
 
 
Θεµατική ενότητα – πεδίο: Α.1.1.β.2-2.β: Αναπτυξιακό πλαίσιο – παραγωγικές δραστηριότητες 
 

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

Βαθµός αξιολόγησης 
σηµαντικότητας – 
συνάφειας 
κατεύθυνσης 

Βαθµός 
αξιολόγησης 
εφαρµογής της 
κατεύθυνσης 

∆ιαφορές-αποκλίσεις που προκύπτουν από νεώτερα 
στοιχεία 

Παρατηρήσεις / σχόλια ως προς την αξιολόγηση, τις ερµηνείες των αποκλίσεων από 
τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ και τις συνάφειες, συνέργειες ή αποκλίσεις άλλων 
πολιτικών 

β.1 Πρωτογενής τοµέας     
1. Ανταγωνιστική λειτουργία του πρωτογενή 

τοµέα µε: ανάπτυξη / διάδοση οικολογικών 
καλλιεργειών, βελτίωση των αγροτικών και 
αλιευτικών υποδοµών και έµφαση στα 
προϊόντα ονοµασίας προέλευσης 

3 -3 • Την τριετία 2008-10 η αύξηση της απασχόλησης στον 
πρωτογενή σε σχέση µε την ποσοστιαία µεταβολή της 
στην Π∆Ε φθάνει το +12,4% (µελέτη ΠΑΣΕΓΕΕ) 

• Ανάπτυξη αισθητή της βιολογικής γεωργίας στην Π∆Ε, 
µεγαλύτερη στην Αιτωλ/νία 

• Μικρή πρόοδος στην αύξηση πιστοποιηµένων προϊόντων 
µε ονοµασία προέλευσης 

• Παραµένουν οι εγγενείς διαρθρωτικές αδυναµίες του 
τοµέα (µικρός/ πολυτεµαχισµένος κλήρος, ελλειπής 
εκπαίδευση/ κατάρτιση αγροτών, ηλικιακή διάρθρωση 
αγροτικού πληθυσµού, αδυναµίες τοµέα εµπορίου / 
διακίνησης αγροτικών προϊόντων κ.α.) 

• Αξιόλογη πρωτοβουλία της Π∆Ε για την δηµιουργία ενός 
αγροδιατροφικού προτύπου της Π∆Ε για εξαγωγή και 
κατανάλωση   

• Η συγκεκριµένη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι σε πλήρη συνάφεια και συνέργεια µε : 
- τον 1ο γενικό στρατηγικό στόχο (προτεραιότητα) του εθνικού σχεδίου στρατηγικής 
αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. Σ’ αυτό επισηµαίνεται ότι η στρατηγική για την 
αγροτική ανάπτυξη της χώρας εστιάζεται στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη µέσω της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού 
τοµέα 

- τις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ (2007-13) για τις σηµαντικά αγροτικές περιοχές της Π∆Ε 
που στοχεύουν «στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα µέσω 
της οργάνωσής του σε σύγχρονα επιχειρηµατικά πρότυπα µε ενδυνάµωση της 
εξωστρέφειάς του κλπ» 

- τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) 
• Ορισµένα ενθαρρυντικά στοιχεία αύξησης των εξαγωγών ακόµη και σχετικής αύξησης 

της απασχόλησης στον πρωτογενή την τριετία 2008-2010 καθώς και ενίσχυσης της 
τάσης προς την βιολογική γεωργία σχετίζονται άµεσα µε την οικονοµική κρίση µε τον 
πρωτογενή να λειτουργεί ως «καταφύγιο» ιδιαίτερα στις δυναµικές ζώνες της 
περιφέρειας. 

