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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για το Β1 στάδιο της µελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση & 

εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ιστορικό  

Τον Απρίλιο του 2012 ξεκίνησε η διαδικασία Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ), σύµφωνα µε τον Ν.2742/99 (ΦΕΚ 

207/1/7.10.99) «Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη»,  µε την ανάθεση της εν 

λόγω µελέτης από το πρώην ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) στα συµπράττοντα γραφεία µελετών 

«ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ», «ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ», «ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ» . 

Κατά την  Α’ Φάση της µελέτης, κατά την οποία εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν η 

υπάρχουσα κατάσταση των χωροταξικών και αναπτυξιακών δεδοµένων, η συµβατότητα µε 

τις νεώτερες πολιτικές και ο βαθµός εφαρµογής του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ (ΥΑ αριθ. 

29310/ΦΕΚ 1471/Β/09.10.03), προέκυψε το Α1 Στάδιο της µελέτης, το οποίο τέθηκε σε 

διαδικασία διαβούλευσης στην ΠΑΜΘ το Φεβρουάριο του 2013. Με τις απαραίτητες 

διορθώσεις και συµπληρώσεις προέκυψε τον Αύγουστο του 2013 το Α2 Στάδιο της µελέτης 

το οποίο αφορά την οριστικοποίηση των παραδοτέων του Α1 Σταδίου. 
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Τον Απρίλιο του 2014 παραδόθηκε στο Υπουργείο το υπό εξέταση Β1 Στάδιο. Με το υπ. 

αριθ. 29968/07.07.2015 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του πρώην ΥΠΑΠΕΝ 

(νυν ΥΠΕΝ) απεστάλησαν προς την ΠΑΜΘ τα παραδοτέα του Β1 Σταδίου προκειµένου να 

προωθηθεί η διαδικασία γνωµοδότησης του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου σύµφωνα 

µε το άρθρο 6 παρ.4.β του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142Α/28.06.2014). 

Τα παραδοτέα του Β1 Σταδίου αποτελούνται από 3 τεύχη, το περιεχόµενο των οποίων 

περιλαµβάνει: 

Τεύχος 1. «Β.1.1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ –ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ» το οποίο:  

α) καταγράφει και αξιολογεί τη θέση της Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, το 

ρόλο της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε άλλες Περιφέρειες και τις λειτουργίες 

διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή µπορεί να αναπτύξει, 

β) καταγράφει και αξιολογεί τους παράγοντες που επηρεάζουν τη µακροπρόθεσµη 

ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου της Περιφέρειας, 

γ) αποτιµά τις χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών 

πολιτικών και προγραµµάτων στην Περιφέρεια, και 

δ) προσδιορίζει, µε προοπτική τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, τις βασικές 

προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη 

του χώρου της Περιφέρειας, οι οποίες προωθούν την ισότιµη ένταξή της στον ευρύτερο 

διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. 

Τεύχος 2. «Β.1.2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ Υ.Α. ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» το οποίο συντάχθηκε βάσει του τεύχους  1 και 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα τέσσερα (4) κεφάλαια και εικοσιτρία (23) άρθρα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1: Σκοπός και περιεχόµενο 

Άρθρο 2: Στόχοι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Θέση και ρόλος της περιφέρειας στο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο 

Άρθρο 3: Στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάδειξη της θέσης της περιφέρειας στο 

διεθνές και ευρωπαϊκό χωρικό σύστηµα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης 

Άρθρο 4: Το αναπτυξιακό πρότυπο για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Άρθρο 5: Ειδικότερες επιλογές και υποθέσεις / στρατηγικά µεγέθη για την αναπτυξιακή 

φυσιογνωµία και εξέλιξη της Περιφέρειας 
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Άρθρο 6: Αρχές οργάνωσης του χωρικού προτύπου για την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

Άρθρο 7: Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης/ Πύλες του δικτύου µεταφορών - 

Διαµετακοµιστικά κέντρα εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας 

Άρθρο 8: Ευρύτερες χωρικές ενότητες της Περιφέρειας µε οµοιογενή αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά ως προς τις παραγωγικές δραστηριότητες 

Άρθρο 9: Παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας  Δυνατότητες 

υποδοχής µεγάλων επενδύσεων 

Άρθρο 10: Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και δίκτυα εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης 

Άρθρο 11: Διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου 

Άρθρο 12: Χωρικός προσδιορισµός των ευρύτερων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων και 

εξειδίκευση των κατευθύνσεων στις ενότητες αυτές 

Άρθρο 13: Βιώσιµες διοικητικές και αναπτυξιακές ενότητες (ΑΝ.Ε.) 

Άρθρο 14: Κατευθύνσεις για τα βασικά δίκτυα µεταφορικής υποδοµής 

Άρθρο 15: Βασικά δίκτυα λοιπής τεχνικής υποδοµής 

Άρθρο 16: Προγραµµατικά πλαίσια για τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

Άρθρο 17: Καθορισµός περιοχών για την εφαρµογή ΠΕΧΠ και ΣΟΑΠ 

Άρθρο 18: Εξειδίκευση των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ στο «Τόξο υγροβιοτόπων και 

αρχαιολογικών χώρων» και στο παράκτιο µέτωπο 

Άρθρο 19: Βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής 

κληρονοµιάς 

Άρθρο 20: Κατευθύνσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Άρθρο 21: Κατευθύνσεις στρατηγικής για το Τοπίο 

Άρθρο 22: Εξειδίκευση των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ στις επιµέρους αναπτυξιακές και 

διοικητικές ενότητες 

Άρθρο 23: Εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων και 

ανάδραση προς το σχεδιασµό Εθνικού Επιπέδου 

Τεύχος 3 «Β.1.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» 

Αντικείµενο της ΣΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αξιολόγηση των κατευθύνσεων και µέτρων 

για τη χωρική οργάνωση, την ανάπτυξη των οικιστικών και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του 

τοπίου της Περιφέρειας ΑΜΘ, όπως διατυπώνονται στο σχετικό σχέδιο Υπουργικής 

Απόφασης (ΥΑ). Περιλαµβάνει την ανάλυση της σηµερινής κατάστασης του περιβάλλοντος 

της Περιφέρειας ΑΜΘ, την αξιολόγηση των εκτιµώµενων επιπτώσεων από την υλοποίηση 
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των κατευθύνσεων και µέτρων της πρότασης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ, την εξέταση 

εναλλακτικών δυνατοτήτων και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση των 

εκτιµώµενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εξεταζόµενου σχεδίου. 

Με το υπ. αριθ. 3175/24.07.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας µας ξεκίνησε η διαδικασία 

συγκέντρωσης γνωµοδοτήσεων για το Β1 Στάδιο µε αποστολή αυτού σε 140 φορείς. Τη 

Δευτέρα 05.10.2015 πραγµατοποιήθηκε δηµόσια διαβούλευση, παρουσία εκπροσώπων του 

ΥΠΕΝ και των συµπραττόντων γραφείων των µελετητών µε τη συµµετοχή των Δηµάρχων 

και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού. Την Τρίτη 06.10.2015 

πραγµατοποιήθηκε δηµόσια διαβούλευση µε τη συµµετοχή αρµόδιων φορέων, 

επιµελητηρίων και πολιτών. Παρατηρήσεις επί του Β1 Σταδίου της µελέτης υποβλήθηκαν 

εγγράφως από 68 φορείς. 

Σε συνέχεια της διαβούλευσης και µε σκοπό τη διαµόρφωση συντονισµένης γνώµης προς 

την Αρµόδια Γενική Διεύθυνση της ΠΑΜΘ για το Β1 Στάδιο της µελέτης συγκροτήθηκε 

Οµάδας Εργασίας µε την υπ’ αριθµ.5724/09.10.2015 Απόφαση Περιφερειάρχη, η οποία 

αποτελείται από εκπροσώπους του ΤΕΕ Θράκης, του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, των 

Εµπορικών – Βιοµηχανικών – Επαγγελµατικών – Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων της ΠΑΜΘ, του 

ΔΠΘ, του ΤΕΙ ΑΜΘ, της ΠΕΔ ΑΜΘ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ ΑΜΘ και της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της ΠΑΜΘ. Έργο της Οµάδας Εργασίας 

ήταν ο εντοπισµός και επίλυση κρίσιµων ζητηµάτων για την Περιφέρεια, στα οποία  

διατυπώθηκαν  αντικρουόµενες απόψεις από διάφορους φορείς της Περιφέρειας.  

Κατόπιν αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των µελών  της Οµάδας Εργασίας υπήρξε 

διαµόρφωση συντονισµένης γνώµης για τα περισσότερα ζητήµατα για τα οποία υπήρχαν 

αντικρουόµενες θέσεις των φορέων. Όπου δεν υπήρξε συντονισµένη γνώµη αναφέρεται µε 

σαφήνεια στο συγκεκριµένο σηµείο  της Εισήγησης.  

Οι παρατηρήσεις που  ακολουθούν επί του σχεδίου της ΥΑ (Τεύχος 2) στοχεύουν  στο να 

άρουν τις όποιες αστοχίες της υποβληθείσας µελέτης, έτσι ώστε το ΠΠΧΣΑΑ να αποτελέσει 

ουσιαστικό εργαλείο που θα συνεισφέρει στην περαιτέρω βιώσιµη ανάπτυξη της 

Περιφέρειας και την ενδυνάµωση του ρόλου της σε διεθνές και  εθνικό επίπεδο για την 

επόµενη 15ετία.  

Οι παρατηρήσεις διαρθρώνονται ως ακολούθως :  

Μέρος Α : Γενικές Παρατηρήσεις  

Μέρος Β: Παρατηρήσεις ανά θεµατική ενότητα 

Μέρος Γ: Παρατηρήσεις επί χαρτών 
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Θεωρείται δεδοµένο ότι τα Τεύχοι 1 και 3 της µελέτης θα ανασυνταχθούν-συµπληρωθούν 

βάσει των παρατηρήσεων που διατυπώνονται για το σχέδιο ΥΑ (Τεύχος 2). 

Επιπλέον, ακολουθούν ειδικότερες παρατηρήσεις για το Τεύχος 3 της Μελέτης «Β.1.3 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» (Μέρος Δ) 

ΜΕΡΟΣ Α : Γενικές Παρατηρήσεις  

Σε γενικές γραµµές το Β1 Στάδιο της µελέτης κρίνεται ικανοποιητικό ως προς τη διατύπωση 

της δοµής του χωρικού προτύπου που προτείνει και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων – 

κατευθύνσεων που θέτει. Αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης του ενδογενούς αναπτυξιακού 

δυναµικού και της στοχευµένης προσέλκυσης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και 

επενδύσεων, µέσω της αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης, των φυσικών και 

παραγωγικών πλεονεκτηµάτων και των υποδοµών της Περιφέρειας. Στόχος είναι να 

δηµιουργηθούν σταθερές βάσεις για µια αυτοδύναµη, εξωστρεφή και βιώσιµη ανάπτυξη, 

έτσι ώστε µέσα στην επόµενη πενταετία, να σταθεροποιηθούν τα φθίνοντα σήµερα 

οικονοµικά και δηµογραφικά µεγέθη. Αυτό αναµένεται να επιτευχθεί µε την ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τοµέα µε αναδιάρθρωση προϊόντων, µεθόδων παραγωγής και καθετοποίηση, 

την ανάδειξη του τουρισµού ως βασικού αναπτυξιακού άξονα της Περιφέρειας και την 

ενίσχυση του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα µε δράσεις καινοτοµίας. 

