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ΠΡΑΚΣΙΚΟ 6ο  

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ζηηο 28-02-2013, εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 16.00΄ ζηελ 

αίζνπζα ηνπ πξώελ Δξγνζηαζίνπ «Λαδόπνπινο» (Αθηή Γπκαίσλ 50)  πξνζήιζε 

ζε πλεδξίαζε ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο , ύζηεξα από ηελ 

ππ’ αξηζ. 50370/244/22-02-2013 γξαπηή  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία 

εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξ.167 παξ. 2). 

          ηε πλεδξίαζε παξεπξέζεζαλ επί ηνπ ζπλόινπ πελήληα έλα (51) κειώλ, ηα 

παξαθάησ κέιε : 

1) Καξπέηαο Κσλζηαληίλνο-Πξόεδξνο , 2) αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο –

Αληηπξόεδξνο,        3) Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλ/λνο– Γξακκαηέαο,  

4)Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο , 5) Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο,  6) Απγέξεο 

άββαο, 7)Αρηιιεόπνπινο Πέηξνο, 8)Βάιαξεο Γεκήηξηνο, 9)Γαξνπθαιήο 

Νηθόιανο, 10)Γεσξγηόπνπινο Γεώξγηνο, 11)Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο, 

12) Καξαλίθαο Κσλζηαληίλνο, 13)Καξαπάλνο Γεώξγηνο, 14) Κειεπνύξεο 

Αλδξέαο, 15)Κνθθαιηάξε-Λάζθαξε Νηθνιέηηα, 16)Κσλζηαληνπνύινπ 

Αλαζηαζία, 17)Λύρξνο Ησάλλεο, 18)Μεηξόπνπινο Αλδξέαο, 

19)Μηραιόπνπινο Νηθόιανο ,  20)Μπαιθάκνο Δπγέληνο, 21)Μπνπγάο 

Κσλ/λνο, 22)Μπνπράγηεξ Αξηζηείδεο, 23) Νηάηζηθα Γεσξγία, 

24)Παπαλαζηαζίνπ Γεώξγηνο, 25)Παππάο Γεώξγηνο, 26)Πεηξόπνπινο 

Αζαλάζηνο, 27)Πεηξόπνπινο Υξήζηνο, 28)Πιαηαληάο Παλαγηώηεο, 



29)Ππιαξηλόο Νηθόιανο,  30)θαξκνύηζνο Γεώξγηνο, 31)θαξηζηάξεο 

Αλδξέαο,   32)νιηάηνο Γεώξγηνο, 33)ηαζαθόπνπινο Δπζηάζηνο, 

34)ηαξαθά Υξηζηίλα, 35)ηαπξόπνπινο Υξήζηνο, 36)ηνύπαο 

Παλαγηώηεο, 37)Σζάλεο Νηθόιανο, 38)Σζόγθαο Γεώξγηνο, 39)Τθαληήο 

Νηθόιανο,  40) Φεζζηάλ Γεξάζηκνο, 41)Υξηζηνγηάλλεο Γεώξγηνο, 

42)Υξηζηνδνπιόπνπινο Υξήζηνο. 

   ηε ζπλεδξίαζε δελ πξνζήιζαλ θαίηνη πξνζθιήζεθαλ ηα κέιε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ θ.θ. Γεζύιιαο Γεκήηξηνο, Γνπγέλεο Γεκήηξηνο, 

Εαραξνπνύινπ-ηνύκπνπ Αδακαληία, Κάηξεο Γεώξγηνο, Μαξίλνο Αλδξέαο, 

Μαπξόγηαλλεο Γηνλύζηνο, Πιαζηήξα-παλνύ Δηξήλε, Φαξκάθεο Νεθηάξηνο 

θαη Φσηόπνπινο Σξύθσλ. 

                ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεζαλ: Ο Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο θ. 

Απόζηνινο Καηζηθάξαο ,νη θ.θ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 

Αηησι/ληαο θ. Αλησλόπνπινο Βαζίιεηνο θαη Ζιείαο θ.Υαξάιακπνο Καθύξαο, νη 

θ.θ. Γήκαξρνη Πύξγνπ θ.Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο θαη Ναππαθηίαο 

θ.Μπνπιέο Ησάλλεο, ν  θ.Αιέμαλδξνο Παληαδήο πληνληζηήο κειεηεηηθνύ 

γξαθείνπ, ν θ. Αιέμαλδξνο Ηαηξνύ Πεξηβαιινληνιόγνο (ΠΠΥΑΑ-Γπη.Διιάδαο), 

ε θ.Μαξία Μεηζέινπ από ΤΠΔΚΑ-Γ/λζε Υσξνηαμίαο, ε θ. Έιζα Βαγηαλνύ 

ΤΠΔΚΑ-Γ/λζε Υσξνηαμίαο-Δπηηξνπή Δπίβιεςεο, ν θ. Λπθνύξγνο ηακαηειάηνο 

Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Β΄ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ Π.Γ.Δ, 

ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, πνιίηεο θαη δεκνζηνγξάθνη.          

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

Θενδσξνπνύινπ Γήκεηξα θαη Μνιθέζε Βαζηιηθή.  

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν  Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 

 

 

 



Αριθ.Αποφ.  42/2013 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζάγεη πξνο ζπδήηεζε ην 1
ν
  ζέκα  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο κε ηίηιν : «Γλσκνδόηεζε επί ηνπ Α1 ηαδίνπ ηεο Μειέηεο: 

«ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΔΗΦΟΡΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» . 