2. Προστασία της γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του γεωργικού προϊόντος 
κατά προτεραιότητα στις βασικές γεωργικές 
εκτάσεις της περιφέρειας 

3 1 Αρνητικά στοιχεία – αποκλίσεις από προβλέψεις 
• Μη έγκριση τοπικών χωροταξικών σχεδίων (ΓΠΣ, 

ΣΧΟΟΑΠ) στους δήµους των περιοχών αυτών 
• Μη εφαρµογή της ΚΥΑ 072528 (ΦΕΚ 102Β/1-2-11) για 

καθορισµό περιοχών υψηλής παραγωγικότητας 
• Σταδιακή χειροτέρευση των πιέσεων για δόµηση, των 

συγκρούσεων γης και της αποτελεσµατικότητας των 
µηχανισµών ελέγχου στις παράκτιες ζώνες των περιοχών 
αυτών  

• Οι αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ για την προστασία της γεωργικής και ιδιαίτερα 
της γης υψηλής παραγωγικότητας και για την αναγκαιότητα ελέγχου της εκτός σχεδίου 
δόµησης και της οικιστικής διάχυσης (ιδιαίτερα σ’ αυτές τις περιοχές) είναι σε άµεση 
συνάφεια µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ 

• Το ίδιο σχόλιο αφορά στις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ (2007-2013) και του τριετούς ΕΠ της 
Π∆Ε (2012-2014) 

• Η ισχύς των περιορισµών στα όρια κατάτµησης, στους όρους δόµησης, στις χρήσεις γης 
που προτείνονται από τα τοπικά χωροταξικά σχέδια θα συνέβαλαν στην µεγαλύτερη 
προστασία των περιοχών γης υψηλής παραγωγικότητας εάν τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ είχαν 
εγκριθεί και ενεργοποιηθεί 

3. Ενδυνάµωση του κτηνοτροφικού τοµέα µε 
καθορισµό νέων βοσκοτόπων, βελτίωση των 
υπαρχόντων, οργάνωση κτηνοτροφικών 
πάρκων 

2+ 2 • Με στοιχεία του 2007 η Αιτωλ/νία είναι πρώτη στην 
εγχώρια βιολογική κτηνοτροφία 

• Κακή κατάσταση των βοσκοτόπων, ανάγκη νέων 
βοσκότοπων και οργάνωσης κτηνοτροφικών πάρκων (δεν 
υπάρχει κανένα που να λειτουργεί) 

• Ελλείψεις µεγάλες συσκευαστηρίων /δηµοπρατηρίων 

• Το τριετές Ε.Π. της Π∆Ε (2012-2014) σε πλήρη συνάφεια µε την συγκεκριµένη 
κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ επισηµαίνει την ανάγκη οριοθέτησης και οργάνωσης νέων 
βοσκότοπων, βελτίωση αυτών που υπάρχουν και οργάνωση εκτατικών κτηνοτροφικών 
πάρκων 

4. Χωρική οργάνωση και ενίσχυση του τοµέα των 
ιχθυοκαλλιεργειών µε έµφαση στην Αιτωλ/νία. 
Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας στις περιοχές 
προστασίας των υγροτόπων Ramsar 
(λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, Αµβρακικός 
κλπ.) υπό τις δεσµεύσεις των ειδικών 
περιβαλλοντικών διατάξεων. Αποκλεισµός της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στις 
περιοχές, όπου προβλέπεται ανάπτυξη της 
τουριστικής και παραθεριστικής 
δραστηριότητας 

2 3 • Στη Π∆Ε (και ειδικότερα στην Αιτωλ/νία) η 
ιχθυοκαλλιέργεια είναι ο δυναµικότερος κλάδος της 
1γενούς παραγωγής στις κορυφαίες θέσεις (σε αξία 
εξαγωγικών αγροτικών προϊόντων) 

• ΠΟΑΥ έχει εκπονηθεί µόνο στην περιοχή των Εχινάδων 
νήσων που ανήκουν στην Π.Ε. της Κεφαλληνίας της 
Περιφ. Ιονίων νήσων, αλλά βρίσκονται απέναντι από τις 
δυτικές ακτές της Αιτωλ/νίας επηρεάζοντάς τες σηµαντικά. 