Ωστόσο λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η µελέτη ανατέθηκε από το πρώην ΥΠΕΚΑ το 

2012, το υπό εξέταση Β1 Στάδιο παραδόθηκε στο Υπουργείο τον Απρίλιο του 2014 και 

ακολούθως η µελέτη διαβιβάσθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου στην ΠΑΜΘ 

τον Ιούλιο του 2015 κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση και εναρµόνισή της µε τα 

σηµερινά δεδοµένα. Αναλυτικότερα: 

1. Θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των αναφερόµενων νόµων, πλαισίων, 

στρατηγικών µελετών υπερτοπικού ενδιαφέροντος και εν γένει εγγράφων που 

µνηµονεύονται στις ενότητες «Έχοντας υπόψη» και «Λαµβάνοντας υπόψη» του 

Προοιµίου π.χ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Α.Μ.Θ. 2014-2020, Στρατηγικό Πλαίσιο 

Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025, νέο ΕΣΔΑ, Στρατηγική «έξυπνης 

εξειδίκευσης», Περιφερειακή Στρατηγική για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και την 

Κοινωνική Ένταξη κλπ. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επί της ουσίας το 

περιεχόµενο όλων των εν λόγω εγγράφων και ειδικότερα αυτών που παρήχθησαν 

πρόσφατα, παράλληλα µε την εκπόνηση της παρούσας φάσης του ΠΠΧΣΑΑ. 

Προτείνεται να συµπεριληφθεί σε Παράρτηµα ή σε ξεχωριστή ενότητα µια σύντοµη 

επικαιροποίηση των βασικών κοινωνικοοικονοµικών δεικτών της ΠΑΜΘ (ΑΕΠ, ΑΠΑ, 

ΑΕΠ, εισόδηµα, ανεργία κ.λ.π.). 
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2. Ένας από τους βασικούς στόχους της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ  ήταν να αποτελέσει 

εισροή στην κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΠΑΜΘ 2014-2020. 

Ο στόχος όµως αυτός δεν επιτυγχάνεται ως αποτέλεσµα της σηµαντικότατης 

καθυστέρησης  που προαναφέρθηκε. Ως εκ τούτου παρατηρείται  αναντιστοιχία 

µεταξύ σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων του νέου ΕΣΠΑ (2014 -2020) και κατευθύνσεων 

του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ. 

3. Το νέο όραµα της Περιφέρειας όπως έχει διατυπωθεί στο εγκεκριµένο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-

2020, ήτοι «η ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε να 

µετασχηµατιστεί σε τουριστικό προορισµό αριστείας και σηµαντικό βιοµηχανικό πόλο, 

αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτηµα στο αγροδιατροφικό σύµπλεγµα, το 

πλούσιο ενδογενές της δυναµικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την 

κοινωνική συνοχή µε την κινητοποίηση υφισταµένων αλλά και νέων κοινωνικών 

συλλογικοτήτων» θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα των στρατηγικών κατευθύνσεων 

για την ανάδειξη της ΠΑΜΘ στο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. 

4. Επισηµαίνεται ότι δεν γίνεται αναφορά στη ραγδαία αύξηση των επισκεπτών που 

παρατηρείται και καταγράφεται το τελευταίο διάστηµα στις πύλες εισόδου της 

Περιφέρειας. Η αύξηση αυτή δηµιουργεί νέα δυναµική και προοπτική ανάπτυξης του 

τουρισµού της ΠΑΜΘ. 

5. Η αναφορά στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και η κατηγοριοποίηση των 

αξόνων (άρθρο 3 και 7) έχει διαφοροποιηθεί πλήρως από τις 14-12-2013. Στο 

αναλυτικό (comprehensive) δίκτυο των οδικών ΔΕΔ-Μ έχει ενταχθεί η Εγνατία Οδός, 

οι κάθετοι άξονες Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο, Κοµοτηνή-Νυµφαία και Ξάνθη-Εχίνος. Η 

Καβάλα προγραµµατίζεται να συνδεθεί µε τον Orient / East Med corridor µέσω του 

Ε61 (Καβάλα-Δράµα-Σέρρες). Στo πλαίσιο αυτό θεωρείται ως πρωταρχική επιλογή για 

την χώρα και για την ΠΑΜΘ η ενίσχυση κατά προτεραιότητα όλων των κάθετων 

αξόνων όπως περιγράφονται στα ΔΕΔ-Μ µε την επέκταση του σχεδιασµού τους έως το 

θαλάσσιο µέτωπο της ΠΑΜΘ. 

6. Η αιτιολόγηση του αποκλεισµού της ΠΑΜΘ από το νέο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 

Μεταφορών αναφέροντας ότι «Η µειωµένη σηµασία που φαίνεται να αποδίδεται στην 

Περιφέρεια οφείλεται µάλλον σε συγκυριακούς παράγοντες ή και σε ελλείψεις των 

υφιστάµενων υποδοµών και δεν αντιστοιχεί στις πραγµατικές δυνατότητες των 

βασικών κόµβων και δικτύων της ΠΑΜΘ – ιδιαίτερα των δύο λιµένων της, που έχουν 

τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε σηµαντικούς κόµβους διατροπικών µεταφορών» 

(άρθρο 3, κεφ. Γ) δεν επαρκεί για τη διεκδίκηση της δυναµικής επανένταξης της 
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ΠΑΜΘ στο αναθεωρηµένο ΔΕΔ-Μ και χρειάζεται να δοθούν µέσω του υπό αναθεώρηση 

ΠΠΧΣΑΑ περαιτέρω επιχειρήµατα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

7. Κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι η δοµή του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της ΠΑΜΘ 

(άρθρο 6) οργανώνεται µε βάση τον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξης Ανατολής-Δύσης 

καθώς επίσης και µε βάση την ισχυροποίηση των πέντε αναπτυξιακών αξόνων Βορρά-

Νότου, που ταυτίζονται µε τους πέντε κάθετους µεταφορικούς άξονες, τάση που 

αναµένεται να ενταθεί στο µέλλον. 

8. Στον τοµέα των οδικών υποδοµών (άρθρο 14) καταγράφονται προτάσεις 

διαφοροποιηµένες σε σχέση µε τα ισχύοντα είτε σε επίπεδο Περιφέρειας, είτε σε 

επίπεδο Υπουργείων, είτε ακόµη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως παράδειγµα 

αναφέρεται η ατεκµηρίωτη διαφοροποίηση όδευσης του οδικού άξονα 61, 

αυτοκινητόδροµος µε όδευση Σέρρες-Δράµα-Καβάλα, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται 

στον Κανονισµό 1315/2013 της ΕΕ, που αφορά τα ΔΕΔ-Μ και αποτυπώνεται έτσι στους 

σχετικούς χάρτες και ενώ µε τον ίδιο τρόπο αποτυπώνεται στο ΣΠΕΜ 2014-2025, 

εντούτοις στο σχέδιο ΥΑ προτείνεται µε όδευση απευθείας Σέρρες-Καβάλα.  

9. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 14 θα πρέπει να αναδιατυπωθούν λαµβάνοντας υπόψη τα 

προαναφερόµενα αλλά και τη δυναµική και αναπτυξιακή διάσταση των κάθετων στην 

Εγνατία αξόνων (Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο, Κοµοτηνή-Νυµφαία, Ξάνθη-

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, Καβάλα-Δράµα-Σέρρες/Ε61 και Δράµα-Εξοχή), σε 

συνδυασµό µε τις υπόλοιπες υποδοµές µεταφορών, κυρίως µε τα λιµάνια 

Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, τα δύο αεροδρόµια και τον σιδηρόδροµο. 

10. Δεν είναι κατανοητή η εκτεταµένη αναφορά του σχεδίου ΥΑ στην περίπτωση των 

κοιτασµάτων χρυσού, ειδικά µετά την ξεκάθαρη θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

στο θέµα της εξόρυξης κοιτασµάτων χρυσού, η οποία παραµένει όπως έχει 

διατυπωθεί µε την 55/2013 Απόφασή του «Γνωµοδότηση επί της 1ης Φάσης της 

µελέτης Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης», δηλαδή ότι  «Δεν υπάρχουν οικονοµικά βιώσιµες µέθοδοι αντιµετώπισης της 

ισχυρά οχλούσας ρύπανσης» και ότι «η δραστηριότητα της εξόρυξης χρυσού είναι 

ασύµβατη µε το χαρακτήρα της αειφόρου ανάπτυξης». Το ανωτέρω κριτήριο είναι 

κριτήριο αποκλεισµού και δεν τίθεται θέµα «πολυπαραγοντικής προσέγγισης 

βασισµένης στην ευρύτερη αποδοχή της τοπικής κοινωνίας». Η τοπική κοινωνία έχει 

λάβει θέση και δεν πρέπει το θέµα της εξόρυξης χρυσού να παραπέµπεται συνεχώς σε 

αυτήν. Ως εκ τούτου στο υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ πρέπει να αποκλείεται ξεκάθαρα η 

δυνατότητα αξιοποίησης των κοιτασµάτων χρυσού. Άστοχη κρίνεται επίσης η 
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επιλεκτική αναφορά ορισµένων αποσπασµάτων της ΜΠΕ του έργου (άρθρο 16 κεφ. 

Γ). Επίσης οι λεπτοµερείς αναφορές, χωρίς µάλιστα επεξήγηση των όρων (π.χ. 

BAT’S), σε εφαρµογή διαθέσιµων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση διαφόρων 

ζητηµάτων (π.χ. µείωσης του ορατού αποτελέσµατος της εξόρυξης) δεν έχουν καµία 

απολύτως σχέση µε το ύφος γραφής και το επίπεδο ανάλυσης του υπόλοιπου 

κείµενου του σχεδίου ΥΑ. 

11. Το Πρόγραµµα Δράσης πρέπει να συνταχθεί εξαρχής και να ενσωµατωθεί σε ειδικό 

άρθρο της ΥΑ, διότι ο επισυναπτόµενος στο τεύχος 1 της µελέτης «Αναλυτικός πίνακας 

προτεινόµενων έργων και παρεµβάσεων ανά τοµέα παρέµβασης» είναι ελλιπής, χωρίς 

ιεράρχηση και αναντίστοιχος µε τις κατευθύνσεις του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ. Κατά 

τη σύνταξη του Προγράµµατος Δράσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις 

των φορέων της Περιφέρειας, οι ισχύοντες Κανονισµοί της Ε.Ε. (π.χ. ΔΕΔ-Μ) και τα 

εγκεκριµένα Προγράµµατα (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-2020, ΣΠΕΜ 2014-2025) καθώς και να 

συµπεριλαµβάνει ιεραρχηµένα µόνο τις κυριότερες παρεµβάσεις. 

12. Κρίνεται σκόπιµη η αξιοποίηση από το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ των Ειδικών 

Χωρικών Σχεδίων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 

142Α/28.06.2014), µέσω των οποίων µπορεί να επιτευχθεί µια πιο ευέλικτη και 

σαφώς προσανατολισµένη παρέµβαση στην επίτευξη ειδικού οικονοµικού και 

αναπτυξιακού σκοπού ικανού να υποβοηθήσει την οικονοµία της Περιφέρειας.  

13. Επισηµαίνεται η κρισιµότητα κατάρτισης των προβλεπόµενων ΠΔ και των Σχεδίων 

Διαχείρισης για όλες τις προστατευόµενες περιοχές της ΠΑΜΘ και η ανάγκη επίλυσης 

των προβληµάτων που προκύπτουν από τις κατευθύνσεις των ΚΥΑ (ή των 

προτεινόµενων ΠΔ). Ειδικότερα για τις περιοχές του δικτύου NATURA  2000 (ΦΥΣΗ 

2000), οι οποίες δεν αποτελούν ταυτόχρονα και προστατευόµενες περιοχές, 

απαιτείται άµεση λήψη µέτρων µε την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης. 

14. Η διάκριση των στοιχείων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος χρειάζεται 

αναδιατύπωση. Επί πλέον απαιτείται διόρθωση των ανακριβειών και συµπλήρωση 

των στοιχείων αυτών (άρθρα 10, 19, 20 και 21). 