 Σν ελ ιόγσ ζέκα εηζεγείηαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκώλ 

θ.Νηθόιανο Τθαληήο , πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξ. πξση. 50003/337/22-2-2013    

γξαπηή εηζήγεζή ηνπ,  σο εμήο: 

«Έρνληαο ππφςε : 

1. Ρνλ Λφκν 2742/99 (ΦΔΘ/Α/207/07.10.99) «Σσξνηαμηθφο Πρεδηαζκφο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Ρελ ζεζκνζέηεζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

(ΞΞΣΠΑΑ) ηεο Ξεξηθέξεηαο  Γπηηθήο Διιάδαο (ΞΓΔ) (ΦΔΘ/ Β/1470/9.10.2003). 

3. Ρν Γεληθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΓΞΣΠΑΑ) (ΦΔΘ 128/Α/2008). 

4. Ρν Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο (ΦΔΘ 

2505/Β/2011). 

5. Ρν Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Ξ.Δ. (ΦΔΘ 

2464/Β/2008). 

6. Ρν Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ Βηνκεραλία (ΦΔΘ 

151/Ρ.Α.Α.Ξ./2009). 

7. Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Ρνπξηζκφ (ΦΔΘ 

1138/Β/2009). 

8. Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηα Θαηαζηήκαηα Θξάηεζεο 

(ΦΔΘ 1575/Β/2001). 

9. Ρν γεγνλφο φηη  δελ έρεη εγθξηζεί θαη δεκνζηεπζεί ην ζρέδην ΔΞΣΠΑΑ γηα ηνλ Ξαξάθηην θαη Λεζησηηθφ 

ρψξν. 

10. Ρελ ππ’ αξ. 51949/29-11-2010 πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 1925/Ρ.Β’/13-10-2010) γηα ηελ 

«Ξαξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ, ησλ Δηδηθψλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Ξιαηζίσλ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο». 

11. Ρηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο Ξ.Ξ.Σ.Π.Α.Α. πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

ππ’αξ.νηθ.10106 (ΦΔΘ 45/17-03-2011). 

12. Ρελ ππ’ αξηζκ. 107017/2006 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 1225 Β) πεξί εθηίκεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

13. Ρελ κε αξ. Γ.Γ. 231/1.2.2012 απφθαζε Γ.Γ. Σσξνηαμίαο & Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο, κε ηελ νπνία 

αλεηέζε ζηελ ζχκπξαμε «ΦΗΙΩΛ»: Α. ΞΑΛΡΑΕΖΠ - ΞΑΛ. ΘΟΗΝΞΝΙΝ ΘΑΗ ΠΛ. Ν.Δ. θαη 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΗΑΡΟΝ, ε κειέηε «ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ & ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ 



ΞΙΑΗΠΗΝ ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΡΗΘΖΠ 

ΔΙΙΑΓΑΠ» (πξνθεξπρζείζα θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Λ. 3316/05 ηνλ Κάξηην ηνπ 2011), απφ ηελ αξκφδηα 

Γ/λζε Σσξνηαμίαο ηνπ ΞΔΘΑ, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο θαη άιισλ πεξηθεξεηψλ, 

ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-

2013» (ΔΞΞΔΟΑΑ). 

Θαζψο επίζεο θαη ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έγγξαθα : 

1) κε Α.Ξ. 29567/13-06-2012 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο, δεηήζεθε ε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν 

κέζσ :  

o ηεο  ζχζηαζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ νκάδσλ εξγαζίαο απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη 

ηε δηακφξθσζε θνηλήο άπνςεο επί ησλ ζεκάησλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη  

o ηεο εηζήγεζεο πξνο ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην γηα ηε γλσκνδφηεζε απηνχ ηφζν γηα ηελ Έθζεζε 

Αμηνιφγεζεο φζν θαη γηα ηελ ηειηθή Αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ. 

2) κε ΑΞ 162132/2649/29-06-2012/ΓΑΞ ΞΓΔ ε Απφθαζε Ξεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδνο (ΑΓΑ: 

Β4147Ι6-ΞΣ0) κε ηελ νπνία νξίζζεθε εθπξφζσπνο ηεο ΞΓΔ θαη αλαπιεξσηήο απηνχ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο. 

3) Κε ΑΞ 35324/04-12-12/Γλζε Σσξνηαμίαο ΞΔΘΑ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ ζηελ Ξεξηθέξεηα ηα 

ηεχρε ηνπ Πηαδίνπ Α1 ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ Γηεχζπλζε Σσξνηαμίαο ηνπ ΞΔΘΑ. 

4) κε ΑΞ 2742/10-12-12/Γξ. ΓΓ Σ & ΑΞ/ΞΔΘΑ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Σσξνηαμίαο & Αζηηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο κε ζέκα ηε Ρξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ησλ Κειεηψλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ξιαηζίσλ 

Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ). 

Ρηο ελέξγεηεο (Γηνηθεηηθέο θαη κε) πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο : 

1) Ρελ ζπλάληεζε  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18/07/2012 ζηελ Ξεξηθέξεηα κε ζπκκεηέρνληεο ηνπο 

ζεκαηηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλάπηπμεο θαη Ξεξηβάιινληνο – πνδνκψλ, εθπξνζψπνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο κε αληηθείκελν «ηε 

ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη ηελ δηακφξθσζε θνηλήο άπνςεο επί ησλ 

ζεκάησλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε ηειηθά λα πξνσζεζεί πξνο ην ΞΠ κηα πξφηαζε πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο». 

