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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ  
 Απφ ην αξηζκ. 12/23-12-2015  Ξξαθηηθφ   Ππλεδξίαζεο  

ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Ζπείξνπ (άξζξν 113 Λ.3852/2010 θαη  αξηζκ. 137/2014 αλαθήξπμε  ηνπ  Ξνιπκεινχο  
Ξξσηνδηθείνπ  Ησαλλίλσλ θαη ην απφ 30/8/2014 Ξξσηφθνιιν Νξθσκνζίαο),  ην νπνίν ζπλεδξίαζε δεκφζηα ζηα Ησάλληλα θαη ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Ξ.Π.  (Γηνηθεηήξην β΄ φξνθνο),  ζηηο  είθνζη ηξεηο (23)  ηνπ κελφο  Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα 
Ρεηάξηε θαη ψξα 15.00, θαηφπηλ ηεο κε αξηζκ. πξση.: νηθ. 129254/5060/17-12-2015 (νξζή επαλάιεςε) Ξξφζθιεζεο ηνπ   
Ξξνέδξνπ ηνπ  
 

Πηε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία θιήζεθαλ λνκίκσο φια ηα κέιε ηνπ Ξ.Π., παξαβξέζεθαλ θαη  κεηείραλ νη: 
Α.  Αιέμαλδξνο Θαρξηκάλεο,  Ξεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ. 
Β.  1. Πηαχξνο Ξαξγαλάο, Ξξφεδξνο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ 
     2. Ξνιπμέλε  (Ρδέλε) Ραπξαληδή – Θνίιηα, Αληηπξφεδξνο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ 
     3. Γεκήηξηνο Σακπίκπεο, Γξακκαηέαο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ 
Γ.  1. Βαζίιεηνο Ταζάο , Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ξ.Δ. Άξηαο 
     2. Θσκάο Ξηηνχιεο,   Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ξ.Δ. Θεζπξσηίαο 
     3. Θενδψξα (Ραηηάλα) Θαινγηάλλε, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ξ.Δ. Ησαλλίλσλ   
     4. Δπζηξάηηνο Ησάλλνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ξ.Δ. Ξξέβεδαο 
Γ.   1.  Ησάλλεο Θαηέξεο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      2. Νδπζζέαο Ξφηζεο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      3. Ξεξηθιήο Βαζηιάθεο, Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ   
      4. Ησάλλεο Θαξακπίλαο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      5. Θσλζηαληίλνο Πηαξάβαο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      6. Ληθφιανο Θάηζηνο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
Δ. Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη:  

1.Ξαπαδεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο (Ληίλνο) 2. Βαξέιεο Γεκήηξηνο 3.Πίκνπ – Ράζηνπ Αλαζηαζία 4.Σνπιηάξαο Βαζίιεηνο 5.Βαγγειήο 
Απφζηνινο 6.Γεκάθνο Γεκήηξηνο 7.Ππαλνπνχινπ – Πάξξα Ζιηάλα 8.Φίιε – Ξαζράιε Αληηγφλε- Βαζηιηθή    9. Ιάκπξνπ Αιθηβηάδεο 
10.Ρζηάξα Πηαπξνχια  11.Ρχξνπ – Νχδα Αλαζηαζία(Λαηάζζα)  12.Κεηξνθψζηα Ξαλαγηψηα (Γηνχια)  13. Θαηηήο Ληθφιανο 
14.Ληέηζηθαο Θσλζηαληίλνο 15.Γνξγφιεο Βαζίιεηνο 16.Κπάγηαο Κηραήι 17.Ιάδνο Ησάλλεο 18.Θαξακάλε Θαιιηφπε (Θέιιπ) 19.Κπνχκπα 
Βαζηιηθή 20.Γνχζεο Σξήζηνο 21.Γηνιδάζεο Βαζίιεηνο ηνπ Βεζζαξίσλα  22.Ξάληνο Ξαλαγηψηεο 23.Ρζίθαξεο Βαζίιεηνο 24.Κπαζηνχθαο 
Θσλζηαληίλνο 25.Ξάηθαο Πππξίδσλ 26.Εάςαο Γεψξγηνο  27.Εάθαο Γεψξγηνο 28.Ρζνπκάλε ιγα (ιπ) 29.Εηψβαο Βαζίιεηνο 
30.Θσηζαληήο Θσλζηαληίλνο 31. Εήθνο Ληθφιανο 32.Γηνιδάζεο Βαζίιεηνο ηνπ Θενδψξνπ 33.Γθνχληαο Θσλζηαληίλνο 34.Ξάλεο 
Σαξάιακπνο (Κπάκπεο)    
 

Πηε ζπλεδξίαζε δελ  παξαβξέζεθαλ νη θ.θ.  
1. Γεξνβαζίιε ιγα, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΛΑΡΟΝΞΖΠ» 2.Αλαγλψζηνπ Θσλ/λνο, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο 
«ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΓΖ γηα ηελ ΖΞΔΗΟΝ» 3. Ξαπαρξήζηνπ Βαζίιεηνο 4.Ξαπαγξεγνξίνπ Ληθφιανο 5. Πππξέιεο Κηραήι 6.Θσλήο Γεκήηξηνο 7. 
Σαηδεεθξαηκίδεο Ξξφδξνκνο (Κάθεο) 8. Κπαξηδψθαο Πππξίδσλ, ηαθηηθά κέιε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ, αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ 
 
ΠΡ. Γηα ηε Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε  παξαβξέζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη ππάιιεινη ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ: Θενδψξα Κήηζηνπ θαη 
Αλζνχια Θαηεξηδίδε 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επίζεο,  ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα.  
 
Ρν Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Ζπείξνπ, επξηζθφκελν ζε απαξηία, ζπδήηεζε θαη απνθάζηζε γηα ην παξαθάησ, Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ζέκα:     
 

 
 
Θέκα 3ν 

====== 
Γλσκνδφηεζε επί ηνπ Β.1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο «Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» θαη ηεο ΠΚΞΔ απηήο. 

 
 

Ρν Ξεξηθεξεηαθφ  Ππκβνχιην Ζπείξνπ, έρνληαο  ππφςε: 
 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3852/2010  (ΦΔΘ 87/7-6-2010 η. Α΄) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2.  Ρνλ Νξγαληζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (Ξ.Γ. 140/2010 ΦΔΘ 233/27-12-2010 η. Α΄) 

3. Ρνλ αξηζκ. 16853/6-4-2011 πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ εμέδσζε ν 

πνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο (ΦΔΘ 661/20-4-2011 – η. Β΄)  

4. Ρελ ππ΄αξηζκ. πξση. 125536/4485/17-12-2015 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ,  

φπσο θαηαηέζεθε ζην Ππκβνχιην (Α.Ξ./Ξ.Π.: 130006/5086/18-12-2015) (ζπλεκκέλα κε α/α: 90 ζην θάθειν 2/2015 

ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ Ξ.Π.), κε ζέκα «Γλσκνδφηεζε επί ηνπ Β.1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο 
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«Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ 

θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» 

5. Ρν Γ9 Έληππν Ρππνπνηεκέλεο Γλσκνδφηεζεο Φνξέσλ γηα ηε δηαδηθαζία Έθδνζεο απφθαζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

Έξγσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαηεγνξίαο Α , ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, σο γλσκνδνηνχζα 

αξρή γηα ηε Πηξαηεγηθή Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΚΞΔ) ηεο κειέηεο ¨Αμηνιφγεζε , Αλαζεψξεζε & 

Δμεηδίθεπζε Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ», φπσο 

θαηαηέζεθε ζην Ππκβνχιην (Α.Ξ./Ξ.Π.: 130007/5087/18-12-2015) (ζπλεκκέλα κε α/α: 91 ζην θάθειν 2/2015 

ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ Ξ.Π.) 

6. Ρελ απφ 23-12-2015 εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Ξ.Δ. Ησαλλίλσλ θαο Θενδψξαο (Ραηηάλαο) 

Θαινγηάλλε, ππεχζπλεο Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο θαη πνδνκψλ (ζπλεκκέλα κε α/α: 92 ζην 

θάθειν 2/2015 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ Ξ.Π.), ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

«Θπξίεο θαη Θχξηνη, 
Ρν, ελ ηζρχ, Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είρε εγθξηζεί κε ηελ 

ππ‟ αξηζκ. 25301/25-6-2003 απφθαζε πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΘ 1451/Β/06-03-2003) θαη είλαη  
δεδνκέλν φηη έρξεδε άκεζεο αλαζεψξεζεο, θαζφηη είραλ ζεζκνζεηεζεί λέα πιαίζηα θαη λέεο θαηεπζχλζεηο (εζληθφ ρσξνηαμηθφ, 
εηδηθφ ηνπξηζκνχ, πδαηνθαιιηεξγεηψλ, λφκνο Θαιιηθξάηεο, θιπ). 

Πην πιαίζην απηφ, θαη κε ην, αξ. πξση. 345/1/07-01-2011, έγγξαθφ καο πξνο ηελ, ηφηε, ππνπξγφ ΞΔΘΑ είρακε δεηήζεη λα 
θηλεζεί -κε πξσηνβνπιία ηεο  Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.α., άξζξν 8, Λ.2742/1999)- άκεζα ε δηαδηθαζία γηα ηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ιακβάλνληαο ππφςε 
φηη αλ πξνθεξπζζφηαλ ε κειέηε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ απφ ην ΞΔΘΑ, ε δηαδηθαζία ζα 
ηεικαηψλνληαλ θαη ήηαλ ζρεδφλ βέβαην φηη ε πξψηε Ξεξηθεξεηαθή Ξεξίνδνο (2012-2014) ζα έιεγε ρσξίο λα έρεη αλαζεσξεζεί ην 
Ξεξηθεξεηαθφ Σσξνηαμηθφ Ξιαίζην Ζπείξνπ κε άκεζν θαη πξνθαλέο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεθκεξίσζεο ηνπ πξψηνπ ηξηεηνχο 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ (άξζξν 268 παξ. 1 λ. 3852/2010). 

Θαη αθξηβψο απηφ έγηλε. 
Ζ Θεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Θξάηνπο επέιεμε λα αλαζέζεη θαη λα επηβιέςεη κε ηε δηθή ηνπ κεζνδνινγία θαη πξαθηηθή ηελ εθπφλεζε 

ηνπ Πρεδίσλ απηψλ. Θαη ζήκεξα, γλσκνδνηνχκε επί ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ, ελψ έρνπλ, ήδε, εγθξηζεί -απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Ξεξηθέξεηαο- θαη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηφζν ην 1ν ηξηεηέο φζν θαη ην 2ν πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ζπείξνπ, αιιά θαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ζπείξνπ (ΞΔΞ) 2014-2020. 

ζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηo πξνηεηλφκελν ζρέδην ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη: 

 πεξηέρνληαη θελά, ιάζε θαη παξαιείςεηο, θαη 
 ιείπεη ζαθήο θαη ξεαιηζηηθφο επηρεηξεζηαθφο ραξαθηήξαο.  

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Αξρή, παξά ηαχηα, κε γλψκνλα ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 
εγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξνγξακκαηηζκφ 2015-2019 θαη ζην εγθεθξηκέλν Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (ΞΔΞ) Ζπείξνπ 
2014-2020, ελεξγνπνίεζε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ αξκφδησλ δηεπζχλζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη κε ζπληνληζκέλεο δηαδηθαζίεο, 
πξνζάξκνζε ζην, ππφ γλσκνδφηεζε, ζρέδην ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Σσξνηαμηθνχ Ξιαηζίνπ, ηηο θαηεπζχλζεηο, ηα κέηξα θαη ηηο δξάζεηο πνπ, 
ήδε, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ή ζρεδηάδνληαη. ια ηα πξναλαθεξφκελα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο πεξεζίαο. 

Αδηαπξαγκάηεπηνο θαη κφληκνο ζηφρνο καο, ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ κηα αμηφπηζηε πξννπηηθή γηα ηνπο 
πνιίηεο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, κε ζεβαζκφ ζηνλ πνιίηε, ζην πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο καο θαη ζηε 
ζηήξημε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, εηζεγνχκαη: 
α) ηελ έγθξηζε ηεο γλσµνδφηεζεο µε ηα ζρφιηα – παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, 
β) ηελ απνζηνιή ηεο πξνο ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ζπλεµµέλν Ξαξάξηεµα, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
γξαπηέο πξνηάζεηο θνξέσλ, ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, ε νπνία δηήξθεζε απφ 
16.07.2015 κέρξη ζήκεξα.» 

 
7. Ρν θαηαηεζέλ «πφκλεκα επί ηνπ ζρεδίνπ αλαζεψξεζεο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ», ηνπ πξψελ αλαπιεξσηή πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη πνδνκψλ θνπ 

Πηαχξνπ Θαινγηάλλε (ζπλεκκέλα κε α/α: 93 ζην θάθειν 2/2015 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ 

Ξ.Π.) 

8. Ρηο επί ηνπ ζέκαηνο  γξαπηέο πξνηάζεηο – απφςεηο θνξέσλ, ππεξεζηψλ, πνιηηψλ, πνπ θαηαηέζεθαλ  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαβνχιεπζεο (απφ 16-7-2015 έσο ζήκεξα) (ζπλεκκέλα κε α/α: 94 ζην θάθειν 2/2015 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ 

θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ Ξ.Π. -ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ), ήηνη αλαιπηηθά: 

α) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 6926/7-12-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Γεσξγίνπ Θαξατζθάθε Λ. Άξηαο 

β) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 1122/29-10-2015 έγγξαθν ηνπ ΡΔΔ-Ρκήκα Ζπείξνπ 

γ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 10893/24-11-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Θφληηζαο Λ. Ησαλλίλσλ 

δ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. εμεξρ. 39/7-12-2015 έγγξαθν ηεο ΑΓΔΙΦΝΡΖΡΑΠ ΔΛ ΑΘΖΛΑΗΠ ΓΖΚΑΟΗΡΥΛ «ΝΗ ΑΓΗΝΗ 

ΡΑΜΗΑΟΣΔΠ» 
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ε) Ρν απφ 23-10-2015 έγγξαθν ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Νκνζπνλδίαο Ζπείξνπ θαη Β. Ηνλίσλ Λήζσλ Α.κεΑ 

ζη) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 74774/2347/23-7-2015 έγγξαθν Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Γεο-Ρκήκα Ρνπνγξαθίαο- 

Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

δ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 738/25-9-2015 έγγξαθν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ & Ξίλδνπ 

ε) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 2468/25-11-2015 έγγξαθν ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Ρδνπκέξθσλ Ξεξηζηεξίνπ & Σαξάδξαο 

Αξάρζνπ –Φνξέαο Γηαρείξηζεο- 

ζ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 11542/22-12-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Γσδψλεο Λ. Ησαλλίλσλ 

η) Ρν ππ΄αξηζκ. 95570/8322/22-12-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ  

ηα) Ρν απφ 21-8-2015 έγγξαθν ηεο  Θνηλσλίαο παιιήισλ Δζληθήο Ρξάπεδαο (ΘΔΡΔ) 

ηβ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 16188/15-12-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο Λ. Ησαλλίλσλ 

ηγ) Ρν έγγξαθν ηεο «ΑΛΓΟΝΚΔΓΑ Α.Δ.» ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΓΟΝΒΗΥΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ Α.Δ. 

ηδ) Ρν έγγξαθν ηεο « ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ΑΚΒΟΑΘΗΘΝ ΑΛΥΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ» κε δ.η. «Ξ.Ν.Α.. ΑΚΒΟΑΘΗΘΝ Α.Δ.» 

ηε) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 30367/21-12-2015  έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο 

ηζη) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 10/19-8-2015 έγγξαθν ηεο ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 

ηδ) Ρελ ππ΄αξηζκ. 268/2015 απφθαζε ηνπ Γήκνπ Είηζαο Λ. Ησαλλίλσλ 

ηε) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 66310/1929/27-10-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπη. 

Καθεδνλίαο- Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Ζπείξνπ  

ηζ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 872/15-10-2015 έγγξαθν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ιίκλεο Ξακβψηηδαο 

θ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 80387/2482/23-10-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο Ξεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ 

θα) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 31772/22-9-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ  

θβ) Ρν ππ΄αξηζκ. 11/2015 Ξξαθηηθφ ΞΔΣΥΞ (Γ9 Έληππν Ρππνπνηεκέλεο Γλσκνδφηεζεο Φνξέσλ) ηεο Ξ.Δ. 

Ξξέβεδαο 

θγ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 1239/9-10-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Ξ.Δ. Ξξέβεδαο  

θδ) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 13261/21-10-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Πνπιίνπ Λ. Θεζπξσηίαο 

θε) Ρν ππ΄αξηζκ. πξση. 13601/21-10-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Εεξνχ Λ. Ξξέβεδαο 

9. Ρηο ηνπνζεηήζεηο ησλ παξαηάμεσλ «ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΛΑΡΟΝΞΖΠ», «ΠΚΚΑΣΗΑ ΖΞΔΗΟΥΡΥΛ», «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ 

ΖΞΔΗΟΝ», «ΑΟΗΠΡΔΟΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ζηελ ΖΞΔΗΟΝ» θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ππκβνχισλ,  φπσο 

θαηαηέζεθαλ ζην Ππκβνχιην θαη αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο   (ζπλεκκέλα κε α/α: 96 ζην 

θάθειν 1/2015 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα Ξ.Π.) 

10.  Ρελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ξεξηθεξεηάξρε θαη κειψλ ηνπ Ξ.Π.  

 &  φηη δηαηππψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο 

      (αλαιπηηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
                                   Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

                                 (απφθαζε: 12/52/23-12-2015) 

Γλσκνδνηεί ζεηηθά επί ηνπ Β.1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο «Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ»  θαη ηεο ΠΚΞΔ απηήο, 

πηνζεηψληαο ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, κε ηηο ζπκπιεξψζεηο φπσο απηέο απνθαζίζηεθαλ  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο (ζπλεκκέλα κε α/α: 95 θαη 91 ζην θάθειν 2/2015 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ Ξ.Π.),  

θαη επηζπλάπηνληαη σο  θαησηέξσ , απνηειψληαο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

Ξαξαηίζεληαη απηνχζηα ηα εηζεγεηηθά ζηνηρεία ησλ αξκφδησλ πεξεζηψλ [αξηζκ. πξση.125536/4485/23-12-2015 
γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ  (α/α 95) θαη Γ9 Έληππν 
Ρππνπνηεκέλεο Γλσκνδφηεζεο Φνξέσλ ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (α/α 91)]  
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡ/ΜΟΤ 
ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

Ιωάννινα, 23/12/2015 

Αρικ. πρωτ.: 
Σχετ.: 

125536/4485 
104814/3312, 107671/3468, 
108139/3500,110052/3680, 
110408/3717, 113513/3922, 
113847/3936,120390/4214, 
124999/4472, 131328/4624 
131331/4625 

Ταχ. Δ/νςθ  : Διοικθτιριο  
ΠΡΟ: 
 
 
 
 
 

 
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Θπείρου 
 

Ταχ. Κϊδικασ  : 451 10 

Ρλθροφορίεσ  : Ευ. Σιϊτοσ 
Τθλζφωνο  : 26510 87444 
FAX                    : 26510 73862 
Email                 : e.siotos@php.gov.gr 
   

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηςη επί του Β1 ταδίου τησ Μελζτη Αξιολόγηςησ, Αναθεώρηςησ και Εξειδίκευςησ 

του εγκεκριμζνου Περιφερειακοφ Πλαιςίου Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου 

Ανάπτυξησ Περιφζρειασ Ηπείρου 

ΧΕΣ. : 
α) Ο Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξη και άλλεσ 

διατάξεισ  

 β) Ο Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α) «Χωροταξικι και πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ - Βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ». 

 γ) Θ Υ.Α. 51949/29.11.2010 (ΦΕΚ 1925/Β/2010) «Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ του Γενικοφ, των Ειδικϊν και των Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υ.Α. Α.Ρ. 13390/15.03.2012 

(ΦΕΚ 811/Β/2012)  

 δ) Θ Υ.Α. 10106/03.03.2011 (ΦΕΚ 45/ΑΑΡ/2011) «Ζγκριςθ προδιαγραφϊν για τθ ςφνταξθ 

Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (προδιαγραφζσ 

αξιολόγθςθσ – ανακεϊρθςθσ – εξειδίκευςθσ Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων» 

 
ε) Σο υπ’αριθμ. πρωτ.: 28732/30.06.2015 ζγγραφο τησ Δ/νςησ Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ του 

Τπουργείο Παραγωγικήσ Αναςυγκρότηςησ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

 

Στο πλαίςιο ανακεϊρθςθσ των Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

(Ρ.Ρ.Χ.Σ.Α.Α.) 12 Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ, ανατζκθκε από το ΥΡΕΚΑ και θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Αξιολόγθςθ, 

Ανακεϊρθςθ και Εξειδίκευςθ Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ 

Θπείρου».  

Θ μελζτθ εντάςςεται ςτθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των κεςμοκετθμζνων Ρ.Ρ.Χ.Σ.Α.Α., ςφμφωνα με 

τισ προβλζψεισ του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και τθσ (γ) ςχετικισ υπουργικισ Απόφαςθσ.  

Σφμφωνα με τθ (δ) ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ, θ μελζτθ «Αξιολόγθςθσ, Ανακεϊρθςθσ και Εξειδίκευςθσ 

κεςμοκετθμζνων Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ» διαρκρϊνεται ςε 2 

φάςεισ, οι οποίεσ αναλφονται ςε επιμζρουσ ςτάδια ωσ ακολοφκωσ:  

Αϋ ΦΑΣΘ: Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των κεςμοκετθμζνων Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ  

1. Α1 τάδιο:  

 Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των κεςμοκετθμζνων Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ  
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 Σφνοψθ ποριςμάτων ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ  

Β ΦΑΣΘ: Ανακεϊρθςθ – Εξειδίκευςθ των Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ  

1. Β1 τάδιο:  

 Ρρόταςθ ανακεϊρθςθσ – εξειδίκευςθσ του κεςμοκετθμζνου Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ 

& Αειφόρου Ανάπτυξθσ  

 Ειςθγθτικι ζκκεςθ και ςχζδιο Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ – εξειδίκευςθσ του κεςμοκετθμζνου 

Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ  

 Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων τθσ Ανακεϊρθςθσ – Εξειδίκευςθσ του Ρεριφερειακοφ 

Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ  

Τα παραπάνω κείμενα διαβιβάηονται ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για γνωμοδότθςθ ςφμφωνα με τθν (γ) ςχετικι 

υπουργικι Απόφαςθ.  

2. Β2 τάδιο: Ρεριλαμβάνει τθν οριςτικοποίθςθ του Β.1. Σταδίου και τθν ζγκριςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

το πλαίςιο αυτό με το (ε) ςχετικό ζγγραφο διαβιβάςτηκε από τη Δ/νςη Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ του ΤΠΑΠΕΝ το Β1 

τάδιο τησ Μελζτη Αξιολόγηςησ, Αναθεώρηςησ και Εξειδίκευςησ του εγκεκριμζνου Περιφερειακοφ Πλαιςίου 

Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξησ Περιφζρειασ Ηπείρου, προκειμζνου να προωθηθεί η διαδικαςία 

γνωμοδότηςησ τησ Περιφζρειασ Ηπείρου. 

Θ μελζτθ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου και θ Υπθρεςία μασ με τα υπ’αρικμ. πρωτ. 

71671/2190/16.07.2015 και 74486/2293/16.07.2015 ζγγραφά τθσ ενθμζρωςε ςχετικά όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

(Διμοι, Επιμελθτιρια κλπ.) προκειμζνου να ςυμμετάςχουν με τισ απόψεισ και παρατθριςεισ του ςτθ διαβοφλευςθ. 

Στο πλαίςιο αυτό κατατζκθκαν ςχετικζσ παρατθριςεισ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτ. Μακεδονίασ, 

τουσ Διμουσ Λωαννιτϊν, Ηίτςασ, Κόνιτςασ, Δωδϊνθσ, Αρταίων, Γεωργίου Καραϊςκάκθ, Ράργασ, Ηθροφ, Θγουμενίτςασ και 

Σουλίου, το ΤΕΕ/Τμιμα Θπείρου, τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ Ραμβϊτιδασ, Βόρειασ Ρίνδου και Τηουμζρκων από τθν 

Ρεριβαλλοντικι Εταιρεία Ρρζβεηασ, τθν Αδελφότθτα Δθμαριτϊν, τθν ΡΟΑΥ Αμβρακικοφ Α.Ε., τθν εταιρεία Ανδρομζδα 

Α.Ε και των πρϊθν Υπουργό Σταφρο Καλογιάννθ. 

Τα Ρεριφερειακά Ρλαίςια Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ αποτελοφν βαςικό εργαλείο του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, γιατί, 

αφ' ενόσ εξειδικεφουν τισ προγραμματικζσ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ και των Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων και, αφ' 

ετζρου, παρζχουν ςτον υπερκείμενο ςχεδιαςμό (υκμιςτικά ςχζδια, Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια, Σχζδια Χωρικισ και 

Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτϊν Ρόλεων) κατευκφνςεισ για τθ λειτουργικι ολοκλιρωςι τουσ και τθ ςυνεκτικι 

διαχείριςθ του χϊρου.  

Είναι γεγονόσ ότι το κεςμοκετθμζνο, από το 2003, Ρεριφερειακό Χωροταξικό Ρλαίςιο Θπείρου παρουςιάηει ςθμαντικζσ 

ελλείψεισ ωσ προσ το αναγκαίο και επικυμθτό ρυκμιςτικό του περιεχόμενο με αποτζλεςμα να αποτελεί περιςςότερο 

ζκκεςθ πολιτικϊν απόψεων, παρά ςυγκροτθμζνο νομικό κείμενο.  

Στο πλαίςιο αυτό θ ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Θπείρου είναι απολφτωσ αναγκαία και 

επείγουςα διότι ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ είναι βαςικό εργαλείο για τθν ανάπτυξθ τθσ περιφζρειασ Θπείρου μζςω τθσ 

δθμιουργίασ ενόσ ξεκάκαρου και ςαφοφσ πλαιςίου κανόνων για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςε ορκολογικά και 

κεματικά προςδιοριςμζνουσ χϊρουσ. 

Εν ςυνεχεία γίνεται ο ςχολιαςμόσ κατά άρκρο και οι παρατθριςεισ επί του ςχεδίου τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ, 

Στο Πρώτο άρθρο αυτισ περιγράφεται ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι και τα προγραμματικά μεγζκθ του Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου. 

