
Μελέτη Αξιολόγησης, αναθεώρησης & 
εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Β. Φάση 

περιλαμβάνει:

Β.1.Στάδιο (χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 5 μήνες)

Β.2.Στάδιο (χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 1 μήνας)



Β.1.1 Στάδιο

 Πρόταση Αναθεώρησης-Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου
η πρόταση αναφέρεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις οι οποίες βάσει της αξιολόγησης κρίνεται 
αναγκαίο να αναθεωρηθούν και να εξειδικευθούν 

 Θέση και ρόλος της Περιφέρειας στον διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο
ανάδειξη του ρόλου της περιφέρειας

 Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης
προσδιορίζονται με ορίζοντα δεκαπενταετίας τα βασικά χαρακτηριστικά, οι προτεραιότητες και οι 
στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης της περιφέρειας

 Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης
δίνονται κατευθύνσεις για την διάρθρωση 

 του οικιστικού δικτύου, 
 την προστασία του τοπίου και του πολιτιστικού περιβάλλοντος
 τον προσδιορισμό ευρύτερων ανθρωπογεωγραφικών και βιώσιμων διοικητικών και αναπτυξιακών 

ενοτήτων, 
 των βασικών δικτύων μεταφορικής και λοιπής τεχνικής υποδομής, 
 την χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
 τον καθορισμό περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (Π.Ε.Χ.Π.)
 Την κατάρτιση και έγκριση Σχεδίων ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.)
 Την εκπόνηση σχεδίων υποκείμενου σχεδιασμού δηλαδή Γ.Π.Σ, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε.



 Εξειδίκευση των κατευθύνσεων σε χωρικές υποενότητες της Περιφέρειας
η εξειδίκευση γίνεται είτε σε επίπεδο Καλλικράτειου Δήμου είτε σε ευρύτερες χωροταξικές 
ενότητες

 Πρόγραμμα Δράσης

- Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης (πενταετίας, συσχέτιση με ΠΕΠ). Εξειδικεύονται οι 
απαιτούμενες για την εφαρμογή των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού 
ενέργειες, ρυθμίσεις, μέτρα, προγράμματα, κόστος και πηγές χρηματοδότησης των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων καθώς και οι φορείς εφαρμογής 

-Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης (δεκαπενταετίας) προσδιορίζονται οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού 



Β.1.2 Στάδιο

 Εισηγητική έκθεση και Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
- η Εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει την Έκθεση Αξιολόγησης και την τεκμηρίωση των 
προτάσεων της Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου
- στην Υπουργική Απόφαση περιγράφεται η Πρόταση Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης 
των Περιφερειακών Πλαισίων

Β.1.3 Στάδιο

•Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Είναι θεματική ενότητα της πρότασης Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης και ενσωματώνει την 
περιβαλλοντική διάσταση στο σύνολο των στρατηγικών κατευθύνσεων



Β.2. Στάδιο