2) Ρελ ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22/01/2013 ζηελ Ξεξηθέξεηα κε ζπκκεηέρνληεο ηνλ 

Ξεξηθεξεηάξρε, ηνπο ζεκαηηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλάπηπμεο – Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη 

Ξεξηβάιινληνο – πνδνκψλ, εθπξνζψπνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ ΞΔΘΑ 

θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο κε αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε ηνπ Α1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζπδήηεζε   εξσηεκάησλ θαη παξαηεξήζεσλ επί ηεο Κειέηεο.   

3) Ρα έγγξαθα κε ΑΞ 279422/4191/28-11-12/ΓΑΞ ΞΓΔ θαη ΑΞ 278233/4175/27-11-12/ΓΑΞ ΞΓΔ κε ηα 

νπνία δεηήζεθε ν νξηζκφο ζηειερψλ απφ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ πξνψζεζε ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δξάζεσλ κε ζεκαληηθέο ρσξηθέο επηπηψζεηο, 



πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ηερληθέο 

θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο, θαη ηε δηνηθεηηθή ζπγθξφηεζε ηεο πεξηθέξεηαο (θαηά ην άξζξν 3.5 ηεο ππ’ 

αξ. 51949/29-11-2010 πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 1925/Ρ.Β’/13-10-2010) γηα ηελ «Ξαξαθνινχζεζε 

θαη Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ, ησλ Δηδηθψλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ξιαηζίσλ 

Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο»). 

4) Ρν έγγξαθν κε ΑΞ 302053/4502/ΓΑΞ ΞΓΔ κε ην νπνίν έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ Α1 

Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο 

http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/item/1971-enimerosi-gia-tin-meleti-perifereiakou-plaisiou-

xorotaxikou-sxediasmou-pde.html, θαζψο θαη ηελ εμέηαζε απφ ηα κέιε ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο ηεο 

Κειέηεο φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ησλ θαη λα απνζηείινπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e.mail) ή Φαμ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο, κέρξη ηηο 31/12/12 ζηνλ ζπληνληζηή. 

5) Ρηο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

Κε ηελ εμέηαζε ηνπ Α1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο δηαπηζηψλεηαη φηη ην πεξηερφκελν  ζπλάδεη κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο Ξ.Ξ.Σ.Π.Α.Α. πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ππ’αξ.νηθ.10106 (ΦΔΘ 

45/17-03-2011).  

Ζ κειέηε απαξηίδεηαη απφ δχν ελφηεηεο :  

 (Α.1.1.) Ρελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ξιαηζίσλ 

θαη  

 (Α.1.2.) Ρελ Πχλνςε ησλ πνξηζκάησλ ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο. 

θαη παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία παξαθάησ :  

1. Γηα ηελ αξιολόγηζη ηος βαθμού εθαπμογήρ ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ ηεο ΞΓΔ θαη ηδίσο 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ θαηεπζχλζεσλ εμεηάζηεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ 

ηδηαίηεξα ηα εμήο: 

 

 Ν βαζκφο ελαξκφληζεο θαη ζπλάθεηαο ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ (αλά ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε θαη 

ζεκαηηθή ελφηεηα) κε ηηο αληίζηνηρεο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΞΣΠΑΑ θαη ΔΞΣΠΑΑ γηα ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο, γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΞΔ), γηα ηελ βηνκεραλία, ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ηα θαηαζηήκαηα Θξάηεζεο. 

 Ν βαζκφο ελαξκφληζεο – ζπλάθεηαο ηνπ ΞΞΣΠΑΑ κε ηηο λέεο Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο πνιηηηθέο θαη κε 

ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο, (πνπ πξνσζήζεθαλ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ) θαη έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηα δεηήκαηα ηνπ ρψξνπ ηεο πεξηθέξεηαο. 

 Ν βαζκφο ελαξκφληζεο, ζπλάθεηαο ή / θαη ζπλέξγεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ ή 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (ΞΔΞ Γπηηθήο Διιάδαο, επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (2007-2013), 

ηξηεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΞΓΔ 2012-2014 θ.α) κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΞΞΣΠΑΑ. 

 Ν βαζκφο εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΞΞΣΠΑΑ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΞΔΘΑ, ηεο 

πεξηθέξεηαο, άιισλ πνπξγείσλ, ΛΞΓΓ θαη επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 
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 Αμηνινγήζεθαλ αθφκε ηα ζηνηρεία ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ εκθαληδφκελσλ πξννπηηθψλ 

αλά ζεκαηηθή ελφηεηα φπσο εμειίρζεθαλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ΞΞΣΠΑΑ. 

 

2. Κε βάζε ηηο παξαπάλσ αμηνινγήζεηο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ποπίζμαηα – 

διαπιζηώζειρ – ζςμπεπάζμαηα : 

 

2.1. Βαθμόρ ζςνάθειαρ ηων ζηπαηηγικών καηεςθύνζεων ηος ιζσύονηορ ΠΠΧΣΑΑ με ηον 

ςπεπκείμενο σωποηαξικό ζσεδιαζμό, ηιρ νεώηεπερ εςπωπαϊκέρ και εθνικέρ πολιηικέρ και ηα 

ππογπάμμαηα ηηρ πεπιθέπειαρ. 