• Το Ειδ. Πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες καθορίζει 2 Περιοχές Ανάπτυξης Υδατ/ών  
– ΠΑΥ ∆υτικών Ακτών Αιτωλ/νίας (∆2)  
– ΠΑΥ Αµβρακικού Κόλπου (∆1) 

• Υπάρχει µικρή διαφοροποίηση της αξιολόγησης των δυτικών ακτών Αιτωλ/νίας του 
ΕΠΧΣΑΑ σε σχέση µε αυτήν του ΠΠΧΣΑΑ σε σχέση µε την ένταση της 
ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή και τις δυνατότητες και προοπτικές ενίσχυσής της 

• Από το ΠΠΧΣΑΑ επισηµαίνεται η άµεση ανάγκη για εκπόνηση και ενεργοποίηση 
ΠΟΑΠ∆ για υδατοκαλλιέργειες ∆υτικών ακτών Αιτωλ/νίας και Αµβρακικού, η οποία µε τα 
νεώτερα στοιχεία θα πρέπει να συµπεριλάβει και τις Εχινάδες νήσους όπου την 
τελευταία 10ετία συγκεντρώνονται όλες σχεδόν οι νέες ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες, µε 
ταυτόχρονη αναθεώρηση των προτάσεων / συµπερασµάτων της µελέτης ΠΟΑΥ 
Εχανάδων. 

5. Βελτίωση δοµών και µηχανισµών 
πληροφόρησης και εκπαίδευσης και τεχνικής 
υποστήριξης του ανθρώπινου δυναµικού 

3 2+ • Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν έχουν δείξει σηµαντικά 
αποτελέσµατα στην αξιοποίηση των επαρκών υποδοµών 
έρευνας και τεχνολογίας της Π.∆.Ε. 

• Απαιτείται στενότερη διασύνδεση µε τις επιχειρήσεις της 
περιοχής µε αντίστοιχη διάχυση καινοτοµικών 
προσπαθειών 

• Τα λίγα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η υστέρηση στην έρευνα 
και στην εισαγωγή νέων µεθόδων για την ανάπτυξη του 
πρωτογενή συνεχίστηκε και την τελευταία 10ετία σε 
µεγάλο βαθµό.  

• Το ΕΣΠΑ (2007-2013) το ΠΕΠ της αποκεντρωµένης διοίκησης και το τριετείς Ε.Π. της 
Π.∆.Ε. (2012-2014) επισηµαίνουν και µε συγκεκριµένες προτεινόµενες δράσεις την 
ανάγκη της ανάπτυξης νέων µεθόδων δραστηριοτήτων του πρωτογενή και µέσω της 
έρευνας και ανάπτυξης της καινοτοµίας σε συνάφεια µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

 
 
 
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)              90β 



 
 
 
 

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

Βαθµός αξιολόγησης 
σηµαντικότητας – 
συνάφειας 
κατεύθυνσης 

Βαθµός 
αξιολόγησης 
εφαρµογής της 
κατεύθυνσης 

∆ιαφορές-αποκλίσεις που προκύπτουν από νεώτερα 
στοιχεία 

Παρατηρήσεις / σχόλια ως προς την αξιολόγηση, τις ερµηνείες των αποκλίσεων από 
τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ και τις συνάφειες, συνέργειες ή αποκλίσεις άλλων 
πολιτικών 

β.2 ∆ευτερογενής τοµέας     
1. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας υφιστάµενων βιοτεχνικών και 
βιοµηχανικών µονάδων. Προσέλκυση νέων 
δυναµικών επιχειρήσεων 

3 1 • ∆εν έχει ενεργοποιηθεί στην ουσία η ΝΑΒΙΠΕ Αστακού 
(βλεπ. κεφ. Α.1.1.α.6-1.5) 

• ∆εν έχει επεκταθεί η ΒΙΠΕ Πατρών και δεν έχει συνδεθεί 
µε τον λιµένα Πατρών και δεν έχει εξυγιανθεί / 
αναβαθµισθεί το ΒΙΟΠΑ Πατρών  

• ∆εν έχουν θεσµοθετεί άλλοι οργανωµένοι χώροι 
επιχειρηµατικών πάρκων, που προβλέπονται από τις 
µελέτες των ΓΠΣ Αγρινίου, Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, 
Αίγιου, Πύργου – Αµαλιάδος κ.α. 