15. Το άρθρο 22 κρίνεται σκόπιµο να αναδιατυπωθεί έχοντας ισοβαρή και ενιαία δοµή 

ανά αναπτυξιακή ενότητα και να µην περιγράφει αναλυτικά παρεµβάσεις και έργα, 

αλλά γενικότερες κατηγορίες δράσεων – έργων που συµβάλλουν στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της περιοχής λαµβανοµένης υπόψη της ανάλυσης της µελέτης και των 

προτάσεων των δήµων.   
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16. Στο άρθρο 5 του σχεδίου ΥΑ δεν γίνεται επαρκής σχολιασµός διακριτά, αλλά και 

συνδυαστική εκτίµηση των παρατιθέµενων στοιχείων (ΑΕΠ, ΑΠΑ, πληθυσµός, 

ανεργία) καθώς και διατύπωση σαφών συµπερασµάτων για τη σηµερινή κατάσταση 

και τις διαφαινόµενες τάσεις, ώστε η θεραπεία των όποιων αδυναµιών και η 

ανάπτυξη των πλεονεκτηµάτων να συνδυάζεται µε τις προτάσεις του υπό αναθεώρηση 

ΠΠΧΣΑΑ.  

17. Διαπιστώνεται έλλειµµα προτάσεων για παρεµβάσεις ή θεσµικές ρυθµίσεις στον τοµέα 

της ανάπτυξης και ειδικότερα της επιχειρηµατικότητας (π.χ. πρόταση για θέσπιση 

ειδικών ρυθµίσεων για παραµεθόριες περιοχές µε διασυνοριακές διαβάσεις που 

πλήττονται καίρια λόγω µετακινήσεων επιχειρήσεων και καταναλωτών στις γειτονικές 

χώρες). 

18. Κρίνεται απαραίτητη η απλούστευση της δοµής του κειµένου µε σκοπό τη µείωση του 

όγκου και την αποφυγή επανάληψης δεδοµένων και κατευθύνσεων. Για παράδειγµα 

είναι σκόπιµο στο άρθρο 8 να µην αναφέρονται κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι κατευθύνσεις για την ανάπτυξη υποδοµών 

ενέργειας να περιγράφονται µόνο στα άρθρα 9 και 15.1 

19. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται η διατύπωση σαφούς πρότασης για τον ορισµό της 

υπηρεσίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής του ΠΠΧΣΑΑ.  

ΜΕΡΟΣ Β : Παρατηρήσεις ανά θεµατική ενότητα 

I. Διεθνής Θέση της ΠΑΜΘ 

1. Δεδοµένου ότι κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι η δοµή του προτύπου χωρικής 

ανάπτυξης της ΠΑΜΘ (άρθρο 6) οργανώνεται µε βάση τον παραδοσιακό άξονα 

ανάπτυξης Ανατολής-Δύσης καθώς επίσης και µε βάση την ισχυροποίηση των πέντε 

αναπτυξιακών αξόνων Βορρά-Νότου, που ταυτίζονται µε τους πέντε κάθετους 

µεταφορικούς άξονες, τάση που αναµένεται να ενταθεί στο µέλλον, κρίνεται 

απαραίτητη : 

§ η αναβάθµιση των δύο καθέτων αξόνων «Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο» και 

«Καβάλα-Δράµα-Σέρρες (Ε61)» σε κύριους Αναπτυξιακούς Άξονες Διευρωπαϊκού 

Ενδιαφέροντος καθώς και 

                                                        
1 Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η διόρθωση του λεκτικού του κειµένου του σχεδίου ΥΑ σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις των φορέων 
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§ η συµπλήρωση και διόρθωση των δευτερευόντων αναπτυξιακών αξόνων µε τους 

άξονες «Κοµοτηνή-Νυµφαία», «Δράµα-Εξοχή» και «Ξάνθη-Εχίνος-

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα». 

Η προτεινόµενη ιεράρχηση των αναπτυξιακών αξόνων προκύπτει από την  ανάγκη 

ολοκλήρωσης των πολυτροπικών µεταφορών και τη θέση ως προς τα Διευρωπαϊκά 

Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).  

Οι Άξονες Ανάπτυξης της Περιφέρειας (άρθρο 7) ολοκληρώνονται, προκειµένου να 

εξυπηρετήσουν το ρόλο τους, µε έργα βασικής προτεραιότητας όπως διατυπώνονται 

στη συνέχεια της εισήγησης για το οδικό δίκτυο, το σιδηροδροµικό δίκτυο και τα 

λιµάνια. 

2. Είναι εσφαλµένη η εκτίµηση ότι ο άξονας Κοµοτηνής – Νυµφαίας «…δεν προβλέπεται 

να παραλάβει εξειδικευµένο ή αναβαθµισµένο ρόλο», όπως αναφέρεται στο τεύχος 1 

της µελέτης (σελ. 254), καθώς από τη µέχρι σήµερα λειτουργία του αναδεικνύεται ως 

ο βασικός άξονας εισροής τουριστικών ροών στην ΠΑΜΘ από τη Βουλγαρία και τη 

Ρουµανία, τάση η οποία είναι σκόπιµο να τεκµηριωθεί από το υπό αναθεώρηση 

ΠΠΧΣΑΑ µε ποσοτικά στοιχεία. 

3. Στο θαλάσσιο άξονα βορείου και ανατολικού Αιγαίου χρειάζεται να διορθωθεί η 

διατύπωση ότι «ο άξονας αυτός δεν έχει µέχρι σήµερα σηµαντική υπόσταση» καθώς 

παρουσιάζει σηµαντική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι 

οι επιβάτες που µετακινούνται ετησίως µε τα πλοία της ακτοπλοΐας από το λιµάνι της 

Καβάλας για Λήµνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο, µέχρι και Ρόδο, υπολογίζονται στις 120.000 

ετησίως. 

4. Η αναφορά στους Πανευρωπαϊκούς Άξονες IX, X, IV, κ.λπ. θα πρέπει να απαλειφθεί 

καθώς µε την αναθεώρηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έχουν 

καταργηθεί και αντικατασταθεί µε εννέα (9) κύριους διαδρόµους. Η ανάλυση θα 

πρέπει να γίνεται στη βάση του αναθεωρηµένου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 

(ΔΕΔ-Μ). 

5. Στο άρθρο 7 δεν αναφέρεται ο Μεθοριακός Σταθµός (Είσοδοι-Διασυνοριακές 

συνδέσεις) του Κυπρίνου  προς Ιβαϊλοβγκραντ στο Β. Έβρο ο οποίος λειτουργεί εδώ 

και πέντε χρόνια µε σηµαντικό αριθµό διερχοµένων εκατέρωθεν. Ο συγκεκριµένος 

Μεθοριακός Σταθµός δεν απεικονίζεται ούτε στους χάρτες.  

6. Χρειάζεται να διερευνηθεί η δυνατότητα διασυνοριακής εισόδου (τελωνείο) στη Νήσο 

Σαµοθράκης προκειµένου να καταστεί δυνατή η θαλάσσια σύνδεση µε τα νησιά του 

βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα παράλια της Τουρκίας. 
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II. Οδικό Δίκτυο 

1. Οι Άξονες Ανάπτυξης της Περιφέρειας ολοκληρώνονται, προκειµένου να 

εξυπηρετήσουν το ρόλο τους, µε τα ακόλουθα έργα βασικής προτεραιότητας:  

§ Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού, Τµήµα Αρδάνιο-Μάνδρα -Ψαθάδες. 

§ Κατασκευή νέας οδικής Γέφυρας και Μεθοριακού Σταθµού στο Τελωνείο των 

Κήπων. 

§ Κατασκευή του (Ε61) Καβάλα-Δράµα-Σέρρες (τµήµατα Καβάλα-Δράµα και Δράµα-

όρια νοµού Σερρών).  

§ Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Κοµοτηνή-Νυµφαία (Νότιο Τµήµα, 

Σύνδεση µε Άξονα Εγνατίας Οδού)  

§ Αναβάθµιση µεθοριακού σταθµού Νυµφαίας. 

§ Βελτιώσεις Οδικού Άξονα Δράµας-Εξοχής (τµήµα Δράµα-Κ.Νευροκόπι, Εθνική Οδός 

Νο 57).  

§ Κατασκευή Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά 

Σύνορα. 

§ Βελτίωση προσπελασιµότητας αεροδροµίου Χρυσούπολης και λιµένα Κεραµωτής 

(αναβάθµιση οδικού δικτύου, αναβάθµιση κόµβου Πέρνης, παρακάµψεις 

οικισµών). 

§ Ένταξη του Άξονα Δράµα-Εξοχή στο αναλυτικό Δίκτυο Διευρωπαϊκών Μεταφορών 

(ΔΕΔ-Μ). 

§ Εξασφάλιση της σύνδεσης του Ε61 µε την Εγνατία οδό µε το κοµµάτι Μπάφρα -

Αµφίπολη. 

§ Βελτίωση της Εθνικής Οδού Νο. 14 (Δράµα-Παρανέστι-Σταυρούπολη-Ξάνθη).  

§ Κατασκευή περιφερειακής οδού Καβάλας.  

§ Κατασκευή ανατολικής παράκαµψης Ξάνθης. 

§ Κατασκευή περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης 

2. Στο σχέδιο ΥΑ όπου αναφέρεται ο οδικός άξονας Καβάλα-Σέρρες (Ε61) ή Σέρρες-

Μπάφρα- Καβάλα κρίνεται  απαραίτητο να διορθωθεί σε άξονα Καβάλα-Δράµα-Σέρρες 

(Ε61). 

3. Δεν κρίνεται σκόπιµη η αναφορά τεχνικών χαρακτηριστικών των προτεινόµενων 

οδικών δικτύων. 
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4. Κρίνεται σκόπιµο να δοθούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις: 

§ Να γίνει αποκατάσταση – αναβάθµιση του  λοιπού οδικού δικτύου όπου αυτό 

κρίνεται σκόπιµο.  

§ Να γίνει αναφορά σε θέµατα βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας. 

§ Να ενισχυθούν οι υποδοµές προσβασιµότητας σε αποµονωµένες  περιοχές καθώς 

και η βελτίωση και επέκταση του αγροτικού και δασικού δικτύου δρόµων. 

5. Κρίνεται σκόπιµο το «δευτερεύον περιφερειακό οδικό δίκτυο» να συµπληρωθεί ως 

ακολούθως: 

§ Βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Εγνατίας Οδού (Α/Κ Χρυσούπολης) µε την 

Εθνική Οδό 14 Δράµας – Ξάνθης µε τις 5η και 7η επαρχιακές Οδούς Ζαρκαδιά – 

Κεχρόκαµπος – Σταυρούπολη (ορεινός όγκος Ροδόπης και Λεκάνης). 

§ Η οδός Νέα Κεσσάνη-Άβδηρα-Άβατο υπάρχει (επ.Ο.9) και δεν γίνεται κατανοητή η 

κατάταξή της στις προτεινόµενες.  

III. Σιδηροδροµικό Δίκτυο 

1. Οι Άξονες Ανάπτυξης της Περιφέρειας ολοκληρώνονται, προκειµένου να 

εξυπηρετήσουν το ρόλο τους, µε τα ακόλουθα έργα βασικής προτεραιότητας: 

§ Βελτίωση της χάραξης σε εντοπισµένα τµήµατα και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης 

και σηµατοδότησης στην σιδηροδροµική γραµµή Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο. 

§ Νέα γραµµή σύνδεσης του σιδηροδροµικού δικτύου µε τον Εµπορικό λιµένα 

Καβάλας (Τοξότες -Ν. Καρβάλη-«ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Β΄»). 

§ Βελτίωση σε εντοπισµένα τµήµατα της σιδηροδροµικής γραµµής Στρυµόνας- 

Αλεξανδρούπολη και πλήρης ηλεκτροκίνηση µε σηµατοδότηση της υφιστάµενης 

σιδηροδροµικής γραµµής. 