 

 Ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΞΣΠΑΑ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο έσο πςειφο, κε ζπλέπεηα λα κελ 

απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ ιφγσ αζπκθσληψλ ή θαλεξψλ απνθιίζεσλ απφ 

ην Γεληθφ Ξιαίζην. 

 Ξξνηείλεηαη ε πξνζαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηθέξεηαο ζηα επηά επίπεδα 

ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γεληθνχ Ξιαηζίνπ απφ ηα πθηζηάκελα πέληε επίπεδα. 

 Πε φηη αθνξά ηελ επξχηεξε ρσξηθή ελφηεηα ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο αμηνινγήζεθε φηη ε 

ζρεηηθή θαηεχζπλζε ηνπ ΞΞΣΠΑΑ ηεο ΞΓΔ γηα εληαία δηνηθεηηθή, πξνγξακκαηηθή θαη ρσξηθή ιεηηνπξγία 

ηεο ελφηεηαο δελ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, ρσξνηαμηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο ζηα 

πιαίζηα κάιηζηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο. 

 Ν βαζκφο ζπλάθεηαο ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΞΞΣΠΑΑ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο – θαηεπζχλζεηο 

ησλ ΔΞΣΠΑΑ αμηνινγείηαη γεληθά σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο.  

 

Δληνπίδνληαη σζηφζν νξηζκέλεο δηαθνξέο, νη νπνίεο δελ αμηνινγνχληαη φηη απαηηνχλ νπζηαζηηθή 

αλαζεψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΞΞΣΠΑΑ, αιιά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ζημεία εξειδίκεςζηρ, ζςμπλήπωζήρ ή μεπικήρ ηποποποίηζηρ ηος : 

 Απαηηνχληαη πην εμεηδηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο ζηελ Β΄ θάζε ηεο κειέηεο γηα ηελ απνθπγή 

ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο κεηαμχ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηνπξηζκνχ ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

 Ζ ζπκπιήξσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ΞΞΣΠΑΑ ζε φηη αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΞΔ) θαη κάιηζηα ζε πεξηνρέο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαπηπμηαθή άπνςε σο κεηνλεθηηθέο (αγξνηηθέο ή νξεηλέο πεξηνρέο). 

 Πεκεηψλεηαη  φηη ρξεηάδνληαη πην αλαιπηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΞΞΣΠΑΑ, ζηελ Β΄ θάζε ηεο 

κειέηεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο αλαιπηηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ ΔΞΣΠΑΑ γηα 

ηελ βηνκεραλία θαη γηα ηηο ηξεηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο ΞΓΔ θαη πην εμεηδηθεπκέλεο 

θαηεπζχλζεηο πξνο ηνλ ππνθείκελν ζρεδηαζκφ (ΓΞΠ, ΠΣΝΝΑΞ) απ’ φηη απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

ηζρχνλ Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην. 



Νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΞΞΣΠΑΑ ελαξκνλίδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο ‘’Δδαθηθήο Αηδέληαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2020’’, ηεο ‘’Σάξηαο ηεο Ιεηςίαο γηα ηηο βηψζηκεο 

Δπξσπατθέο πφιεηο’’ θαη ηεο ‘’Πηξαηεγηθήο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020’’. 

Αμηνινγείηαη φηη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΞΞΣΠΑΑ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη εμεηδηθεπζνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηα πιαίζηα ηνπ λεψηεξνπ δηεζλνχο θαη εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή, ηνπ 

Λ3937/2011 γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηνπ Λ3199/2003 γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ Λ3983/2011 γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Πεκεηψλεηαη αθφκε ε ζρεηηθή ζπλάθεηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηζρχνληνο Ξιαηζίνπ κε ηηο αξρέο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ Λ3852/2010 ‘’Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

– Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο’’. 

Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΞΞΣΠΑΑ θαηά ζεκαηηθή ηνπ ελφηεηα 

ηεθκεξηψζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζπλάθεηα - ζπλέξγεηα θαη ε απφιπηε ζχγθιηζε κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο απηέο : 

 Ρνπ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ ΓΔΠΙΝ 2007-2013 (ΔΠΞΑ) θαη  

 Ρνπ 3εηούρ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ ηεο ΞΓΔ 2012-2014 

 

2.2. Βαθμόρ εθαπμογήρ ηων καηεςθύνζεων ηος ιζσύονηορ ΠΠΧΣΑΑ 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ δηαπηζηψζεθε φηη ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΞΞΣΠΑΑ δελ έρεη εθαξκνζζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο έρνπλ ρακειφ βαζκφ εθαξκνγήο κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

o Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηεο ΞΓΔ ζηνλ επξσπατθφ θαη εζληθφ ρψξν δελ βειηηψζεθε. 

o Έρεη αλνίμεη ε ςαιίδα ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ ΞΔ αιιά θαη κεηαμχ αληζνηήησλ κέζα ζηελ 

θάζε ΞΔ, ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ζιείαο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ ππξθατά ηνπ 

θαινθαηξηνχ ηνπ 2007. 