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας 
της βιοµηχανίας της περιοχής και της προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων αποτελούν οι 
µεγάλες καθυστερήσεις στην λειτουργία σηµαντικών µεταφορικών υποδοµών της 
περιφέρειας (σιδηροδροµική γραµµή µέχρι λιµένα της Πάτρας και ΒΙΠΕ Πατρών σε 
συνέχεια µε Πύργο, δυτικός οδικός άξονας (Ιόνια οδός), Ολυµπία οδός, ‘’∆ιαγώνιος’’, 
εµπορικό τµήµα λιµένα Πατρών). 
Σε συνάφεια µε την συγκεκριµένη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι ο κύριος 
στόχος του ΕΠΧΣΑΑ για την βιοµηχανία της περιοχής και οι κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ (2007-
2013), του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) και του ΠΕΠ (2007-2013) 

2. Ενθάρρυνση της καθετοποίησης της 
επεξεργασίας παραδοσιακών γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων της περιφέρειας 

3 2 Η ανάκαµψη του δευτερογενή τοµέα της Π∆Ε εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τα θετικά αποτελέσµατα της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή (ο πιο δυναµικός κλάδος 
µεταποίησης της Π∆Ε µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο είναι ο 
κλάδος της µεταποίησης τροφίµων) 

Το τριετές ΕΠ της Π∆Ε είναι σε πλήρη συνάφεια µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση του 
ΠΠΧΣΑΑ το ΠΕΠ (∆υτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων νήσων) 2007-2013 και 

3. Ορθολογική χωροθέτηση της µεταποιητικής 
δραστηριότητας και συµπλήρωση των 
υποδοµών των ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ στην ευρύτερη 
περιοχή Πάτρας – Ρίου, ενεργοποίηση της 
ΝΑΒΙΠΕ Αστακού και αναζήτηση κατά 
προτεραιότητα ΒΕΠΕ οικιστικών κέντρων 2ου 
και 3ου επιπέδου που βρίσκονται σε περιοχές 
µε δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποίησης 

3 1 Αρνητικές εξελίξεις: 
∆εν έχει ενεργοποιηθεί στην πραγµατικότητα η ΝΑΒΙΠΕ 
Αστακού, δεν έχει επεκταθεί η ΒΙΠΕ Πατρών και δεν έχουν 
θεσµοθετηθεί Επιχειρηµατικά Πάρκα σε πόλεις / περιοχές µε 
δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποίησης 
 
 

Σε συνάφεια µε την στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ και µε πιο εµφαντικό και 
συγκεκριµένη διατύπωση είναι ο κύριος στόχος του ΕΠΧΣΑΑ της βιοµηχανίας για 
«εξορθολογισµό 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»   

4. Παροχή κινήτρων / προωθητικών ενεργειών 
για την δηµιουργία µεταποιητικών 
εκµεταλλεύσεων και ανάπτυξη της βιοτεχνίας – 
χειροτεχνίας παραδοσιακών προϊόντων στο 
πλαίσιο ολοκληρωµένων παρεµβάσεων στις 
ορεινές / µειονεκτικές περιοχές  

3 1 ∆εν έχουν δοθεί επιπλέον κίνητρα για εγκατάσταση 
επιχειρήσεων στις ορεινές / µειονεκτικές περιοχές 
 
 
 
 

Σε συνάφεια µε την στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ και οι αντίστοιχες κατευθύνσεις 
του ΕΠΧΣΑΑ για την βιοµηχανία και του 3ετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) στα οποία 
προτείνονται ορισµένα µέτρα / κίνητρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
                            90γ 