Σκοπόσ του ΡΡΧΣΑ Θπείρου είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου επιτελικοφ ςτρατθγικοφ προγράμματοσ χωρικϊν 

πολιτικϊν για τθν Ρεριφζρεια, το οποίο κα αποτελζςει το βαςικό πλαίςιο χωροταξικϊν, πολεοδομικϊν, 

περιβαλλοντικϊν και αναπτυξιακϊν επιλογϊν για το χρονικό ορίηοντα ιςχφοσ του.  
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Στόχοι του ΡΡΧΣΑΑ είναι: 

 Εναρμόνιςθ των διατάξεων του ΡΡ με τα κεςμοκετθμζνα εκνικισ κλίμακασ πλαίςια (Γενικό και Ειδικά) και 

εξειδίκευςθ των κατευκφνςεϊν τουσ ςτο επίπεδο τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου.  

 Βελτίωςθ και αξιοποίθςθ τθσ διεκνοφσ αναγνωριςιμότθτασ και τθσ γεωπολιτικισ κζςθσ τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθ βάςθ 

ενόσ εξωςτρεφοφσ προτφπου ανάπτυξθσ  

 Εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων και ενεργοποίθςθ μθχανιςμϊν για τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των 

ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ με κριτιριο τθ βελτίωςθ των τοπικϊν κοινωνικϊν και οικονομικϊν 

παραμζτρων,  

 Υποςτιριξθ τθσ δθμογραφικισ δυναμικισ, περιοριςμόσ του ποςοςτοφ ανεργίασ ςε επίπεδα ςυγκρίςιμα με τον 

εκνικό μζςο όρο και άμβλυνςθ των αντικζςεων μεταξφ αςτικϊν κζντρων και αγροτικισ ενδοχϊρασ,  

 Βελτίωςθ των προχποκζςεων αξιοποίθςθσ των διακζςιμων για:  

 τθν ενίςχυςθ, εκςυγχρονιςμό και αναβάκμιςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ,  

 τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τον εκςυγχρονιςμό των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων και τθ ςφνδεςι τουσ 

με τθν ζρευνα και τθν καινοτομία,  

 τθν αναβάκμιςθ του τριτογενοφσ τομζα μζςα από τθ ςτοχευμζνθ ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων 

(διαμόρφωςθ ιςχυρισ και διακριτισ τουριςτικισ ταυτότθτασ, υποςτιριξθ του ερευνθτικοφ ζργου του 

Ρανεπιςτθμίου των Λωαννίνων, αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των υποδομϊν Υγείασ 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι: Β. Λόνιο, Ν. Αλβανία). 

 Ενίςχυςθ του ρόλου των αςτικϊν κζντρων τθσ Ρεριφζρειασ και ιδίωσ των Λωαννίνων, μζςα από τθν αξιοποίθςθ των 

νζων μεταφορικϊν δικτφων και τθσ διοικθτικισ αναδιάρκρωςθσ, με προοπτικι τθ διαμόρφωςθ αςτικϊν πόλων με 

διαπεριφερειακό και διεκνι ρόλο.  

 Ζλεγχοσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ, διαχείριςθ των οχλουςϊν χριςεων, ενίςχυςθ του ρόλου των οικιςμϊν ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ λειτουργικισ, χωρικισ και κεματικισ ολοκλιρωςθσ του οικιςτικοφ δικτφου,  

 Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ κεφαλαίου και του τοπίου, ζλεγχοσ και 

περιοριςμόσ των πθγϊν ρφπανςθσ, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των φυςικϊν και πολιτιςμικϊν πόρων.  

 Ραροχι κατευκφνςεων χωρικοφ και αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςτον τοπικότερο ι κεματικά εξειδικευμζνο 

ςχεδιαςμό τθσ Ρεριφζρειασ. 

Στο Δεφτερο άρθρο ςθμειϊνεται θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτο διεκνι, ευρωπαϊκό και εκνικό χϊρο. 

Κατά τθν προθγοφμενθ δεκαετία (2000 - 2010) επιχειρικθκε θ αναβάκμιςθ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου κυρίωσ μζςω τθσ 

ενίςχυςθσ των μεταφορικϊν υποδομϊν εκνικισ ι διαπεριφερειακισ κλίμακασ ςτοχεφοντασ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

παραγωγικοφ προτφπου ςτθριγμζνου ςτουσ τομείσ του εμπορίου, των μεταφορϊν και τθσ διαμετακόμιςθσ. 

Σιμερα με βάςθ τα νζα γεωπολιτικά δεδομζνα (αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ Αλβανίασ, άμβλυνςθ των ςυγκροφςεων ςτα 

εδάφθ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ και αποκατάςταςθ των χερςαίων μεταφορικϊν υποδομϊν, ζνταξθ ςτθν Ε.Ε. τθσ 

Βουλγαρίασ και ουμανίασ, επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ) και τισ νζεσ αναπτυξιακζσ επιλογζσ τθσ 

Ε.Ε. το πρότυπο τθσ χωρικισ οργάνωςθσ τθσ Ρεριφζρειάσ μασ ςτθρίηεται ςτθν ολοκλθρωμζνθ αξιοποίθςθ των 

διακζςιμων πόρων και υποδομϊν με ταυτόχρονθ προςταςία του εξαιρετικισ ποιότθτασ περιβάλλοντοσ και τοπίου τθσ 

Θπείρου. 

Στο Σρίτο άρθρο  αναφζρονται οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ για τθν ανάδειξθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτο διεκνζσ και εκνικό 

χωρικό ςφςτθμα και είναι: 

 θ αξιοποίθςθ τθσ κζςθσ τθσ ςτθ μακροπεριφζρεια Αδριατικισ – Λονίου με ζμφαςθ ςτον τουριςμό, τθν ενζργεια, τισ 

μεταφορζσ και τθν μπλε ανάπτυξθ. 

 θ αναδιαμόρφωςθ των εμπορικϊν, πολιτιςμικϊν, παραγωγικϊν ςχζςεων με τθν Αλβανία, 
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 θ ενίςχυςθ κι προβολι των αςτικϊν κζντρων, με ιςόρροπθ ανάπτυξθ, ωσ πόλοι εκπαίδευςθσ, ζρευνασ, καινοτομίασ, 

εμπορίου, τουριςμοφ και παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, 

 ενίςχυςθ, εκςυγχρονιςμό και κακετοποίθςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, προβολι και κατοχφρωςθ των 

προϊόντων του πρωτογενι τομζα και ςφνδεςι τουσ με τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα, 

 ςφνδεςθ τθσ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ με τθν ζρευνα, τθν καινοτομία και τον πρωτογενι τομζα και ενίςχυςθ 

των εξαγωγϊν τελικϊν καταναλωτικϊν προϊόντων και νζα επιχειρθματικότθτα. 

 προςζλκυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ, μεταφορϊν και τουριςμοφ, 

 αξιοποίθςθ του ςυνόλου των τουριςτικϊν πόρων ςτοχεφοντασ ςτθ ςυγκρότθςθ πολυκεματικϊν τουριςτικϊν δικτφων, 

 ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ με τθν Κζρκυρα, τουσ Ραξοφσ και τθ Λευκάδα, 

 ανάδειξθ, αξιοποίθςθ και προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ πλοφτου 

Με το Σζταρτο άρθρο τθσ Υ.Α. κακορίηεται το πρότυπο χωρικισ ανάπτυξθσ, το οποίο ςτθρίηεται ςτθν αρχι τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ αξιοποίθςθσ των διακζςιμων πόρων και υποδομϊν με ταυτόχρονθ προςταςία των ςτοιχείων που 

ςυνκζτουν το εξαιρετικισ ποιότθτασ περιβάλλον και τοπίο τθσ Θπείρου. Ειδικότερα:  

 Ο παράκτιοσ Λόνιοσ χϊροσ αξιοποιείται για τθν ανάπτυξθ του οργανωμζνου (μαηικοφ) τουριςμοφ με ςτόχο τθν 

ζνταξθ των προοριςμϊν ςτθ διεκνι τουριςτικι αγορά, τθν ανάπτυξθ άλλων ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ (yachting, 

καταδφςεισ κλπ), τθ φιλοξενία ςφγχρονων υποδοχζων ιχκυοκαλλιζργειασ ςτθ λωρίδα τθσ Σαγιάδασ (όπου θ 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα δεν ςυγκροφεται με τθν τουριςτικι χριςθ), κακϊσ και αλιείασ. 

 Θ πεδινι και θμιορεινι ενδοχϊρα (ςτα δυτικά του άξονα Άρτα – Λωάννινα – Κακκαβιά) κα φιλοξενιςει τον κφριο 

όγκο των δραςτθριοτιτων του πρωτογενοφσ (γεωργία, κτθνοτροφία, πτθνοτροφία, ποτάμιεσ ιχκυοκαλλιζργειεσ) και 

του δευτερογενοφσ τομζα (μεταποίθςθ αγροτικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων, λοιπζσ βιομθχανικζσ μονάδεσ) 

εγκαταςτάςεισ εκμετάλλευςθσ Α.Ρ.Ε. και δευτερευόντωσ, οριςμζνεσ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. 

 Ο ορεινόσ χϊροσ τθσ Ρίνδου αποτελεί ςθμαντικό και αναξιοποίθτο πόρο για τθν Ρεριφζρεια. Θ Εγνατία οδόσ 

βελτιϊνει τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε ςθμαντικό τμιμα του. Οι ιπιεσ τουριςτικζσ δράςεισ, θ ορεινι γεωργία, θ 

εκτατικι κτθνοτροφία, θ υλοτομία και οι εγκαταςτάςεισ εκμετάλλευςθσ Α.Ρ.Ε., ςτο βακμό που δεν αλλοιϊνουν το 

τοπίο και παραμζνουν ςυμβατζσ με τουσ κανόνεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, αποτελοφν δραςτθριότθτεσ που 

πρζπει να αναπτυχκοφν ςτον ορεινό χϊρο. 

 Τα αςτικά κζντρα εκτόσ από το βαςικό κοινωνικό εξοπλιςμό και τισ εξυπθρετιςεισ που φιλοξενοφν, επιχειρείται 

μζςω του Ρλαιςίου να αποκτιςουν ταυτότθτα διακριτι ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. 

Με το πζμπτο άρθρο κακορίηονται οι Άξονεσ ανάπτυξθσ και ςυγκεκριμζνα: 

 Εγκάρςιοσ άξονασ Ανατολισ – Δφςθσ: Θ λειτουργία τθσ Εγνατίασ οδοφ και των κακζτων αξόνων διευκολφνει 

αντικειμενικά τουσ όρουσ διαπεριφερειακισ και διεκνοφσ ζνταξθσ τθσ Θπείρου ςτισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

και τισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και υλοποιεί ζναν νζο «δυνάμει» αναπτυξιακό άξονα ςτθν 

περιφζρεια. 

 Κεντρικόσ Άξονασ Βορρά – Νότου: Ρρόκειται για τον άξονα Κακκαβιά – Λωάννινα – Άρτα – Αιτωλοακαρνανία.  

 Ραράκτιοσ Λόνιοσ άξονασ: Θ τουριςτικι ανάπτυξθ οριςμζνων περιοχϊν του παρακτίου μετϊπου τθσ Θπείρου, αλλά 

κυρίωσ οι δυνατότθτεσ περαιτζρω αξιοποίθςθσ των πόρων του, διαμορφϊνουν μια διακριτι αναπτυξιακι 

ταυτότθτα ςτο παράκτιο μζτωπο με κατεφκυνςθ τον τουριςμό. 

 Οροςειρά τθσ Ρίνδου: Αποτελεί ζναν ακόμθ εν «δυνάμει» άξονα ανάπτυξθσ ο οποίοσ επίςθσ διατρζχει τθν 

Ρεριφζρεια κατά τθ διεφκυνςθ Βορρά - Νότου, είναι αυτόσ που ορίηεται από τθν οροςειρά τθσ Ρίνδου. 

 

Με το ζκτο άρθρο κακορίηονται οι Ρόλοι ανάπτυξθσ και ςυγκεκριμζνα: 

 Τα Λωάννινα, ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ και πρωτεφων εκνικόσ πόλοσ (ςφμφωνα με το ΓΡΧΣΑΑ), αποτελοφν το 

ςθμαντικότερο αςτικό κζντρο τθσ Θπείρου. Στο πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ Ρεριφζρειασ, ο ρόλοσ 

τουσ μπορεί να ενιςχυκεί ςτθν περιοχι τθσ βορειοδυτικισ Ελλάδασ και των δυτικϊν Βαλκανίων. 
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 Ο ρόλοσ τθσ Θγουμενίτςασ επαναπροςδιορίηεται ςτισ νζεσ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ με βάςθ τθν φπαρξθ του 

λιμανιοφ και τθν αναγκαιότθτα για τθν αξιοποίθςι του όχι μόνο ωσ εμπορικοφ κόμβου (ρόλοσ ο οποίοσ φαίνεται 

να περιορίηεται ςε ςχζςθ με τον αρχικό ςχεδιαςμό) αλλά και ωσ λιμζνα υποςτιριξθσ και άλλων δραςτθριοτιτων 

(κρουαηιζρα, πετρζλευςθ κλπ). 

 Θ Ρρζβεηα, ζχει ιδθ αποκτιςει τθν τελευταία δεκαετία ζναν προςανατολιςμό που ςχετίηεται με τθν ενίςχυςθ 

τθσ τουριςτικισ τθσ ταυτότθτασ. Αποτελεί τον κφριο πόλο υποςτιριξθσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο νότιο 

τμιμα του παρακτίου μετϊπου τθσ Θπείρου. 

 Θ Άρτα θ οποία παραδοςιακά αποτελεί τον πόλο γφρω από τον οποίο ςυγκεντρϊνεται ςθμαντικό τμιμα τθσ 

πρωτογενοφσ παραγωγισ τθσ Θπείρου αλλά και τθσ μεταποίθςθσ αγροτο – κτθνοτροφικϊν προϊόντων, 

αναμζνεται να διατθριςει αυτό το ρόλο. 

 Τζλοσ το Μζτςοβο αποτελεί τον πζμπτο κφριο πόλο ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ. Βαςικόσ προςανατολιςμόσ 

παραμζνει θ ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ των προϊόντων τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, θ περαιτζρω ςφνδεςθ του 

πρωτογενοφσ τομζα με τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. 

Το ζβδομο άρθρο αφορά τισ Χωρικζσ Ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου και ςυγκροτείται από τρία κεφάλαια. Στο 

πρϊτο κεφάλαιο κακορίηονται οι ευρφτερεσ διαπεριφερειακζσ και διεκνείσ ανκρωπογεωγραφικζσ ενότθτεσ. Στο δεφτερο 

κεφαλαίο κακορίηονται οι χωρικζσ ενότθτεσ Θπείρου και ςτο τρίτο κεφαλαίο κακορίηονται οι Βιϊςιμεσ αναπτυξιακζσ και 

διοικθτικζσ ενότθτεσ. 

 

Το όγδοο άρθρο τθσ Υ.Α. περιλαμβάνει τισ πφλεσ του μεταφορικοφ δικτφου και τα διαμετακομιςτικά κζντρα. 

Ωσ πφλεσ του μεταφορικοφ δικτφου και κφριεσ διεκνείσ πφλεσ τθσ χϊρασ κακορίηονται το λιμάνι τθσ Θγουμενίτςασ και ο 

ςυνοριακόσ ςτακμόσ τθσ Κακκαβιάσ. Επίςθσ τα αεροδρόμια του Ακτίου (παρ’ ότι εκτόσ Ρεριφζρειασ εξυπθρετεί τθν 

τουριςτικι κίνθςθ τθσ Θπείρου) και των Λωαννίνων αποτελοφν δφο ακόμα πφλεσ. 

Πςον αφορά τα διαμετακομιςτικά κζντρα προβλζπεται θ ανάδειξθ του λιμζνα Θγουμενίτςασ ωσ κζντρου 

διαμετακόμιςθσ. Ρροτείνονται επίςθσ χωροκετιςεισ νζων  υποδοχζων διαμετακομιςτικϊν υπθρεςιϊν για μεν τα 

Λωάννινα κζςεισ είτε ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ κοντά ςτον κόμβο Λονίασ –Εγνατίασ ςτθν περιοχι Ανατολισ - Κατςικά 

(ςφμφωνα και με τθν αντίςτοιχθ πρόταςθ του ΣΛ) είτε ςε επαφι με το αεροδρόμιο. Αντίςτοιχα θ χωροκζτθςθ ςτθν 

Θγουμενίτςα πρζπει να γίνει ςε κζςθ γειτονικι με κάποιον από τουσ πλθςιζςτερουσ ςτο λιμάνι κόμβουσ τθσ Εγνατίασ. 

Με το ζνατο άρθρο δίνονται οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ χωρικισ ανάπτυξθσ ςε τρείσ τομείσ: 

1. Το Οικιςτικό Δίκτυο, το οποίο διαρκρϊνεται ςε τζςςερα επίπεδα. 

 οικιςτικοφ κζντρου 2ου επιπζδου – πρωτεφοντεσ εκνικοί πόλοι (Λωάννινα),    

 οικιςτικοφ κζντρου 5ου επιπζδου – κζντρα περιφερειακϊν ενοτιτων με πλθκυςμό πάνω από 10.000 

κατοίκουσ (Άρτα, Θγουμενίτςα, Ρρζβεηα), 

 οικιςτικοφ κζντρου 6ου επιπζδου – δυναμικά θμιαςτικά κζντρα που ςυςπειρϊνουν λειτουργικζσ δικτυϊςεισ 

ςτθ ηϊνθ επιρροισ τουσ και ζνα πλζγμα επαρκϊν εξυπθρετιςεων (π.χ. Μζτςοβο, Κόνιτςα, Ρράμαντα, , 

Ελεοφςα, Φιλιππιάδα, Ράργα, Ραραμυκιά, Ρζτα), και τζλοσ   

 οικιςτικοφ κζντρου 7ου επιπζδου – κατά κφριο λόγο ζδρεσ των πρϊθν Καποδιςτριακϊν Διμων 

2. Το Φυςικό περιβάλλον και πολιτιςμικό κεφάλαιο 

3. Τθ Χωρικι διάρκρωςθ των βαςικϊν δικτφων μεταφορικισ και λοιπισ τεχνικισ υποδομισ όπου ςτα ζργα πρϊτθσ 

προτεραιότθτασ που εντάςςονται ςτον μεςοπρόκεςμο ςχεδιαςμό του ΡΡΧΣΑΑ, περιλαμβάνονται τα εξισ :  

 Ολοκλιρωςθ τθσ αναβάκμιςθσ του παράκτιου άξονα Ρρζβεηα - Θγουμενίτςα  

 Αναβάκμιςθ ςφνδεςθσ Θγουμενίτςασ – Σαγιάδασ - Μαυροματίου  

 Σφνδεςθ Ρρζβεηασ με Δυτικό Άξονα  
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 Σφνδεςθ Τηουμζρκων με Δυτικό Άξονα  

 Βελτίωςθ τθσ παράκτιασ ςφνδεςθσ των τουριςτικϊν προοριςμϊν τθσ ΡΕ Κεςπρωτίασ: Ρλαταριά –Σφβοτα –

Ρζρδικα –Ράργα  

 Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε ςθμαντικοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ περιφζρειασ (βλ. και «αρχαία 

κζατρα τθσ Θπείρου»)  

 Ραράκαμψθ αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Νικόπολθσ  

 Λειτουργικι αποκατάςταςθ (επιςκευζσ, τοπικζσ αλλαγζσ ςτθ χάραξθ, ςιμανςθ κλπ) του ορεινοφ οδικοφ δικτφου  

 Ολοκλιρωςθ των ζργων αναβάκμιςθσ του αεροδρομίου των Λωαννίνων ςτθν προοπτικι να διατθρείται εφικτι θ 

υποςτιριξθ διεκνϊν επιβατικϊν και εμπορευματικϊν πτιςεων, εφ’ όςον ςτο μζλλον διαπιςτωκεί αντίςτοιχθ 

ηιτθςθ.  

 Μδρυςθ και λειτουργία υδατοδρομίων ςε Λωάννινα, Θγουμενίτςα Ρρζβεηα με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ με Κζρκυρα, 

Ραξοφσ, Λευκάδα, Ράτρα και εφ’ όςον δθμιουργθκοφν αντίςτοιχεσ υποδομζσ, με τισ τουριςτικά αναπτυςςόμενεσ 

Αλβανικζσ ακτζσ.  

 Μδρυςθ και λειτουργία υποδομϊν ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν αναψυχισ (μαρίνεσ (Μ) – αγκυροβόλια(Α)) ςτθν 

Θγουμενίτςα (Μ), τθν περιοχι Συβότων – Ρζρδικασ (Α), τθν Ράργα (Μ) τθν περιοχι Λοφτςασ – Λυγιάσ (Α) και τθν 

Ρρζβεηα (Μ)  

 

Με το δζκατο άρθρο δίνονται οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ για τθ χωρικι οργάνωςθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων. 

Για τθ  Γεωργία δίνεται ωσ κατεφκυνςθ, θ διαφφλαξθ τθσ γεωργικισ γθσ και ειδικά τθσ αρδευόμενθσ, από αςφμβατεσ 

χριςεισ, θ προςταςία τθσ από τθν αςτικι ανάπτυξθ ςτα μζτωπα όπου οι δφο χριςεισ ςυγκροφονται και ο 

εκςυγχρονιςμόσ τθσ γεωργικισ παραγωγισ. Σε ό,τι αφορά τισ δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ τθσ γεωργικισ παραγωγισ, ειδικά 

ςτισ αρδευόμενεσ περιοχζσ, προτείνεται να ολοκλθρωκοφν οι προςπάκειεσ αναδαςμοφ ειδικά ςτισ περιοχζσ με μικρό και 

κατακερματιςμζνο κλιρο. 

Για τθ  Κτθνοτροφία προτείνεται θ κατά προτεραιότθτα ίδρυςθ και λειτουργία κτθνοτροφικϊν πάρκων και  

κτθνοτροφικϊν ηωνϊν, Ωσ κατάλλθλεσ περιοχζσ για τθν ανάπτυξθ εντατικισ και εκτατικισ κτθνοτροφίασ κεωροφνται 

καταρχιν οι θμιορεινζσ και ορεινζσ περιοχζσ εκτόσ ευρζων ηωνϊν ανάπτυξθσ άλλων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων 

(ΓΓΥΡ, Τουριςμοφ κ.λπ.) και εκτόσ περιοχϊν προςταςίασ. 

Πςον αφορά τθ Μεταποίθςθ – Βιομθχανία από το ΡΡΧΣΑΑ προτείνεται θ ανάπτυξθ οργανωμζνων υποδοχζων ςε 

επιλεγμζνεσ περιοχζσ που διακζτουν αξιόλογα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ζναντι άλλων και κατά ςυνζπεια μποροφν να 

προςελκφςουν βιομθχανικζσ επενδφςεισ. Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται για τθν Ρ.Ε. Λωαννίνων: 

 Θ ςτιριξθ – αναβάκμιςθ τθσ ΒΛ.ΡΕ. Λωαννίνων ςτο οδοτόπι και θ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ επζκταςισ τθσ, ςτθ 

διακζςιμθ ζκταςθ δυτικά τθσ ςθμερινισ ΒΛ.ΡΕ., 

 θ ίδρυςθ Τεχνόπολθσ (Επιχειρθματικό Ράρκο Ειδικοφ Τφπου) νοτιοανατολικά του Ρανεπιςτθμίου, για τθν 

εγκατάςταςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων νζασ και υψθλισ τεχνολογίασ, ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων και επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν. 

 θ δθμιουργία Επιχειρθματικϊν Ράρκων α) ανατολικά του οικιςμοφ τθσ Τφριασ, β) κοντά ςτον οικιςμό του 

Καλπακίου ςτον κόμβο τθσ Λονίασ Οδοφ με τον οδικό άξονα προσ Αλβανία, γ) ςτθν Κόνιτςα, δυτικά του οικιςμοφ 

Μαηίου, για τθν εγκατάςταςθ μονάδων μεταποίθςθσ τοπικϊν προϊόντων του πρωτογενι τομζα, δ) μεταξφ Ανθλίου 

και Ανκοχωρίου (Ειδικοφ Τφπου, μεταποιθτικϊν μονάδων ςυναφϊν με τθν τοπικι αγροτικι παραγωγι). 

Στθν Ρ.Ε. Άρτασ προτείνεται θ οργάνωςθ δφο Επιχειρθματικϊν Ράρκων ςτθν Καλαμιά ςτθ Δ.Ε. Φιλοκζθσ, 8 περίπου 

χιλιόμετρα βορειοδυτικά τθσ Άρτασ εκατζρωκεν τθσ Εκνικισ Οδοφ Άρτασ – Λωαννίνων, και νοτιοανατολικά τθσ Άρτασ ςε 

απόςταςθ 10 περίπου χιλιομζτρων, νότια του οικιςμοφ Λιμίνθσ,  

ΑΔΑ: ΩΞΚΔ7Λ9-Ζ4Ι



 10 

Επίςθσ προτείνεται θ δθμιουργία νζου Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτον Ωρωπό, τθσ Δ.Ε. Λοφρου Διμου Ρρζβεηασ ςε 

απόςταςθ περίπου 15 χιλιομζτρων από το ΒΛΟ.ΡΑ. Ρρζβεηασ και θ δθμιουργία του Επιχειρθματικοφ Ράρκου Καςτρίου 

ςτθ Δ.Ε. Θγουμενίτςασ. 

Για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ οι κατευκφνςεισ του ΡΡΧΣΑΑ ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ ευρζων ηωνϊν με 

ςυγκριτικά πλεονεκτιματα για χωροκζτθςθ νζων εγκαταςτάςεων ανά κατθγορία ΑΡΕ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ κακϊσ και τισ ςυγκροφςεισ με άλλεσ χριςεισ και προτεινόμενεσ αναπτυξιακζσ 

ηϊνεσ: 

Σε ό,τι αφορά τθν οργάνωςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ το ΡΡΧΣΑΑ ειςθγείται δφο βαςικοφσ ςτρατθγικοφσ 

ςτόχουσ:  

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

 Χωρικι, κεματικι και χρονικι διεφρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ.  

Για τθν Ραρακεριςτικι κατοικία ςτόχο προτεραιότθτασ του ΡΡΧΣΑΑ αποτελεί θ αξιοποίθςθ του οικιςτικοφ κεφαλαίου 

των εγκαταλελειμμζνων ι φκινόντων ορεινϊν οικιςμϊν για τθν κατά προτεραιότθτα κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ για 

παρακεριςτικι κατοικία. 

Για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ προτείνεται θ ίδρυςθ ΡΟΑΥ (Ρεριοχι Οργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν) ςτθ 

Σαγιάδα και τον Αμβρακικό 

Σε ό,τι αφορά τα εςωτερικά φδατα προτείνεται θ ίδρυςθ ΡΟΑΥ, ςτθν περιοχι Αϊου-Βοϊδομάτθ και ςτθν περιοχι τθσ 

Μεςοφρασ ςτον Λοφρο. 