o Ζ θαζπζηέξεζε δηακφξθσζεο ησλ λέσλ αλαπηπμηαθψλ ‘’δηαδξφκσλ’’. 

o Νη αλαπηπμηαθνί δείθηεο (θθΑΔΞ, απαζρφιεζε, αλεξγία) έρνπλ επηδεηλσζεί ζε κεγάιν βαζκφ. 

o Ζ δέζκε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δνκήο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ εθαξκνζζεί ζε ρακειφ έσο 

κέηξην βαζκφ. 

o Σακειφ βαζκφ εθαξκνγήο παξνπζηάδνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ ζηα 

δεηήκαηα ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

o Ζ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ησλ κεγάισλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ πνπ απνηεινχλ 

ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ ηζρχνληνο Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ αμηνινγείηαη κε πνιχ ρακειφ 

βαζκφ εθαξκνγήο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ηεο χθεζεο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

o Ζ ρσξηθή αλαβάζκηζε ησλ θξίζηκσλ δσλψλ ηνπ ελδνπεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ (αγξνηηθφο ρψξνο, 

νξεηλφο ρψξνο, παξάθηηεο πεξηνρέο) έηπρε κεδακηλήο εθαξκνγήο, ιφγσ θαη ηεο αδξάλεηαο θαη 



ζηαζηκφηεηαο ζηελ έγθξηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ (ΓΞΠ, ΠΣΝΝΑΞ) 

ή έγθξηζεο κειεηψλ ηνπ Λ2742/99 (ΞΔΣΞ, ΞΝΑΞΓ) 

o Ζ κφλε θαηεχζπλζε ηνπ ΞΞΣΠΑΑ πνπ παξνπζηάδεη πεξίπνπ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξνζέγγηζεο θαη 

εθαξκνγήο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε ελδνλνκαξρηαθφ επίπεδν (ηφηε ππήξραλ νη θαπνδηζηξηαθνί δήκνη), κε ηελ 

δεκηνπξγία ησλ λέσλ θαιιηθξάηεησλ δήκσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο απηνδηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο 

λα ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ απηή ηελ πξννπηηθή θαη ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ 

Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ. 

 
2.3. Οι επμηνείερ ηων παπαπάνω αξιολογήζεων 

1. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε. 

2. Έιιεηκκα ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ αλαπηπμηαθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ 

επηινγψλ. 

3. Έιιεηςε ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ ζεζκνζέηεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ   

ηνπηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

4. Ζ δπζθακςία θαη αδξάλεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ πξνζαξκνγή ζε  εθζπγρξνληζηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο. 

 

2.4. Τα νεώηεπα πποβλήμαηα και ανάγκερ 

1. Ζ επηδείλσζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζέζεο ηεο πεξηθέξεηαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

2. Κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ 

κεηαθνξψλ. 

3. Αλάγθε αλάδεημεο ηεο πεξηθέξεηαο ζε ζεκαληηθφ θφκβν εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

4. Αλάγθε αλάδεημεο ηεο πεξηθέξεηαο ζε δηεζλή πφιν πνιηηηζηηθνχ – ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

5. Αλάγθε αλάδεημεο ηεο πεξηθέξεηαο ζε πφιν θαηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. 

6. Ρα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ 2007. 

7. Νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο θαη ησλ ππνδνκψλ (Δθζπγρξνληζκφο ησλ Αξδεπηηθψλ 

Γηθηχσλ ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο) 

8. Αλάγθε γηα ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζεζκνζεηεκέλσλ ρψξσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξάξθσλ – πξφβιεκα 

ε άλαξρε, δηάζπαξηε ρσξνζέηεζε βηνκεραληθψλ / βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

9. Ξξνβιήκαηα ζην ηνπίν θαη ζην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

10. Άλαξρε δηάρπζε θαη εμάπισζε ησλ νηθηζηηθψλ ρξήζεσλ – Ξξφβιεκα ε ζηαζηκφηεηα ζηελ έγθξηζε θαη 

ζπζηεκαηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ κειεηψλ ΓΞΠ θαη ΠΣΝΝΑΞ. 

11. Πνβαξφ πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

2.5. Οι πποοπηικέρ για ηην αειθοπική ανάπηςξη ηηρ πεπιθέπειαρ 

Κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ δηαηππψζεθαλ νη πξννπηηθέο γηα : 



 ην ξφιν ηεο ΞΓΔ ζην δηεζλή, επξσπατθφ θαη εζληθφ ρψξν θαη ην πξφηππν ρσξηθήο ηεο νξγάλσζεο. 

 ηελ βηψζηκε αεηθφξν αλάπηπμή ηεο ΞΓΔ. 

 ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ΞΓΔ ζε φηη αθνξά ην νηθηζηηθφ ηεο δίθηπν. 

 ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε ηεο ΞΓΔ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 ηελ βηψζηκε (αεηθνξηθή) αλάπηπμε ηεο ΞΓΔ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

 ηελ βηψζηκε (αεηθνξηθή) αλάπηπμε ηεο ΞΓΔ (κέζα απφ ηελ ζπζηεκαηηθή ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ 

θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΞΞΣΠΑΑ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ θξίζηκσλ δσλψλ ηνπ 

ελδνπεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ). 

