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Θεµατική ενότητα – πεδίο: Α.1.1.β.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 
 

Α/α Πεδίο–σηµείο αξιολόγησης της εφαρµογής 
των κατευθύνσεων ΠΠΧΣΑΑ 

Βαθµός Αξιολόγη-
σης σηµαντικότητας 
συνάφειας της 
κατεύθυνσης  

Βαθµός αξιολό-
γησης εφαρµογής 
της κατεύθυνσης - 
παρέµβασης  

∆ιαφορές-αποκλίσεις που προκύπτουν 
από νεώτερα στοιχεία 

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

 α. ορεινός χώρος     
1. Προώθηση ολοκληρωµένης ανάπτυξης 

µειονεκτικών περιοχών ορεινής ενδοχώρας 
3 1 ∆εν έχουν εκπονηθεί, ούτε έχουν εγκριθεί 

ΠΕΧΠ σε µειονεκτικές, φθίνουσες ορεινές 
περιοχές και πολύ λιγότερο δεν έχουν 
προωθηθεί προγράµµατα ολοκληρωµένης 
ανάπτυξης αυτών των περιοχών. Τα µόνα 
θετικά αποτελέσµατα έχουν προκύψει µέσω 
του προγράµµατος Leader στην ορεινή 
Ναυπακτία 

Η συγκεκριµένη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι σε υψηλό βαθµό συνάφειας µε τις κατευθύνσεις 
της Εδαφικής Ατζέντα 2020 – Εδαφικής Συνοχής, τις κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ, και τις κατευθύνσεις του 
τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014)   

2. Συγκρότηση ορεινών κέντρων. ∆ηµιουργία 
ενός συνεκτικού πλέγµατος ορεινών 
κωµοπόλεων µε προγραµµατισµό έργων 
υποδοµής σε επίπεδο ορεινής 
µικροπεριφέρειας και βελτίωση του οικιστικού 
ιστού στους ορεινούς οικισµούς 

3 2- ∆εν προχώρησε ο σχεδιασµός σε επίπεδο 
ορεινών µικροπεριφερειών (µε την εκπόνηση 
για παράδειγµα µελετών ΠΕΧΠ), αλλά ούτε σε 
επίπεδο ΣΧΟΟΑΠ για να λειτουργήσουν ως 
αφετηρία της βελτίωσης του οικιστικού ιστού 
και ανάδειξης του πλέγµατος των ορεινών 
κωµοπόλεων 

Η συγκεκριµένη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι σε υψηλό βαθµό συνάφειας µε τις κατευθύνσεις 
της Εδαφικής Ατζέντα 2020 – Εδαφική Συνοχής, τις κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ µε τις κατευθύνσεις του 
τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014)   

3. Στήριξη της επιχειρηµατικότητας µε παροχή 
κινήτρων για προώθηση εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού (µε ανάδειξη φυσικών 
/πολιτιστικών πόρων), προώθηση – ανάπτυξη 
της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας παραδοσιακών 
προϊόντων 

3 1 ∆εν έχει υιοθετεί παροχή µεγαλύτερων 
κινήτρων σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται 
σε ορεινές περιοχές, ούτε για ειδικές 
κατηγορίες επιχειρήσεων (εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού, βιοτεχνίες παραδοσιακών 
προϊόντων κ.α)  

Η συγκεκριµένη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι σε υψηλό βαθµό συνάφειας µε την αντίστοιχη 
κατεύθυνση και τον καθορισµό των ορεινών περιοχών της Π∆Ε ως περιοχών (Β2) µε περιθώρια ανάπτυξης 
ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, περιοχών (Γ3) (ορεινού τµήµα του ∆ήµου µε µειονεκτικά 
χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλαλες από τον τουρισµό), και ορεινών περιοχών (ΣΤ ) (άνω των 
600µ.) όπως αυτές καθορίζονται στο ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό. Βρίσκονται επίσης σε συνάφεια µε τις 
κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ για στήριξη των µειονεκτικών περιοχών του ορεινού χώρου και των αντίστοιχων 
κατευθύνσεων του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) 

 β. αγροτικός χώρος     
1. Συγκρότηση δικτύου αγροτικών κέντρων και 

βελτίωση της ποιότητας ζωής σε παράλληλη 
διατήρηση της ποικιλοµορφίας του αγροτικού 
τοπίου 

3 2- ∆εν έχει συγκροτηθεί κανένα δίκτυο αγροτικών 
κέντρων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο 
στην Π∆Ε. Αφετηρία µπορεί υπό 
προϋποθέσεις να αποτελέσει η συγκρότηση 
των νέων δήµων 

Η κατεύθυνση βρίσκεται σε υψηλό βαθµό συνάφειας µε τις στόχους και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του 
ΓΠΧΣΑΑ για δικτύωση των οικισµών και την προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου µε 
παράλληλη προστασία και ανάδειξη του τοπίου και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

2. Ενίσχυση της πολυαπασχόλησης στην 
ύπαιθρο µε την προώθηση ήπιων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(αγροτουρισµός, οικο-τουρισµός, πολιτιστικά 
δίκτυα κ.α.) 

