλλά και ήπιας αξιοποίησης 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε όρους και περιορισµούς που δεν θίγουν την αισθητική του τοπίου. 
 
Με αυτήν την νέα στρατηγική κατεύθυνση οι χωρικές αυτές ενότητες µπορεί να αποτελέσουν εστίες έλξης και 
ποιότητας της παραγωγής αλλά και εµπλουτισµού της ποικιλότητας των χωρικών ενοτήτων της περιφέρειας 
προς τον στόχο για αειφόρο ανάπτυξή της. 