 

3. Πεκεία θαη πεδία αλαζεψξεζεο, εμεηδίθεπζεο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ 

ΞΞΣΠΑΑ 

 

Απφ ηηο αμηνινγήζεηο θαηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη απφ ηελ ζπλζεηηθή αμηνιφγεζε δελ 

πξνθχπηεη αλάγθε νπζηαζηηθήο αλαζεψξεζεο δειαδή νπζηαζηηθήο αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο, θάπνηαο απφ 

ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ηζρχνληνο πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν, φηη ζηνλ ηνκέα ηεο διασείπιζηρ και πποζηαζίαρ ηος θςζικού 

πεπιβάλλονηορ, νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ηζρχνληνο ΞΞΣΠΑΑ ρξεηάδνληαη  επξχηεξεο εμεηδηθεχζεηο, 

ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ.  

 

4. Νη ζηξαηεγηθνί ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΞΞΣΠΑΑ 

 

Κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο, ηηο πξνθχπηνπζεο δηαπηζηψζεηο, ζπκπεξάζκαηα θαη εθηηκήζεηο γηα ηηο 

πξννπηηθέο πξνο ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ΞΓΔ ηελ επφκελε 15εηία πξνζδηνξίδνληαη νη πην θάησ 

πεξηγξαθφκελεο πξνηεξαηφηεηεο αηρκήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

Νη πποηεπαιόηηηερ κε θαηεχζπλζε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο ζπλνςίδνληαη ζηα θαησηέξσ : 

1.1 Ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

1.2 Ξξνηεξαηφηεηα ζηελ εθηεηακέλε αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο 

1.3 Έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επέθηαζε θαη πνηνηηθή αλαδηάξζξσζε / αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα 

1.4 Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ 

έξεπλα θαη ηερλνινγία θαη ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Ξαηξψλ 

1.5 Αλάδεημε ησλ ππεξεζηψλ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη κεηαθνξψλ ζε ‘’πξνσζεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή Ξαηξψλ θαη ην ηξίπνιν Ξιαηπγηάιη – Αγξίλην – Κεζνιφγγη / Αηησιηθφ 

1.6 Αχμεζε θαη επέθηαζε ησλ νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο – 

βηνηερλίαο 



1.7 Ξξνηεξαηφηεηα ζηελ ζηαδηαθή αλαθνπή ησλ εληεηλφκελσλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ κειινληηθή αλαζηξνθή ηεο αξλεηηθήο απηήο εμέιημεο 

1.8 Έκθαζε ζηελ αλάδεημε θαη παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηεζλνχο θαη εζληθήο ζεκαζίαο ηνπίσλ ηεο 

ΞΓΔ 

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.3 ηεο ππ’ αξ. 51949/29-11-2010 πνπξγηθήο 

Απφθαζεο (ΦΔΘ 1925/Ρ.Β’/13-10-2010) γηα ηελ «Ξαξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Γεληθνχ, ησλ Δηδηθψλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ξιαηζίσλ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο») ειζηγούμαζηε ΘΔΤΙΚΑ, για ηην καηαηιθέμενη Μελέηη 

 

Δπηζεκαίλνπκε ηέινο φηη κεηά ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γλσκνδφηεζεο ηνπ νηθείνπ Ξεξηθεξεηαθνχ 

Ππκβνπιίνπ ε δηαδηθαζία πεξλά ζην επφκελν Πηάδην (Α.2) θαηά ην νπνίν ηα πνξίζκαηα ηεο Έθζεζεο 

εγθξίλνληαη απφ ηνλ πνπξγφ .Ξ.Δ.Θ.Α. θαη δηαβηβάδνληαη, ζηα θαζ’χιελ αξκφδηα πνπξγεία, ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζηνλ Ξεξηθεξεηάξρε, ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην θαη ζηνπο ινηπνχο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ηα ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

Ξαξάιιεια ζα δηαβηβαζηνχλ ππεξεζηαθά ζηνλ Αλάδνρν ηεο Κειέηεο παξαηεξήζεηο ηερληθήο θχζεσο πνπ 

έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο ζπκπιεξψζεηο 

– δηνξζψζεηο ζηα επφκελα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο Κειέηεο». 

 

 

Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ εηζεγεηή, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 

Γπηηθήο Διιάδαο,  ηνλ πξόεδξν, ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ  θαη ηνπο ινηπνύο 

νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο ηνπο επί ηνπ αλσηέξσ , θαηόπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο 

 

 

                                      ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  θαηά πιεηνςεθία  

 

Γλσκνδνηεί ζεηηθά επί ηνπ Α1 ηαδίνπ ηεο Μειέηεο: «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ», ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.3 ηεο ππ’ αξ. 

51949/29-11-2010 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 1925/Σ.Β’/13-10-2010) γηα ηελ 

«Παξαθνινύζεζε θαη Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνύ, ησλ Δηδηθώλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο», όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκώλ θ. Νηθνιάνπ Τθαληή, κε ηηο εμήο ζπκπιεξσκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο: 

 



Α. Οη ζηξαηεγηθνί ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΠΠΥΑΑ ζα 

πξέπεη λα είλαη: 

1. Ζ νινθιήξσζε ησλ βαζηθώλ αλαπηπμηαθώλ αμόλσλ γηα λα θαηαζηεί ε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ Νόηηα Γπηηθή Πύιε ηεο Υώξαο 

πξνο ηε Κεληξηθή Μεζόγεην, ήηνη:  