3 1+ Στον πεδινό και παράκτιο αγροτικό χώρο είναι 
ιδιαίτερα µικρή η προώθηση ήπιων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(αγροτουρισµού, οικο-τουρισµού) ενώ 
τελευταία υπάρχουν πρωτοβουλίες 
συνεργασιών σε ζητήµατα πολιτιστικού 
τουρισµού και πολιτιστικών δικτύων (Αρχαία 
Ολυµπία – Αρχαία Ήλιδα) 

Η κατεύθυνση βρίσκεται σε συνάφεια µε τους στόχους και τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό 
και µάλιστα µε τις κατευθύνσεις για τις περιοχές (Β2) µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού  

 γ. παράκτιες περιοχές     
1. Ολοκληρωµένος φυσικός σχεδιασµός καθ’ όλο 

το µήκος του παράκτιου χώρου µε 
προτεραιότητα στις κρίσιµες περιοχές που 
δέχονται µεγάλες πιέσεις από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. Σ’ αυτά τα πλαίσια 
επικαιροποίηση ρυθµίσεων ΖΟΕ στα πλαίσια 
των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ µε βάση τον 
περιφερειακό σχεδιασµό και µε στόχο την 
ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού – 
παραθερισµού στις παράκτιες περιοχές µε 
παράλληλη προστασία των ευαίσθητων 
οικοσυστηµάτων 

3 1 ∆εν έχουν εγκριθεί (ούτε είχαν εκπονηθεί) 
µελέτες αυτού του χαρακτήρα. Οι µόνες 
µελέτες (που δεν έχουν ακριβώς αυτό το 
αντικείµενο) που έχουν εγκριθεί είναι η µελέτη 
γενικών κατευθύνσεων για την χωροθέτηση 
ΠΕΡΠΟ ν. Αιτωλ/νίας ((ΦΕΚ 1027/∆/2001) και 
η µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Π∆Ε (µε 
γενικότερο αντικείµενο). 
Μελέτες ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΠΟΑΠ∆ δεν έχουν 
εγκριθεί που µπορούσαν να δώσουν 
ειδικότερες κατευθύνσεις φυσικού σχεδιασµού 
σε κάποιες από τις κρίσιµες περιοχές 

Οι συγκεκριµένες στρατηγικές κατευθύνσεις (1 και 2) του ΠΠΧΣΑΑ, όπως είναι διατυπωµένες είναι πιο 
εξειδικευµένες για τον παράκτιο χώρο και τον ολοκληρωµένο φυσικό σχεδιασµό του, από τις αντίστοιχες 
αναφορές / κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ και του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό αν και είναι σε συνάφεια µε τους 
στόχους και κατευθύνσεις των δύο αυτών πλαισίων. Βρίσκονται σε στενότερη συσχέτιση και εξειδίκευση µε 
τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον παράκτιο χώρο το οποίο δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Οι 
φιλόδοξες αυτές στρατηγικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ θα µπορούσαν να προσαρµοστούν ώστε να βρουν 
εφαρµογή στις πιο κρίσιµες παράκτιες ενότητες της περιφέρειας    

2. Ενοποίηση και προώθηση ειδικών 
διαχειριστικών σχεδίων µε κατευθύνσεις 
προγραµµατικού χαρακτήρα ανά παράκτια 
ενότητα και θέσπιση κινήτρων – αντικινήτρων 
για την ιδιωτική πρωτοβουλία µε σκοπό την 
τουριστική αξιοποίηση µε οργανωµένο τρόπο 
επιλεγµένων ακτών που διαθέτουν φέρουσα 
ικανότητα 

3 1 ∆εν έχει προωθηθεί κανένα ειδικό 
διαχειριστικό σχέδιο για έστω µια πιλοτική 
παράκτια ενότητα (από αυτές που έχουν 
προσδιορισθεί στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ) 

 

 
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) 
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