§ Κατασκευή νέας σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκη-Αµφίπολη/Νέα Ζίχνη-

Καβάλα (Ν. Καρβάλη). 

§ Συνδέσεις σιδηροδροµικού δικτύου µε τις ΒΙΠΕ και τα ΒΙΟΠΑ. 

§ Παρακάµψεις των αστικών κέντρων όπου παρατηρούνται προβλήµατα ασφάλειας. 

§ Αναβάθµιση µεθοριακού σταθµού σιδηροδροµικού σταθµού Πυθίου (ως επιβατικού 

και εµπορευµατικού καθώς αποτελεί τη µοναδική σιδηροδροµική σύνδεση 

Ανατολής και Δύσης). 

§ Συνδέσεις σιδηροδροµικού δικτύου µε αεροδρόµια. 
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2. Στο σχέδιο ΥΑ δεν αναφέρεται η αναγκαιότητα βελτίωσης και ηλεκτροκίνησης του 

υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου (όπως προσδιορίζεται ως αναγκαιότητα στο 

ΣΠΕΜ 2014-2025). 

3. Επισηµαίνεται ότι η σύνδεση του λιµένα Αλεξανδρούπολης µε το σιδηροδροµικό 

δίκτυο έχει ολοκληρωθεί από την ΕΡΓΟΣΕ στις αρχές του 2015. 

4. Είναι σκόπιµο να συµπεριληφθεί η διερεύνηση της δυνατότητας σιδηροδροµικής 

σύνδεσης Καβάλας-Δράµας η οποία µπορεί να λειτουργήσει και ως προαστιακή. 

IV. Λιµάνια 

1. Οι Άξονες Ανάπτυξης της Περιφέρειας ολοκληρώνονται, προκειµένου να 

εξυπηρετήσουν το ρόλο τους, µε τα ακόλουθα έργα βασικής προτεραιότητας: 

§ Επανένταξη του Λιµένα της Αλεξανδρούπολης στο αναλυτικό Δίκτυο 

Διευρωπαϊκών Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)2. 

§ Κατασκευή εγκαταστάσεων πολυχρηστικού σταθµού και λοιπών υποδοµών στο 

Λιµένα Αλεξανδρούπολης. 

§ Σύνδεση Εγνατίας Οδού µε το Λιµάνι Αλεξανδρούπολης (Περιφερειακή Οδός 

Αλεξανδρούπολης -Ανατολικό Τµήµα). 

§ Κατασκευή έργων νέου Λιµένα Καβάλας (ολοκλήρωση υποδοµών στο λιµένα 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’). 

§ Αναβάθµιση - ανάπλαση αστικού λιµένα Καβάλας (ολοκλήρωση έργων υποδοµής, 

εξυπηρέτηση κρουαζιέρας, µαρίνων σκαφών αναψυχής). 

2. Το λιµενικό σύστηµα της Καβάλας (αστικός λιµένας Καβάλας, εµπορικός λιµένας 

Φίλιππος Β’, λιµένας Κεραµωτής και λιµένας Ελευθερών) και το λιµάνι της 

Αλεξανδρούπολης,  προτείνεται  να αναλάβουν και οι δύο το ρόλο του Λιµένα/ Πύλη 

Διεθνούς Εµβέλειας όπως περιγράφεται στη συνέχεια: διεθνές διαµετακοµιστικό - 

εµπορευµατικό κέντρο, κέντρο συνδυασµένων µεταφορών και διεθνής πύλη για τον 

τουρισµό, µε λειτουργίες εµπορευµατικού και επιβατικού λιµένα, αλιευτικού 

καταφύγιου, µαρίνας σκαφών αναψυχής, κρουαζιέρας και έδρας ναυταθλητικών 

δραστηριοτήτων. Οι δύο λιµένες µπορούν να λειτουργήσουν µε συνέργεια και 

                                                        
2 Είναι σηµαντικότατο λάθος η αναφορά στο τεύχος 1 της µελέτης (σελ 141) ότι ο Λιµένας 
Αλεξανδρούπολης εντάσσεται στο εκτεταµένο ΔΕΔ-Μ, καθώς µε την τελευταία αναθεώρηση των ΔΕΔ-
Μ (Νοέµβριος του 2013) ο λιµένας βρίσκεται εκτός Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). 
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συµπληρωµατικότητα δηµιουργώντας  διάδροµο πολυτροπικών µεταφορών για τη 

σύνδεση των λιµένων του βορειοανατολικού Αιγαίου µε τους λιµένες της Μαύρης 

θάλασσας και τον Δούναβη, προσφέροντας έτσι µια εναλλακτική διαδροµή προς τα 

στενά του Βοσπόρου, όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συµφόρηση. 

3. Ο λιµένας του Πόρτο Λάγους κρίνεται σκόπιµο να διατηρήσει τη λειτουργία του ως 

εµπορευµατικό λιµάνι µικρής κλίµακας, παράλληλα να αναδείξει το ρόλο του ως 

αλιευτικό, τουριστικό και επιβατικό λιµάνι της περιοχής και ως εκ τούτου να µην 

υιοθετηθεί η κατεύθυνση που δίνεται από το  υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ για 

αποµάκρυνση των οχλουσών εµπορευµατικών δραστηριοτήτων (άρθρο 14, κεφ. 3). 

4. Σε ότι αφορά στις συνδέσεις των λιµανιών µε τα νησιά του βορείου Αιγαίου χρειάζεται 

να αφαιρεθεί το σηµείο που αναφέρεται στη θαλάσσια σύνδεση της Περιφέρειας µε τις 

Σποράδες  (άρθρο 3, κεφ. Β) και να προστεθεί η σύνδεσή της µε τη Θάσο, τη 

Σαµοθράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως Λήµνο, Μυτιλήνη, Χίο και 

Ρόδο. Επίσης πρέπει να διορθωθεί η αναφορά µόνο στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης 

για την ανάπτυξη αξιόπιστων θαλάσσιων ή εναέριων συνδέσεων (µέσω υδροπλάνων)  

µε τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Κρίνεται σκόπιµο ο τοµέας των µεταφορών στην 

Περιφέρεια να συµπληρωθεί µε δίκτυο µεταφορών µε υδροπλάνα, για την σύνδεση 

κυρίως των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, µε τα λιµάνια Καβάλας και 

Αλεξανδρούπολης. 

5. Επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητο να γίνουν επενδύσεις εκσυγχρονισµού των 

αλιευτικών λιµένων της περιοχής, κυρίως µε εξοπλισµό που θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη του αλιευτικού επαγγέλµατος. Παράλληλα, µπορεί να αξιοποιηθεί η 

υφιστάµενη υποδοµή των λιµένων και των αλιευτικών καταφυγίων της περιοχής, µε 

τις απαραίτητες παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού, για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

τουρισµού µε σκάφη (µαρίνες). 

6. Προτείνεται σε θαλάσσιες περιοχές µε χαρακτηριστικά φυσικών λιµένων να 

δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις (πλωτές ή χερσαίες) ελλιµενισµού τουριστικών 

σκαφών µε στόχο την προσέλκυση τουριστών. 

7. Ο λιµένας Αλεξανδρούπολης διαθέτει µια από τις µεγαλύτερες θεσµοθετηµένες 

χερσαίες ζώνες λιµένων στη χώρα, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει ολοκληρωθεί το 

θέµα της απαλλοτρίωσης της. Συνεπώς δεν τίθεται θέµα «επέκτασης» αλλά 

οριστικοποίησης του ζητήµατος των απαλλοτριώσεων. 
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8. Κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση των πλωτών αγκυροβολίων στη θαλάσσια περιοχή της 

Βάσσοβας καθώς έχει κατασκευαστεί το κοντινό λιµάνι Φίλιππος Β’ όπου µπορεί να 

γίνεται εκφόρτωση πετρελαιοειδών µε ασφαλή τρόπο. 

9. Κρίνεται σκόπιµο το σχέδιο ΥΑ να συµπληρωθεί ως ακολούθως: 

§ Να τονιστεί περισσότερο ο ρόλος του Λιµένα Κεραµωτής3 (κύριος λιµένας 

µετάβασης στη Θάσο) και του Λιµένα Ελευθερών (σηµαντικές προοπτικές σε 

περιφερειακό επίπεδο). Επιπλέον, να διορθωθεί η περιγραφή που αφορά το ρόλο 

του Λιµένα Ελευθερών ως εξής: «Το λιµάνι των Ελευθερών – Περάµου, που 

εξυπηρετεί αλιευτική, µικρή εµπορική κίνηση και ελλιµενισµό µικρών σκαφών 

αναψυχής» 

§ Να αναφερθεί ότι στον οικισµό Σκάλα Καλλιράχης έχει εκπονηθεί µελέτη 

αναβάθµισης του λιµένα, η οποία αλλάζει άρδην τη φυσιογνωµία του οικισµού, 

µετατρέποντάς τον σε πόλο έλξης σκαφών αναψυχής. 

§ Να προβλεφθεί στο σχέδιο ΥΑ η βελτίωση του λιµανιού της σκάλας Ποταµιάς ως 

αλιευτικού καταφυγίου και η ανάγκη κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου στην Ν. 

Καρβάλη Καβάλας. 

§ Να προβλεφθεί στο σχέδιο ΥΑ η αλλαγή της χωροθέτησης του Αλιευτικού 

Καταφυγίου Ιµέρου αφού η σηµερινή του θέση δεν είναι λειτουργική. 

§ Στους λιµένες τοπικής σηµασίας χρειάζεται να γίνει αναφορά στο Φανάρι, τη Νέα 

Ηρακλείτσα καθώς και την Κάριανη. 

V. Αεροδρόµια 

1. Σε ότι αφορά στην ανάλυση των αερολιµένων ο χαρακτηρισµός στους χάρτες πρέπει 

να ταυτίζεται µε το χαρακτηρισµό που αναφέρεται στο άρθρο 14, κεφ. 4. 

2. Δεν γίνεται καµία αναφορά στο σχέδιο ΥΑ για το προγραµµατιζόµενο ελικοδρόµιο στη 

Σαµοθράκη όπως αυτό αποτυπώνεται στο χάρτη Π.2β. 

3. Να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής σύγχρονου ελικοδροµίου στο Βόρειο Έβρο. 

4. Κρίνεται σκόπιµη η αξιοποίηση της δυνατότητας ανάπτυξης εµπορευµατικών 

αεροµεταφορών CARGO των δύο αερολιµένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας για 

µεταφορά π.χ. ευαίσθητων προϊόντων (ιχθυηρά, φρούτα).  

                                                        
3 Στις σελίδες 148 και 149 του σχεδίου ΥΑ ο κόλπος της Κεραµωτής αναφέρεται 
λανθασµένα ως κόλπος της Καλαµωτής. 
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VI. Χωρική Διάρθρωση – Οικιστικό Δίκτυο 

1. Σύµφωνα µε το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 128Α/03.07.2008) το δίπολο Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης  περιλαµβάνεται 

στους πρωτεύοντες εθνικούς πόλους, η Καβάλα στους δευτερεύοντες εθνικούς 

πόλους και η Δράµα και η Ξάνθη στου λοιπούς εθνικούς πόλους. Το σχέδιο ΥΑ 

προτείνει επιπλέον τον καθορισµό λειτουργικού – αστικού διπόλου Καβάλας – Δράµας. 

Σύµφωνα µε τις προτάσεις των φορέων και την επεξεργασία τους από την Οµάδα 

Εργασίας δεν προέκυψε ενιαία συντονισµένη γνώµη για το θέµα αυτό. 