I. Οινθιήξσζε ηνπ Οδηθνύ άμνλα «Κόξηλζνο-Πάηξα-Πύξγνο-Σζαθώλα» 

κε αδηαπξαγκάηεπην ην θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

II. Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία ηεο Ηνλίαο Οδνύ 

III.  Οινθιήξσζε ηεο ζύλδεζεο ηνπ Ληκαληνύ ηεο Πάηξαο κε ην 

ηδεξνδξνκηθό Γίθηπν 

IV. Καηαζθεπή ηνπ νδηθνύ άμνλα «Αγξίλην – Καξπελήζη» 

V. Καηαζθεπή ηνπ νδηθνύ άμνλα «Πύξγνο-Αξραία Οιπκπία – Σξίπνιε» 

VI. Καηαζθεπή ηνπ νδηθνύ άμνλα «Πάηξα – Σξίπνιε κέζσ ηεο Δ.Ο. 111» 

VII. Καηαζθεπή ηνπ νδηθνύ άμνλα ηεο Παξα-Ηόληαο Οδνύ 

2. Ζ έιεπζε ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ελόο 

έξγνπ ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ 

Αεξίνπ 

3. Ζ αιιαγή ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ε ύπαξμε θαη 

εθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζην Γπηηθό Παηξατθό θαη ην Καηάθνιν 

4. Ο εθζπγρξνληζκόο θαη ε αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα, κε παξάιιειε έκθαζε ζηελ επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, ζηελ 

πξνζηαζία ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ 

δηθηύσλ ηεο. 

5. Έκθαζε ζηελ επέθηαζε θαη πνηνηηθή ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηδηαίηεξα:  

 α) ζηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε αξραηνινγηθνύ ηξηπόινπ (Αξραία 

Οιπκπία – Άξραία Ήιηδα – Δπηθνύξεηνο Απόιισλ),  

 β) ζηηο παξάθηηεο δώλεο πνπ έρνπλ πεξαηηέξσ δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο 

(αθηέο Γ. Κπιιήλεο – Ήιηδαο, δπηηθέο αθηέο Αηη/λίαο θαη παξάθηηεο 

πεξηνρέο Γ. Ναππαθηίαο)  

 γ) ζηελ ζπλερή ελίζρπζε ήπησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ 

ζηελ νξεηλή ελδνρώξα θαη ζηηο παξαιίκληεο δώλεο (Υεηκεξηλόο 

ηνπξηζκόο ζηα Καιάβξπηα θαη ηελ Οξεηλή Ναππαθηία) 

6. Αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή 

(θσηνβνιηατθά, αηνιηθά πάξθα, αμηνπνίεζε πδάηηλνπ δπλακηθνύ, βηνκάδα). 

7. Αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ησλ 

εμαηξεηηθώλ Τπνδνκώλ  πνπ δηαζέηεη ε ΠΓΔ 

8. Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο 

9.  Γηαζύλδεζε ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο κε ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο. 



10. Αλάδεημε ησλ ππεξεζηώλ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαη κεηαθνξώλ κέζσ ηνπ 

Ληκαληνύ ηεο Πάηξαο θαη ηνπ ηξηπόινπ Πιαηπγηάιη – Αγξίλην - Μεζνιόγγη / 

Αηησιηθό. 

11. Αύμεζε θαη επέθηαζε ησλ νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ γηα ηηο βηνκεραλίαο-

βηνηερλίαο (επέθηαζε, εθζπγρξνληζκό, αλάπηπμε ΒΗΠΔ-ΒΗΟΠΑ) 

12. Έκθαζε ζηελ αλάδεημε – αμηνπνίεζε ησλ δηεζλνύο θαη εζληθήο ζεκαζίαο 

Σνπίσλ ηεο ΠΓΔ. 
 
 

Β.  
ην  Κεθ. 2.3  Να  πξνζηεζνύλ: 

1. Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο ,πξαγκαηηθήο  απνθέληξσζεο ηεο              

                                    δηνίθεζεο. 

2. Ζ πιεκκειήο επίηεπμε εληαίαο ρσξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ   

                                    Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.  

 

ην  Κεθ. 2.4  Να πξνζηεζνύλ : 

                              1.Ζ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηνίθεζεο . 

                              2.Ζ αλάγθε αιιαγήο ησλ  ζεζκηθώλ  εξγαιείσλ (ησλ Νόκσλ)   

                                 βάζεη ησλ νπνίσλ  γίλεηαη ε θαηάξηηζε ησλ Υσξνηαμηθώλ                    

                                 ζρεδίσλ ,ησλ Γεληθώλ Πνιενδνκηθώλ  ρεδίσλ θαη ησλ  

                                 ΥΟΟΑΠ,  

                               3.Ζ επηθίλδπλε αύμεζε  ηεο θηώρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηά  καο  

                               4.Ο δηαθαηλόκελνο θίλδπλνο « ιηγόηεξεο Γεκνθξαηίαο » ζηε  

                                   ιεηηνπξγία ζεζκώλ θαη ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο . 

                               5.Ζ αλάπηπμε πνιηηηθώλ Τπεξζπγθέληξσζεο  (Από πιεπξάο   

                                  θεληξηθήο εμνπζίαο ζηελ Αζήλα θαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο  

                                  Γηνηθήζεηο , θαη από πιεπξάο ησλ  Αηξεηώλ Πεξηθεξεηώλ ζηηο  

                                 έδξεο ηνπο ).                                  