Το άρθρο 11 αφορά τισ κατευκφνςεισ για εκπόνθςθ ΡΕΧΡ (Ρεριοχϊν Ειδικϊν Χωρικϊν Ραρεμβάςεων)  

Συγκεκριμζνα προτείνεται θ εκπόνθςθ ΡΕΡΧ ςε περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ με ςυγκεκριμζνα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά 

ιδιαίτερα ι κρίςιμα προβλιματα χωρικισ ανάπτυξθσ που απαιτοφν ειδικό ςχεδιαςμό και ρφκμιςθ όπωσ: 

 Στον ορεινό παραμεκόριο χϊρο, με δυνατότθτα ςχετικά εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτθ γειτονικι Αλβανία. 

 Στθν κεντρικι θμιορεινι ηϊνθ Σουλίου – Δερβίηιανων, δυτικά του άξονα τθσ Λονίασ Οδοφ. 

 Στον ορεινό όγκο τθσ Ρίνδου, 

 Στισ Ηϊνεσ τθσ Εγνατίασ και τθσ Λόνιασ Οδοφ που καταςκευάηεται ςιμερα. 

Το άρθρο 12 αφορά τισ κατευκφνςεισ για εκπόνθςθ ΣΟΑΡ (ρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Ραρεμβάςεων) 

Συγκεκριμζνα προτείνεται θ εκπόνθςθ Σ.Ο.Α.Ρ. ςτθν Κόνιτςα, θ οποία βρίςκεται ςε παραμεκόρια και μειονεκτικι 

περιοχι, ςτον οικιςμό του Μετςόβου ζχουν διαπιςτωκεί ςθμαντικά γεωλογικά προβλιματα κατολιςκιςεων και ςτα τα 

Λωάννινα ςτθν παραλίμνια ηϊνθ βορειοδυτικά του Κάςτρου, θ περιοχι Λιμνοποφλασ – Μάτςικα  

Το άρθρο 13 αφορά τισ κατευκφνςεισ για εκπόνθςθ λοιπϊν τοπικϊν ςχεδίων 

Συγκεκριμζνα προτείνεται για τθν ολοκλιρωςθ του τοπικοφ ςχεδιαςμοφ, θ όςο το δυνατόν ταχφτερθ ολοκλιρωςθ των 

μελετϊν ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ που εκπονοφνται και θ κεςμοκζτθςι τουσ, ενϊ για τισ περιοχζσ όπου δεν ζχουν μελζτεσ κα 

πρζπει να δρομολογθκεί θ ανάκεςθ – εκπόνθςι τουσ. 

Ρροτείνεται επίςθσ θ ανάκεςθ και εκπόνθςθ των ΓΡΣ των Δ.Ε. Αρταίων (μοναδικι ζδρα ΡΕ χωρίσ ΓΡΣ) και Ηαγοραίων 

(επϊνυμοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ χωρίσ ςχζδιο). 

Με το άρθρο 14 εξειδικεφονται οι κατευκφνςεισ του ΡΡΧΣΑΑ, και ιδιαίτερα των άρκρων 4, 7 και 10, με βάςθ τθν 

παραγωγικι και αναπτυξιακι φυςιογνωμία των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ, ςε επίπεδο Καλλικράτειου Διμου  

Το άρθρο 15 περιλαμβάνει το Ρρόγραμμα δράςθσ για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων παρεμβάςεων του ΡΡΧΣΑΑ, το 

οποίο διαρκρϊνεται ςε τομείσ που καλφπτουν το ςφνολο των προτάςεων που αναφζρονται ςε αυτό. Δεδομζνθσ τθσ 

οικονομικισ ςυγκυρίασ, κφρια πθγι δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ του Ρρογράμματοσ αποτελεί το νζο ΕΣΡΑ 2014-2020. 
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Παρατηρήςεισ Τπηρεςίασ 

Πςον αφορά τισ προτάςεισ ανακεϊρθςθσ και εξειδίκευςθσ του κεςμοκετθμζνου Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου όπωσ 

περιγράφονται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ και περιγράφθκαν ςυνοπτικά παραπάνω, ζχουμε να παρατθριςουμε τα εξισ: 

Ραρότι θ μελζτθ ζχει θμερομθνία Λοφνιο 2015 δεν λαμβάνει υπ’ όψθ  τον νζο νόμο 4269/2014 «Χωροταξικι και 

πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ». Αυτό φαίνεται ξεκάκαρα και από το Ρροοίμιο όπου ςτα ζχοντασ 

Υπόψθ δεν μνθμονεφεται ο ςχετικόσ νόμοσ.  

Σφγχυςθ επομζνωσ προκαλοφν οι πολλαπλζσ αναφορζσ του κειμζνου ςτο υκμιςτικό Σχζδιο Λωαννίνων δεδομζνου ότι 

αυτό ζχει καταργθκεί με τον προαναφερόμενο Νόμο. 

Επίςθσ με τον N. 4250/2014 “Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ” 

καταργικθκε ο Οργανιςμόσ υκμιςτικοφ Σχεδίου και Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ Λωαννίνων και κα πρζπει να 

απαλειφκοφν από το κείμενο οι αναφορζσ ςε αυτόν. 

Επίςθσ παρατθρείται θ μεταφορά αυτοφςιων παραγράφων από τθν μελζτθ ςτο ςϊμα τθσ Υ.Α. με αποτζλεςμα να χάνεται 

ο επιχειρθςιακόσ και ο προταςιακόσ χαρακτιρασ τθσ Υ.Α. Στο πλαίςιο αυτό κρίνεται απαραίτθτθ θ απλοφςτευςθ τθσ 

δομισ του κειμζνου, με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου και τθν αποφυγι επανάλθψθσ των δεδομζνων 

Τζλοσ παρότι ςτα ζχοντασ Υπόψθ μνθμονεφεται το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για 

τθ χωροκζτθςθ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ (ΦΕΚ 1575/Β/28-11-2001) ςτο ΡΡΧΣΑΑ δεν υπάρχει κατεφκυνςθ για τθ 

δθμιουργία νζου καταςτιματοσ κράτθςθσ ςτθν Ιπειρο.  

Σφμφωνα με το ΕΡΧΣΑΑ για τα καταςτιματα κράτθςθσ προβλζπεται θ δθμιουργία ενόσ νζου ςωφρονιςτικοφ 

καταςτιματοσ ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου και ειδικότερα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ζδρασ του εφετείου (Λωάννινα). Στο 

πλαίςιο αυτό θ αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείο Δικαιοςφνθσ είχε ξεκινιςει τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ για τθν ίδρυςθ 

νζου ςωφρονιςτικοφ καταςτιματοσ ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου ςε κζςθ που προβλζπεται από το  κεςμοκετθμζνο ΣΧΟΑΑΡ Δ.. 

Μπιηανίου (ΦΕΚ 529 ΑΑΡϋ/19.10.2009). 

Πςον αφορά τον ςχολιαςμό των επιμζρουσ άρκρων του κειμζνου παρατθροφμε τα εξισ: 

Στο άρκρο 6: Ρόλοι ανάπτυξθσ και όςον αφορά τθν Άρτα θ ανάπτυξθ που προβλζπεται επικεντρϊνεται περιςςότερο 

ςτον πρωτογενι τομζα. Κα ζπρεπε να γίνονταν μια εκτενζςτερθ αναφορά ςε κατευκφνςεισ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ, όπωσ τθν ανάδειξθ τθσ πόλθσ τθσ Άρτασ ωσ κζντρο βυηαντινοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ κακϊσ και ωσ 

πόλοσ εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και καινοτομίασ λόγω ΤΕΛ Θπείρου.  

Επίςθσ κα πρζπει να εξεταςτεί  θ ζνταξθ του δίπολου Ράργασ – Καναλλακίου ςτουσ πόλουσ ανάπτυξθσ τθσ περιφζρειασ 

Θπείρου, λόγω τθσ προςβαςιμότθτασ από τα μεταφορικά δίκτυα (Εγνατία Οδόσ, Λιμζνεσ Θγουμενίτςασ και Ρρζβεηασ, 

αεροδρόμιο Ακτίου), τθσ παραγωγικισ τθσ εξειδίκευςθσ (τριτογενισ τομζασ)  και του πλοφςιου φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ.  

 Το περιεχόμενο του άρκρου 7 δθμιουργεί ςφγχυςθ με τθν αποτφπωςθ πλθκϊρασ  ηωνϊν και περιοχϊν  και προτείνουμε 

το άρκρο αυτό να επαναδιατυπωκεί, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και να  περιλαμβάνει μόνο τισ ευρφτερεσ χωρικζσ 

ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ (ενδοπεριφερειακζσ και διαπεριφερειακζσ).   

Πςον αφορά τισ διοικθτικζσ-αναπτυξιακζσ ενότθτεσ επιςθμαίνουμε ότι οι υφιςτάμενεσ διοικθτικζσ ενότθτεσ ζχουν 

προζλκει από τθ διοικθτικι αναδιοργάνωςθ τθσ χϊρασ, βάςει του προγράμματοσ «Καλλικράτθσ» και είναι αρκετά 

πρόςφατεσ ϊςτε να μθν ζχουν ακόμθ αποτιμθκεί ωσ προσ το βακμό αποτελεςματικότθτάσ τουσ ςε ςχζςθ με τθν 

υποςτιριξθ των διοικθτικϊν και αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ Ρεριφζρειασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ οι ενότθτεσ του κειμζνου κα πρζπει να αναμορφωκοφν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Ρροτείνουμε τθν επανεξζταςθ  τθσ ενότθτασ 7.3.2 Ρεριοχι Μετςόβου και Τηουμζρκων και το διαχωριςμό αυτισ με τθν 

δθμιουργία Διοικθτικισ-Αναπτυξιακισ Ενότθτασ Μετςόβου  που κα περιλαμβάνει μόνο τον Καλλικράτειο Διμο 

Μετςόβου. Θ ενότθτα αυτι ζχει αυτοτελι χαρακτιρα λόγω τθσ γεωμορφολογίασ που μειϊνει τα μζτωπα επαφισ με τισ 
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άλλεσ περιοχζσ τθσ Θπείρου, κακϊσ και τθσ παραγωγικισ φυςιογνωμίασ. Θ φπαρξθ ενόσ ςχετικά ςθμαντικοφ οικιςτικοφ 

κζντρου αποτελεί επίςθσ παράγοντα υπζρ του κακοριςμοφ αυτοτελοφσ ενότθτασ. 

Επίςθσ προτείνουμε τθν επανεξζταςθ  τθσ ενότθτασ 7.3.5 Ραράκτια ηϊνθ Ρρζβεηασ και Κεςπρωτίασ με τθν αφαίρεςθ 

από αυτι των Δ.Ε. Συβότων και Ρζρδικασ οι οποίεσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ και αλλθλοεξαρτϊμενεσ από τθν 

Θγουμενίτςα. 

Στθν ενότθτα 7.3.4 Ραράκτια και δυτικι παραμεκόρια ηϊνθ ςτουσ Δ. Θγουμενίτςασ και Φιλιατϊν να προςτεκεί ςτουσ 

ςτόχουσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ εκτόσ από τθν Νότια Αλβανία και θ Λταλία. 

Στο άρκρο 8 και ςτθν παρ. 8.2 Διαμετακομιςτικά κζντρα να προτακεί θ χωροκζτθςθ του εμπορευματικοφ κζντρου 

Θγουμενίτςασ  ςτθ κζςθ Γκρίκα του διμου Σουλίου, ςφμφωνα με το Επιχειρθςιακό Σχζδιο/ Μελζτθ Βιωςιμότθτασ 

του Εμπορευματικοφ Κζντρου Κεςπρωτίασ, που διενιργθςε θ Ο.Λ.ΘΓ. ΑΕ. (Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θγουμενίτςασ). Θ 

Ρεριφζρεια Θπείρου ςε ςυνεργαςία με τον Ο.Λ.ΘΓ. και τον Διμο Σουλίου προετοίμαςε τον φάκελο για υποβολι – ζνταξθ 

και χρθματοδότθςθ του Εμπορευματικοφ Κζντρου ςτα πλαίςια του CEF (ςυνδζοντασ τθν Ευρϊπθ).  

Ρρόκειται για ζκταςθ 300 ςτρεμμάτων εντόσ του βιομθχανικοφ πάρκου Κεςπρωτίασ που βρίςκεται 17 χιλιόμετρα από 

τθν Θγουμενίτςα και απζχει περίπου 7 χιλιόμετρα από το ςχεδιαηόμενο ςιδθροδρομικό άξονα Καλαμπάκα - Λωάννινα - 

Θγουμενίτςα. 

Στο άρκρο 9 και ςτθν παράγραφο 9.1 Οικιςτικό Δίκτυο  να διερευνθκεί αν ςτθν ιεράρχθςθ του οικιςτικοφ δικτφου πρζπει 

θ Άνω Καλεντίνθ να καταταχκεί ςτο 6 επίπεδο δεδομζνο ότι αποτελεί ζδρα Καλλικρατικοφ Διμου και αν ο οικιςμόσ των 

Συβότων καταταχκεί ωσ οικιςμόσ 7ου επιπζδου. 

Θ παρ. 9.2 Φυςικό περιβάλλον και πολιτιςμικό κεφάλαιο πρζπει να αναμορφωκεί ϊςτε να γίνει πιο αναλυτικι και να 

περιλαμβάνει κατευκφνςεισ: 

A. για την προςταςία και ανάδειξη των Προςτατευόμενων Περιοχών όπωσ 

 Άμεςθ κεςμοκζτθςθ του Ρ.Δ. τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ ωσ περιφερειακοφ πάρκου.  

 Εκπόνθςθ και ζγκριςθ των ΕΡΜ των περιοχϊν τθσ Θπείρου που υπάγονται ςτο Εκνικό Σφςτθμα 

Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν του Ν. 3937/2011  

 Θ εκπόνθςθ και θ ολοκλιρωςθ το ςυντομότερο δυνατό των Σχεδίων Διαχείριςθσ των προςτατευόμενων 

περιοχϊν με προτεραιότθτα ςτισ ιδθ κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ και ςτισ περιοχζσ με Φορζα Διαχείριςθσ. 

Επίςθσ δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο Γεωπάρκο Βίκου- Αϊου, το οποίο καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμιμα τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λωαννίνων ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου και πιο ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο μζροσ των Διμων 

Ηαγορίου και Κόνιτςασ.  

B. Για την διαχείριςη υδάτων  

Κα πρζπει να προτακεί θ εφαρμογι των μζτρων του Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ του Υδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Θπείρου  (GR05), μζςα από τθν προϊκθςθ ειδικϊν χωροταξικϊν ρυκμίςεων, όρων και περιοριςμϊν που 

κα υποςτθρίξουν τθν πλιρθ, αποδοτικι και αποτελεςματικι εφαρμογι των γενικϊν και ειδικϊν μζτρων που το εν λόγω 

Σχζδιο προτείνει. 

Επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με το άρκρο 56 Ν-4042/12    (ΦΕΚ-24/Α/13-2-12) «Στο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και 

αξιοποίθςθσ του υδάτινου δυναμικοφ των Ρεριφερειϊν, τα εγκεκριμζνα Ρεριφερειακά Ρλαίςια Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ επιβάλλεται να τροποποιοφνται ι να ανακεωροφνται προκειμζνου να 

εναρμονίηονται προσ τισ επιλογζσ ι κατευκφνςεισ των εγκεκριμζνων Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν».  

Στθν παρ. 9.2.2. ςτθ ςελίδα 67 ςτθ δεφτερθ παράγραφο να αναφερκοφν και τα ανενεργά λατομεία του Διμου Αρταίων 

που δθμιουργοφν ςοβαρό πρόβλθμα αιςκθτικισ ςτθν περιοχι.   

Στθν παρ. 9.2.3. Ανάδειξθ – Αξιοποίθςθ κα πρζπει να προτακεί θ ανακεϊρθςθ του Ρ.Δ/τοσ του Ηαγορίου (π.χ. εξαίρεςθ 

οικιςμϊν όπωσ θ Αμφικζα και το Ρζραμα από το διάταγμα, θ αντιμετϊπιςθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ ωσ 

ενεργισ διαδικαςίασ και όχι ωσ  μορφολογικισ μίμθςθσ, και να διευκρινιςτεί θ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ για αγροτικά ι 

βιομθχανικά κτίρια) 
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Στθν ίδια παράγραφο κα πρζπει να προτακεί θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ και επαναπροςδιοριςμοφ των όρων, 

περιοριςμϊν δόμθςθσ και χριςεων γθσ τθσ Ηϊνθσ Α του αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Δωδϊνθσ 

Στθ παρ. 9.3.1. Μεταφορικζσ Υποδομζσ να προτακεί θ Εγκατάςταςθ Θλεκτρικοφ Τραμ, ςαν βιϊςιμο μζςο μεταφοράσ ςτα 

Λωάννινα (ςτθν Γραμμι Ρανεπιςτιμιο – Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο – Βελιςάριο – Κζντρο Ρόλθσ - Μϊλοσ και 

πρόβλεψθ επζκταςθσ μζχρι το Αεροδρόμιο).  

Να προτακεί ςτο μεςοπρόκεςμο ςχεδιαςμό των ζργων υποδομισ θ καταςκευι του τμιματοσ Λωάννινα - Κακκαβιά  

Να γίνει αναφορά ςτον υπό μελζτθ οδικό άξονα Καλπάκι - Κόνιτςα και ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ που 

ανοίγονται για τθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Κόνιτςασ, μόλισ αυτόσ ολοκλθρωκεί (εκπονείται ιδθ μελζτθ που 

χρθματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ - Υποδομϊν και Μεταφορϊν).  

Στθν παράγραφο που αφορά τθν λειτουργικι αποκατάςταςθ του ορεινοφ οδικοφ δικτφου άποψι μασ είναι δεν κα 

πρζπει να τεκοφν προτεραιότθτεσ αλλά αυτι να γίνεται όπου κρίνεται αναγκαία από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Στθν ςελ. 72 να προςτεκοφν ςτα υδατοδρόμια θ Κορωνθςία και θ Ράργα.  

Πςον αφορά τθν ίδρυςθ υποδομϊν ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν αναψυχισ να προςτεκεί θ ίδρυςθ τουριςτικϊν καταφυγίων 

(Κ) ςτθν Καςτροςυκιά και ςτθν Κορωνθςία.  Τζλοσ όςον αφορά τθν ίδρυςθ μαρίνασ ςτθν Ράργα αυτι κα πρζπει να 

προτακεί ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Ράργασ, κατόπιν ςχετικισ μελζτθσ χωροκζτθςθσ. 

Να ςυμπλθρωκεί θ ενότθτα 9.3.2. λοιπζσ τεχνικζσ υποδομζσ  με «ςτθν ολοκλιρωςθ και τον εκςυγχρονιςμό υποδομών 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ….». Επίςθσ θ αναφορά «ςτθν ολοκλιρωςθ των υποδομϊν τθσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

των οικιςμϊν του παράκτιου χϊρου» να περιλαμβάνει και τουσ αντίςτοιχουσ οικιςμοφσ του ορεινοφ χϊρου. 

Στθν ίδια παράγραφο θ αναφορά «ςτθν ολοκλιρωςθ των ζργων ΡΕΣΔΑ» κα πρζπει να αντικαταςτακεί με τθν «άμεςθ 

ζγκριςθ τθσ ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ ∆ιαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Θπείρου, Σχεδιαςμοφ το 

οποίο ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςει ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν πρόλθψθ, β) τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν ανακφκλωςθ, δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και ε) τθν αςφαλι 

τελικι διάκεςθ και προϊκθςθ των ζργων που αυτό προτείνει». 

Στθν ίδια παράγραφο κα πρζπει να δίνεται ωσ γενικι κατεφκυνςθ θ ςφνδεςθ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου με οποιαδιποτε 

αγωγό φυςικοφ αερίου και με οποιαδιποτε τεχνολογία, δεδομζνου ότι θ Ρεριφζρεια προωκεί τθν εφαρμογι τθσ 

τεχνολογίασ ςυςτιματοσ αποκεντρωμζνθσ χριςθσ CNG/LNG. 

Τζλοσ κα πρζπει να δοκεί ωσ κατεφκυνςθ θ άμεςθ Οριοκζτθςθ του ποταμοφ Άραχκου με τα ζργα διευκζτθςισ του και 

τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ προςβαςιμότθτασ εκατζρωκεν αυτοφ.  

Συμφωνοφμε με τθν ανάδειξθ του λιμανιοφ τθσ Θγουμενίτςασ,  όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 9.2.3 και ςτο άρκρο 

10.8.4, ωσ κφριασ διεκνοφσ καλάςςιασ πφλθσ για όλθ τθν περιοχι τθσ Θπείρου. Συμφωνοφμε επίςθσ με τθν κατεφκυνςθ 

για τθ αναγκαιότθτα διαςφάλιςθσ εναλλακτικϊν ρόλων (λιμάνι κρουαηιζρασ, εμπορευματικόσ λιμζνασ, υποςτιριξθ 

αναγκϊν από πικανι εξόρυξθ υδρογονανκράκων) για το λιμζνα. Κα πρζπει όμωσ ςτθν ςελ 71. θ «διακίνθςθ 

πετρελαιοειδϊν» να αντικαταςτακεί με «πετρζλευςθ πλοίων». 

Στο Άρθρο 10 Χωρική οργάνωςη παραγωγικών δραςτηριοτήτων κα πρζπει να προςτεκεί παράγραφοσ ςχετικά με τθν 

εξόρυξθ δεδομζνου όπωσ ςθμειϊνεται ςτθν ςελ. 71 περί «πικανισ εξόρυξθσ υδρογονανκράκων ςτο χερςαίο χϊρο τθσ 

Θπείρου» με γενικι κατεφκυνςθ τθν εφαρμογι των χωροταξικϊν κατευκφνςεων τθσ Εκνικισ Ρολιτικισ για τθν 

αξιοποίθςθ των Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν (Φεβρουάριοσ 2012), θ οποία αναφζρεται ρθτά ςτθν διαςφάλιςθ τθσ 

δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτα κοιτάςματα ΟΡΥ (ζρευνα και εκμετάλλευςθ) και ςτθν επίλυςθ ανταγωνιςμοφ των χριςεων 

γθσ. 

Επίςθσ να προτακεί ότι τα ςχζδια χριςεων γθσ πρζπει να περιλαμβάνουν προβλζψεισ για τθν χριςθ του χϊρου 

εξόρυξθσ μετά το τζλοσ τθσ εκμετάλλευςθσ ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ αυτι βρίςκεται ςε εξζλιξθ ι προβλζπεται να 

εκκινιςει μζςα ςτο χρονικό ορίηοντα του ςχεδίου. 

Στθν παρ. 10. 1 «Γεωργία» να προτακεί θ προςταςία, ενίςχυςθ και επζκταςθ τθσ αμπελουργικισ ηϊνθσ Ηίτςασ. Τα 

τελευταία χρόνια θ ραγδαία ανάπτυξθ του οινικοφ τουριςμοφ, θ κατανάλωςθ των προϊόντων αμπζλου κακϊσ και θ 

εξωςτρζφεια των επιχειριςεων του κλάδου, δίνει τθ δυνατότθτα μιασ περαιτζρω δυναμικισ ενίςχυςθσ τθσ υπάρχουςασ 
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αμπελουργικισ ηϊνθσ κακϊσ κα μποροφςε να ςυνδεκεί με ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ που κα ενιςχφςουν τθν τοπικι 

οικονομία. 

Στθν ίδια παράγραφο κα πρζπει να υπάρξει πρόβλεψθ για τισ Αγροτικζσ Μεταποιθτικζσ Μονάδεσ να μποροφν να 

ιδρυκοφν κοντά ι μζςα ςτισ περιοχζσ παραγωγισ των αγροτικϊν πρϊτων υλϊν. 

Στθν παρ. 10. 2 «Κτθνοτροφία» να προςτεκεί ςτον τίτλο και θ πτθνοτροφία και να δοκοφν και οι ςχετικζσ κατευκφνςεισ 

για τθν ανάπτυξι τθσ, δεδομζνου ότι αποτελεί μια ςθμαντικι οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι.  

Στθν ίδια παράγραφο να είναι δυνατι υπό προχποκζςεισ θ χωροκζτθςθ υποδοχζων κτθνοπτθνοτροφικϊν 

δραςτθριοτιτων  ςε περιοχζσ προςταςίασ (Νatura και περιφερειακζσ ηϊνεσ αυτϊν, κ.λ.π. ) αφοφ θ Ρ.Ε. Λωαννίνων είναι 

ενταγμζνθ ςε τζτοιεσ περιοχζσ κατά 90% περίπου και διαφυλάςςεται ζτςι θ γεωργικι γθ από τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ.  

Επίςθσ προτείνουμε τθν εκπόνθςθ ειδικισ χωρικισ μελζτθσ για τθν κτθνο-πτθνοτροφία ςτο λεκανοπζδιο Λωαννίνων 

αφοφ ςε αυτό βρίςκεται ο ευαίςκθτοσ (όπωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί) υδάτινοσ αποδζκτθσ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ. 

Επίςθσ προτείνουμε να εξεταςτεί θ δυνατότθτα  χωροκζτθςθσ μελιςςοκομικοφ Ράρκου ςτο Διμο Δωδϊνθσ. 

Τζλοσ θ αναφορά «για τισ κατάλλθλεσ περιοχζσ για τθν ανάπτυξθ εντατικισ και εκτατικισ κτθνοτροφίασ που βρίςκονται 

εκτόσ περιοχϊν προςταςίασ» χριηει περαιτζρω εξειδίκευςθσ ςτο ςκζλοσ των περιοχϊν προςταςίασ (π.χ. ηϊνεσ 

προςταςίασ εκνικϊν πάρκων κλπ). 

Στα προτεινόμενα Επιχειρθματικά Ράρκα κα πρζπει να προςτεκεί ζνα νζο πάρκο ςτο νότιο τμιμα τθσ Δ.Ε. Φιλιππιάδασ, 

νότια τθσ Εκνικισ Οδοφ Ρρζβεηασ – Φιλιππιάδασ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Γζφυρασ Καλογιρου, εκεί όπου υπάρχει 

ςιμερα ςυγκζντρωςθ μονάδων επεξεργαςίασ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων., το οποίο προβλζπεται από υπό 

εκπόνθςθ ΓΡΣ Φιλιππιάδασ.  