Διαµορφώθηκαν οι εξής τρεις απόψεις:  

(α) Διατήρηση του δίπολου Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης και αναβάθµιση του ρόλου 

των αστικών κέντρων Καβάλας, Δράµας, Ξάνθης ως πρωτευόντων εθνικών πόλων, 

στο πλαίσιο συγκρότησης ενός ενιαίου αναπτυξιακού πόλου. Η πρόταση αυτή 

υποστηρίχτηκε από την πλειονότητα των εκπροσώπων των φορέων.  

(β) Ενίσχυση του διπόλου ανάπτυξης Κοµοτηνή- Αλεξανδρούπολη µε την ένταξη της 

Ξάνθης και δηµιουργία αναπτυξιακού τριπόλου Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη. 

(γ) Αναβάθµιση του ρόλου των αστικών κέντρων Δράµας και Ξάνθης σε 

δευτερεύοντες εθνικούς πόλους και τη συγκρότηση ενός ενιαίου λειτουργικού-

αναπτυξιακού πόλου (τρίπολο) αποτελούµενο από τα αστικά κέντρα Καβάλας-

Δράµας-Ξάνθης. 

Επισηµαίνεται ότι όποια άποψη υιοθετηθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο  

αποσκοπεί στο να υιοθετηθεί ως ανάδραση (πρόταση τροποποίησης) προς το Γενικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α/03.07.2008) 

σύµφωνα µε το άρθρο 23 του σχεδίου της ΥΑ του ΠΠΧΣΑΑ της ΠΑΜΘ. 

2. Προτείνεται η συγκρότηση ενός ενιαίου λειτουργικού-αναπτυξιακού πόλου (δίπολο) 

αποτελούµενο από τα αστικά κέντρα Διδυµοτείχου-Ορεστιάδας µε την κατάταξη του 

Διδυµοτείχου στο 5ο επίπεδο οικιστικού δικτύου και τον χαρακτηρισµό του ως 

Πρωτεύον Περιφερειακό Αστικό Κέντρο. 

3. Προτείνεται η συγκρότηση ενός ενιαίου λειτουργικού-αναπτυξιακού πόλου (δίπολο) 

αποτελούµενο από τα αστικά κέντρα 6ου επίπεδου Δοξάτου-Καλαµπακίου ως 

Δευτερεύον Περιφερειακό Αστικό Κέντρο και Τοπικό Αναπτυξιακό Κέντρο. 

4. Δεδοµένου του γεγονότος ότι η Περιφέρεια εµφανίζει δραµατική καθυστέρηση ως 

προς την υλοποίηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, µε άµεση συνέπεια τη δηµιουργία πολλών 

προβληµάτων από την έλλειψη του υποκείµενου σχεδιασµού, κρίνεται απαραίτητο η 

εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (πρώην ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) σε επίπεδο 
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Καλλικρατικών Δήµων να αποτελεί ανάγκη πρώτης προτεραιότητας για την τοπική 

αυτοδιοίκηση και όχι δεύτερης ή µακροπρόθεσµης όπως χαρακτηρίζεται στο σχέδιο 

ΥΑ. 

5. Σε συνέχεια της παραπάνω επισήµανσης χρειάζεται να αναφερθεί η αναγκαιότητα 

εκπόνησης ρυµοτοµικών σχεδίων εφαρµογής (ΡΣΕ) που θα υλοποιηθούν την επόµενη 

15ετία. 

6. Τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ) πρέπει να µην ταυτίζονται 

µε τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, όπως για παράδειγµα επιχειρείται στο 

άρθρο 22, αλλά να συσχετίζονται µε τις προωθούµενες πολιτικές και προγράµµατα 

(ΟΧΕ, ΒΑΑ κλπ). Στα προτεινόµενα ΣΟΑΠ στο Κεφ.Β του άρθρου 17 προτείνεται να 

ενταχθούν και άλλοι οικισµοί όπως  ο Λιµένας Θάσου, η Ορεστιάδα, το Διδυµότειχο 

κ.α., αλλά σε κάθε περίπτωση η εκπόνηση των ΣΟΑΠ θα πρέπει να προτείνεται µετά 

από ιεράρχηση των αναγκών των αστικών και ηµιαστικών κέντρων της Περιφέρειας.  

7. Το Τόξο Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων προτείνεται να επεκταθεί 

ανατολικά έως τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ζώνης, όπως άλλωστε 

παρουσιάζεται στο Χάρτη Π.2.α «Χωροταξική Οργάνωση Περιφέρειας». Γενικά το 

Τόξο Υγροβιότοπων και Αρχαιολογικών Χώρων χαρακτηρίζεται από περιορισµένη 

έκταση και περιορισµένη ενσωµάτωση αρχαιολογικών χώρων. Ουσιαστικά 

περιορίζεται γεωγραφικά στα όρια του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ, αδυνατώντας να 

συγκεντρώσει µια κρίσιµη αναπτυξιακή µάζα που θα αποτελέσει τη βάση για το 

σχεδιασµό µιας Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης κατά τα πρότυπα του νέου ΕΣΠΑ 

(2014-2020). Η προτεινόµενη συγκρότηση του Τόξου Υγροβιοτόπων και 

Αρχαιολογικών Χώρων κρίνεται σκόπιµο να λάβει υπόψη τις πρωτοβουλίες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάδειξη και αξιοποίηση των µνηµείων και του φυσικού 

περιβάλλοντος µε άξονα την Αρχαία Εγνατία. 

8. Το Τόξο Ποταµού Νέστου / Ορεινής Ροδόπης προτείνεται να επεκταθεί δυτικά ώστε 

να καλύψει το σύνολο του Δήµου Κ. Νευροκοπίου (περιλαµβάνοντας ουσιαστικά και 

το σύνολο της Αναπτυξιακής Ενότητας 1) και µπορεί να αποτελέσει τη βάση για το 

σχεδιασµό Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (2014-

2020) καθώς διαθέτει κρίσιµους πόρους (φυσικούς, πολιτιστικούς, ανθρώπινους και 

οικονοµικών  δραστηριοτήτων).  

9. Κρίνεται σκόπιµο να ενταχθεί η περιοχή κατά µήκος του άξονα Δέλτα Έβρου-ποταµός 

Άρδας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ("τόξο") τουριστικής ανάδειξης λόγω της ιδιαίτερης 

οικοτουριστικής και πολιτιστικής αξίας της περιοχής. 
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10. Προτείνεται να εξεταστεί εάν υπάρχει δυνατότητα  να επιτρέπονται ιχθυοκαλλιέργειες 

και υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή επιρροής αερολιµένα Καβάλας, διότι βάσει του 

άρθρου 18  παρ. 4.4. δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων και 

δραστηριοτήτων. 

11. Στο άρθρο 12 χρειάζεται να προστεθούν τα ακόλουθα: 

§  Στην παρ. 12.2 στην περιγραφή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης 

(Ε.Π.Ο.Ρ.) να αναφερθεί η υποενότητα του Βώλακα, το Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6 

καθώς και οι δρόµοι προς Θερµιά-Φρακτό και προς Πρασινάδα. Επισηµαίνεται ότι 

το Παπίκιο Όρος και τα Αρριανά δεν βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού 

Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. 

§  Στην παρ. 12.2 στις επιµέρους ανθρωπογεωγραφικές ενότητες να προστεθεί το 

όρος Σύµβολο λόγω των παραγωγικών δυνατοτήτων του. 

§  Στην παρ. 12.3 στις περιοχές εντατικής και εκτατικής γεωργίας να προστεθούν τα 

Τενάγη Φιλίππων ως εκτάσεις που έχουν προκύψει από εγγειοβελτιωτικά έργα 

ελών και ρεµάτων περιφερειακών υγροτοπικών ζωνών. 

12. Στο άρθρο 13 χρειάζεται να προστεθούν τα ακόλουθα: 

§  Στον πίνακα 6 να αναφερθεί η Δ.Ε. Ν.Σιδηροχωρίου στο Δήµο Κοµοτηνής. 

§  Στην Αν. Εν. 2 Δήµος Προσοτσάνης  να αναφερθεί το ΒΙΟΠΑ Προσοτσάνης. 

§  Η Αν. Εν. 3 ΔΕ Δράµας να συµπληρωθεί ως ζώνη θερµοκηπιακών υποδοµών. 

§  Η Αν. Εν. 4 Δήµος Δοξάτου-ΔΕ Νικηφόρου να συµπληρωθεί ως Ζώνη οινικής 

παραγωγής και Ζώνη µε δυνατότητα εξόρυξης µαρµάρου στον ορεινό όγκο των 

Κυργίων. 

§  Στην Αν. Ε. 5 ΔΕ Παρανεστίου-ΔΕ Σιδηρόνερου-ΔΕ Σταυρούπολης  να γίνει 

αναφορά στις Ιαµατικές Πηγές Θερµιών.  

§  Στην Αν. Εν. 6 Δήµος Καβάλας να προστεθεί ότι η Καβάλα συνδέεται µε σχέσεις 

προαστιακής εξάρτησης µε την Νέα Ηρακλείτσα και τη Νέα Πέραµο, οικισµών του 

Δήµου Παγγαίου, όχι µόνο όσον αφορά τον τουρισµό και Β΄ κατοικία αλλά και τη 

µόνιµη κατοικία.  

§  Στην Αν. Εν.7 Δήµος Παγγαίου να προστεθεί το όρος Σύµβολο στις ορεινές ζώνες 

καθώς και να αναφερθεί ότι ο Δήµος λειτουργεί και ως περιοχή Α΄ κατοικίας (όχι 

µόνο Β΄) για την πόλη της Καβάλας, ενώ λειτουργεί, σε µεγάλο βαθµό, ως 

περιοχή Β΄ κατοικίας για τη Δράµα και τις Σέρρες και σε µικρότερο βαθµό για την 

Θεσσαλονίκη. Επίσης για την πόλη της Ελευθερούπολης να σηµειωθεί η 
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δυνατότητα ανάπτυξης της γεωθερµίας (και για ιαµατικό τουρισµό), της 

οικοανάπτυξης (µεταποίηση γεωργικών προϊόντων), του εναλλακτικού τουρισµού, 

του ορεινού, του πολιτιστικού, του θρησκευτικού τουρισµού κ.α. Τέλος να 

διορθωθεί η λέξη «Μυριόφυτος» στο σωστό «Μυρτόφυτο». 

§  Η Αν. Εν. 12 Δήµος Τοπείρου-Δήµος Αβδήρων να συµπληρωθεί ως προς την 

αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου Νέας Κεσσάνης για την ανάπτυξη της 

λουτροθεραπείας και την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού. 

§  Η Αν. Εν. 16 ΔΕ Σαπών-Δήµος Αρριανών να αναφέρει τη  λειτουργία 

παραρτήµατος της ΑΣΠΑΙΤΕ που δέχεται σπουδαστές από ολόκληρη την Ελλάδα. 

§  Η Αν. Εν. 17 Δήµος Αλεξανδρούπολης να συµπληρωθεί µε τον ορισµό της ΔΕ 

Φερών ως ζώνη αγροτικής ανάπτυξης. 

§  Η Αν. Εν. 19 Βόρειος Έβρος να συµπληρωθεί ως ακολούθως : 

α) Η Ζώνη ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και έρευνας (Τµήµατα ΔΠΘ) και σύνδεσής 

τους µε την τοπική παραγωγή, να  συµπεριλάβει το ΤΕΙ ΑΜΘ και τη Σχολή 

Αστυφυλάκων Διδυµοτείχου. 

β) Στην παράγραφο που αναφέρεται στη Βελτίωση της αστικής βιωσιµότητας µε 

σηµαντικές παρεµβάσεις στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην 

Ορεστιάδα, χρειάζεται οι ανωτέρω παρεµβάσεις να αφορούν εξίσου το 

Διδυµότειχο και την Ορεστιάδα. 