 
Α/α Πεδίο–σηµείο αξιολόγησης της εφαρµογής 

κατεύθυνσης(εων) ΠΠΧΣΑΑ 
Βαθµός αξιολόγησης 
σηµαντικότητας – 
συνάφειας της 
κατεύθυνσης 

Βαθµός 
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∆ιαφορές-αποκλίσεις που προκύπτουν από νεώτερα 
στοιχεία 

Παρατηρήσεις / σχόλια ως προς την αξιολόγηση, τις ερµηνείες των αποκλίσεων από 
τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ και τις συνάφειες, συνέργειες ή αποκλίσεις άλλων 
πολιτικών 

β.3 Τριτογενής τοµέας     
1. Ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εµπορίου 

και µεταφορών σε ’’προωθητική 
δραστηριότητα’’ για την ευρύτερη περιοχή 
Πατρών και το τρίπολο: Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – 
Μεσολόγγι / Αιτωλικό 

3 -2 • Από το 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την 
λειτουργία της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού ως 
ελεύθερης ζώνης εµπορίου µε φορέα διαχείρισης την 
εταιρεία ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ 

• Λειτουργία του νέου λιµανιού της Πάτρας αλλά όχι του 
εµπορευµατικού του τµήµατος 

• ∆εν έχει προχωρήσει η δηµιουργία εµπορευµατικού 
κέντρου στην ευρύτερη περιοχή Πατρών και αυτό 
αποτελεί µεγάλο ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη 
των σχετικών υπηρεσιών διεθνούς /εθνικής εµβέλειας 

Οι συγκεκριµένες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ είναι σε πλήρη συνάφεια µε τις αντίστοιχες 
κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ, του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία του Εθνικού Σχεδίου 
Μεταφορών, την Εθνική Λιµενική Πολιτική, το ΕΣΠΑ (2007-2013), το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και το τριετές Ε.Π. της Π.∆.Ε. (2012-2014) 

2. 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 

3 2+ Θετικά στοιχεία΅ 
• Τρία πανεπιστήµια (Πατρών, Ανοιχτό Πανεπ. και ∆υτικής) 
• ∆ύο ΑΤΕΙ (Πατρών και Μεσολογγίου) 
• Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών 
• Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) 
 
Αρνητικά στοιχεία: έλλειµµα στην στενότερη σύνδεση των 
υπαρχόντων σηµαντικών υποδοµών έρευνας και τεχνολογίας 
µε τις επιχειρήσεις της περιοχής και στην αντίστοιχη διάχυση 
καινοτοµικών προσπαθειών στις επιχειρήσεις 

• Η οικονοµική κρίση µπορεί µόνο σ’ ένα βαθµό να δοθεί ως ερµηνεία µε δεδοµένη την 
µείωση των δαπανών που αφορούν και στα προγράµµατα και τις δράσεις στην έρευνα 
και τεχνολογία. Ωστόσο για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί στον τοµέα την τελευταία 
15ετία, τα αποτελέσµατα δεν είναι ανάλογα. Οι ερµηνείες είναι σκόπιµο να 
αναζητηθούν σε ελλειπή ή µη συστηµατικό συντονισµό και οργανωτικές αδυναµίες και 
µη τεκµηριωµένες ή µητροπολιτικές επιλογές 

• Υψηλή συνέργεια µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., των παρακάτω 
εθνικών πολιτικών και προγραµµάτων εθνικού και περιφερειακού επιπέδου : ΕΣΠΑ 
(2007-2013), ΠΕΠ (2007-2013), τριετές Ε.Π. της Π∆Ε (2012-2014). ΕΠΧΣΑΑ για την 
βιοµηχανία. 

• Τα ολοκληρωµένα προγράµµατα, ενέργειες και έργα του Γ’ ΚΠΣ που αφορούν την 
έρευνα και τεχνολογία και στην Π∆Ε µε δεδοµένο ότι η Πάτρα αποτελεί περιφερειακό 
πόλο καινοτοµίας (Π.Π.Κ.) 