Επίςθσ να εξεταςτεί θ δυνατότθτα ίδρυςθσ Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτο Διμο Ράργασ, πλθςίον τθσ περιοχισ Αγιάσ 

όπου υπάρχουν αρκετά ελαιοτριβεία, άναρχα τοποκετθμζνα. Τζλοσ κα πρζπει να υπάρξει πρόβλεψθ για τθν ίδρυςθ 

Αγροβιοδιατροφικοφ Τεχνολογικοφ Ράρκου Θπείρου. 

Στο ίδιο άρκρο και όςον αφορά τον Τουριςμό να προτακεί θ Ανάπτυξθ καταδυτικοφ τουριςμοφ και προϊκθςθ αυτοφ 

του είδουσ κεματικοφ τουριςμοφ, με χωροκζτθςθ και δθμιουργία ενόσ καλάςςιου πάρκου ςτθν περιοχι των Συβότων. 

Στθν παρ. 10.5.3 Ορεινόσ χϊροσ – Ρίνδοσ κα πρζπει οπωςδιποτε να διαγραφκεί θ πρόταςθ «Περιοριςμζνεσ ποςοτικά 

και ποιοτικά υπθρεςίεσ, ζμφαςθ ςτο ςκθνικό, εφκολο κζρδοσ, μαηικι αντιγραφι τουριςτικοφ εξοπλιςμοφ» αναφορικά με 

το τουριςμό ςτα Ηαγοροχϊρια. 

Επίςθσ ςτο ΕΡΧΣΑΑ Τουριςμοφ προτείνονταν, όςον αφορά τθν ανάπτυξθ του ακλθτικοφ τουριςμοφ, θ ενίςχυςθ των 

υφιςτάμενων εξειδικεφςεων (κωπθλατικοί αγϊνεσ ςτα Λωάννινα). Στο ΡΡΧΣΑΑ δεν υπάρχει ςχετικι κατεφκυνςθ για τθν 

ανάπτυξθ και άλλων μορφϊν ακλθτικοφ τουριςμοφ όπωσ αγϊνεσ καλαςςίου ςκι αερακλθτιςμοφ, κλπ. 

Στθν ενίςχυςθ των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ ςτα Τηουμζρκα, κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν, εκτόσ από τον 

πολιτιςμικό τουριςμό και ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ και ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ (Συρράκο, Ρράμαντα, Άγναντα, 

Βουλγαρζλι κλπ.) 

Πςον αφορά τισ υδατοκαλλιζργειεσ ςτθν παρ. 10.7. να προςτεκεί παράγραφοσ ωσ εξισ: «Στθν χερςαία και καλάςςια 

περιοχι τθσ ΡΟΑΥ κα πρζπει να επιτρζπονται μόνο δραςτθριότθτεσ ςυμβατζσ και υποςτθρικτικζσ των 

Υδατοκαλλιζργειων όπωσ και τθσ επεξεργαςίασ και προϊκθςθσ των αλιευμάτων». 

Επίςθσ θ παράγραφοσ 10.7.1. Σαγιάδα κα πρζπει να αντικαταςτακεί ωσ εξισ: «Θεςμοκζτθςθ ΠΟΑΥ ςτθν περιοχι 

αγιάδασ – Καλαμά – Βάλτοσ Ράγιου ςφμφωνα με το Ειδικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

για τισ υδατοκαλλιζργειεσ (ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011). ε κάκε περίπτωςθ είναι δυνατι θ επζκταςι τθσ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ». 

Τζλοσ όςον αφορά τισ Α.Ρ.Ε. κεωροφμε λανκαςμζνο τον κακοριςμό ηωνϊν για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταικϊν, θ 

εγκατάςταςθ των οποίων κα πρζπει να απαγορεφεται όπου αυτό επιβάλλεται από τα κεςμοκετθμζνα κεςμικά πλαίςια 

χριςεων γθσ. 

Στο άρκρο 12 Κατευκφνςεισ για εκπόνθςθ ΣΟΑΡ επιςθμαίνουμε τα εξισ:  Τα Σχζδια Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ 

Ραρζμβαςθσ (ΣΟΑΡ), όπωσ προκφπτει από τισ προδιαγραφζσ αυτϊν  ςκοπεφουν ςτθν προϊκθςθ ολοκλθρωμζνων 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=63fqgg7cbug%3d&tabid=367&language=el-GR
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ςτρατθγικϊν αςτικοφ ςχεδιαςμοφ ςε πόλεισ ι τμιματά τουσ κακϊσ και ςε ευρφτερεσ αςτικζσ περιοχζσ και ςυνοδεφονται 

από πρόγραμμα δράςθσ το οποίο περιλαμβάνει μζτρα και προγράμματα κατά φάςεισ και φορείσ εκτζλεςθσ και 

χρθματοδότθςθσ και εν γζνει τισ απαιτοφμενεσ για τθν εφαρμογι του κανονιςτικζσ, χρθματοδοτικζσ και διαχειριςτικζσ 

ρυκμίςεισ. 

Θ περιοχι Μάτςικα αποτελεί παραλίμνια περιοχι, κυρίωσ εκτόσ ςχεδίου περιοχι, (ο αγροτικόσ οικιςμόσ Κιποι 

Ραμβϊτιδοσ εκτείνεται ςε πολφ μικρό μικοσ και πλάτοσ), και εντάςςεται ςτο ενιαίο παραλίμνιο μζτωπο τθσ εκτόσ 

ςχεδίου περιοχισ τθσ πόλθσ Λωαννίνων από το Λςτορικό Κζντρο αυτισ ζωσ τθ Λιμνοποφλα, περιοχι – ςθμείο αναφερκζν 

τθσ πόλθσ αφοφ φιλοξενεί το κολυμβθτιριο, κλειςτό γιπεδο μπάςκετ, εγκαταςτάςεισ κωπθλαςίασ κ.α. Οι επιτρεπόμενεσ 

χριςεισ είναι κυρίωσ αναψυχισ και ακλθτιςμοφ. 

Κατόπιν των ανωτζρω προτείνουμε τθν τροποποίθςθ όςον αφορά τθν ζνταξθ τθσ περιοχισ Μάτςικα ςε Σχζδιο 

Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ραρζμβαςθσ (ΣΟΑΡ) και προτείνουμε τθν ζνταξθ τθσ περιοχισ Μθτροπολιτικοφ Κζντρου (θ 

οποία οριοκετικθκε και χωροκετικθκε από τθ μελζτθ του ΣΛ) ςε Σχζδιο Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ραρζμβαςθσ (ΣΟΑΡ) 

προκειμζνου να αναδειχκεί ο παραδοςιακόσ ιςτόσ τθσ πόλθσ και θ ιςτορικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά αυτισ. 

Στο άρκρο 13  δεν λαμβάνεται υπ’ όψθ  ο νζοσ Ν. 4269/2014 «Χωροταξικι και πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ - Βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ». Συγκεκριμζνα γίνεται αναφορά ακόμθ ςε εκπόνθςθ ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ παρότι τα ςχζδια αυτά ζχουν καταργθκεί 

και αντικαταςτακεί με τα Τοπικά Χωρικά Σχζδια (ΤΧΣ). Το ΓΡΣ Διμου Άρτασ ζχει ανατεκεί προ δεκαετίασ αλλά εκκρεμεί θ 

κεςμοκζτθςι του λόγω τθσ οριοκζτθςθσ τθσ κοίτθσ του ποταμοφ Αράχκου. 

Απαιτείται επίςθσ θ προςαρμογι των κατευκφνςεων του ςυγκεκριμζνου άρκρου ςτισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Ν. 

4269/2014 και θ πρόβλεψθ για εκπόνθςθ Τ.Χ.Σ. ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ των καλλικρατικϊν διμων, ι ςε  Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ αυτϊν ι και ςε διαδθμοτικό επίπεδο. 

Στο πλαίςιο αυτό και δεδομζνθσ τθσ κατάργθςθσ του ΣΛ, απαιτείται θ εκπόνθςθ ΤΧΣ ςτο λεκανοπζδιο Λωαννίνων. Επίςθσ 

προτεραιότθτα για τθν εκπόνθςθ ΤΧΣ κα πρζπει να δοκεί, ςε επίπεδο (τουλάχιςτον) ΔΕ, ςτισ ΔΕ που ςτεροφνται 

ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ (και δεν βρίςκεται ςε εξζλιξθ διαδικαςία εκπόνθςισ του) και περιλαμβάνουν οικιςτικό κζντρο βακμίδασ 6θσ 

ι ανϊτερθσ (π.χ. Ραραμυκιά). 

Επίςθσ, όςον αφορά τισ ΡΕΧΡ, διαφωνοφμε με τθν πρόταςθ ότι εκπόνθςθ τουσ πρζπει προθγθκεί τθσ κεςμοκζτθςθσ των 

αντίςτοιχων ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ. Δεδομζνου ότι ο κεςμόσ των ΡΕΧΡ δεν ζχει ζωσ ςιμερα ενεργοποιθκεί. και μζχρι ςτιγμισ, 

δεν ζχει εκδοκεί θ προβλεπόμενθ Υπουργικι Απόφαςθ για τον κακοριςμό προδιαγραφϊν χαρακτθριςμοφ μίασ ζκταςθσ 

ωσ ΡΕΧΡ (παράγραφοσ 4 του Άρκρου 11 του Ν. 2742/99), θ πρόταςθ του ΡΡΧΣΑΑ κα δθμιουργιςει περαιτζρω 

κακυςτεριςεισ ςτθ κεςμοκζτθςθ των εκκρεμϊν ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ.  

Τζλοσ  για τθν ολοκλιρωςθ του τοπικοφ ςχεδιαςμοφ απαιτείται θ όςο το δυνατόν ταχφτερθ κεςμοκζτθςθ των εκκρεμϊν 

ΓΡΣ και ΣΧΟΟΑΡ. Ζτςι λοιπόν επιβάλλεται θ ολοκλιρωςθ και κεςμοκζτθςθ των εκκρεμϊν ΓΡΣ που ζχουν εκπονθκεί ςτθν 

Ρεριφζρεια Θπείρου όπωσ Λωαννίνων, Ανατολισ, Ραμβϊτιδοσ, Ραςςαρϊνοσ, Ρεράματοσ, Αρταίων, Φιλιππιάδασ. 

Τζλοσ ςτο άρκρο 13 προτείνουμε τθν εκπόνθςθ Ειδικϊν Χωρικϊν Σχεδίων του άρκρου 8 του Ν. 4269/2014 ‘Χωροταξικι 

και Ρολεοδομικι Μεταρρφκμιςθ – Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ’ για τθν περιοχι Μάτςικα, για το υπό κεςμοκζτθςθ (υκμιςτικό, 

ΡΔ Λίμνθσ) Μθτροπολιτικό Ράρκο, για  τθν περιοχι που προβλζπονταν από το υκμιςτικό ςχζδιο ωσ Διοικθτικό- 

Ρολιτιςτικό Ράρκο Βελιςςαρίου.  

Κα πρζπει επίςθσ να δοκοφν κατευκφνςεισ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ για τον υποκείμενο ςχεδιαςμό (νζων ι υπό εξζλιξθ) 

κακϊσ  και κατευκφνςεισ ανακεϊρθςθσ των κεςμοκετθμζνων ΓΡΣ / ΣΧΟΟΑΡ που προκφπτουν εκ τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν 

ςτο Α ςτάδιο τθσ μελζτθσ και ςφμφωνα με τισ προτάςεισ του νζου ΡΡΧΣΑΑ. 

Επίςθσ να προτακεί θ  ανακεϊρθςθ τθσ ΗΟΕ Λωαννίνων ςφμφωνα με τα ςθμερινά δεδομζνα και ςυνεκτιμϊντασ τισ 

προτάςεισ των αντίςτοιχων ΓΡΣ των Δ.Ε. του Διμου Λωαννιτϊν. 

Επίςθσ επειδι με τθν παρ.6 του  άρκρου 13 του Ν. 4269/2014 προβλζπεται ότι οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ των 

ρυκμιςτικϊν ςχεδίων εγκρίνονται με τθν απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου κεωροφμε ότι πρζπει να 

προςτεκεί ζνα άρκρο το οποίο κα κακορίηει τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ τθσ μελζτθσ του υκμιςτικοφ Σχεδίου 

Λωαννίνων για τθ χωρικι ενότθτα 7.2.10. Αςτικι περιοχι Λωαννίνων και περιαςτικζσ ΔΕ: 
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Το άρκρο αυτό κα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιςτον, τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ του υκμιςτικοφ Σχεδίου Λωαννίνων, 

μερικζσ εκ των οποίων υιοκετοφνται από το ΡΡΧΣΑΑ, όπωσ:  

1. Τθν ανάδειξθ τθσ διακεκριμζνθσ κζςθσ και ρόλου τθσ πόλθσ των Λωαννίνων ςτον κοινοτικό, ευρφτερο κοινοτικό και 

εκνικό χϊρο, κατατάςςοντάσ τθν ςε πρωτεφοντα εκνικό πόλο ςτον εκνικό χϊρο, ςε μεςαία Ευρωπαϊκι πόλθ ςτο 

χϊρο τθσ ΕΕ και κατοχυρϊνοντασ τθ κζςθ τθσ ςε αυτι ωσ διαπεριφερειακι πόλθ. 

2. Τθν προϊκθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ τθσ πόλθσ, εξειδίκευςθ αυτισ και προϊκθςθ τθσ τοπικισ 

ευθμερίασ αξιοποιϊντασ τα ςυγκριτικά τθσ πλεονεκτιματα και αναδεικνφοντασ τισ υποδομζσ τθσ και υπθρεςίεσ τθσ. 

3. Τθν προϊκθςθ τθσ λειτουργικότθτασ, τθσ εδαφικισ ςυνοχισ και τθσ ςυνεργαςίασ ςτο χϊρο του ΣΛ όπωσ π.χ. με τθ 

δθμιουργία Διοικθτικοφ – Ρολιτιςτικοφ Ράρκου Βελιςςαρίου, το οποίο κα αποτελζςει πνεφμονα πραςίνου και εςτία 

πολιτιςμοφ για τθν πόλθ. 

4. Τον ζλεγχο τθσ εκτατικισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ αξιοποιϊντασ το υπάρχον οικιςτικό απόκεμα, τθν ποιότθτα ηωισ, τθν 

προςταςία των πόρων τθσ πόλθσ και του περιβάλλοντόσ  με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ ιδιαιτερότθτασ και 

ελκυςτικότθτασ τθσ πόλθσ των Λωαννίνων, όπωσ π.χ. με τον κακοριςμό προτιμθτζων επεκτάςεων και τθν προϊκθςθ 

τθσ Λδιωτικισ Ρολεοδόμθςθσ όπου προβλζπεται από τα υπό εκπόνθςθ ΓΡΣ του λεκανοπεδίου (Δ.Ε. Ραμβϊτιδοσ κζςθ 

Ραρκιό). 

5. Τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ χϊρου υπζρ τθσ ποιότθτασ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ, τθσ οικολογικισ 

αναςυγκρότθςισ του, τθσ προςαρμογισ του ςτισ νζεσ απαιτιςεισ βιϊςιμθσ ενεργειακισ διαχείριςθσ και τθσ μείωςθσ 

των μετακινιςεων μεγάλων αποςτάςεων. 

6. Τθν αναβάκμιςθ τθσ κινθτικότθτασ ςτον οικιςτικό χϊρο, όπωσ π.χ. Επζκταςθ τθσ οδοφ Γεννθματά ζωσ τον κόμβο 

Κουτςελιοφ, προϊκθςθ μζςου ςτακερισ τροχιάσ τφπου Τραμ κ.α. 

7. Τθν ολοκλιρωςθ των γενικϊν υποδομϊν κοινισ ωφζλειασ, όπωσ π.χ. ορκολογικι διαχείριςθ αποβλιτων και 

απορριμμάτων, 

8. Τθν προςταςία, αποκατάςταςθ και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ ιςτορικότθτασ τθσ πόλθσ και τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςε παράγοντα ανταγωνιςτικότθτασ τθσ πόλθσ ,όπωσ π.χ. θ ανάδειξθ και διατιρθςθ του 

Λςτορικοφ Κζντρου τθσ πόλθσ, θ  διαχείριςθ του παραλίμνιου χϊρου με τθ δθμιουργία Μθτροπολιτικοφ Ράρκου και 

αςτικοφ πάρκου Ακλθτιςμοφ / Αναψυχισ Λιμνοποφλασ –Μάτςικα», κατόπιν ειδικισ πολεοδομικισ μελζτθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ωσ προσ το περιεχόμενο του άρκρου με τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ του υκμιςτικοφ Σχεδίου κα 

πρζπει να εξεταςτοφν και όςα περιλαμβάνονται αναλυτικά ςτθν ςχετικι Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

Λωαννίνων.  

Το άρκρο 14 κεωροφμε ότι πρζπει να τφχει περιςςότερθσ εξειδίκευςθσ και ανάλυςθσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι 

ςφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο το Ρεριφερειακό Χωροταξικό Ρλαίςιο (όπωσ ονομάηονται πλζον τα Ρεριφερειακά 

Ρλαίςια Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ) πρζπει να περιλαμβάνει (άρκρο 5. του ν.4269/2014): «…ςε 

ειδικό παράρτθμα, που ςυνοδεφεται από κείμενα και διαγράμματα κατάλλθλθσ κλίμακασ, κατευκφνςεισ ανά διμο που 

αφοροφν ιδίωσ ςτα εξισ: αα) τθ χωροταξικι και αναπτυξιακι φυςιογνωμία, ββ) τθ διάρκρωςθ του οικιςτικοφ δικτφου 

και τθν οικιςτικι ανάπτυξθ, γγ) τθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ 

περιβάλλοντοσ, δδ) τα βαςικά δίκτυα υποδομισ, εε) τθ χωρικι οργάνωςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ι άλλων 

χριςεων ςτο μθ αςτικό, ιδίωσ, χϊρο.  

Επίςθσ κατά τθν κατάρτιςθ του παραρτιματοσ υποχρεωτικά ανά διμο, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του δίδονται 

κατευκφνςεισ για τθ χωρικι οργάνωςθ των γενικϊν κατθγοριϊν των χριςεων των εδαφίων 1.8 ζωσ 1.16 τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου, 1.8. Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ), 1.9. Εγκαταςτάςεισ Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ (ΜΜΜ), 

1.10. Εγκαταςτάςεισ Αςτικϊν Υποδομϊν Κοινισ Ωφζλειασ (ΑΥ), 1.11. Ραραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ χαμθλισ και μζςθσ 

όχλθςθσ (ΧΜΟ), 1.12. Ραραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ πολεοδομικισ εξυγίανςθσ (ΒΕ), 1.13. Τεχνολογικό πάρκο (ΤΡ), 1.14. 

Εμπορευματικό κζντρο (ΕΚ), 1.15. Ραραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ υψθλισ όχλθςθσ (ΥΟ), 1.16. Λδιαίτερεσ χριςεισ (ΛΧ).».  

Τα παραπάνω φαίνονται ότι ειςάγουν νζεσ απαιτιςεισ οι οποίεσ δεν είναι πλιρωσ ενςωματωμζνεσ ςτα τεφχθ του β1 

ςταδίου του ΡΡΧΣΑΑ Θπείρου.  

Επίςθσ ςτο ίδιο άρκρο κα πρζπει να επανεξεταςτεί θ κατεφκυνςθ παραγωγικισ εξειδίκευςθσ τριϊν αςτζρων για τισ ΑΡΕ 

ςτο Διμο Γεωργίου Καραϊςκάκθ ςφμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Ρλαίςιο των ΑΡΕ (ΦΕΚ Β 2464/3-12-2008) κακϊσ όλο 

το αδοβφηι (και ο νομόσ Άρτασ ευρφτερα) δεν ςυμπεριλαμβάνεται οφτε ςτισ Ρεριοχζσ Αιολικισ Ρροτεραιότθτασ (ΡΑΡ) 
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αλλά οφτε και ςτισ Ρεριοχζσ Αιολικισ Καταλλθλότθτασ (ΡΑΚ). Σε κάκε περίπτωςθ θ εγκατάςταςθ των ΑΡΕ  δεν κα πρζπει 

να επθρεάηει το τουριςμό τθσ περιοχισ και να είναι ςυμβατζσ με το φυςικό περιβάλλον. 

Τζλοσ όςον αφορά το άρκρο 15 το πρόγραμμα δράςθσ πρζπει να γίνει πιο αναλυτικό και να περιλαμβάνει τουσ Φορείσ 

Συντονιςμοφ / Υλοποίθςθσ, το Εκτιμοφμενο Κόςτοσ και τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και από αλλά χρθματοδοτικά 

προγράμματα πζραν του ΡΕΡ Θπείρου, διότι αυτό τελικά κα καταςτεί ο «οδθγόσ εφαρμογισ» του Ρεριφερειακοφ 

Ρλαιςίου. 

Στον πίνακα που παρουςιάηονται τα αναγκαία ζργα-παρεμβάςεισ του ςχεδίου υπουργικισ απόφαςθσ προτείνουμε τθσ 

εξισ διορκϊςεισ-προςκικεσ: 

την ενότητα Μεταφορικζσ Τποδομζσ  

 Να διορκωκεί θ αναγραφι τθσ Λόνιασ Οδοφ ωσ Δυτικοφ Άξονα. 

 Θ ολοκλιρωςθ του τμιματοσ Λωάννινα – Κακκαβιά και θ καταςκευι του Ε-65 και  να προβλεφκοφν τθ χρονικι 

περίοδο 2014-2020.  

 Στθ δθμιουργία υδατοδρομίων να περιλαμβάνεται θ Κορωνθςία Άρτασ και Ράργα. 

 Να προςτεκεί ο οδικόσ άξονασ Καλπάκι – Κόνιτςα. 

 Να προςτεκεί  θ αναβάκμιςθ του οδικοφ άξονα Μεςόπυργοσ Άρτασ – Πρια Ν. Αιτωλοακαρνανίασ και Ν. Καρδίτςασ 

για τθ χρονικι περίοδο 2020-2030.  

την ενότητα Μεταποίηςη - Τπηρεςίεσ  

Να προβλεφκεί θ ίδρυςθ Αγροβιοδιατροφικοφ Τεχνολογικοφ Ράρκου Θπείρου. 

την ενότητα Σουριςμόσ 

 Στισ δράςεισ διαπεριφερειακισ δικτφωςθσ για τουριςμό κρουαηιζρασ να προςτεκοφν και ο λιμζνασ Ρρζβεηασ και κα 

πρζπει να διευρυνκοφν οι προοριςμοί και να περιλαμβάνουν τθν Νικόπολθ, τθν Καλαμπάκα κ.α. 

 Να προςτεκοφν και τα Σφβοτα –Ρλαταριά ςτθν ανάπτυξθ καταδυτικοφ τουριςμοφ. 

 να προωκθκοφν δράςεισ για το μνθμειακό απόκεμα τθσ Άρτασ (Αρχαία Αμβρακία, Κάςτρο, Γεφφρι, Λ.Ν. 

Ραρθγοριτριασ κα). 

 Στισ δράςεισ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ των Διμων Μετςόβου και Βορείων Τηουμζρκων για τθν ανάπτυξθ ορεινοφ 

τουριςμοφ να προςτεκεί και ο Διμοσ Κεντρικϊν Τηουμζρκων. 

 Στισ Δράςεισ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ να προςτεκεί και μεταξφ τθσ Κεςςαλίασ (περιοχι Τηουμζρκων – 

Αςπροποτάμου) και Δυτικισ Μακεδονίασ (περιοχι Βόρειασ Ρίνδου και Γράμμου). 

 Στθν ανάδειξθ υπερτοπικισ ςθμαςίασ πόλων ζλξθσ να προςτεκεί θ Αρχαία Αμβρακία, το Γεφφρι και θ 

Ραρθγοριτιςςα. 

την ενότητα Περιβάλλον  

 Να προςτεκεί θ Οριοκζτθςθ του ποταμοφ Άραχκου με τα ζργα διευκζτθςισ του και τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ 

προςβαςιμότθτασ εκατζρωκεν αυτοφ 

 Θ Φδρευςθ Ρρζβεηασ - Άρτασ - Λευκάδασ να προβλεφκεί τθ χρονικι περίοδο 2014-2020.  

 Να προςτεκεί θ φδρευςθ τθσ Κόνιτςασ και των δυναμζνων να υδροδοτθκοφν Τοπικϊν Κοινοτιτων από τισ πθγζσ 

Αμαράντου για τθ χρονικι περίοδο 2014-2020. 

την ενότητα Εκπαίδευςη  

Να προςτεκεί θ αναβάκμιςθ και ολοκλιρωςθ υποδομϊν του ΤΕΛ Θπείρου 

την ενότητα Τγεία - Πρόνοια  
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 Στθ δράςθ αναβάκμιςθ υποδομϊν νοςοκομειακισ περίκαλψθσ Λωαννίνων να προςτεκεί και θ αναβάκμιςθ των 

υποδομϊν των Γενικϊν Νοςοκομείων Άρτασ και Ρρζβεηασ  

την ενότητα Ενζργεια - Σηλεπικοινωνίεσ  

 Θ Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ πεδίου Συκεϊν Άρτασ, θ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων παραγωγισ ενζργειασ από 

βιομάηα ι βιοαζριο ςτα ΧΥΤΑ Ελλθνικοφ, Ραραμυκιάσ και Βλαχζρνασ  να προβλεφκοφν τθ χρονικι περίοδο 2014-

2020. 

 Να προςτεκεί επίςθσ θ Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ πεδίου Αμαράντου και Καβαςίλων τθ χρονικι περίοδο 2020-

2030. 

την ενότητα χεδιαςμόσ - Μελζτεσ  

 Στθ δράςθ μελζτεσ ΣΟΑΡ να προςτεκεί θ Κόνιτςα και το Μθτροπολιτικό Κζντρο Λωαννίνων 

 Να προβλεφκοφν οι μελζτεσ Ειδικϊν Χωρικϊν Σχεδίων για τθν περιοχι Μάτςικα, για τθν περιοχι του 

Μθτροπολιτικοφ Ράρκου, για τθν περιοχι του Διοικθτικοφ Ρολιτιςτικοφ Ράρκου Βελιςςαρίου που αποτελεί το 

υπερτοπικό διοικθτικό κζντρο τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου. 

 Να προςτεκοφν δράςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ μελζτεσ Τοπικϊν Χωρικϊν Σχεδίων (Λωάννινα, Ραραμυκιά κλπ). 

Πςον αφορά τουσ χάρτεσ τθσ μελζτθσ να κακοριςτεί ηϊνθ ιπιασ τουριςτικισ ανάπτυξθσ θ περιοχι Γλυκι Κεςπρωτίασ, να 

κακοριςτοφν χϊροι λατομικισ εκμετάλλευςθσ π.χ. ςτο Καρβουνάρι, να προβλεφκοφν ηϊνεσ ανάπτυξθσ ΑΡΕ ςτο Διμο 

Σουλίου.  