γ) Στα τοπικά κέντρα πεδινού χώρου να προστεθεί και το Πύθιο (σιδηροδροµική 

πύλη προς Τουρκία – Ασιατικές χώρες) και στον ορεινό χώρο να προστεθούν το 

Αλεποχώρι, η Δόξα, το Ασπρονέρι και ο ορεινός όγκος Τριγώνου στο Βόρειο Έβρο 

(περιοχή Πετρωτών και Πενταλόφου). 

δ) Να προταθεί ως ζώνη εναλλακτικού τουρισµού. 

§  Στην Αν.Εν.20 Δήµος Σαµοθράκης να επαναδιατυπωθεί ο ορισµός του χαρακτήρα 

της ανάπτυξης διότι πρέπει να ακολουθηθεί πιο δυναµική κατεύθυνση ανάπτυξης 

του εναλλακτικού τουρισµού µε στροφή στην ποιότητα. 

13. Στο άρθρο 17 χρειάζεται να προστεθούν τα ακόλουθα: 

§  Στο κεφ. Α. παρ. 2 «Τόξο Νέστου - Ορεινός Όγκος Δυτικής Ροδόπης» να 

αναφερθεί το Δάσος Φρακτού (Παρθένο Δάσος), το Δασικό Χωριό Ελατιάς 

(πρόβλεψη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων),  το Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6, το 

ΚΠΕ Παρανεστίου και ο αναπτυξιακός του ρόλος (οικισµός Μεσοχωρίου, Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας κλπ).  Επιπλέον να προβλεφθούν πολεοδοµικές ρυθµίσεις 
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(πολεοδοµικές µελέτες, οριοθετήσεις, επεκτάσεις) σε όσους οικισµούς υπάρχει 

ανάγκη  

§  Στο κεφ. Α. παρ. 4. «Άξονας Δράµας-Καβάλας» το προτεινόµενο ΠΕΧΠ κατά µήκος 

του άξονα να συµπληρωθεί µε τον οικισµό Καλαµπακίου. Επίσης να προστεθεί στο 

τέλος των προτεινόµενων δράσεων «Η εκπόνηση Master Plan τουρισµού για τους 

Φιλίππους ενόψει της υποψηφιότητας των Φιλίππων ως Μνηµείο της UNESCO». 

§  Στο κεφ. Α. παρ. 6 «Ανατολικά Παράλια Καβάλας» στο πρώτο bullet να διαγραφεί 

η εντός της παρενθέσεως αναφορά «πιθανά σε συνδυασµό µε την αποµάκρυνση 

της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων». Επίσης να αντικατασταθεί το τέταρτο 

bullet ως ακολούθως µε «Η εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας και έρευνα 

εναλλακτικών χαράξεων για την περαιτέρω συνέχιση της σιδηροδροµικής γραµµής 

και σύνδεση της Καβάλας µε τη Θεσσαλονίκη  και αυτή της Δράµας – Καβάλας. Στα 

πλαίσια της λειτουργίας του αστικού τριπόλου Δράµας-Καβάλας- Ξάνθης, η 

σιδηροδροµική σύνδεση Καβάλας –Δράµας µπορεί να λειτουργήσει ως προαστιακή 

γραµµή». 

14. Κρίνεται σκόπιµο, όπου αυτό αναφέρεται στο κείµενο του σχεδίου της ΥΑ: 

§ Ο άξονας "Δράµα-Λιβαδερό-Σιδηρόνερο-Σκαλωτή" να έχει ως τελικό προορισµό το 

Δασικό Χωριό Ελατιάς. 

§ Στο θύλακα Μικροκλεισούρα-Ποταµοί -Μικροµηλιά να προστεθεί σύνδεση προς 

δάσος Σηµύδας. 

VII. Φυσική και Πολιτιστική Κληρονοµιά 

1. Δεν αναδεικνύονται τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα του ορεινού χώρου, 

δεν αναλύεται επαρκώς ο µεγάλος δασικός πλούτος της ΠΑΜΘ και η σηµαντική 

συµβολή που έχει ή µπορεί να αναπτύξει περαιτέρω η δασοκοµία και η υλοτοµία στην 

παραγωγική διαδικασία. Επίσης δεν προκύπτει µε σαφήνεια ότι τίθεται ζήτηµα  

διαχείρισης  των δασών  της Περιφέρειας (όπως αποσπασµατικά αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 8 που αφορά την κτηνοτροφία). 

2. Επισηµαίνεται ότι η αποτύπωση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της µελέτης 

είναι ελλιπής, ως εκ τούτου προτείνεται η συµπλήρωση και διόρθωση των σχετικών 

άρθρων. Ως παραδείγµατα αναφέρονται τα παρακάτω: 

§ Σε όλο το κείµενο υπάρχει µια πολύ µεγάλη παρανόηση που σχετίζεται µε τον 

αρχ/κο χώρο Ζώνης. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σηµαντικό αυτόνοµο αρχ/κο 

χώρο, που δεν έχει καµία σχέση µε τον αρχ/κο χώρο της Μαρώνειας. Ο αρχ/κος 
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χώρος της Ζώνης απέχει από την αρχαία Μαρώνεια ± 15 χλµ. ανατολικά. Η 

περιοχή από την αρχαία Ζώνη µέχρι την Μάκρη ανατολικά και µέχρι την αρχαία 

Εγνατία Οδό στα βόρεια, αποτελούν το αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας Ζώνης, 

που είναι αυτόνοµο και τελείως διαφορετικό από αυτό της αρχαίας Μαρώνειας .Το 

όνοµα Μεσηµβρία χρησιµοποιούνταν παλιότερα, πριν αποδειχτεί πέραν πάσης 

αµφιβολίας, ότι ο αρχ/κος αυτός χώρος ταυτίζεται µε την αρχαία Ζώνη, την 

σηµαντικότερη από τις αποικίες της Σαµοθράκης.  Επίσης επισηµαίνεται ότι η 

φωτογραφία στην Εικόνα 6 «Άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Μαρώνειας» 

στο Τεύχος 1 είναι λάθος καθώς η συγκεκριµένη φωτογραφία αφορά στον 

αρχαιολογικό χώρο Ζώνης. 

§ Το Διδυµότειχο διαθέτει περισσότερα των δύο µουσείων (Στρατιωτικό, Βυζαντινό, 

Εκκλησιαστικό, Λαογραφικό). 

§ Παραλείπονται από ονοµαστική αναφορά πόροι προς ανάδειξη όπως αναβάθµιση 

Πάρκου Πηγών Αγίας Βαρβάρας Δράµας, ανάδειξη - προστασία- αναβάθµιση 

επισκεψιµότητας και δικτυώσεις Σπηλαίου Αγγίτη Προσοτσάνης, πηγές Μααρά-

Μυλοποτάµου-Κεφαλαρίου, διάσπαρτα πέτρινα γεφύρια και κτίσµατα µνηµεία των 

σιδηροδροµικών σταθµών. 

§ Από τις πόλεις και τα µνηµεία της Εγνατίας Οδού απουσιάζουν ο Αρχαιολογικός 

Χώρος των Φιλίππων, η Καβάλα και το Ακόντισµα. 

§ Από τα ερείπια των αυτοκρατορικών πόλεων απουσιάζουν οι Φίλιπποι, οι Αλυκές 

Θάσου (αρχαίο λατοµείο µαρµάρου) και το Ακόντισµα. 

§ Να συµπεριληφθεί µεσοπρόθεσµα η ολοκλήρωση και λειτουργία του Μουσείου 

Καπνού Ξάνθης. 

§ Στους φυσικούς πόρους να προστεθούν το Δάσος Μεταξάδων, το Άλσος και 

τεχνητή λίµνη Τσίγγλας, τα σπήλαια λόφου Καλέ, ο οικισµός Πραγγί και ανάδειξη 

αυτού ως «Χωριό των πελαργών του Δήµου Διδυµοτείχου», οι Πηγές Δήµου 

Δοξάτου. 

§ Προτείνεται να συµπεριληφθούν στα Κρατικά µουσεία: το Βυζαντινό Μουσείο 

Διδυµοτείχου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαµοθράκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Θάσου, το Αρχαιολογικό Μουσείο των Φιλίππων και το Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Αλεξανδρούπολης (υπό κατασκευή). 

§ Στα µουσεία εθνικής σηµασίας να προστεθεί το υπό ίδρυση µουσείο Λίσσε του 

Δήµου Κάτω Νευροκοπίου, το µουσείο Καραθεοδωρή και το Εκκλησιαστικό 
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µουσείο Κοµοτηνής – Ιµαρέτ του Δήµου Κοµοτηνής, το Ιστορικό και Λαογραφικό 

Μουσείο Νέας Ορεστιάδας. 

§ Προτείνεται να συµπεριληφθούν στα Θεµατικά µουσεία: το Ιστορικό Μουσείο 

Αλεξανδρούπολης, το Μουσείο Καπνού Καβάλας, το Ιστορικό – Εθνολογικό 

Μουσείο Ελλήνων της Καππαδοκίας, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Διδυµοτείχου, το 

Λαογραφικό Μουσείου Διδυµοτείχου, το Στρατιωτικό Μουσείο Διδυµοτείχου και η 

Δηµοτική Πινακοθήκη Διδυµοτείχου. 

§ Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος µε τους αρχαιολογικούς χώρους εθνικής 

σηµασίας που ενδεικτικά περιλαµβάνει: προϊστορικά µνηµεία (Μεγαλιθικά µνηµεία 

της Σαµοθράκης στη θέση Βρυχός, προϊστορικός οικισµός Μικρό Βουνί, 

προϊστορικός οικισµός Αρκαδικού Δράµας, χώρος παλαιοντολογικών ευρηµάτων 

στην περιοχή Πλατανιάς),  αρχαιολογικούς χώρους (Καλής Βρύσης, 

Μεγ.Δοξιπάρας, Πλωτινόπολης, Οφρυνίου, Θάσου, Πλατανιάς, αρχαία πόλη 

Οισύµη), βυζαντινά µνηµεία (Βυζαντινό κάστρο Διδ/χου, Κάστρο Ι.Καντακουζηνού 

στο Πύθιο, Βυζαντινή Ανακτορούπολη στην Νέα Πέραµο, Στάση του Αποστόλου 

Παύλου στη Σαµοθράκη, Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου, Ιερά Μονή Χριστού στα 

Θέρµα Σαµοθράκης, Ιερός Ναός Υπαπαντής στον Πουρνιά Σαµοθράκης, Κάστρο 

της Χώρας στη Σαµοθράκη, Πύργοι των Γατελούζων στην Παλαιόπολη 

Σαµοθράκης, Πύργος του Φονιά στη Σαµοθράκη, πλήθος Μεταβυζαντινών 

εκκλησιών Δήµου Κ. Νευροκοπίου), οθωµανικά µνηµεία (λουτρά Ουρούτς πασά, 

τέµενος Βαγιαζήτ).  

§ Προτείνεται να προστεθεί στους ιστορικούς χώρους εθνικής σηµασίας η Παλιά 

Πόλη της Καβάλας (ΦΕΚ 280/Β/20-4-1970), το Ιστορικό Κέντρο της Δράµας, οι 

τρεις χαρακτηρισµένοι ως «ιστορικοί τόποι» προσφυγικοί συνοικισµοί στην πόλη 

της Καβάλας των Πεντακοσίων, των Χιλίων και των Δεκαοκτώ (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/10-

10-2013), ο κηρυγµένος ιστορικός τόπος της Ελευθερούπολης. Επισηµαίνεται ότι 

το Π.Δ. χαρακτηρισµού των παραδοσιακών οικισµών περιλαµβάνεται στο ΦΕΚ 

594/Δ/13-11-1978). 

§ Λείπουν από τις προτάσεις πολιτισµού-τουρισµού οι γιορτές του Σουφλίου: γιορτή 

του µεταξιού, γιορτή του τσίπουρου και οι πετυχηµένες θερινές γιορτές του 

Τυχερού. 