                                   

ην Κεθ. 2.5. (Οη πξννπηηθέο γηα ηελ Αεηθνξηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο.) 

                                  Να πξνζηεζεί : 

                                  1.Ζ άκεζε αλάγθε αλάπηπμεο λέαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο   

                                     κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ,ε νπνία  ζα απνξξνθά ηελ  

                                     παξαγόκελε  θαηλνηνκία ,ζα πξνάγεη λέεο 

                                     ζπιινγηθόηεηεο, ζα  ζηεξίδεηαη  ζε ΝΔΑ 

                                     ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία θαη ζα πξνσζεί  ηα  

                                     παξαγόκελα πξντόληα  κε απνηειεζκαηηθό  

                                     ηξόπν 

 

ην Κεθ. 3.      ( εκεία θαη πεδία αλαζεώξεζεο ,εμεηδίθεπζεο θαη 

ζπκπιεξώζεσλ ηνπ  ζεζκνζεηεκέλνπ  Π.Π.Υ..Α.Α. ). 

 



        

Να πξνζηεζνύλ : 

1.Εεηήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ο πνιίηεο ηεο  

                                    Πεξηθέξεηαο είλαη παληειώο θαη πνηθηινηξόπσο 

                                    απξνζηάηεπηνο έλαληη  θπζηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ 

                                    θαηαζηξνθώλ) 

                                  2.Ζ αλάγθε ππόδεημεο πεδίσλ  εθαξκνγήο 

                                     Οινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

                                     γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηάο καο . 

                                  3. Αλάδεημε ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο λέσλ 

        ρξεκαηνπηζησηηθώλ εξγαιείσλ ζηήξημεο ηεο 

        επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Π.Γ.Δ. θαη ε ππόδεημε ηέηνησλ. 

                                  4.Ζ Οξγάλσζε ηεο Γηνίθεζεο ε νπνία ζα ππνζηεξίμεη ηελ  

                                     Ηζόηηκε αλάπηπμε  ησλ Πεξηθεξεηαθώλ .Δλνηήησλ θαη ζα  

                                     πξνζηαηεύζεη ηνλ Πνιίηε θαη ην Πεξηβάιινλ. 

                                   5.Εεηήκαηα Δλέξγεηαο. [Με θαηεύζπλζε ,αύμεζεο ηεο  

                                    παξαγόκελεο ελέξγεηαο  (κε ην ζπλδπαζκό λέαο κνλάδαο  

                                    Φπζηθνύ Αεξίνπ  θαη  Α.Π.Δ ), Απνζήθεπζεο  ελέξγεηαο ,  

                                    Γηεξεύλεζεο Δλεξγεηαθώλ Γηαδξόκσλ ,Γηνίθεζεο ηεο  

                                    ελέξγεηαο ώζηε λα κε  βιάπηεηαη ην πεξηβάιινλ. 

                                   6.Πνιηηηζκόο . Να πξνζηεζεί  ζηνπο ηζρπξνύο 

                                      Πνιηηηζκηθνύο πόξνπο  ηεο Πεξηθέξεηαο, ν πνιηηηζκηθόο 

                                      πόξνο «ΔΞΟΓΟ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ» Ώζηε ην κέγεζνο 

                                      «Πνιηηηζκόο» ηεο Πεξηθέξεηάο καο  ηζρπξνπνηεκέλν ζε 

                                      όιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο  λα ζπκκεηέρεη ηζόηηκα  

                                      ζηελ ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηόζν ηεο 

                                      Πεξηθέξεηαο όζν  θαη ηεο ρώξαο  κε θαηάιιειεο 

                                      παξεκβάζεηο. 

 

 

Καηά  ηεο απόθαζεο απηήο ςήθηζαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη ηεο Παξάηαμεο 

«Λατθή πζπείξσζε Γπηηθήο Διιάδαο» θ.θ. Καξαζαλαζόπνπινο Νηθόιανο, 

Καξαπάλνο Γεώξγηνο θαη νιηάηνο Γεώξγηνο, ν Δπηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο 

«Οηθνινγηθή Γπηηθή Διιάδα» θ. Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλ/λνο θαη ν Δπηθεθαιήο 

ηεο Παξάηαμεο «Αληίζηαζε Πνιηηώλ Γπηηθήο Διιάδαο» θ. Λύρξνο Ησάλλεο. 

 

Λεπθό ςήθηζαλ ν Δπηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο «Γεκνθξαηηθή Οηθνινγηθή 

Αλαζύλζεζε» θ. ηαπξόπνπινο Υξήζηνο θαη  ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. 

Φεζζηάλ Γεξάζηκνο. 

 

 

 



 

Απείραλ από ηελ ςεθνθνξία νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη ηεο Παξάηαμεο «Ενύκε 

Γπηηθά» θ.θ. Παπαλαζηαζίνπ Γεώξγηνο, αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο, 

Αρηιιεόπνπινο Πέηξνο, Μεηξόπνπινο Αλδξέαο, Μπνπράγηεξ Αξηζηείδεο, 

Ππιαξηλόο Νηθόιανο, θαξκνύηζνο Γεώξγηνο, θαξηζηάξεο  Αλδξέαο θαη ηνύπαο 

Παλαγηώηεο. 

 

Σν παξόλ Πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη 

σο αθνινύζσο : 

 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΡΠΔΣΑ           ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ   

 

                                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 