Επίςθσ να κακοριςτεί ωσ ευρεία ηϊνθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ηϊνθσ, θ περιοχι βορειοδυτικά τθσ Θγουμενίτςασ ςτθν 

περιοχι Δρεπάνου και ειδικότερα όπου επιτρζπονται οι ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ από τθν ΚΥΑ Καλαμά και το ΓΡΣ 

Θγουμενίτςασ. 

Στον χάρτθ Ρ2.γ. να επανεξεταςτοφν οι προτεινόμενεσ κζςεισ υποδομϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων ςφμφωνα με τουσ 

χάρτεσ του υπό ζγκριςθ Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (π.χ. ΣΜΑ Ηίτςασ, Β.Τηουμζρκων, Ράργασ). 

 

 

Εςωτ. Διανομή 
1. X.A. 

2.  Φ. Ρεριφερειακό Χωροταξικό 

Ο ΣΥΝΤΑΞ. Θ ΑΝ.Ρ/ΝΘ ΤΜ/ΤΟΣ  

ΕΤ. ΙΩΣΟ 
Χωροτάκτθσ-Ρολεοδόμοσ 

Μθχ/κόσ με Ε’β 

Π. ΜΠΟΛΑΝΟΤ 
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ Β’β. 

 

 

Μ.Ε.Π. 
Θ Ρροϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ Ρερ/ντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ 
 
 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΟΛΑΝΟΤ 
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ με Β’β. 
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Γ9 

 

ΔΛΡΞΝ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΖΠ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΖΠ ΦΝΟΔΥΛ 

ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ  ΔΘΓΝΠΖΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΝΟΥΛ ΔΟΓΥΛ ΘΑΗ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ Α. 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

   

 

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Τπεξεζίαο καο, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ πην πάλσ (ζεκείν 2 ηνπ 

παξφληνο) θαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο γηα ην έξγν – δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζεκείνπ 1 

ηνπ παξφληνο, ε γλσκνδφηεζή καο επί ηνπ θαθέινπ ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έρεη σο 

εμήο: 

Αξρή ρεδηαζκνχ γηα ηελ κειέηε «Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε & Δμεηδίθεπζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ» είλαη ε Γηεχζπλζε 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

Η κειέηε απηή (Φάζε Β’ - Β1 ηάδην) εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο 

 

1. ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ Ζ’ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ. 

ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ηεο κειέηεο «Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε & 

Δμεηδίθεπζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο 

Ηπείξνπ». 
2. ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΞΝ ΓΗΔΞΔΗ ΡΝ ΞΔΓΗΝ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΚΑΠ. 

Α/Α ΣΟΙΥΔΙΟ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

(ΦΔΚ) 

ΣΙΣΛΟ  ΣΟΙΥΔΙΟΤ ΘΔΜΙΚΟΤ  ΠΛΑΙΙΟΤ  

1. Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13.02.2012) Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο − Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2008/99/ΔΚ − Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ − 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ − Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

2. Κ.Τ.Α. κε αξηζ./ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νίθ. 

107017/28.08.2006 

(ΦΔΚ 1225/Β/5.09.2006) 

Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη 

πξνγξακκάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/42/ΔΚ 

«ζρεηηθά κε ηελ Δθηίκεζε  ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Ινπλίνπ 2001.  

3. ΔΞΗΡΝΞΗΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΔΟΓΝ. 

ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΖΠ ΔΙΑΒΔ ΣΥΟΑ 

ΑΡΝΤΗΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΔΟΓΝ  

ΛΑΗ - 
 

ΝΣΗ - 
 

Ημερομηνία: 7.08.2015 

Απ. Ππωτ. (εξεπχομένου): 

Απ. Ππωτ. (ειζερτομένοσ):  

Περιβαλλονηική Σασηόηηηα (ΠΔΣ) έργοσ ή δραζηηριόηηηας: 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΛΥΚΝΓΝΡΝΠΑΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ  

Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο  
Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

Ραρπδξνκηθή  Γηεχζπλζε: Ξιαηεία 
Ξχξξνπ 1 

Ρ. Θ.: 45221 Ησάλληλα 
Ξιεξνθνξίεο: Ρζηάξαο Δπάγγεινο 

Ρειέθσλν: 2651087327 

Fax: 2651073862 
Email: e.tsiaras@php.gov.gr 

 

ΞΟΝΠ: πνπξγείν Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο  
Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο 
Γηεχζπλζε Ξεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο 
Ρκήκα Γ‟  
Ι. Αιεμάλδξαο 11 – 11473 ΑΘΖΛΑ. 

 

 

 

4. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΖΠ 
 

. 
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Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηεο Αλαζεψξεζεο – Δμεηδίθεπζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. Η ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε ζηνρεχεη ζηελ πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, εθηηκψληαο ηηο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ νξηζκέλα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα 

θαη ιακβάλνληαο κέηξα αληηκεηψπηζεο ζην πξψηκν απηφ ζηάδην ιήςεο απνθάζεσλ. Η πηνζέηεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο ζην εζληθφ πεξηβαιινληηθφ δίθαην πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ κε αξηζ. πξση. 

ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νίθ.107017/28.8.2006 γηα ηελ «εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ» (ΦΔΚ 

1225Β/5.9.2006).  

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία – COM(2003)338 –  παξά 

ην γεγνλφο φηη νη πεξηβαιινληηθέο εθηηκήζεηο θαη νη πνιηηηθέο δξάζεηο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνπο επηκέξνπο 

ξχπνπο εληφο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (αέξαο, λεξφ, έδαθνο) ιχλνληαο πνιιά 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, έρνπλ ππνηηκεζεί νξηζκέλεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, 

δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ πην πνιχπινθε: νη ξχπνη κεηαθέξνληαη κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (απφ ηνλ αέξα ζην έδαθνο, ζηα χδαηα θιπ) θαη ν πιεζπζκφο 

εθηίζεηαη ζε ζπλδπαζκφ ξχπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εληφο ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζψκαηνο. 

 Οη απψηεξνη ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο είλαη νη εμήο: 

• Να κεησζεί ζηελ ΔΔ ε επηβάξπλζε ηεο πγείαο απφ αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο 

• Να πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα πξνιεθζνχλ νη λέεο απεηιέο ζηελ πγεία πνπ πξνθαινχληαη απφ 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

• Να εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ηεο ΔΔ γηα ράξαμε πνιηηηθήο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. 

Η ζηξαηεγηθή πξνζβιέπεη ζην λα δηεπξπλζεί ην πεδίν ηεο γλψζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αιιειεπηδξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ε πγεία, ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ εληφο ηεο 

ΔΔ. Οη πξφλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΠΥΑΑ θαη αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε πξνψζεζεο ηεο 

αζηηθήο αεηθνξίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ, 

παξέρνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην επίπεδν ξχπαλζεο δελ ζα επηθέξεη επηβιαβείο επηπηψζεηο 

ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, είλαη ζχκθσλεο κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

σο άλσ Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή. 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΥΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Κεληξηθή θαηεχζπλζε γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί 

ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο. Δηδηθφηεξα, ζηε βάζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο Α΄ θάζεο ηεο κειέηεο, απαηηείηαη 

πξνζαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην λέν γεσπνιηηηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο: 

• Αμηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο πεξηθέξεηαο ζηνλ άμνλα Αδξηαηηθήο – Ινλίνπ κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηνχ 
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ηνπξηζκνχ, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ. 

• Αλαδηακφξθσζε ησλ εκπνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Αιβαλία, ελ φςεη θαη ηεο 

πξφβιεςεο γηα είζνδφ ηεο ζηελ ΔΔ. 

• Δλίζρπζε θαη πξνβνιή ηνπ ξφινπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Ισαλλίλσλ σο πφισλ 

εθπαίδεπζεο, έξεπλαο, θαηλνηνκίαο, εκπνξίνπ, ηνπξηζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. ηφρνο ε 

γεσπνιηηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ ζεκαληηθψλ πφισλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην ρψξν ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ. 

• Γηακφξθσζε αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ θαη πφισλ δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (Δγλαηία, Γπηηθφο άμνλαο, 

ιηκέλαο Ηγνπκελίηζαο, αεξνδξφκην Ισαλλίλσλ). 

• Δλίζρπζε, εθζπγρξνληζκφο θαη θαζεηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνβνιή θαη 

θαηνρχξσζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Ηπείξνπ ζηα νπνία έρεη, ή κπνξεί ζρεηηθά εχθνια 

λα δηακνξθψζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα (θξέαο, γαιαθηνθνκηθά, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ιάδη θιπ) θαη 

ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

• ηνρεπκέλε ππνζηήξημε ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

λα εληζρπζεί ε εμσζηξέθεηα ηνπ ηνκέα. Η δξάζε απηή έρεη ην ραξαθηήξα εθζπγρξνληζκνχ θαη πινπνηείηαη 

κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο κεηαπνίεζεο κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηε βάζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηνπηθψλ πφξσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ζχλδεζε ηεο κεηαπνίεζεο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. ηφρνο ε 

ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ ηειηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. 

• Υσξηθά θαη παξαγσγηθά ζηνρεπκέλε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, 

κεηαθνξψλ θαη ηνπξηζκνχ. 

• Αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε 

πνιπζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δηθηχσλ. Η δηαθνξνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

Ηπείξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ πνηθηιία θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ηελ έληνλε ελαιιαγή ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

• Δλίζρπζε ηεο δηθηχσζεο κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ησλ λεζηψλ ηνπ Βνξείνπ Ινλίνπ (Κέξθπξα, 

Παμνί, Λεπθάδα), κέζα απφ ηε δηακφξθσζε θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη δεπηεξεπφλησο αληαγσληζηηθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Έηζη, ην πξφηππν ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο απαηηείηαη λα δηαηππσζεί ζηε βάζε ηεο 

αξρήο: Οινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ θαη ηνπίν ηεο Ηπείξνπ. 

  ρεκαηηθά: 

• Ο παξάθηηνο Ιφληνο ρψξνο αμηνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαλσκέλνπ (καδηθνχ) ηνπξηζκνχ κε ζηφρν 

ηελ έληαμε ησλ πξννξηζκψλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά, ηελ αλάπηπμε άιισλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

(yachting, θαηαδχζεηο θιπ), ηε θηινμελία ζχγρξνλσλ ππνδνρέσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δελ ζπγθξνχεηαη κε ηελ ηνπξηζηηθή ρξήζε θαη αιηείαο. Δπηπιένλ, ε 
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πηζαλφηεηα εμεχξεζεο θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην βφξεην Ιφλην, σο πξννπηηθή εζληθήο ζεκαζίαο 

είλαη πηζαλφλ λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε ρξήζεο θάπνηνπ ηκήκαηνο ηνπ παξαθηίνπ κεηψπνπ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηεη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

• Η πεδηλή θαη εκηνξεηλή ελδνρψξα (ζηα δπηηθά ηνπ άμνλα Άξηα – Ισάλληλα – Καθθαβηά) ζα θηινμελήζεη 

ηνλ θχξην φγθν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξσηνγελνχο (γεσξγία, θηελνηξνθία, πηελνηξνθία, πνηάκηεο 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο) θαη ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα (κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, 

ινηπέο βηνκεραληθέο κνλάδεο) θαη νξηζκέλεο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Γηα κελ ηε γεσξγηθή παξαγσγή 

απαηηείηαη εθζπγρξνληζκφο θαη ελίζρπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, γηα δε ηηο κνλάδεο 

κεηαπνίεζεο θαη εληαηηθήο πηελν‐  θαη θηελνηξνθίαο, ε ζηαδηαθή ζπγθέληξσζή ηνπο ζε νξγαλσκέλνπο 

ππνδνρείο. 

• Ο νξεηλφο ρψξνο ηεο Πίλδνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θαη αλαμηνπνίεην πφξν γηα ηελ Πεξηθέξεηα. Η Δγλαηία 

νδφο βειηηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ. Οη ήπηεο ηνπξηζηηθέο δξάζεηο, ε νξεηλή 

γεσξγία, ε εθηαηηθή θηελνηξνθία θαη ε πινηνκία, ζην βαζκφ πνπ δελ αιινηψλνπλ ην ηνπίν θαη παξακέλνπλ 

ζπκβαηέο κε ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ζηνλ νξεηλφ ρψξν. 

• Σα αζηηθά θέληξα εθηφο απφ ην βαζηθφ θνηλσληθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο εμππεξεηήζεηο πνπ θηινμελνχλ, 

επηρεηξείηαη κέζσ ηνπ Πιαηζίνπ λα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα δηαθξηηή ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σα 

Ισάλληλα εληζρχνληαη ζε ηνκείο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο σο ζχγρξνλε επξσπατθή 

πφιε κεζαίνπ κεγέζνπο (παηδεία, έξεπλα, πγεία, αζηηθφο ηνπξηζκφο). Η Ηγνπκελίηζα εθηφο απφ ην ξφιν ηνπ 

επηλείνπ, επηρεηξείηαη λα δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ζε επαθή κε ηα εμσηεξηθά 

ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη πάλσ ζηνλ Αδξηαηηθφ Άμνλα. Η Πξέβεδα εθηφο απφ ην αζηηθφ θέληξν ππνζηήξημεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην κέησπν Λνχηζα –Λπγηά –Καζηξνζπθηά – Μχηηθαο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε ίδηα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ yachting, αμηνπνηψληαο ηκήκα ηνπ ιηκαληνχ σο 

ππνδνκή αζηηθήο καξίλαο αιιά θαη γεηηνληθνχο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο (αξρ. Νηθφπνιε, αζηηθά κλεκεία 

νζσκαληθήο πεξηφδνπ θιπ). Σέινο ε Άξηα απνηειεί πφιν ππνζηήξημεο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη κε 

ηε δηέιεπζε ηνπ Γπηηθνχ άμνλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληζρπζεί ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο – 

βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. 

 Σν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ, δηαξζξψλεηαη ζε 

ηνκείο πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην. Γεδνκέλεο 

ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, θχξηα πεγή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί ην λέν 

ΔΠΑ 2014‐ 2020, ην νπνίν, ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν εζηηάδεηαη ζε έληεθα Θεκαηηθνχο 

ηφρνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο «Δ 2020» θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ). 

Σν Πξφγξακκα Γξάζεο αλαιχεηαη ζηνπο εμήο επηκέξνπο ηνκείο : 

• Μεηαθνξηθέο Τπνδνκέο 

• Μεηαπνίεζε – ππεξεζίεο 
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• Έξεπλα θαη Σερλνινγία 

• Πξσηνγελήο 

• Σνπξηζκφο 

• Πνιηηηζκφο 

• Πεξηβάιινλ 

• Δθπαίδεπζε 

• Τγεία –Πξφλνηα 

• Δλέξγεηα 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη ν ηνκέαο «ρεδηαζκφο – κειέηεο» πνπ 

θαιχπηεη νξηδφληηα ην ζχλνιν ησλ άιισλ ηνκέσλ θαη πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ – σξίκαλζεο 

ζχλζεησλ ελεξγεηψλ – πξνεηνηκαζίαο γηα ζεζκνζέηεζε ξπζκίζεσλ θ.ν.θ. 

 

ΑΙΣΙΔ ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 

 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Ηπείξνπ απφ πιεπξάο 

αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ, θαη νη νπνίεο ρξήδνπλ πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ζηελ Αμηνιφγεζε, 

Αλαζεψξεζε & Δμεηδίθεπζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

(ΠΠΥΑΑ) Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο: 

 Δληαηηθή γεσξγία ζηελ πεξηνρή ηεο πεδηάδαο Άξηαο – Πξέβεδαο (πηέζεηο ζηνλ θφιπν ηνπ 

Ακβξαθηθνχ). 

 Απμεκέλε ζπγθέληξσζε θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεδηάδα ηεο Άξηαο θαη ηνλ 

πεξηαζηηθφ ρψξν ηεο Πξέβεδαο θαη ησλ Ισαλλίλσλ [πηέζεηο ζηνλ θφιπν ηνπ Ακβξαθηθνχ, 

ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε Αξάρζνπ (ιίκλε Πακβψηηδα θαη ηάθξνο Λαςίζηα)]. 

 Πεξηνξηζκέλε κελ αιιά έληνλα ξππνγφλα βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα κεηαπνίεζεο 

αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (πηέζεηο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε Καιακά θαη 

ζηνλ θφιπν ηνπ Ακβξαθηθνχ). 

 Μνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο (πηέζεηο θπξίσο ζηε ιεθάλε απνξξνήο Αρέξνληνο – Λνχξνπ θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηηο ιεθάλεο Αξάρζνπ, Καιακά θαη Αψνπ). 

 Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ρσξίο ζρεδηαζκφ ζε ζπγθεθξηκέλεο παξάθηηεο πεξηνρέο (παξάθηηα 

δψλε Ινλίνπ). 

 

ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

 

Η εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ ζην 

πεξηβάιινλ, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ησλ 
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εμεηαδφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, ην πξνηεηλφκελν ΠΠΥΑΑ βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε είηε άκεζα είηε έκκεζα θαη ζπλεξγηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη δε, πσο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ηεο δηαβνχιεπζεο ηφζν ηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ φζν θαη ηεο 

παξνχζαο ΜΠΔ, ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ θαη ηπρφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο θαλνληζηηθήο 

πξάμεο ηα νπνία αθνξνχλ : 

• ηηο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ – εάλ ππάξρνπλ 

•ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο ΜΠΔ ε πξφηαζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΠΠΥΑΑ ζην πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβάλεη : 

1. Πεληαεηήο παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ εθηηκήζεθε φηη 

επεξεάδνληαη επκελψο ή θαζφινπ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην, κέζσ ησλ αθφινπζσλ δεηθηψλ: 

• Βηνπνηθηιφηεηα – Υισξίδα‐  Παλίδα: 

- Πνζνζηφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο έγηλαλ παξεκβάζεηο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) 

- Πνζνζηφ επηζθεπηψλ ζε νξγαλσκέλεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (εθεί φπνπ πθίζηαληαη θνξείο 

δηαρείξηζεο) 

• Πιεζπζκφο: 

- Απαζρφιεζε αλά ηνκέα παξαγσγήο 

• Αλζξψπηλε Τγεία: 

- Πξνζδφθηκα έηε πγηνχο δσήο 

• Έδαθνο: 

- Πιήζνο δαλεηνζαιάκσλ εληφο πεξηνρήο κειέηεο (θαη απνθαηάζηαζε απηψλ) 

• Ύδαηα: 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ πδάησλ 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππφγεησλ πδάησλ 

• Αηκφζθαηξα: 

- Ηκέξεο ππέξβαζεο νξίσλ πνηφηεηαο 

• Κιηκαηηθνί παξάγνληεο: 

- Μνλάδεο IPPC θαη κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ 

• Τιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

- Πνζνζηφ ΑΔΠ απφ αγξνηηθφ πξντφλ θαη κεηαβνιή ηνπ 

- Πνζνζηφ ΑΔΠ απφ ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ θαη κεηαβνιή ηνπ 

- Πνζνζηφ κεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ γεηηληάδνπζα κε πξνηεηλφκελα ζεκαληηθά 

έξγα πεξηνρή 

• Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά – Σνπίν: 

- Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζε δηαδξνκέο πνπ ζπλδπάδνπλ θπζηθέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηνπία 
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πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

2. πγθεληξσηηθή απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ΠΠΥΑΑ ζην πεξηβάιινλ, δηακέζνπ κηαο εθηελνχο 

απνηχπσζεο φισλ ησλ κεγεζψλ ζην ρξνληθφ ζηάδην πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί ην 80% ηνπ ρεδηαζκνχ, ψζηε 

λα ππάξρεη πεξηζψξην κέηξσλ αληηζηάζκηζεο ή αλαζηξνθήο, εάλ θάηη ηέηνην απνδεηρζεί αλαγθαίν. 

 

5. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑ ΡΖΠ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΖΠ 

Α. ΓΛΥΚΝΓΝΡΝΚΔ ΘΔΡΗΘΑ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Ή ΡΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΣΥΟΗΠ ΡΖΛ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΞΟΝΠΘΔΡΥΛ ΝΟΥΛ – ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΥΛ.   

 

 

Β. ΓΛΥΚΝΓΝΡΝΚΔ ΘΔΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Ζ ΡΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΡΝΠ ΝΟΝΠ – ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΝ ΞΑΟΑΡΗΘΔΛΡΑΗ ΠΡΝ 

ΠΖΚΔΗΝ 4 ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ 

 

Γ. ΓΛΥΚΝΓΝΡΝΚΔ ΑΟΛΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Ή ΡΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝΠ ΙΝΓΝΠ ΞΝ ΞΑΟΑΡΗΘΔΛΡΑΗ ΠΡΝ 

ΠΖΚΔΗΝ 4 ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ. 
 

 

Γ. ΓΔ ΓΛΑΚΔΘΑ ΛΑ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΝΚΔ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΑΒΗΒΑΠΘΔΗΠΑΠ Κ.Ξ.Δ. ΓΗΝΡΗ 
ΓΗΑΞΗΠΡΥΛΝΛΡΑΗ ΠΔ ΑΡΖ ΝΠΗΥΓΔΗΠ ΔΙΙΔΗΤΔΗΠ ΠΔ ΝΡΗ ΑΦΝΟΑ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΚΑΠ, ΝΞΥΠ ΑΡΔΠ (ΔΙΙΔΗΤΔΗΠ) ΞΑΟΑΡΗΘΔΛΡΑΗ ΠΡΝ 

ΠΖΚΔΗΝ 4 ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ. 
 

 

Δ. ΓΔ ΓΛΑΚΔΘΑ ΛΑ ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΝΚΔ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΑΒΗΒΑΠΘΔΗΠΑΠ Κ.Ξ.Δ. ΓΗΝΡΗ  ΓΔΛ 

ΔΚΞΗΞΡΔΗ ΠΡΝ ΞΔΓΗΝ ΡΥΛ ΘΑΡΑ ΛΝΚΝ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΥΛ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΚΑΠ.  
 

 

 

 

     

 

 

 

Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΙΑΡΑ 

Π.Δ. Πεξηβάιινληνο,  M.Sc. κε Γ΄ Βαζκφ 

 

Ο Πξντζηάκελνο  

 Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΛΤΚΟΣΡΑΦΙΣΗ 

Πνι/θφο Μερ/θφο κε Β΄ Βαζκφ   

Μ.Δ.Π. 

Η Προϊζηαμένη Γ/νζης Περιβάλλονηος και 

Υωρικού τεδιαζμού 

 

 

ΠΗΝΔΛΟΠΗ ΜΠΟΛΑΝΟΤ 

Αρτ/ηων Μητ/κός με Β΄ Βαθμό 

 

 

√ 
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Κεηνςεθνχλ θαη θαηαςεθίδνπλ επί ηεο απφθαζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο σο  θαησηέξσ θαηαηηζέκελεο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπο,  νη παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο: 

 

1. Ζ παξάηαμε «ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΛΑΡΟΝΞΖΠ», σο εμήο: 
«ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΡΖΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΛΑΡΟΝΞΖΠ ΠΡΝ ΞΝ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ 

«Αμηνιφγεζε, αλαζεψξεζε, εμεηδίθεπζε Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) 
Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ». 

 
Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ην 2003 κε βάζε ην λ.2742/1999 (ΦΔΘ 1451/Β/6-10-2003) ΞΞΣΠΑΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ, πνπ έπεηαη ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ ππεξθείκελσλ πιαηζίσλ, ήηνη α) ηνπ Γεληθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο θαη β) ησλ Δηδηθψλ Ξιαηζίσλ Σσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΑΞΔ, Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, 
Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο, δαηνθαιιηεξγεηψλ) απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο καο. Κε ηελ 
έλλνηα απηή ε ππεχζπλε θαηάζεζε απφςεσλ, παξαηεξήζεσλ θαη επηζεκάλζεσλ, πέξα θαη έμσ απφ ζπληερληαθέο, ηνπηθέο θαη ηδηνηειείο 
ινγηθέο ζπληζηά βαζηθή ππνρξέσζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο καο. Πην πιαίζην απηφ ε παξάηαμε καο «Ήπεηξνο 
Αλαηξνπήο» εθηηκψληαο φηη γεληθά ην ππφ ζπδήηεζε ΞΞΣΠΑΑ θηλείηαη ζε κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε, θαηαζέηεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο 
πξνηάζεηο ηεο ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ-θαηεπζχλζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ππφ δηαβνχιεπζε 
(Κειέηε, παξαξηήκαηα, ράξηεο, Πρέδην Α, θιπ) πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο, αληηθάζεηο, λνκηθέο αλαληηζηνηρίεο θιπ πνπ 
δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο αζάθεηεο νη νπνίεο εχθνια ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. 

Πηε ζπλέρεηα, θαη ρσξίο λα είλαη νη κφλεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα  θαηαγξάςνπκε ηηο βαζηθέο ειιείςεηο θαη αληηθάζεηο πνπ 
εληνπίζακε  θαη πνπ θαηά ηελ άπνςή καο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εμεηαδφκελν πιαίζην. Ππγθεθξηκέλα: 
 Θεσξνχκε απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ελφο Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ζηφρεπζεο θαη πξννπηηθήο. 

Πε έλα ηέηνην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα ππαθνχνπλ ηφζν ην Γεληθφ φζν θαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην θαη ζπλαθφινπζα ηα 
ππνθείκελα ρσξνηαμηθά ζρέδηα.  Ζ απνπζία ελφο ηέηνηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, κέρξη ηψξα, νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε 
απνζπαζκαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ θαη παξεκβαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, κε πηζαλφ καθξνπξφζεζκν απνηέιεζκα ηηο άλαξρεο θαη 
δχζθνια αλαζηξέςηκεο παξεκβάζεηο, ηελ δηνρέηεπζε πφξσλ ζε κε απνδνηηθέο θαηεπζχλζεηο θιπ. 

  Απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ηεο κειέηεο θαη ζπλνιηθά ησλ ζπλνδεπηηθψλ πιηθψλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. 

 Δθηηκνχκε φηη ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ εηέζεζαλ γηα πξψηε θνξά ζε εζληθφ επίπεδν κε πξφβιεςε 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη αθνξνχλ ζηε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο Ζπείξνπ θαη ζεκαληηθνχο νδηθνχο άμνλεο πνπ ζα ζπκβάινπλ 
ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ ε ηεξάξρεζε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πινπνίεζεο ησλ 
βαζηθψλ απηψλ ππνδνκψλ, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζην ρσξνηαμηθφ πιαίζην. 