3.1 Επέκταση των εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού στην αξιοποίηση των εσωτερικών 
υδάτων (κυρίως Αιτωλ/νία, Ηλεία) 

3 1 • Σχετική στασιµότητα στην αξιοποίηση των εσωτερικών 
υδάτων (λιµνών Αιτωλ/νίας και ποταµών και την 
προηγούµενη 10ετία 

 

Σε απόλυτη συνάφεια και συνέργεια µε τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ για την ενίσχυση και 
επέκταση εναλλακτικών µορφών τουρισµού είναι οι αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ 
του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό, της εθνικής πολιτικής για τον τουρισµό, του ΕΣΠΑ(2007-
2013) του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012-2014) 

3.2 Αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των ιαµατικών 
πηγών Κυλλήνης και Καϊάφα και κατά δεύτερο 
λόγο των άλλων ιαµατικών πηγών της Ηλείας, 
Αιτωλ/νίας 

3 1- • Παράδειγµα προς αποφυγή η ραγδαία υποβάθµιση των 
εγκαταστάσεων στα Λουτρά Καϊάφα αλλά και η 
στασιµότητα στην αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών στο 
Κουνουπέλι και Κυλλήνη 

Σε συνέργεια µε τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό, της εθνικής πολιτικής για 
τον τουρισµό, του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε (2012 – 2014). Η πολύ χαµηλή βαθµολόγηση της 
εφαρµογής αυτής της κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ οφείλεται στην υποβάθµιση των ήδη 
υπαρχόντων εγκαταστάσεων, στις ελάχιστες προσπάθειες που έχουν γίνει στις µεγάλες 
αντιδράσεις που έχουν συναντήσει και στο γεγονός ότι π.χ. οι ιαµατικές πηγές του Καϊάφα 
σύµφωνα και µε σχετική µελέτη του Πανεπιστηµίου της Πάτρας θεωρούνται από τις πιο 
αξιόλογες (σε ιαµατική δράση) στον ευρωπαϊκό χώρο. 

3.3 Αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών 
πόρων µέσα και από την ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

3 2- • Ανεπαρκής αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών 
πόρων (παρά κάποιες µεµονωµένες προσπάθειες την 
τελευταία 10ετία, όπως η σχετική ανάδειξη της Αρχαίας 
Ήλιδας, ορισµένα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί για 
την αναβάθµιση, του λιµένα αναψυχής στο Κατάκολο, την 
µαρίνα στο Μεσολόγγι, µικρής κλίµακας επενδύσεις σε 
εναλλακτικό τουρισµό στην ορεινή Ναυπακτία, βελτιώσεις 
εγκαταστάσεων ορεινού τουρισµού στα Καλάβρυτα και 
στο Χελµό 

Συνάφεια µε αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ και του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό, της 
εθνικής πολιτικής για τον τουρισµό, του ΕΣΠΑ (2007 – 2013) και του τριετούς ΕΠ της Π∆Ε 
(2012-2014) για αξιοποίηση των φυσικών / πολιτιστικών πόρων µε την διάδοση και 
επέκταση ήπιων / εναλλακτικών µορφών τουρισµού και αντίστοιχα µέτρα για την προστασία 
και ανάδειξη των φυσικών / πολιτιστικών πόρων 

3.4 Ενίσχυση του συνεδριακού τουρισµού 3 2+ • ∆ηµιουργία συνεδριακού κέντρου Πάτρας 
• ∆ηµιουργία µεγάλων συνεδριακών εγκαταστάσεων σε 

τουριστικές µονάδες του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. συνεδριακό 
κέντρο στο τουριστικό συγκρότηµα Olympia Riviera 
Resort 

Συνάφεια µε αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ και του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό και 
της εθνικής πολιτικής για τον τουρισµό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
                            90δ 