3. Οι αναφορές στις κατηγορίες τοπίων του άρθρου 21 θα πρέπει να επανεξετασθούν. 

Ειδικότερα: 
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§ Η «Ζώνη Έβρου και η πεδιάδα Ορεστιάδας: Δέλτα Έβρου» πρέπει να διορθωθεί 

στην ονοµασία της διότι το Δέλτα του Έβρου δεν έχει καµία σχέση µε την πεδιάδα 

της Ορεστιάδας χωρικά (απέχουν περί τα 120 χλµ.).  Επίσης, απουσιάζει η 

περιοχή του Δάσους Δαδιάς - Λευκίµµης. Θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί ως 

«Ζώνη Έβρου, κοιλάδα Ερυθροποτάµου Διδυµοτείχου και πεδιάδα Ορεστιάδας: 

Δέλτα Έβρου» 

§ Η «Ζώνη Κάµπου Ξάνθης-Κοµοτηνής», η οποία αναφέρεται στο σχέδιο ΥΑ ως 

Τοπίο ιδιαίτερης Εθνικής σηµασίας και περιλαµβάνει την Μαρώνεια-Μεσηµβρία, 

πρέπει να διορθωθεί στην ονοµασία της διότι η Μεσηµβρία ανήκει στην ΠΕ Έβρου. 

§ Στη «Ζώνη Ορεινού Όγκου Ροδόπης» γίνεται αναφορά µόνο στην κατοικηµένη 

Ζώνη Β ΟΠΒΑΟΡ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η ζώνη του ΕΠΟΡ: Φρακτό, 

Σηµύδα, Ελατιά κλπ. 

4. Η κατάταξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων πρέπει να επανεξεταστεί 

λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια που έγιναν από διάφορους φορείς. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

§ Οι φυσικοί πόροι Δάσος Φρακτού, Δάσος Ελατιάς, Δάσος Τσίχλας Χαϊντους-

Γυφτόκαστρο Ξάνθης, Δάσος Σηµύδας και Φαλακρό Όρος να περιληφθούν στους 

φυσικούς πόρους διεθνούς σηµασίας.  

§ Να χαρακτηριστεί το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς -Λευκίµης-Σουφλίου ως 

φυσικός πόρος "Διεθνούς σηµασίας" και όχι "Εθνικής σηµασίας" καθώς εντάσσεται 

στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.  

§ Τόσο η περιοχή του Δάσους Κοτζά Ορµάν (καλύτερα να χρησιµοποιείται η 

ελληνική ονοµασία «Παραποτάµιο Δάσος Νέστου») όσο και η λίµνη Βιστωνίδα 

αναφέρονται ως φυσικοί πόροι περιφερειακής σηµασίας, αν και είναι ενταγµένα 

σε διεθνείς συνθήκες εξαιτίας της µεγάλης εθνικής αλλά κυρίως της διεθνούς τους 

σηµασίας. 

§ Προτείνεται να προστεθεί στους φυσικούς πόρους διεθνούς σηµασίας το Παρθένο 

Δάσος Κεντρικής Ροδόπης (Παρανέστι).  

§ Προτείνεται να προστεθεί στους φυσικούς πόρους περιφερειακής σηµασίας το 

όρος Παγγαίο και το Δάσος της Ληµνιάς. 

§ Αναφορικά µε τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται στα όρια του 

Εθνικού Πάρκου οροσειράς Ροδόπης θα πρέπει να ενταχθούν στους 

χαρακτηριζόµενους Διεθνούς Σηµασίας και όχι σε αυτούς της "περιφερειακής 

σηµασίας". 
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5. Η κατάταξη των τοπίων µε βάση τη σηµασία τους πρέπει να επανεξεταστεί 

λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια που έγιναν από διάφορους φορείς. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

§ Ο Νέστος αναφέρεται ως Τοπίο Εθνικής Σηµασίας, παρά την ένταξή του σε διεθνή 

καθεστώτα προστασίας, ακριβώς λόγω της διεθνούς σηµασίας του. 

§ Στη Χωρική Ενότητα Τοπίων Διεθνούς Σηµασίας να προστεθεί η Χωρική Ενότητα 

του Πυρήνα Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. 

§ Προτείνεται να προστεθεί στο Πίνακα 10 «κατηγορίες τοπίων µε βάση την αξία 

τους» το όρος Παγγαίο. 

§ Να γίνει αναφορά στο µεγάλο ποτάµιο σπήλαιο στην κοιλάδα του ποταµού Αγγίτη 

του Δήµου Προσοτσάνης. 

6. Κρίνεται σκόπιµο η αναφορά στις προστατευόµενες περιοχές να γίνεται σε όλο το 

κείµενο του σχεδίου ΥΑ µε το ίδιο τρόπο και να είναι σε αντιστοιχία µε τα ΦΕΚ 

ορισµού τους. Έτσι το Εθνικό Πάρκο υγροβιότοπων ΑΜΘ να αναφέρεται ως Εθνικό 

Πάρκο ΑΜΘ και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου να αναφέρεται ως Εθνικό Υγροτοπικό 

Πάρκο Δέλτα Έβρου. 

7. Προτείνεται τα δύο σχέδια διαχείρισης που προβλέπονται στην Αναπτυξιακή Ενότητα 

1 Δήµος Κάτω Νευροκοπίου να είναι ένα λόγω αλληλεπικάλυψης των περιοχών 

Natura. 

8. Επισηµαίνεται  ότι ο κάθετος άξονας  Ξάνθης-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

διέρχεται από την  ζώνη Β2 του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης µε µόνιµη 

παρουσία καφέ αρκούδας. 

9. Δεν γίνεται καµία αναφορά σε αγροδασικά τοπία τα οποία αναγνωρίζονται από την ΕΕ 

ως αγροτική γη "Υψηλής Φυσικής Αξίας" και εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς 

διαχείρισης µε επιδοτούµενα πακέτα στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

10. Στο άρθρο 20, σελ 159, στο κεφάλαιο Γ. Συµπληρωµατικά δίκτυα και διαδροµές 

χρειάζεται να προστεθούν κάτω από το bullet «Πολιτιστικές διαδροµές αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος …… µνηµείων» τα κάτωθι:  

§ Δίκτυο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων – Βαπτιστήριο Λυδίας – Πηλοθεραπευτήριο 

Κρηνίδων – Κρηνίδες – Αρχαιολογικός χώρος Ντικιλι Ντας – Βραχογραφίες – 

Παλαιά Πόλη Καβάλας – Βήµα Αποστόλου Παύλου- Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας 

– Αρχαιολογικός χώρος Αµφίπολης – Αρχαιολογικός χώρος Ακοντίσµατος – 



Εισήγηση ΠΠΧΣΑΑ ΠΑΜΘ – Β1 Στάδιο  25 

Αρχαιολογικός χώρος Λιµένας Θάσου – Αρχαιολογικός χώρος Αλυκών Θάσου – 

Μεταλλεία Θάσου. 

11. Προτείνεται να προστεθεί το δίκτυο περιβαλλοντικής/φυσιολατρικής σηµασίας: 

«Δρόµος του Νερού»-Δάσος Ληµνιάς-Κρανοχώρι-Παλιά Καβάλα. 

12. Προτείνεται να προστεθούν στο δίκτυο πολιτιστικών εκδηλώσεων περιφερειακής 

εµβέλειας η Ονειρούπολη Δράµας, η ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ, το Φεστιβάλ Παπαιωάννου, το 

Kavala Air Sea Show, η Γιορτή της Πεντηκοστής (“ΚΑΛΕ-ΠΑΝΑΗΡ”) στο Διδυµότειχο, η 

µουσική  εκδήλωσης «Πλάι στο Κύµα» στην Κεραµωτή.  

13. Λανθασµένα αναφέρεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ως 

δραστηριότητα Περιφερειακής εµβέλειας στο Δίκτυο πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

14. Κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία «δικτύου αρχαίων θεάτρων» Φιλίππων Καβάλας-

Θάσου και Μαρώνειας προκειµένου ο αρχαιολογικός τουρισµός να αποκτήσει 

περιφερειακή δυναµική. 

15. Προτείνεται  οι καταβόθρες Οχυρού να γίνουν Μνηµείο της Φύσης. 

16. Κρίνεται σκόπιµη η ένταξη της περιοχής των Στενών του Νέστου και του  Αισθητικού 

Δάσους του Νέστου σε κάποιον από τους Φορείς Διαχείρισης, ενώ στα διαχειριστικά 

µέτρα για την περιοχή των Στενών του Νέστου χρειάζεται  να προστεθεί και ο 

τουρισµός. 

17. Ειδικά για το Παγγαίο Όρος επισηµαίνεται ότι υπάρχει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο το 

οποίο κρίνεται σκόπιµο να ληφθεί υπόψη, ώστε προβλεπόµενα έργα και δράσεις να 

ενταχθούν στο χωροταξικό της Περιφέρειας. 

18. Επισηµαίνεται ότι η περιοχή του Κεντρικού Έβρου διαθέτει ένα από τα σηµαντικότερα, 

αρχαιότερα (έως 35 εκατ. Έτη) και εκτεταµένα δάση απολιθωµένων δένδρων στην 

Ευρώπη, εύκολα εκµεταλλεύσιµο. 

VIII. Λοιπή Τεχνική Υποδοµή (άρθρο 15) 

1. Στο κεφ. Β «Δίκτυα και υποδοµές τηλεπικοινωνιών» η ανάλυση είναι ελλιπής και 

απαιτείται να εµπλουτιστεί στη βάση της εξειδίκευσης και ιεράρχησης των 

κατευθύνσεων καθώς περιλαµβάνει γενικές αναφορές. Δεν αναγνωρίζονται βασικά 

προβλήµατα και ελλείψεις τηλεπικοινωνιών στον ορεινό όγκο της ΠΑΜΘ καθώς και οι 

«λευκές περιοχές» του Χάρτη Ευρυζωνικότητας. Επισηµαίνεται επίσης η απουσία από 

το Πρόγραµµα Δράσης παρεµβάσεων στο τοµέα των Δικτύων και Υποδοµών 

Τηλεπικοινωνιών αλλά και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  
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2. Στο κεφ. Γ «Δίκτυα ύδρευσης» η ανάλυση είναι ελλιπής και απαιτείται να 

εµπλουτιστεί στη βάση της εξειδίκευσης και ιεράρχησης των κατευθύνσεων καθώς 

περιλαµβάνει γενικές αναφορές και δεν γίνεται αναφορά στις προτεραιότητες-

κατευθύνσεις των Διαχειριστικών Σχεδίων. 

3. Στο κεφ. Δ «Δίκτυα διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και αστικών 

λυµάτων»: 

§  Η ανάλυση για τα Στερεά Απόβλητα χρήζει επικαιροποίησης ως προς την 

υφιστάµενη κατάσταση και δεν λαµβάνει υπόψη της αφενός το αναθεωρηµένο 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, αφετέρου το γεγονός ότι ο ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ 

βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης σε πλήρη συµβατότητα µε το ΕΣΔΑ. Ως 

εκ τούτου το σχέδιο ΥΑ χρειάζεται να επικαιροποιηθεί ως προς την υφιστάµενη 

κατάσταση βάσει της µελέτης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ που εκπονήθηκε την Άνοιξη του 

2015, είναι δε απαραίτητο να αναφέρει ρητά ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων θα χωροθετούνται βάσει των κριτηρίων που θα θέσει ο νέος ΠΕΣΔΑ.  