 Γελ γίλεηαη κηα αμηφπηζηε αμηνιφγεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη θαηά πφζν απηφ κπνξεί 
λα ππεξεηήζεη ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο απηήο είλαη ε απνπζία 
πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθήο παξεκβάζεσλ ζην επαξρηαθφ δίθηπν ψζηε απηφ λα απνηειέζεη έλα ζπλεθηηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο. 

 Γηαπηζηψλνληαη θξίζηκεο αληηθάζεηο αλάκεζα ζηηο κειέηεο-πιηθά θαη ην ζρέδην ηεο πνπξγηθήο απφθαζεο ζε 
ηδηαίηεξα βαζηθνχο ηνκείο παξαγσγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πρ. ΑΞΔ. Πει 109 ζην Β1 ηνπίν αλαθέξεηαη ζηα 
Εαγφξηα θαη επαλαιακβάλεηαη θαη γηα άιιεο πεξηνρέο ην εμήο «…..ζνλ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Πηαζκψλ 
Ξαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΠΞΖΔ) ε εγθαηάζηαζή ηνπο εληφο ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα: α) 
Λα απνςηιψλεηαη ε κηθξφηεξε δπλαηή δαζηθή έθηαζε, β) Ρν νδηθφ δίθηπν πξφζβαζεο λα αθνινπζεί θαηά ην δπλαηφλ 
πθηζηάκελνπο δαζηθνχο δξφκνπο θαη λα επηηξέπνληαη κφλνλ νη απνιχησο αλαγθαίεο λέεο δηαλνίμεηο, γ) Νη γξακκέο κεηαθνξάο 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα αθνινπζνχλ ην νδηθφ δίθηπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηπιένλ απνςίισζε ησλ εθηάζεσλ.» Δλψ 
ζην ζρέδην Α ζει 81 αληίζηνηρα αλαθέξεηαη «10.4.2. Αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Υο θαηαξρήλ θαηάιιειεο πεξηνρέο 
ζεσξνχληαη νη νξνζεηξέο ζηα Αλαηνιηθά ηνπ Λ. Άξηαο (Γάβξνβν – ξε Βάιηνπ, Θνθθηλφιαθθνο ησλ Γ. Γ. Θαξατζθάθε θαη 
Θεληξηθψλ Ρδνπκέξθσλ) ζην Μεξνβνχλη (φξηα Λ. Άξηαο – Ησαλλίλσλ, Γ. Εεξνχ, Αξηαίσλ θαη Β. Ρδνπκέξθσλ) νη νξεηλνί φγθνη 
ηνπ Θαζζηδηάξε θαη ησλ Ρζακαληψλ (Γ. Ξσγσλίνπ, Είηζαο, Φηιηαηψλ) θαζψο θαη νη νξεηλνί φγθνη ηεο ελδνρψξαο ηνπ Λ. 
Θεζπξσηίαο θαη Ξξεβέδεο. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ δελ ζπληζηάηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηηο θνξπθνγξακκέο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ησλ Λ. Θεζπξσηίαο θαη Ξξεβέδεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηηο επξείεο δψλεο 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.» Νη αληηθάζεηο απηέο εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο αιά θαξη θάηη πνπ 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθέο εληάζεηο, καηαηψζεηο επελδχζεσλ θιπ. ΠΖΚΔΗΥΛΔΡΑΗ ηδηαίηεξα ε κε 
ελαξκφληζε ηνπ ΞΞΣΠΑΑ  κε ην Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηηο ΑΞΔ, φπνπ ε Ήπεηξνο δελ αλαθέξεηαη 
θαλ σο Ξεξηνρή Αηνιηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο  κε αμηνπνηήζηκε θέξνπζα ηθαλφηεηα (ΦΔΘ 2464 Β΄/03-12-2008, παξάξηεκα ΗΗΗ). 
Ξξνηείλνπκε λα πξνβιεθηνχλ ζην άξζξν 10.4 (θαη ζην παξάξηεκα 2) ηνπ ζρεδίνπ Α απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηηο 
ειάρηζηεο πνπ πξνβιέπεη ην Δηδηθφ Σσξνηαμηθφ Πρέδην γηα ηηο ΑΞΔ. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή πξνθχπηεη απφ ην αλάγιπθν ηεο 
Ζπείξνπ, ηελ πιεζψξα ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη ηα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
Ήπεηξν. Ζ νπηηθή ξχπαλζε απφ ηε ρσξνζέηεζε ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ηηο επξείεο δψλεο 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηελ χπαξμε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ 
θάιινπο. Καο βξίζθεη ηειείσο αληίζεηνπο ε εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Ξάξθσλ ζε δαζηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο γηα ηελ πξφζβαζε 
ζηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ έξγα εθρέξζσζεο δαζψλ. 
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 Πην ζρέδην Α δελ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά αλ ηα πιηθά (Κειέηε, Ξαξαξηήκαηα, Ρνπίν θιπ) ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην Ρκήκα ηεο 
Α. Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απηφ πξέπεη λα ζεξαπεπηεί θαηά ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ αιά θαξη  
ρξεζηκνπνίεζε ησλ αληηζέζεσλ πνπ εληνπίδνληαη. 

 Πην ζπγθεθξηκέλν Σσξνηαμηθφ ζρέδην δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη δελ ελζσκαηψλεηαη ην 
εγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο δάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (ΦΔΘ2292/Β/2013 ). Ηδηαίηεξε αμία πξνβιέςεσλ έρεη ε 
δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ, θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ αληηπιεκκπξηθή 
πξνζηαζία, ηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία πδξνβηφηνπσλ ηεο πεξηνρήο θιπ. 

  Ππκθσλνχκε γεληθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΡΔΔ Ζπείξνπ (βιέπε ζην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζεο) ζρεηηθά κε ηα: Αεξνδξφκην 
Ησαλλίλσλ, Ιηκάλη Ξξέβεδαο, Άξηα, Εαγνξνρψξηα. Κε ηηο παξαθάησ επηζεκάλζεηο: Πρεηηθά κε ην αεξνδξφκην ησλ 
Ησαλλίλσλ ζεσξνχκε φηη, εθηφο απφ ηελ αλαγθαία δξνκνινγεκέλε αλαβάζκηζή ηνπ, ν ξφινο ηνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 
ζην πιαίζην κηαο ελφηεηαο παξεκβάζεσλ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη: Ρν αεξνδξφκην ηνπ Αθηίνπ, ηελ νδηθή ζχλδεζε Αθηίνπ - 
Ηφληαο Νδνχ - Αεξνδξνκίνπ Ησαλλίλσλ. Πην ζέκα ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ξξέβεδαο εθηηκνχκε φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα 
δηαηήξεζεο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εκπνξηθνχ ηνπ ραξαθηήξα πνπ ηζρχεη ζήκεξα. 

 Θεσξνχκε απαξαίηεηε ηε ρσξνζέηεζε πεξηνρψλ αλάπηπμεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Δληνπίδνπκε έιιεηκκα  ζηελ αθξηβέζηεξε 
νξηνζέηεζε ηεο Γεσξγηθήο Γεο ςειήο Ξαξαγσγηθφηεηαο ε νπνία κε δεδνκέλν ηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζή ηεο ζηελ Ήπεηξν 
επηβάιιεηαη λα πξνζηαηεπηεί απφ άιιεο ρξήζεηο.  

  Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζην γεσζεξκηθφ πεδίν ηεο Θφληηζαο (Θαβάζηια, Ακάξαληνο). Ξιήξεο ραξαθηεξηζκφο ηνπ, θαηεπζχλζεηο 
αμηνπνίεζήο ηνπ. 

 Θεσξνχκε απαξαίηεην λα ππάξμεη εθηίκεζε γηα ην ηεξάζηην πξφβιεκα ηεο αηζαινκίριεο ζηα Ησάλληλα ε νπνία, θαηά ηελ 
εθηίκεζή καο, ήξζε γηα λα κείλεη αλ δελ ζρεδηαζηνχλ θαη πξνηαρζνχλ παξεκβάζεηο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζή ηνπ πρ. Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ, Γίθηπν θεληξηθήο ζέξκαλζεο,  θιπ. Ρν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζα έρεη ζνβαξέο 
επηπηψζεηο καθξνπξφζεζκα ηφζν ζηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε, φζν θαη ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 Θα πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί ν ξφινο πγεηνλνκηθψλ ππνδνκψλ ηδηαίηεξα ζηε παξαιηαθή δψλε, πρ ην ζρεδηαδφκελν λνζνθνκείν 
Κχηηθα, πνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε αμηφπηζην ηξφπν ην ηδηαίηεξα εληζρπκέλν ηνπξηζηηθφ θνξηίν ηεο 
θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 

 Θεσξνχκε φηη δελ επζηαζεί ε εθηίκεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην ζρέδην Α θαη νξίδεη σο εληαίν αλαπηπμηαθφ άμνλα ηελ πεξηνρή 
ηεο νξνζεηξάο ηεο Ξίλδνπ απφ ηα Ρδνπκέξθα κέρξη ην Κέηζνβν (άξζξν 5, παξ. 4). Θξίλνπκε φηη αλ παξακείλεη ν ραξαθηεξηζκφο 
σο εληαίνπ άμνλα ζα απνβεί ζε βάξνπο ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηεο πεξηνρήο ησλ Ρδνπκέξθσλ. Άπνςή καο είλαη φηη ζα 
πξέπεη λα ρσξηζηνχλ νη δχν ρσξηθέο ελφηεηεο θαη λα αλαζεσξεζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο  παξεκβάζεσλ ηνπ νξεηλνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζρεδίνπ Α. 

 Πε ζρέζε κε ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ζην άξζξν 10.7 λα πξνζηεζεί εληφο παξελζέζεσο κεηά ηνλ φξν «θνξεζκέλεο» ε εμήο θξάζε: 
«θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε εγθαηάζηαζε λέσλ κνλάδσλ κέρξη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξνηαμηθά νη πθηζηάκελεο». 
Δπίζεο, ην άξζξν 10.7.1 ηνπ ζρεδίνπ Α πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί θαζψο είλαη αληηαλαπηπμηαθφ, αληίζεην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηηο δαηνθαιιηέξγεηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηζνδπλακεί κε ηελ νξηζηηθή απαγφξεπζε ηεο 
πδαηνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Ξξνηείλνπκε λα πάξεη ηε κνξθή: «Λα πξνρσξήζεη ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ ε δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο ΞΝΑ ζηελ πεξηνρή θαηά ηα νξηδφκελα ζην Δηδηθφ Ξιαίζην γηα ηηο 
δαηνθαιιηέξγεηεο, απφ ηηο κειέηεο ηεο νπνίαο  (ΞΝΑ) ζα πξνθχςεη, ηφζν ε δηεπζέηεζε ησλ πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ, φζν θαη ε επέθηαζή ηνπο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο λέσλ κνλάδσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 
θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο ΞΝΑ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο απηήο». 

 Θεσξνχκε απαξαίηεην λα πξνβιεθηνχλ θαηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο γηα επαγγέικαηα ηνπ πξσηνγελνχο 
ηνκέα. 

 Δπηβάιιεηαη ην Ξεξηθεξεηαθφ ρσξνηαμηθφ λα πξνβιέπεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΞΔΠΓΑ θαη ηελ πιήξε ελαξκφληζή ηνπ κε ην 
ζεζκνζεηεκέλν ΔΠΓΑ. 

 Θεσξνχκε φηη ε ρσξνζέηεζε κεγάινπ αξηζκνχ /Ζ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη Αηνιηθψλ Ξάξθσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ην ράξηε Ξ.2γ, ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην πδάηηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο θαη ζα ππνβαζκίζεη νηθνζπζηήκαηα 
ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο πνπ ζπληζηνχλ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο Ζπείξνπ. Απαηηείηαη ε ζεζκνζέηεζε απζηεξνχ πιαηζίνπ 
φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδηνκνξθία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ έγθξηζε κνλάδσλ Ζ/. 

 Ρν ξπζκηζηηθφ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ εθπνλήζεθε ζηελ πεξίνδν ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ 
(Ξακβψηηδα, Αλαηνιή, Ησαλληηψλ, Ξέξακα, Διενχζα, Κπηδάλη). Ζ αλαγθαηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη ξχζκηζεο ησλ ρξήζεσλ γεο 
θαη δηθηχσλ ιφγσ ηεο δηνηθεηηθήο πνιπδηάζπαζεο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ  επέβαιε ηελ ζέζπηζε ηνπ. Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο δήηεζεο  γεο, γηα  ηελ  νηθηζηηθή αλάπηπμε πνπ ζρεδηάζηεθε κε  
ζηφρνπο δηπιαζηαζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ. Ιφγσ  αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνο 
έληαμε  γεο    παξνπζηάδεη αηέιεηεο  θαη πξνβιήκαηα. Πηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ δελ  δίλεη ιχζεηο ζηα 
πξνβιήκαηα ησλ δηακπεξψλ θηλήζεσλ ζην νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθηζκψλ  θαη δελ εκπεξηέρεη 
ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε. Ζ κεηεμέιημε ηνπ Γήκνπ ζε Θαιιηθξαηηθφ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πξψελ Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ εθηφο 
Διενχζαο δεκηνχξγεζε λέν πιαίζην δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ εθπνλεζέληνο ξπζκηζηηθνχ 
βαζηθά  ζε έλα Γήκν πξνζζέηεη έλα αθφκε γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ  ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 
δελ έρεη  λα ζπληνλίζεη δξάζεηο δηαθνξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ νληνηήησλ παξά ελφο κφλν δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Ξξνηείλνπκε ηελ  
αλαζεψξεζε ηεο κειέηεο  ζε ζρέδην master plan. Ξξνηείλνπκε ηελ ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθεθξηκέλσλ Γ.Ξ.Π  
ησλ πξψελ Θαπνδηζηξηαθψλ  Γήκσλ θαη  αλαζεψξεζε ηνπο κε λέα κειέηε ελφο εληαίνπ ΓΞΠ, ζηε βάζε  ηεο λέαο θαηάζηαζεο 
πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ θαηεχζπλζε θάιπςεο ησλ νηθηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο επνκέλεο εηθνζαεηίαο 
βάζεη ησλ λέσλ πξνβιέςεσλ. Δπίζεο, απαηηείηαη επαλεμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ ψζηε λα επηιπζνχλ 
πξνβιήκαηα ζηξαηεγηθνχ θαη ηαθηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δελ επηιχζεθαλ κε ηελ κειέηε ηνπ ξπζκηζηηθνχ. 

 
Σσξίο λα ζεσξνχκε φηη απηέο είλαη νη κφλεο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ΞΞΣΠΑΑ, πηζηεχνπκε φηη νη πξνηεηλφκελεο 

ζπκπιεξψζεηο- ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ παξάηαμή καο ζπκβάιινπλ ζε κηα πην νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία ηνπ ΞΞ, ην νπνίν ζεσξνχκε 
γεληθά φηη θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  
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Ησάλληλα 23-12-2015 
 
 
Ρν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί απφζπαζκα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΡΔΔ Ζπείξνπ γηα ην ΞΞΣΠΑΑ κε ην νπνίν φπσο πξναλαθέξακε ζπκθσλνχκε, 
δηαηεξψληαο ηηο επηθπιάμεηο καο γηα ηα ζεκεία πνπ επηζεκάλακε. 

ΘΔΚΔΛΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΡΝ ΡΔΔ ΡΚΖΚΑ ΖΞΔΗΟΝ 
«……… 

 Ιηκάλη Ξξέβεδαο 
Γηα ην ιηκάλη ηεο Ξξέβεδαο νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζε δηάθνξα ζεκείνπ ηνπ θεηκέλνπ ην ραξαθηεξίδεη σο ηνκέα γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθαθψλ αλαςπρήο 
θαη επηβαηηθή ζχλδεζε κε άιια ιηκάληα ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο . Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα παίμεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε πξφζβαζε κε ην αεξνδξφκην ηνπ Αθηίνπ .  

 Άξηα 
Ζ αλάπηπμε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πφιε ηεο Άξηαο είλαη θπξίσο σο θέληξν κηα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο , ε νπνία ζα απνηειεί ην επίθεληξν ηεο αλάπηπμεο 
ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαζψο θαη ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο . Θα πεξηκέλακε κηα εθηελέζηεξε αλάπηπμε θαη ζε άιινπο ηνκείο , φπσο ηελ αλάδεημε ηεο 
σο θέληξν βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ κηα θαη γηα ρξφληα απνηεινχζε ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ . Κέζα ζε απηά πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
θαη κλεκεία φπσο ε αξραία Ακβξαθία θαζψο θαη ην ηζηνξηθφ γεθχξη . Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ απνηειεί ηελ αρίιιεην πηέξλα ηεο πφιεο είλαη ε 
δηεπζέηεζε ηεο θνίηεο ηνπ Αξάρζνπ θαζψο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αζηηθή δνκή θαη πνηεο κε 
ηελ γεσξγηθή , γηα λα νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη ρξήζεηο ηεο θάζε πεξηνρήο , ψζηε λα επηηεπρζεί ε νξζφηεξε δπλαηή αλάπηπμε, δηαθπιάζζνληαο ηηο 
πεξηνπζίεο ησλ πνιηηψλ θαη απμάλνληαο ηηο παξαγσγηθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο . Δπίζεο αληί ηεο ζέζπηζεο δχν βηνκεραληθψλ πάξθσλ πνπ πξνβιέπεη ε 
κειέηε ζα κπνξνχζε λα έθαλε αλαθνξά ζε έλα κεγαιχηεξν Βηνκεραληθφ Ξάξθν, κε νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία θαη θαηά ζπλέπεηα πιήξεηο ππνδνκέο, θνληά 
ζηελ πεξηνρή ηεο Θακπήο, έηζη ψζηε λα απνηειεί ην θέληξν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη λα έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ Ηφληα νδφ . 

 Αεξνδξφκην Ησαλλίλσλ 
Γηα ην αεξνδξφκην ησλ Ησαλλίλσλ γίλεηαη πξφβιεςε γηα ρξήζε ηνπ σο εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ . Απηφ καο βξίζθεη ηειείσο αληίζεηνπο κηα θαη πξφθεηηαη 
γηα έλα ηεξάζηην έξγν ρσξίο αληαπνδνηηθφ φθεινο γηα ηελ πεξηνρή . Θεσξνχκε φηη ην αεξνδξφκην ησλ Ησαλλίλσλ ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα 
νινθιεξσζεί ε ππάξρνπζα κειέηε πνπ ήδε εθηειείηαη , ρσξίο πεξαηηέξσ δαπάλεο. Ζ ρξήζε ηνπ αεξνδξνκίνπ πξέπεη λα είλαη θαζαξά επηβαηηθή , έηζη ψζηε 
λα εμππεξεηνχληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπξηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ , ην Ξαλεπηζηήκην , ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ θαζψο θαη ηε ζχλδεζε 
ησλ νξεηλψλ φγθσλ, φπσο ηνπ Κεηζφβνπ , ηνπ Εαγνξίνπ θαη ησλ Ρδνπκέξθσλ , γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ εθεί , κε ην εμσηεξηθφ 
θπξίσο , αιιά θαη κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο . Δπίζεο κπνξεί λα παίμεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηα παξάιηα ηεο 
Ζπείξνπ κηα θαη κε ηα δχν νδηθά δίθηπα ηεο Ηνλίαο Νδνχ θαζψο θαη ηεο Δγλαηίαο Νδνχ , ε πξφζβαζε ζε απηά είλαη γξήγνξε θαη αζθαιήο . 

 Ξεξηνρή Εαγνξίνπ 
Ζ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο πεξηνρήο καο, κηα θαη απνηειεί ζπνπδαίν ηνπξηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πξννξηζκφ, 
ζε έλα ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ηνπίν . Ξαξνιαπηά ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο βειηηψζεηο ζην ήδε πθηζηάκελν Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 
Γειαδή ζα πξέπεη νη νηθηζκνί ηνπ Ξεξάκαηνο θαη ηεο Ακθηζέαο λα εμαηξεζνχλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ ησλ Ησαλλίλσλ , ζε αληίζεζε κε ηνλ νηθηζκφ ηεο Άλσ Θιεηδσληάο πνπ δχλαηαη λα εληαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα. Δπίζεο ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ αλαιπηηθφηεξα νη ρξήζεηο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε , ρσξίο βεβαίσο λα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο πεξηνρήο . Αθφκε ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ θαη νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο εληφο ησλ νηθηζκψλ , γηα ηε θαιχηεξε 
δηαθχιαμε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα  ……».                            » 
 

 
2. Ζ παξάηαμε  «ΠΚΚΑΣΗΑ ΖΞΔΗΟΥΡΥΛ», σο εμήο: 

« Ζ «ΠΚΚΑΣΗΑ ΖΞΔΗΟΥΡΥΛ» 
Γηα ην 2ν Θέκα Ζ.Κ. ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2015 ηνπ ΞΠ ΖΞΔΗΟΝ: 
 
«Γλσκνδφηεζε επί ηνπ Β.1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο ΄΄Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ’’ θαη ηεο ΠΚΞΔ 
απηήο». 
 
Νη πεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη Γ.Εάςαο, Γ.Εάθαο θαη Γ.Σακπίπεο, ηεο παξάηαμεο ΠΚΚΑΣΗΑ ΖΞΔΗΟΥΡΥΛ, ζην ππφ ζπδήηεζε ζέκα 
ηνπνζεηνχληαη σο εμήο: 
Α. Δηο φηη αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ παιηνχ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ ηεο πεξηθέξεηαο εθηηκνχκε φηη άξγεζε ε αλαζεψξεζε ηνπ, 
θαζφζνλ απηφ είρε θαη έρεη πνιιά πξνβιήκαηα, δελ αληηκεηψπηζε απνηειεζκαηηθά ζεκαληηθά δεηήκαηα νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ, 
θαηεχζπλζεο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο εξγαιείσλ θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζην επίπεδν ησλ θαλφλσλ θαη ειέγρσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηελ 
κεηαπνίεζε, ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ, κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνζέηεζεο δξάζεσλ ζηελ θηελνηξνθία (εληαηηθή 
θαη εθηαηηθή), ηελ ηππνπνίεζε, ηελ πξνζηαζία ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, φπνπ έγηλαλ αλαδαζκνί θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
ιεθαλψλ απνξξνήο (ΞΙΑΞ), πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ φπσο ε απνθφξηηζε ηνπ Ινχξνπ πνηακνχ απφ εγθαηεζηεκέλεο ρνηξνηξνθέο 
κνλάδεο, δηα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ θαη ε αδεηνδφηεζε άιισλ πηελνθηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ εθαξκνγή 
ηνπ παιηνχ ρσξνηαμηθνχ δελ ζπλέβαιε ζηελ πξνζηαζία ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ, αληίζεηα επέηξεςε ηελ ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ 
ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη ηελ επέθηαζε ππαξρφλησλ, εληφο ηνπ θφιπνπ, κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα ηεο ζαλάησζεο ηφλσλ ςαξηψλ 
ηρζπνκνλάδαο ζην Κελίδη, ηνπ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθιήζεθε θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ ζέκαηνο ηνπ παξάλνκνπ ππεξπιεζπζκνχ 
ησλ ςαξηψλ, πνιχ πέξαλ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ θισβψλ θαη ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο. Γεληθψο δελ ηεξήζεθαλ νη πξφλνηεο ηνπ θαη 
δελ αμηνπνηήζεθαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ απηφ έθεξε. 
 
Β. Ρν ππφ ζπδήηεζε ΞΞΣΠΑΑ ηεο πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη έλα ηερληθφ θείκελν πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ην νπνίν ρξήδεη 
ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ θνξέσλ πνπ κεηείραλ ζηε δηαβνχιεπζε: 
1. Λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά νη αηηίεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηθέξεηαο θαη εηδηθά νη πηέζεηο ζηνλ θφιπν ηνπ 
Ακβξαθηθνχ θαη ζηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο Αξάρζνπ θαη Ινχξνπ, Θαιακά, Αρέξνληα, Αψνπ θαη Ιίκλεο Ξακβψηηδαο. 
2. Λα απαιεηθζεί απφ ην ζρέδην λφκνπ ε ρσξνζέηεζε ηεο πξνηεηλφκελεο «δηδσληθήο» πεξηνρήο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ (ΞΝΑΗ) ζηνλ 
Ακβξαθηθφ θφιπν, λα απαγνξεπζεί ε ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ θαη λα ππάξμεη πξφλνηα γηα απζηεξφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ήδε 
ππαξρφλησλ, κέρξη λα κεηαθεξζνχλ εθηφο ηνπ θφιπνπ. Ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο αιηείαο λα είλαη ν θαλφλαο ζηνλ Ακβξαθηθφ θαη λα 
ππνζηεξηρζνχλ νη ζπλεηαηξηζκνί αιηείαο ζηηο Ιηκλνζάιαζζεο. Ζ Ήπεηξνο έρεη ηελ Παγίαδα γηα ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ε Αηησιναθαξλαλία 
ηνλ Αζηαθφ, ν Ακβξαθηθφο είλαη θιεηζηφο θφιπνο θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί! 
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3. Λα ιεθζεί ππφςε ην εγθεθξηκέλν Πρέδην δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Ζπείξνπ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ νη 
θχξηεο πεγέο πδξνδφηεζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, φπσο ησλ πεγψλ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ηεο Σφριαο, ηνπ Ακάξαληνπ, ηεο Θξχαο θ.α. 
4. Λα πξνθξίλεη ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο, κε αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη νξηνζέηεζε ηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ ηεο πεξηθέξεηαο. 
5. Λα ππάξμεη δεζκεπηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ ρσξνζέηεζε 
πηελνθηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ απφ ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, αιιά ζπλεξγαζία φζσλ επηρεηξνχλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ κεηαπνίεζε, ηνλ ηνπξηζκφ θαη αιινχ.   
6. Λα ηνληζζεί ε αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ ππνδνκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο πνπ ηέκλνπλ ηελ Ήπεηξν, ηελ 
Δγλαηία θαη ηνλ Γπηηθφ Άμνλα. Ππγθεθξηκέλα, λα ππάξμεη μερσξηζηή αλαθνξά ζην Πρέδην λφκνπ ηεο απαίηεζεο νινθιήξσζεο ηνπ 
νδηθνχ ηκήκαηνο Γηάλλελα – Θαθαβηά, σο ζπλέρεηα ηνπ Γ.Α. γηα ηε δηαζχλδεζε κε ηελ Αιβαλία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηθέξεηαο. 
7. Δπίζεο, λα επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ παξάθηηνπ νδηθνχ άμνλα Ξξέβεδαο – Ζγνπκελίηζαο, ε 
ζχλδεζε Ξξέβεδαο – Φηιηππηάδνο (Γέθπξα Θαινγήξνπ) – Γπηηθφο Άμσλαο, κε ραξαθηεξηζηηθά απηνθηλεηφδξνκνπ ηαρείαο θπθινθνξίαο 
θαη ε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ εζληθνχ θαη επαξρηαθνί νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηθέξεηαο, ην νπνίν ζα εμαθνινπζήζεη λα εμππεξεηεί ηηο 
αλάγθεο ησλ πνιιψλ. 
8. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηεο Ζπείξνπ κε ην εζληθφ δίθηπν ζηαζεξήο ηξνρηάο είλαη ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο πεξηθέξεηαο θαη πξέπεη ζε απηφ ην ζρέδην λφκνπ λα πξνηαρζεί ε γξακκή Θαιακπάθα – Γηάλλελα – Ζγνπκελίηζα. Ξξέπεη λα 
απνηειέζεη πνιηηηθή δηεθδίθεζε θαη λα αμηνπνηεζεί ε πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ πξσζππνπξγνχ, ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2015. 
9. Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 3εο θάζεο ηνπ Ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο είλαη απαίηεζε γηα ηνπο Ζπεηξψηεο, φπσο θαη ε απαγφξεπζε 
ρσξνζέηεζεο κνλάδαο Θαπζίκσλ θαη Αζθαιηηθψλ ζηε Παγηάδα. 
10. Νη πεξηνρέο RAMSAR θαη NATURA ηεο πεξηθέξεηαο είλαη θεθάιαην γηα ηελ Ήπεηξν θαη πξέπεη λα επελδχζνπκε ζηελ χπαξμε ηνπο κε 
ηελ νξγάλσζε δηεζλψλ ζεκαηηθψλ ζπλεδξίσλ θαηά ηελ πξνζερή 10εηία.  
10+1. Ρέινο, πηνζεηνχκε θαη ζπκθσλνχκε κε ην θείκελν απφθαζεο - ηνπνζέηεζεο ηνπ ΡΔΔ /ΡΚΖΚΑ ΖΞΔΗΟΝ γηα ην ΞΞΣΠΑΑ θαη 
εθηφο ησλ άιισλ, κε ηηο εηδηθέο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζ‟ απηφ: 
√ Γηα ην Ιηκάλη Ξξέβεδαο θαη ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
άκεζε πξφζβαζε κε ην αεξνδξφκην ηνπ Αθηίνπ. 
√ Γηα ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηεο Άξηαο, πέξαλ ηεο πξφβιεςεο σο «θέληξνπ αγξνηηθήο νηθνλνκίαο» ηεο πεξηθέξεηαο. πάξρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο αλάδεημεο ηεο σο θέληξν Βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ, ιφγσ ηεο αξραίαο Ακβξαθίαο θαη ηεο γεσκνξθνινγίαο 
ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ε νπνία δηαζέηεη εμαηξεηηθή νξεηλή ελδνρψξα θαη πεδηάδα κε πξφζβαζε ζηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν, αξθεί λα 
γίλεη ε δηεπζέηεζε ηεο θνίηεο ηνπ Αξάρζνπ θαη λα νξηζζνχλ νη ρξήζεηο γεο. Δπίζεο, ε ρσξνζέηεζε ελφο Βηνκεραληθνχ Ξάξθνπ ζηελ 
πεξηνρή ηεο Θακπήο ζα απνηειέζεη εξγαιείν αλάπηπμεο θαη θέληξν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηνρήο,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
άκεζε ζχλδεζε κε ηνλ Γπηηθφ Άμνλα ζηνλ θφκβν Φηιηππηάδαο. 
√ Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Αεξνδξνκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηελ ρξήζε ηνπ σο θαζαξά επηβαηηθνχ αεξνκεηαθνξέα, έηζη ψζηε λα 
εμππεξεηνχληαη φιεο νη αλάγθεο ηνπξηζκνχ θαη ζπλαθψλ δξάζεσλ (δξαζηεξηφηεηεο Ξαλεπηζηήκηνπ, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, 
δηαζχλδεζε κε νξεηλνχο πξννξηζκνχο πξνο Ρδνπκέξθα, Κέηζνβν, Εαγφξη, Ξσγψλη, αιιά θαη κε ηα παξάιηα ηεο Ζπείξνπ δηα ησλ δπν 
κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο θαη ηνπ Γ.Α. 
 
Δπί ηεο ςεθνθνξίαο: 
ε παξάηαμε καο εθηηκά φηη νη παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ βειηηψλνπλ ην ππφ ζπδήηεζε ζρέδην λφκνπ ηνπ 
ΞΞΣΠΑΑ Ζπείξνπ θαη φπσο ήδε ηνλίζακε απηφ θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Τεθίδνπκε αξλεηηθά ζηελ γλσκνδφηεζε ηνπ 
Β.1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο ΄΄Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ 
Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ‟‟ θαη ηεο ΠΚΞΔ» θαη ζπλδένπκε ηε ζηάζε καο κε ηελ αλάγθε 
αλάδεημεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ, ε νπνία δελ ππεξεηείηαη κε ηελ άξλεζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε λα 
ζπκπεξηιάβεη ζην θείκελν παξαηεξήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ ΞΠ ηελ πξφηαζεο καο «γηα απαγφξεπζε ρσξνζέηεζεο 
ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν», φπσο παξαηίζεηαη ζηε 2ε παξαηήξεζε καο. 
Ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Ππκκαρία Ζπεηξσηψλ» 
Γηψξγνο Εάςαο             » 

 
3. Ζ παξάηαμε «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ ΖΞΔΗΟΝ», σο εμήο: 
«Ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί Βαζηθή πιεπξά πνπ αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θεξδνθνξίαο είλαη ν ζεκεξηλφο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο. Ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζρεηίδεηαη κε ην ηη, πφηε θαη πνχ ζα νηθνδνκεζεί. Αλ, 
γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πεξηνρή ζα γίλνπλ ζρνιεία, κνλάδεο γείαο, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, 
δξφκνη θαη πιαηείεο, πάξθηλγθ θ.ιπ., αλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απαξαίηεηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη έξγα αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ή αλ, 
αληίζεηα, ζα πξνηαρηνχλ άιια έξγα. 
Κε ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ζρεηίδεηαη ην πνχ ζα θαηαζθεπαζηεί θάζε ππνδνκή. Πε πνηα πεξηνρή, ηη απνζηάζεηο ζα ππάξρνπλ. Πε ηη 
απφζηαζε απφ ηα ζπίηηα ζα βξίζθνληαη κηα ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία. Ρη απνζηάζεηο αζθαιείαο ζα ππάξρνπλ 
κεηαμχ βηνκεραληψλ - βηνηερληψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηα βελδηλάδηθα, απφ ηα ζπίηηα θαη ηα ζρνιεία, γηα απνθπγή αηπρήκαηνο 
κε θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. Θα ππάξρνπλ ειεχζεξνη ρψξνη, ρψξνη πξάζηλνπ, γηα άζιεζε, αλαςπρή ή θαηαθπγή, γηα 
παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ; Θα είλαη πξνζβάζηκε θάζε ππνδνκή γηα φινπο; `Ζ ζα πιεξψλεη παλάθξηβα ν ιαφο γηα λα αζιεζεί, λα 
ςπραγσγεζεί, λα απνιαχζεη έλα πνιηηηζηηθφ έξγν; Ξφζν ππθλή ζα είλαη ε δφκεζε; 
Ζ θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλνπκε, επηβεβαηψλεη φηη ν ζεκεξηλφο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ππεξεηεί ηα κνλνπψιηα θαη φρη ηηο ιατθέο 
αλάγθεο. Ρν πξφβιεκα είλαη πνιηηηθφ. Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη ιανχ, ην πεξηβάιινλ, ζπζηάδνληαη ζην βσκφ ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ  
 
Ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο, επηδηψθνληαο λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ ΔΔ, ζηελ πεξηνρή θαη γεληθφηεξα ζηε δηεζλή ηκπεξηαιηζηηθή 
ππξακίδα, έρεη σο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: Ρελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε θφκβν κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Αζία 
πξνο ηελ ΔΔ. Ρε ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ πινχζησλ ελεξγεηαθψλ θνηηαζκάησλ (Αηγαίνπ - Ηνλίνπ - Λφηηαο Θξήηεο). Ρελ ελίζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο ζηελ επξσαηιαληηθή ηκπεξηαιηζηηθή 
ζπκκαρία. Ξξνβάιιεη επίζεο ην ζηφρν ηεο αλάπηπμεο νξηζκέλσλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ φπσο: Ρνπ ηνπξηζκνχ, ηεο παξαγσγήο νξηζκέλσλ 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νξηζκέλσλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο, κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  
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Πηνπο παξαπάλσ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζπγθιίλνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ δξφκν αλάπηπμεο. έξρνληαη 
λα ππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ζρεδηαζκνχο ηεο Δ.Δ., ΓΛΡ, δηθνκκαηηθήο θπβέξλεζεο θαη κνλνπσιίσλ ψζηε λα βγνπλ αιψβεηα απφ 
ηελ θξίζε ηα κνλνπψιηα θαη ην πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα ζε βάξνο ηνπ ιανχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
 
Ρνπο ίδηνπο ζηφρνπο έρεη ραξάμεη θαη ε Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ λα αλαδείμνπλ ηελ Ξεξηθέξεηα ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν κε ηελ 
παξάιιειε αλάπηπμε ηεο Ρνπξηζηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο «αμηνπνηψληαο» – μεπνπιψληαο ζηελ νπζία ζε κνλνπσιηαθνχο νκίινπο, 
βαζηθέο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο φπσο ιηκάληα, Αεξνδξφκηα, Δγλαηία Νδφ, αθηέο, νξπθηφ πινχην θιπ, ζην ίδην «επελδπηηθφ θιίκα» θηλείηαη 
θαη ε θπβέξλεζε  ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ ζην φλνκα ηεο «πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 
 
Όια ηα ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ φηη ζηελ Ξεξηνρή καο ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο είλαη πην νδπλεξά .  
 
Απνηέιεζκα απηψλ ε αικαηψδεο αχμεζε ηεο αλεξγίαο, πνπ θαηαηάζζεη ηελ πεξηνρή καο ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζε πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ 
Διιάδα.  
 
Νη απηναπαζρνινχκελνη (έκπνξνη, επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο) ππεξρξεσκέλνη νδεγνχληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζην θιείζηκν ησλ 
επηρεηξήζεψλ ηνπο. 
 
 
Ίδηα θαη ρεηξφηεξε είλαη ε θαηάζηαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έληαζε ηνπ 
μεθιεξίζκαηνο ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηψλ, ηα ειιείκκαηα, ηε δηαηξνθηθή εμάξηεζε, ηελ παξάδνζε ζην κεγάιν θεθάιαην ηεο αγξνηηθήο 
γεο, ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ.  
Θεσξνχκε πέξα γηα πέξα ιαζεκέλε ηελ αληίιεςε φζσλ ππνζηεξίδνπλ πσο ζηα πιαίζηα κηαο γεληθήο αληηιατθήο πνιηηηθήο, πνπ αζθείηαη 
ζην φλνκα ηεο πινπηνθξαηίαο ζην επίπεδν ηεο ρψξαο, κπνξεί λα ππάξμεη θηινιατθή ηνπηθή αλάπηπμε. Θαη κάιηζηα ζήκεξα πνπ ε 
νηθνλνκηθή θξίζε νμχλεηαη θαη βαζαίλεη. Ή φηη ην πξφβιεκα ήηαλ ην Αζελνθεληξηθφ κνληέιν θαη φρη νη θαπηηαιηζηηθέο παξαγσγηθέο 
ζρέζεηο πνπ ην κεγάιν θεθάιαην επελδχεη ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο θαη θιάδνπο φπνπ εμαζθαιίδεη ην κέγηζην πνζνζηφ θέξδνπο. 
 
Πηελ ίδηα αθξηβψο ινγηθή θηλείηαη θαη ε αληίιεςε ηνπ ΠΟΗΕΑ πνπ δηαθεξχζζεη θαη πξνβάιεη ηελ δήζελ “πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα” θαη 
αλάπηπμε.  
 
Ζ αληζφκεηξε αλάπηπμε είλαη ζχκθπηε κε ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, είλαη ν λφκνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, εθθξάδεηαη ζε φιεο 
ηηο ρψξεο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, γηαηί ην κεγάιν θεθάιαην επελδχεη ζε εθείλνπο ηνπο θιάδνπο θαη 
ρψξνπο πνπ κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο. Γη απηφ, είλαη αδχλαην ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο λα 
μεπεξαζηνχλ νη φπνηεο αληζνκεηξίεο ππάξρνπλ ζε επίπεδν Σψξαο ή Ξεξηθέξεηαο. 
 
Ζ ηνπηθή αλάπηπμε θαζνξίδεηαη απφ ηε γεληθφηεξε πνξεία, απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή. Λεζίδεο επεκεξίαο δελ κπνξνχλ λα 
ππάξμνπλ φηαλ γχξσ καο ηα πάληα μεζεκειηψλνληαη. 
 
Θακηά δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αηηίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, ηηο αληηιατθέο 
ζπλέπεηέο ηεο, εθφζνλ ην θνπκάλην ην έρνπλ ηα κνλνπψιηα. 
 
Πην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο θακηά αζηηθή θπβέξλεζε δελ κπνξεί νπζηαζηηθά λα ππνρξεψζεη ην θεθάιαην λα 
επελδχζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε φξνπο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ην ζηφρν ηνπ λα δηαζθαιίζεη ην κέγηζην πνζνζηφ θέξδνπο. Κ' απηφ ην 
θξηηήξην επηιέγεη ν θάζε κνλνπσιηαθφο φκηινο αλ, πφηε θαη πνχ ζα επελδχζεη, πνηα ηερλνινγία ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  
 
Ρν ΘΘΔ ην πξψην εξψηεκα πνπ ζέηεη είλαη ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΞΝ ΞΝΗΝΛ ΘΑΗ ΓΗΑ ΞΝΗΝΛ. ζν ε αλάπηπμε ζα έρεη σο εξγαιεία ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα κε ζηφρν ηελ θαπηηαιηζηηθή θεξδνθνξία κηαο ρνχθηαο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, απηφ ζα γίλεηαη 
κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλάπηπμε γηα ηα κνλνπψιηα ζεκαίλεη βάζαλα γηα ην ιαφ θαη ηα παηδηά ηνπ. 
 
Ζ αληίιεςε ηνπ ΘΘΔ γηα ηηο δνκέο δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν έρεη σο 
ζεκέιηφ ηεο ηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία ζηα ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο, ηνλ θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ κε 
θίλεηξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Απηφο εμαζθαιίδεη ην ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο αλά ηνκέα θαη θιάδν ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο, αληηκεησπίδεη ηελ πεξηθεξεηαθή αληζνκεηξία. Πηεξίδεηαη ζηελ εξγαηηθή θαη ιατθή ζπκκεηνρή, 
ζηνλ έιεγρν απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ. 
 
• Κέζα ζε απηφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαη πνιηηηθφ θαζεζηψο ηεο Ιατθήο Δμνπζίαο θαη Νηθνλνκίαο, φπνπ ηα κέζα παξαγσγήο ζηε βηνκεραλία, 
ζηελ ελέξγεηα - χδξεπζε, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηηο θαηαζθεπέο, επηζθεπέο, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζην ρνλδξηθφ - ιηαληθφ θαη 
εηζαγσγηθφ - εμαγσγηθφ εκπφξην, ζηηο ζπγθεληξσκέλεο ηνπξηζηηθέο - επηζηηηζηηθέο ππνδνκέο ζα απνηεινχλ θνηλσληθή θξαηηθή ηδηνθηεζία, 
ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ζα κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ παξαγσγή θαη λα ηθαλνπνηεί ζπλδπαζκέλα ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.  
 
• Θνηλσληθνπνηείηαη ε γε, νη θαπηηαιηζηηθέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 
 
• Θαηαξγείηαη ε αηνκηθή ηδηνθηεζία θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ γεία - Ξξφλνηα, ζηνλ Ξνιηηηζκφ θαη ζηνλ 
Αζιεηηζκφ, ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο. Νξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά σο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 
 
• Ζ βηνκεραληθή θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζρέζεηο θνηλσληθήο ηδηνθηεζίαο, Θεληξηθνχ 
Πρεδηαζκνχ, εξγαηηθνχ ειέγρνπ ζε φιε ηελ θιίκαθα δηεχζπλζεο - δηνίθεζεο. 
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• Ζ εξγαηηθή δχλακε παχεη λα είλαη εκπφξεπκα. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε μέλεο εξγαζίαο, δειαδή ε κίζζσζε εξγαζίαο απφ ηνπο 
αθφκα θαηέρνληεο κεκνλσκέλα κέζα παξαγσγήο ζε θιάδνπο πνπ δελ πθίζηαηαη ππνρξεσηηθή θνηλσληθνπνίεζε π.ρ., ζηε βηνηερλία, ζηελ 
αγξνηηθή παξαγσγή, ζηνλ ηνπξηζκφ - επηζηηηζκφ, ζε νξηζκέλεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο. 
 
• Ν Θεληξηθφο Πρεδηαζκφο εληάζζεη ηελ εξγαηηθή δχλακε, ηα κέζα παξαγσγήο, ηηο πξψηεο θαη άιιεο βηνκεραληθέο χιεο θαη πφξνπο, ζηελ 
νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ησλ θνηλσληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 
 
Πηα πιαίζηα ηεο Ιατθήο Νηθνλνκίαο θαη ηεο Ιατθήο Δμνπζίαο ηφζν ν θνηλσληθνπνηεκέλνο, φζν θαη ν ζπλεηαηξηζηηθφο 
ηνκέαο, γεληθφηεξα ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο πξέπεη λα εληαρζεί ζε έλαλ θεληξηθφ παλεζληθφ νηθνλνκηθφ κεραληζκφ 
ζρεδηαζκνχ θαη δηεχζπλζεο. 
  
Πηηο ζπλζήθεο ηεο αζηηθήο εμνπζίαο είλαη αδχλαηνλ λα ππάξμεη έλαο παλεζληθφο ζρεδηαζκφο.  
 
Θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ζεκαίλεη: Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη επηινγψλ, ηεξάξρεζε ησλ θιάδσλ θαη ησλ ηνκέσλ, ην πνχ ζα 
ζπγθεληξψζεηο πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο, θαηακεξηζκφ. Απφ εθεί θαη πέξα ππάξρεη εμεηδίθεπζε θαηά θιάδν θαη θαηά πεξηνρή. 
 
Γίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη πξνυπνζέηεη φηη ε εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ζχκκαρα ιατθά ζηξψκαηα ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζα ζπλαπνθαζίδνπλ γηα 
ην ηη ζα αλαπηπρζεί θαη πψο απηφ ζα κνηξαζηεί ή ζα αμηνπνηεζεί απφ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ 
αλ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη. 
 
Ζ ιατθή εμνπζία ζα είλαη ππνρξεσκέλε φρη κφλν λα ηθαλνπνηήζεη πηεζηηθέο ιατθέο αλάγθεο, αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζην λέν θαη πξσηφγλσξν έξγν, λα ζηεξίδεη ην ιατθφ θίλεκα, λα ζηεξίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ απηφ 
κέζα απφ λένπο ζεζκνχο εξγαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ηηο ιατθέο επηηξνπέο. Νη ζεζκνί απηνί ζα γελλψληαη ζηελ πνξεία 
ηεο αλακέηξεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ θνξχθσζή ηεο. 
 
Άιιε ιχζε δελ ππάξρεη. 
 
Ή ζα έρνπκε εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ ή ζηα ρέξηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο νιηγαξρίαο ηνπ πινχηνπ, ησλ κνλνπσιίσλ. 
πνηνο απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηζρπξίδεηαη ην αληίζεην θνξντδεχεη ηνλ θφζκν. 
  
Πηε βάζε απηήο ηεο αληίιεςεο, ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ - ιατθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο πξνβάιινπκε θαη 
δηεθδηθνχκε πιαίζην ζηφρσλ πάιεο ζε γξακκή αληηπαξάζεζεο κε ηελ πνιηηηθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 
θεξδνθνξίαο, πνπ απαληά ζηηο απμαλφκελεο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
επεηγφλησλ πξνβιεκάησλ ζήκεξα ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. 
 
Σξεηάδεηαη λα μεθαζαξίζνπκε επνκέλσο φηη ε θπβεξλεηηθή ρσξηθή πνιηηηθή ππεξεηεί θαη ηηο αλάγθεο ηεο λέαο θάζεο αλαηκηθήο αλάπηπμεο, 
ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα πεξάζεη ζηαδηαθά ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 
Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκειηαθήο ζέζεο φηη «Ν [ρσξνηαμηθφο] ζρεδηαζκφο απνηειεί ηε ρσξηθή έθθξαζε ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο αλάπηπμεο» πνπ άιισζηε θαζνκνινγείηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζηνχο, βνεζά θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζηφρεπζεο ηνπ 
νξπκαγδνχ ησλ ζρεηηθψλ θπβεξλεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ γηα ηε ρσξνηαμία ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο. 
Πεκεηψλνπκε πσο ε άξρνπζα ηάμε πξνσζεί αιιαγέο ζηε ρσξηθή πνιηηηθή ηεο αμηνπνηψληαο έλα νιφθιεξν θάζκα παξεκβάζεσλ, πνπ 
εθηείλνληαη απφ ηελ αιιαγή ζην πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κέρξη ηα λέα ρσξνηαμηθά ζρέδηα γηα δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο 
ρψξαο 
Νη βαζηθνί άμνλεο πνπ δηαξζξψλνπλ ην αλαπηπμηαθφ ζρέδην ηεο άξρνπζαο ηάμεο γηα ηε Διιάδα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε 
ηεο γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο γηα ηελ αλάδεημή ηεο ζε θφκβν κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη εκπνξεπκάησλ, ηε λαπηηιία, ηνλ θιάδν 
ηεο εθνδηαζηηθήο (απνζήθεπζε θαη δηαλνκή εκπνξεπκάησλ) ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ εθκεηάιιεπζε εγρψξησλ νξπθηψλ (ελεξγεηαθψλ θαη κε), 
ηελ αγξνηηθή παξαγσγή κε εμαγσγηθφ ραξαθηήξα, ηνλ ηξαπεδηθφ - αζθαιηζηηθφ θιάδν, θαζψο θαη άιιεο ζπλνδεπηηθέο κε ηηο παξαπάλσ 
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θιάδνο θαηαζθεπψλ γηα ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, ηειηθή θαηεξγαζία εκπνξεπκάησλ γηα λα πάξνπλ 
ειιεληθή πηζηνπνίεζε θιπ.), ελψ θαη νξηζκέλνη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ απαξαίηεην ξφιν γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 
εξγαηηθήο δχλακεο (π.ρ. θιάδνο ηξνθίκσλ) ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Πεκεηψλνπκε πσο απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο γηα 
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξνυπήξρε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θαη ησλ εμειίμεσλ πνπ απηή επέθεξε.  
 
Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ν ζρεδηαζκφο ηεο άξρνπζαο ηάμεο γηα ην επφκελν δηάζηεκα παηάεη πάλσ ζηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε, ζηνπο θιάδνπο φπνπ εκθαλίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Πηε βάζε απηήο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο 
κφληκεο ζηφρεπζεο ησλ νκίισλ γηα δηαζθάιηζε κέγηζηνπ θέξδνπο δνκνχληαη νη θιάδνη πξνηεξαηφηεηαο γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Νη 
βαζηθνί θιάδνη πξνηεξαηφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: α) ε αλάδεημε ηεο ρψξαο ζε θφκβν κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη ελέξγεηαο, β) ε 
λαπηηιία, γ) ν ηνπξηζκφο κε ζηξνθή ζε πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ ηνπξηζκφ θαη αμηνπνίεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα ηνλ ζηεξίμνπλ, δ) ν 
θιάδνο ηεο εμφξπμεο (ελεξγεηαθψλ θαη άιισλ νξπθηψλ), ε) ε γεσξγία κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Νη πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο θιάδνπο 
απηνχο ζα επηθέξνπλ θαη αλαδηάξζξσζε ζε άιινπο θιάδνπο, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ θάζε θιάδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν θιάδνο ησλ 
θαηαζθεπψλ αλακέλεηαη λα αλαδηαηαρζεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο λέσλ θαηαζθεπψλ ζε ηνπξηζκφ θιπ. Ν θιάδνο ηνπ κεηάιινπ 
επίζεο ζα ζηξέςεη ηελ παξαγσγή ηνπ απφ ράιπβεο νπιηζκνχ ζε άιια εκπνξεχκαηα πνπ λα ππεξεηνχλ ηελ εμφξπμε θιπ. 
  
Ππγρξφλσο, ε αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο 
επηινγέο απηέο ζα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ηειηθψλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηινγή ηειηθήο κεηαπνίεζεο ζηελ Διιάδα 
ππαγνξεχεηαη απφ πνιιαπινχο παξάγνληεο: 
α) Θαζνξηζηηθά ζεκαληηθφηεξνο εμ απηψλ είλαη ε επξσπατθή πηζηνπνίεζε πνπ ζα ιακβάλνπλ εκπνξεχκαηα, ε ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε ησλ 
νπνίσλ ζα γίλεηαη εληφο ηεο ΔΔ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε απηή κπνξεί λα είλαη κηα ηειηθή ξαθή ζε είδε ηκαηηζκνχ ή κηα απιή ηνπνζέηεζε 
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έηνηκσλ ειεθηξνληθψλ κέζα ζε έηνηκν θέιπθνο. Έηζη κηα ηέηνηα ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηφζν ηελ ηηκή, φζν 
θαη ην κεξίδην αγνξάο ηέηνησλ εκπνξεπκάησλ κε ηελ πξνζζήθε κηαο επξσπατθήο κάξθαο θαη κηαο ηακπέιαο «made in EU» ζε ηέηνηα 
εκπνξεχκαηα. 
β) Ξέξαλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο, κηα ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν logistics. Πε νξηζκέλεο 
θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ, ε απνζηνιή ηνπο σο εμαξηήκαηα κπνξεί λα νδεγεί ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν φγθν, άξα ζε ζεκαληηθά 
κηθξφηεξν θφζηνο απνζηνιήο. γ) Ρέινο, ε ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε ελέρεη θαη ζεκαληηθά δαζκνινγηθά πιενλεθηήκαηα ή πιενλεθηήκαηα ζε 
επίπεδν επηδνηήζεσλ. 
Ξξνθξίλεηαη επίζεο θαη ε πεξαηηέξσ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ πνιπηειείαο.  
Πηα πιαίζηα απηά πξνσζνχληαη ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνιπηειείαο, ιηκάληα γηα ζθάθε πνιπηειείαο, πνιηηηζηηθέο 
επελδχζεηο θιπ. Ρελ ίδηα ζηηγκή πξνσζείηαη θαη ηνπξηζκφο φρη απιά αλαςπρήο, ηδίσο ηαηξηθφο θαη εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο. 
Γίπια ζε απηέο ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνδηαγξάθνληαη λέα επελδπηηθά πεδία γηα ην κεγάιν θεθάιαην, ηφζν γηα ηελ άκεζε 
ππνζηήξημε ηνπ πξναλαθεξζέληνο γεληθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 
ιατθή θαηαλάισζε. 
Ξξψηα θαη θχξηα νξηζκέλνη βαζηθνί θιάδνη εκπνξεπκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο δελ εγθαηαιείπνληαη, αληίζεηα, εληζρχνληαη. Θιάδνη φπσο 
ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ηνπ θιάδνπ εζηίαζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο, ηνπ θιάδνπ ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπ θιάδνπ ηνπ 
ιηαλεκπνξίνπ, αληηθεηκεληθά αλαπηχζζνληαη κε ηελ ίδηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε. Πηνπο θιάδνπο απηνχο ζρεδηάδεηαη θπξίσο 
αλαδηάξζξσζε πνπ ζα επηηαρχλεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 
Απφ ηελ άιιε, ε ίδηα ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε δεκηνπξγεί λέα επελδπηηθά πεδία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ θεθάιαηα ην επφκελν 
δηάζηεκα.  
Νπζηαζηηθά πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο λέσλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, βάδνληαο σο 
πξνυπφζεζε λα είλαη «ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο». Υζηφζν, φηαλ ζπλππνινγίζνπκε ηε ξηδηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ 
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαζηήκαηνο, κε ηελ νπνία θαηεγνξηνπνηήζεθε σο ρακειήο ή κέζεο φριεζεο έλαο 
κεγάινο αξηζκφο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ελψ παιαηφηεξα ζεσξείην πςειήο, θαηαλννχκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε δε ζα 
εκπνδίζεη αθφκα θαη κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο λα ηδξπζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. 
Νπζηαζηηθά πξνδηαγξάθεηαη ε κνληκνπνίεζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, κε ηελ 
ίδξπζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξάξθσλ. Αλ ζπλππνινγηζηνχλ νη αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο, αιιά θαη ν ελδεηθηηθφο ραξαθηήξαο 
ησλ γεληθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ (ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πνπ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο αλά πεξηνρή δελ 
είλαη ππνρξεσηηθφο) πνπ πξνσζήζεθαλ κε ην λέν πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, γίλεηαη θαηαλνεηφ 
φηη απειεπζεξψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ίδξπζε λέσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηελ Αηηηθή θαη λνκηκνπνηεί 
πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 
Αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ππέξ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θπξίσο νκίισλ είλαη ε έληαμε εγθαηαζηάζεσλ αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, θαχζεο 
ηνμηθψλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, εγθαηαζηάζεηο ΑΞΔ θιπ. ζηελ θαηεγνξία «Δγθαηαζηάζεσλ Αζηηθψλ πνδνκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο» θαη φρη 
ζε θαηεγνξία πςειήο φριεζεο (πνπ ζα έπξεπε λα εληάζζνληαη), αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπο κέζα ζηνλ αζηηθφ 
ηζηφ. Ξξφθεηηαη ζρεδφλ γηα θσηνγξαθηθέο ξπζκίζεηο πνπ ππεξεηνχλ θπξίσο ηα δηάθνξα επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ. 
 Νη επελδχζεηο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο ζα ζηνρεχνπλ ζε εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ζηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ 
γηα ηηο εγρψξηεο ιατθέο αλάγθεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζέζε ηεο γλσζηήο έθζεζεο ηεο McKinsey γηα ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ 
θάλεη ιφγν γηα «ππεξβνιηθά αλεπηπγκέλν εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ» θαη πξνθξίλεη λα δνζεί κεγαιχηεξν βάξνο ζηνλ αιινδαπφ 
ηνπξηζκφ πνιπηειείαο. 
Πε ζπλζήθεο θαπηηαιηζκνχ, νη επελδχζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δελ απαηηνχλ κεγάιε αχμεζε ηεο 
εζσηεξηθήο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα θεξδνθνξνχλ, νχηε γεληθή αχμεζε κηζζψλ. Νη επελδχζεηο θαη ηα θέξδε ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο δηεζλνχο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο νδεγνχλ ζε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ρσξίο αλαινγηθή αχμεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αθνχ 
είλαη θιάδνη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο, ελψ δε ζπλνδεχνληαη απφ γεληθή κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ. 
Νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλάπηπμεο δε γίλνληαη θπζηθά κε θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 
. Γηα παξάδεηγκα, πξνβιέπεηαη σο θχξην βάξνο ε γξήγνξε κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ απφ θαη πξνο ηηο πχιεο 
εηζφδνπ κε μελνδνρεία θαη ζην θέληξν θαη φρη εθείλν ην εθηεηακέλν δίθηπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπλδπαζκέλεο ιατθέο 
αλάγθεο γηα κεηαθίλεζε. Δπηπιένλ, ε ρξήζε «νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ» γηα ηελ απνηξνπή ρξήζεο ηνπ ΗΣ κεηαθξάδεηαη ζε 
παλάθξηβε ζηάζκεπζε θαη επέθηαζε ησλ δηνδίσλ, ρσξίο λα έρεη εμαζθαιηζηεί επαξθέο δίθηπν δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 
θζελψλ, πνπ λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 
  
πσο αλακέλεηαη, ην αλαπηπμηαθφ ζρέδην ηεο άξρνπζαο ηάμεο δελ απνηειεί –θαη δε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη– έλα αξκνληθφ κίγκα, 
έλα γεληθφ ζπκβηβαζκφ πνπ ηθαλνπνηεί εμίζνπ φια ηα ηκήκαηα ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Δίλαη εχινγν φηη ηα ηκήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ γηα 
ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ιφγν δελ σθεινχληαη απφ ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο αληηηίζεληαη ζην γεληθφ 
ζρεδηαζκφ ηεο άξρνπζαο ηάμεο, παξά ην γεγνλφο φηη απηφο, ζε κεγάιν βαζκφ, αληηθεηκεληθά πξνσζεί ηε γεληθή δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή 
ηνπ θεθαιαίνπ. 
Δίλαη ζαθέο φηη ην αίηεκα γηα ηε κε εθρψξεζε νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ ειεχζεξσλ ρψξσλ απφ ηελ Θθπβέξλεζε , 
απνκνλσκέλν απφ ηε γεληθή ρσξνηαμηθή πνιηηηθή ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηε δηαρείξηζε ζπλνιηθά ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, 
απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπιαζεο θαη ηνλ εκπνξεπκαηηθφ ηεο ραξαθηήξα, απφ ην ραξαθηήξα ησλ έξγσλ θαη ην 
θνξέα πινπνίεζήο ηνπο, ηνπο άμνλεο ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο, δελ είλαη έλα αίηεκα «εθηφο ησλ ηεηρψλ» ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
αλάπηπμεο. Έλα ηέηνην αίηεκα κπνξεί αθφκα θαη λα εθθξάδεη έλα αληαγσληζηηθφ αζηηθφ ζρέδην, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ε «θαηάθηεζή» 
ηνπ δε ζεκαίλεη γεληθή βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
ε θνκκνπληζηηθή θξηηηθή μεδηπιψλεηαη γχξσ απφ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ δηεπξπλφκελσλ ιατθψλ αλαγθψλ πνπ δε 
γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο θαπηηαιηζκνχ, θσηίδνληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο πινπνίεζεο έξγσλ, ηνλ ηξφπν 
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ αλαγθαζηηθή ζπαηάιε θνηλσληθψλ πφξσλ ζε ζπλζήθεο θαπηηαιηζκνχ 
ιφγσ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ νδεγεί ζε πνιιαπιά αληαγσληδφκελα έξγα, ηελ αληζφκεηξε αλάπηπμε 
θιάδσλ θαη πεξηνρψλ. 
Ρειηθά θαζήθνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζήκεξα είλαη ε αλαγέλλεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ε νξγάλσζε ηεο πάιεο γηα αλάθηεζε ησλ 
απσιεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, γηα αθχξσζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ζε 
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βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ γηα ηελ απνθαζηζηηθή ζχγθξνπζε, γηα ην κνλφδξνκν ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθψλ 
αλαγθψλ, ε απνδέζκεπζε απφ ηελ ΔΔ θαη κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο κε εξγαηηθή ιατθή εμνπζία. 
 νη δηάθνξεο ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο δελ είλαη απζαίξεηεο ηερλνθξαηηθέο επηινγέο. Ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο είλαη πνιηηηθφο, αληαλαθιά 
ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, επνκέλσο ηηο αλάγθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ή ηεο ζνζηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. 
Ζ δηθή καο ζέζε μεθηλά απφ ηνλ πνιηηηθφ - νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα λ‟ αλαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα 
αιιαγήο ζην επίπεδν ηεο εμνπζίαο, γηα λα πξνσζεζεί ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο πξνο φθεινο ηνπ ιανχ. Ζ θεληξηθή καο ηνπνζέηεζε είλαη 
φηη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο πξνο φθεινο ηνπ ιανχ απαηηεί έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθφ δξφκν αλάπηπμεο, φπνπ ε γε θαη ηα ζπγθεληξσκέλα 
κέζα παξαγσγήο ζα απνηεινχλ θνηλσληθή ηδηνθηεζία θαη ε παξαγσγή ζα αλαπηχζζεηαη κε θεληξηθφ επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ θαη εξγαηηθφ 
έιεγρν, κε θίλεηξν ηε δηεπξπλφκελε ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Π‟ έλαλ ηέηνην ξηδηθά δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη 
θνηλσληθήο αλάπηπμεο ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζα αληαλαθιά ηηο λέεο, κε εθκεηαιιεπηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο, ζα απνηειεί ηε «ρσξηθή 
έθθξαζε» ηνπ νηθνλνκηθνχ θεληξηθνχ ζρεδίνπ πξνο φθεινο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Θα κπνξεί λα εθπιεξψλεη ζηφρνπο πνπ ζε ζπλζήθεο 
θαπηηαιηζκνχ είλαη αιιειναπνθιεηφκελνη θαη γη‟ απηφ εκθαλίδνληαη απφ ηελ άξρνπζα ηάμε σο αληηθαηηθνί: πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, θηινιατθή αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ 
πινχηνπ, θηινιατθή αμηνπνίεζε ηεο γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο κε ακνηβαία επσθειείο ζπκθσλίεο κε ηαπηφρξνλε αλαβάζκηζε ηνπ 
βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδφκελσλ. 
Πε ηέηνηεο ζπλζήθεο, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη επαξθείο, αζθαιείο, επξχρσξεο, θαηάιιειεο ιατθέο θαηνηθίεο, 
επαξθείο ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο (π.ρ. αληηπιεκκπξηθή θαη αληηππξηθή πξνζηαζία, αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε, ππνδνκέο θνηλσληθψλ 
ππεξεζηψλ θ.ά.) λνζνθνκεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο, πνπ λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ, 
γξήγνξεο, θζελέο θαη αζθαιείο κεηαθνξέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη αλαςπρήο, πξαγκαηηθή πξφζβαζε ζηε 
ζάιαζζα θαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο γηα αλάπαπζε, αζθαιή θηήξηα θαη ππνδνκέο ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ. Ρα απαξαίηεηα έξγα γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ εληαίν θξαηηθφ θνξέα θαηαζθεπψλ πνπ, απαιιαγκέλνο 
απφ ην θπλήγη ηνπ θέξδνπο, ζα κπνξεί λα δηαζθαιίδεη κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο, ειαρηζηνπνίεζε ηεο δαπάλεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη 
πξψησλ πιψλ θαη ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ κε γλψκνλα ηηο ιατθέο αλάγθεο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζα κεηαθξάδεηαη 
ζε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ζε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ζε πεξηζζφηεξν θαη πνηνηηθφηεξν ειεχζεξν ρξφλν γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο, απειεπζεξψλνληαο ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο θαη δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο αμηνπνίεζεο 
ησλ ππνδνκψλ. 
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαηαςεθίδνπκε ηελ εηζήγεζε.                                                                                                           » 
 

 
4. Ζ παξάηαμε «ΑΟΗΠΡΔΟΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ζηελ ΖΞΔΗΟΝ», σο εμήο: 

« Ρν Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο νχηε πιαίζην ζρεδηαζκνχ είλαη νχηε αλάπηπμεο. 
Βαζηθά αθήλνληαη φινη νη ηνκείο αλάπηπμεο ζηηο νξέμεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κνλαδηθφ θξηηήξην ην θέξδνο ησλ ηδησηψλ 
Απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αλάπηπμε πνπ πξνσζείηε θαη ζέιεηε ηελ γλσξίδνπκε θαιά. 
Κηα κηθξή κεηνςεθία ζα βάδεη ζην ρέξη ηηο αλαπηπμηαθέο επηδνηήζεηο θαη ζα επελδχεη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην αηνκηθφ ηνπο θέξδνο. 
Γεθάξα δελ δίλεηε γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο, ηελ απαζρφιεζε, ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, ην ζρεδηαζκφ. 
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο επηθπιάζζεηε, ζε φζνπο δελ πάξνπλ ην δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο, κηζζνχο πείλαο, αλεξγία , ειαζηηθά σξάξηα. 
ια γηα ηνπο ηδηνθηήηεο , φια γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 
ια γηα ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ. 
Πηε ζεκαία ζαο είλαη γξακκέλν ην ζχλζεκα: «ΡΝ ΘΔΟΓΝΠ ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΞΑΛ Ζ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΔΗΛΑΗ ΡΗΞΝΡΔ» 
Γχξσ απφ απηή ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζαο ,αλαπηχζζεηε δηάθνξεο επρέο θαη πξνηξνπέο πνπ ζπκίδνπλ έθζεζε ηδεψλ 
γπκλαζίνπ. 
Ηδέεο θαη πξνηξνπέο πεηαγκέλεο ζηνλ αέξα έηζη γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ, κήπσο θαη θαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζαο επηδηψμεηο. 
Κηα νηθνλνκία ζε φθεινο ησλ πνιχ πνιχ ιίγσλ θαη ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ. 
Κηα κηθξή εηθφλα γηα ην ηη πεξηκέλεη ηελ θνηλσλία απφ ηελ πνιηηηθή ζαο, ήηαλ νη εμειίμεηο ζηελ αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ ζηελ πφιε 
καο. Ρξαγηθέο ζπλζήθεο ζηνπο ρψξνπο αλαθχθισζεο, ηφζν εξγαζηαθά, φζν θαη ηερλνινγηθά. 
Ξαξάιιεια, ηα έξγα ππνδνκήο πνπ πξνηείλνληαη, αλ θαη είλαη απαξαίηεηα, ζηελ νπζία βξίζθνληαη ππνηαγκέλα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
ζε φθεινο ησλ ιίγσλ. Πηελ νπζία κε ηνπο πφξνπο ηεο θνηλσλίαο ηξνθνδνηνχληαη έξγα ππνδνκήο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο. 
Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλάπηπμε ζα νδεγήζεη, κε καζεκαηηθή αθξίβεηα,. ηνλ πινχην ζηνπο πνιχ ιίγνπο θαη ηνπο πνιινχο ζηελ αλεξγία θαη 
ηελ αλέρεηα. 
Απηή βέβαηα είλαη ε επηδίσμή ζαο, αιιά πξνζπαζείηε επηκειψο λα ηελ θξχςεηε. 
Κεξηθέο απφ ηηο πξνηάζεηο καο: 
1)Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ λα αθαηξεζεί απφ ηνπο ηδηψηεο θαη λα πεξάζεη ζε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. 
2) Λα ζηακαηήζνπλ λα επηδνηνχληαη νη ηδηψηεο απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη λα επηδνηνχληαη κφλν  θξαηηθνζπλεηαηξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο. 
3) Λα ζεζκνζεηεζεί αθηίλα πξνζηαζίαο 300 κέηξσλ γχξσ απφ ηελ Ιίκλε Ξακβψηηδα θαη λα ζηακαηήζεη ε νηθηζηηθή θαηαζηξνθή ηεο. 
4) Λα αλνίμεη ν θάθεινο μεπνπιήκαηνο ηεο ΓΥΓΥΛΖΠ, λα αθαηξεζεί απφ ηνπο ηδηψηεο θαη λα γίλεη κνριφο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, ζε 
θξαηηθνζπλεηαηξηζηηθή  βάζε. Πήκεξα είλαη κφλν κνριφο θεξδψλ γηα ηελ εηαηξεία πνπ ηελ ειέγρεη                                » 
 

 
 

5. Νη Αλεμάξηεηνη Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη , σο εμήο: 
« Ζ Ρνπνζέηεζε κνπ ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Ζπείξνπ ηελ 23/12/2015 θ‟ ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκαληηθφηαην ζέκα  “ Γλσκνδφηεζε 
επί ηνπ Β.1 Πηαδίνπ ηεο Κειέηεο , Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ 
Πρεδηαζκνχ θ‟ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ„  θαη ηεο ΠΚΞΔ απηήο. 
Αγαπεηνί Ππλάδειθνη. Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θ‟ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ππδήηεζε- Γηαβνχιεπζε – Ξξνηάζεηο επί 
πξνηάζεσλ. Πε πνία νηθνλνκηθή ζπγθπξία;  Πηα πιαίζηα ελφο 3νπ κλεκνλίνπ πνιχ ζθιεξνχ πνπ ζπλνκνινγήζεθε θαη ππνγξάθηεθε απφ 
ηελ ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ – ΑΛΔΙ- κε απνηέιεζκα μεπνχιεκα ησλ ππνδνκψλ (Αεξνδξνκίσλ – ιηκαληψλ θαη ζηξαγγαιηζκφο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζήο.   
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Ππδεηάκε γηα επελδχζεηο ζε έξγα πνπ ηδησηηθνπνηνχληαη ή πξνρσξάλε ζε ηδησηηθνπνίεζε ( π.ρ. Αεξνδξφκηα – Ιηκάληα- Δζληθά νδηθά „θ 
ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα). ια απηά ηελ ζηηγκή πνπ έξγα σθέιεηαο γηα ην θνηλφ έρνπλ μεραζηεί. 
Ππδεηάκε γηα επελδχζεηο ΑΞΔ ζε έλα πεξηβάιινλ άκεζεο  Ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο (π.ρ. ΑΓΚΖΔ- ΓΔΖ). 
Ππδεηάκε γηα επελδχζεηο ζηνλ Αγξνηηθφ θ΄ Αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα ζηα πιαίζηα ελφο πνιηηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ην θαζνξίδνπλ θαχιεο θαη 
αληηαγξνηηθέο ΘΑΞ κε ζηφρεπζε φρη ην ζπκθέξνλ θαη ηελ αγσλία ηνπ Έιιελα αγξφηε αιιά ηα ζπκθέξνληα ΔΔ θαη ΓΛΡ.  
πεξεηψ ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ ην 2002. ηαλ ε Δπξψπε θαηαξγνχζε ηνπο ΣΡΑ εκείο ηφηε ηνπο ζρεδηάδακε. Αθφκε δελ έρνπκε  
απνθαηαζηήζεη ηνπο ΣΑΓΑ. ηαλ ε Δπξψπε έρεη θάλεη ζηξνθή ζηελ αλαθχθισζε ζηελ πεγή εκείο πξνρσξάκε ζηα εξγνζηάζηα ησλ 
εξγνιάβσλ.  
Δπεηδή ην ζθεληθφ  θαη ην κήλπκα έρνπλ δηπιή αλάγλσζε ζα αθήζσ ηελ πνιηηηθή κνπ άπνςε γηα ην πψο εθαξκφδνληαη νη λενκλεκνληαθέο 
πνιηηηθέο θαη ηη πξαγκαηηθά εμππεξεηεί ηνλ Ιαφ αιιά θαη ηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο. 
Θα ζηαζψ ζε θάπνηα ζεκαληηθά πνπ αθνξνχλ ηελ Άξηα θαη ην κέιινλ ηνπ Λνκνχ  καο. 
  Δάλ πηζηέςνπκε φηη ην Ξεξηθεξεηαθφ πιαίζην έρεη σο ζηφρεπζε θαη βάδεη σο θξηηήξηα: 

A) Ρελ βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ. 
B) Ρελ άκβιπλζε ησλ αληηζέζεσλ κεηαμχ αζηηθψλ θέληξσλ θαη αγξνηηθήο ελδνρψξαο 

Γηαηί νη κειεηεηέο μεράζαλε λα αμηνινγήζνπλ ηνλ Δζληθφ δξφκν Άξηα – Ρξίθαια. Ρν άμνλα Άξηα – Θαξδίηζα. 
Μεράζαλε λα νξηζηηθνπνηήζνπλε θαη λα ππνδείμνπλε ηελ αμία ηνπ Γεσζεξκηθνχ πεδίνπ Ππθεψλ. 
Πεκαληηθφηαην πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο. Δλέξγεηα γηα ζέξκαλζε κε ειάρηζην θφζηνο. Ξνηνο γλσξίδεη φηη κπνξεί λα 
παξέρεη ζέξκαλζε ζε 250.000 δηακεξίζκαηα (κειέηε ΗΓΚΔ).Τάρλνπκε γηα πεηξέιαην φηαλ θαηέρνπκε ηεξάζηηα απνζέκαηα ελέξγεηαο κέζσ 
Γεσζεξκίαο. Έλα γηα παξάδεηγκα ζεξκνθήπην 1 ζηξεκ. ζέιεη 5.000€ γηα πεηξέιαην. Δάλ εθιείςεη απηφ ην έμνδν ην πνζφ απηφ ζα είλαη απφ 
κφλν ηνπ έζνδν επί ηεο νπζίαο γηα ηνλ θαιιηεξγεηή. 
Θα κεηαθέξσ ηελ άπνςε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αγξ. Ππλεηαηξηζκνχ Άξηαο Φηιηππηάδαο. Νη κειεηεηέο αλαθέξνληαη ζηελ ίδξπζε “Αγξνηηθνχ 
Γηαηξνθηθνχ Ξάξθνπ Ζπείξνπ„ ρσξίο λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη επί ηεο ρσξνζέηεζεο απηνχ. Ξξέπεη λα αλαζεσξεζεί ε κειέηε θ΄ λα 
νλνκάζεη  - πξνζδηνξίζεη ηελ Άξηα γηα ηελ Ίδξπζε ηνπ Ξάξθνπ. Ρα επηρεηξήκαηα παξά πνιιά. 

1) Πηελ Άξηα ππάξρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ηεο Ζπείξνπ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ καο. 
2) Ζ ζπλεξγαζία κε ην ΡΔΗ Ζπείξνπ κε ην ηφζν αμηφινγν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο. 
3) Ζ παξαρψξεζε ηνπ πξψελ Δξεπλεηηθνχ Θέληξνπ Θαινβάηνπ εθηάζεσο 200 ζηξεκκάησλ θαη ηδηνθηεζίαο ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ ζε έλαλ 

εληαίν θνξέα.  
Ρέινο νη κειεηεηέο μερλάλε γηα ην δηάζηεκα 2014-2020 ην ΒΗΝΞΑ ηνπ λνκνχ θαη αλαθέξνληαη ζε 2 επηρεηξεκαηηθά πάξθα έλα ζηελ 
ΘΑΚΞΖ θαη έλα ζηελ ΙΗΚΗΛΖ θαζψο επίζεο γηα λα κελ θσλάδνπλ νη γείηνλεο θαη έλα ζηελ Φηιηππηάδα.  
Αθήλεηαη ην ΒΗΝΞΑ θαζψο απ‟ φηη θαίλεηαη δελ θαηαθέξακε λα μεπεξάζνπκε ηα ζπκθέξνληα κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ηφπνπ. Μερλψληαο φια καο φηη ν πξψελ Γήκνο Μεξνβνπλίνπ παξαρψξεζε έθηαζε 500 ζηξεκκάησλ δσξεάλ, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 
δελ έρνπλ αληίξξεζε θαη ε γε δελ ραξαθηεξίδεηαη πςειήο παξαγσγηθήο αμίαο. 
ζνλ αθνξά ηελ Άξηα ε αλάπηπμε πνπ πξνβιέπεηαη επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Θα έπξεπε λα γίλνληαλ κηα 
εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε θαηεπζχλζεηο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ηελ αλάδεημε ηεο πφιεο ηεο Άξηαο σο θέληξν 
βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ σο πφινο εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ιφγσ ΡΔΗ Ζπείξνπ.  
Δπεηδή ινηπφλ ζεσξψ ηεο πξνηάζεηο θαη θπξίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ Άξηα αφξηζηεο, γεληθέο θαη εθηφο πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ 
θαηαςήθηζα ην 3 ζέκα αθνχ πξνζθφκηζα θαη θαηαρψξεζα ζηα πξαθηηθά ην Απφζπαζκα Ξξαθηηθνχ ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ 22/2015 κε Αξ. 
απφθαζεο 332/2015 θαη Θέκα “Ξξνηάζεσο ηνπ ΓΉΚΝ Αξηαίσλ επί  ηνπ πξνο Αλαζεψξεζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ 
Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ„ θαη ην 9ζειηδν θείκελν κε ηηο παξαηεξήζεηο φισλ ησλ παξαηάμεσλ θαη ηελ 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Γήκνπ, πνπ ζπκθσλψ θαη ζπλππνγξάθσ  θαη εγψ . 
Δπραξηζηψ  
Θψζηαο  Γθνχληαο 
ΞΔΟΗΦΔΟ. ΠΚΒΝΙΝΠ ΖΞΔΗΟΝ      » 
 

 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ, αθνχ ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
                                           Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξ.Π. 

               Πηαχξνο Ξαξγαλάο 
                    
Αθξηβέο Απφζπαζκα                  Ζ Αληηπξφεδξνο ηνπ  Ξ.Π 

          Ξνιπμέλε (Ρδέλε) Ραπξαληδή - Θνίιηα 
 
Ζ Ξξαθηηθνγξάθνο 

            Ν Γξακκαηέαο ηνπ  Ξ.Π.  
             Γεκήηξηνο Σακπίκπεο 
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