§  Στην ανάλυση για τα «αστικά λύµατα» δεν είναι κατανοητή η αποσπασµατική 

αναφορά σε ορισµένα έργα του ΠΕΠ και του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

4. Στο κεφ. Ε «Αρδευτικά δίκτυα και έργα διαχείρισης υδάτων-αντιπληµµυρικής 

προστασίας»: 

§  Η ανάλυση του τοµέα «Άρδευση» είναι ελλιπής καθώς απουσιάζει ιεραρχηµένη 

συνοπτική αποτύπωση των αναγκών, απουσιάζουν σηµαντικές παρεµβάσεις, 

όπως αυτές αναλυτικά περιλαµβάνονται στην από 31-12-2014 πρόταση της ΠΑΜΘ 

προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο πλαίσιο σχεδιασµού 

της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Επισηµαίνεται ότι χρειάζεται να 

συµπληρωθεί το σχέδιο ΥΑ ως προς την ολοκλήρωση του σχεδιασµού των 

φραγµάτων του ποταµού Νέστου µε την κατασκευή του αναρρυθµιστικού 

φράγµατος και του ΥΗΣ του Τεµένους. Να γίνει αναφορά στη δυνατότητα 

άρδευσης που παρέχει το φράγµα του ΑΗΣ της ΔΕΗ στην Κοµοτηνή (προβλέπεται 

στην εγκεκριµένη ΜΠΕ του έργου). Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι µικροί 

ταµιευτήρες-λιµνοδεξαµενές προβλέπονται και στη ΠΕ Ροδόπης.  

§  Η ανάλυση του τοµέα «Διαχείριση Υδάτων» θα πρέπει να αποτυπώνει ξεκάθαρα 

τις προτεραιότητες των Σχεδίων Δράσης των Διαχειριστικών Σχεδίων των 

υδατικών διαµερισµάτων 11 & 12, όπως έχουν αποτυπωθεί στα δύο σχετικά ΦΕΚ.  

§  Η ανάλυση του τοµέα «Αντιπληµµυρική προστασία» κρίνεται αναγκαίο να 

συµπληρωθεί µε την αναφορά στην περιοχή του «κάµπου των Τεναγών Φιλίππων» 
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καθώς και του τµήµατος της χαµηλής ζώνης της λεκάνης του ποταµού Αγγίτη (ΠΕ 

Δράµας) και του ρέµατος Μαρµαρά (ΠΕ Καβάλας). Ιδιαίτερα κρίσιµα έργα 

αντιπληµµυρικής προστασίας είναι η προστασία από τις πληµµύρες των ποταµών 

Άρδα και Ερυθροποτάµου, των λεκανών κατάκλισης στην περιοχή των 

καταβοθρών (Οχυρού) του λεκανοπέδιου του Νευροκοπίου, του κάµπου της 

Χρυσούπολης και της Ελευθερούπολης. 

§  Κρίνεται µείζονος σηµασίας η ένταξη του θέµατος της διάβρωσης σε όλη την 

ακτογραµµή της ΠΑΜΘ στη βασική Στρατηγική της Περιφέρειας στο πλαίσιο του 

Χωροταξικού Σχεδιασµού. Στις περιοχές παρέµβασης για την προστασία από την 

διάβρωση προτείνεται να προστεθούν οι ακτές της Θάσου και Τούζλας, η ακτή 

Καλαµίτσας και Περιγιαλίου του Δήµου Καβάλας, η παράκτια περιοχή από τη Νέα 

Πέραµο έως και την παραλία Κάριανης, τα παράλια του Δήµου Μαρωνείας-Σαπών 

και η περιοχή νοτίως της πεδιάδας του Νέστου. 

5. Στις βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να τεθεί η ολοκλήρωση όλων των έργων 

ταµίευσης νερού. Προτείνεται η κατασκευή αρδευτικών δικτύων να προωθείται σε 

περιοχές που κατασκευάζονται ή έχουν ήδη κατασκευαστεί ταµιευτήρες για την 

αξιοποίηση των συλλεγόµενων υδάτων (π.χ φράγµα Μαρµαρά, Φωλιάς).  

6. Κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση των έργων αναδασµού που χρονίζουν. Οι νέοι 

αναδασµοί πρέπει να συνδεθούν µε τα υπόλοιπα εγγειοβελτιωτικά έργα. Επίσης 

σκόπιµο είναι να αναφέρεται ότι όπου γίνονται αναδασµοί θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τους το φυσικό περιβάλλον και να διατηρούνται οι υπάρχοντες φυτοφράχτες ή 

να δηµιουργούνται νέοι µε σχετική πρόβλεψη.  

IX. Πρωτογενής Τοµέας 

1. Ο καθορισµός της ΓΓΥΠ γίνεται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων από την ισχύουσα 

νοµοθεσία που την διέπει. Ως εκ τούτου θεωρείται µη σκόπιµος ο εντοπισµός 

περιοχών ως ΓΓΥΠ εντός του σχεδίου ΥΑ. Όσον αφορά τα αναφερόµενα κριτήρια για 

τον καθορισµό  ΓΓΥΠ  στο άρθρο 16 (σελ. 115) χρειάζεται να διαγραφεί το δ΄ διότι 

έχει καταργηθεί µε την ΚΥΑ 072528/26-01-2011 (ΦΕΚ Β΄1202).  

2. Σε ότι αφορά τη χωροθέτηση θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων, κρίνεται σκόπιµο να 

απαλειφθεί η πρόταση  «…Προτείνεται να εξαντλείται η δυνατότητα χωροθέτησης 

θερµοκηπιακών µονάδων εκτός ΓΓΥΠ…» (άρθρο 16, κεφ. Β). Συµπληρωµατικά 

επισηµαίνεται η έλλειψη καθορισµού «Ζώνης Ανάπτυξης Θερµοκηπιακών 

Εγκαταστάσεων» στην περιοχή της Δράµας (όπου έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν σηµαντικότατες θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις) καθώς και η δυνατότητα 
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ανάπτυξης θερµοκηπιακών πάρκων σε περιοχές της ΠΕ Καβάλας που διαθέτουν 

πλούσιο γεωθερµικό πεδίο (π.χ. Ερατεινό, Ακροπόταµος). 

3. Στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι «Η κτηνοτροφία στην ΠΑΜΘ αναπτύσσεται κυρίως µε τη 

µορφή της ελεύθερης βοσκής σε ζώνες που δεν προσφέρονται για την ανάπτυξη 

εκτατικής γεωργίας και οι οποίες αφορούν κυρίως τους λόφους και τις ορεινές 

περιοχές, αλλά και θέσεις στις παρυφές των οικοτόπων – όπου υφίστανται αστοχίες 

ως προς τη δηµιουργία παραγωγικών γεωργικών εκτάσεων – και σε θέσεις γύρω από 

ηµιορεινούς οικισµούς». Ωστόσο επισηµαίνεται ότι στην Περιφέρεια  

δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (βοοειδών, 

αιγοπροβάτων, χοιρινών και ορνίθων παραγωγής) και στις πεδινές εκτάσεις. Κατά 

συνέπεια χρειάζεται διόρθωση η προαναφερόµενη περιγραφή. 

4. Στο άρθρο 8, παράγραφος 8.2 δίνεται η ακόλουθη κατεύθυνση «Σε συνέχεια και στην 

κατεύθυνση ορθολογικοποίησης αυτού του προτύπου, σε θέσεις που δεν 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη γης υψηλής παραγωγικότητας προωθούνται οι 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κυρίως ελευθέρας βοσκής αλλά και εσταυλισµένης – 

ηµιεσταυλισµένης µορφής, µε περιορισµό µεγέθους και χωρική διασπορά των 

µονάδων, σε συνδυασµό µε µονάδες καθετοποίησης (µονάδες συλλογής, επεξεργασίας 

και προώθησης γάλακτος, σφαγεία, µονάδες επεξεργασίας και δηµιουργίας)». Στο 

άρθρο 16, όσον αφορά τη γεωργία αναφέρεται ότι στις περιοχές  έντονης γεωργικής 

ανάπτυξης «δίδεται κατεύθυνση αποκλειστικής χωροθέτησης δραστηριοτήτων και 

εγκαταστάσεων που έχουν άµεση συνάφεια µε τη γεωργική δραστηριότητα» και «Για 

την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αγροτικών και ηµιαστικών 

οικισµών, δίδεται κατεύθυνση καθορισµού επιλεγµένων ζωνών ανάπτυξης 

αντίστοιχων χρήσεων στην περιφέρεια των οικισµών. Σε αυτές δύνανται να 

χωροθετούνται και οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη µεταποίηση και 

επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων». Όσον αφορά την κτηνοτροφία  «προωθείται 

η παροχή ενισχύσεων για τη δηµιουργία ή τον εκσυγχρονισµό µικρών και µεσαίων 

εγκαταστάσεων µεταποίησης (τυροκοµεία), µε προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές» 

και «Ιδιαίτερα για την περιοχή του Βόρειου Έβρου όπου προβλέπεται ανάπτυξη του 

γεωργοκτηνοτροφικού πλέγµατος, προωθείται ζώνη στοχευµένης αγροτικής 

ανάπτυξης µε τη δηµιουργία ενός ευρύ συνδυασµένου αγροκτηνοτροφικού πάρκου 

(συµπληρωµατικότητα γεωργίας - κτηνοτροφίας). Στην περίπτωση αυτή κρίνεται 

σκόπιµο να εξεταστεί η χωροθέτηση ΠΟΑΠΔ µε δυνατότητες καθετοποίησης της 

παραγωγής στην περιοχή µεταξύ Ορεστιάδας και Διδυµοτείχου». Αντί των 

προαναφερόµενων και µε στόχο όχι µόνο τη διατήρηση της υπάρχουσας παραγωγής  

αλλά και της ενίσχυσής της: 
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§ Θεωρείται αναγκαίο η εγκατάσταση µονάδων µεταποίησης και επεξεργασίας 

αγροτικών προϊόντων (ξηραντήρια, µονάδες προεπεξεργασίας, σιλό αποθήκευσης 

δηµητριακών, διαλογητήρια – συσκευαστήρια φρούτων, ψυγεία, οινοποιία κλπ) 

να επιτρέπεται κοντά στους χώρους παραγωγής, ακόµα και εντός της ΓΓΥΠ, 

περιφερειακά των αγροτικών και ηµιαστικών οικισµών και εντός οργανωµένων 

υποδοχέων. 

§ Η κατεύθυνση που δίνεται στην παράγραφο 8.2 να ενσωµατωθεί στο άρθρο 16 

από όπου προκύπτει ότι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε συνδυασµό µε 

µονάδες επεξεργασίας και µεταποίησης εξαιρούνται από τη ΓΓΥΠ. Συµφωνούµε εν 

µέρει µε τη δοθείσα κατεύθυνση «Παράλληλα προωθείται ο εκσυγχρονισµός των 

κτηνοτροφικών µονάδων (χοιροτροφεία και πτηνοτροφεία), που εντοπίζονται 

διάσπαρτα σε ζώνες έντονης γεωργικής ανάπτυξης και συνδυασµένης 

οικοανάπτυξης µε στόχο να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα από την άσκηση της 

δραστηριότητας και κυρίως τη διαχείριση των αποβλήτων τους» µε την 

επισήµανση ότι αφενός η ανωτέρω κατεύθυνση δεν αφορά µόνο χοιροτροφεία και 

πτηνοτροφεία αλλά όλα τα είδη των κτηνοτροφικών µονάδων, αφετέρου ότι στα 

πλαίσια του εκσυγχρονισµού θα επιτρέπεται και η επέκταση των µονάδων. 

§ Η δοθείσα κατεύθυνση της «παροχής ενισχύσεων για τη δηµιουργία ή τον 

εκσυγχρονισµό µικρών και µεσαίων εγκαταστάσεων µεταποίησης (τυροκοµεία), µε 

προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές» δεν θα πρέπει να προτεραιοποιείται µόνο 

στις ορεινές περιοχές και στα τυροκοµεία. 

§ Επιπλέον τα Σχέδια Διαχείρισης Κτηνοτροφίας  και οι Μελέτες Βοσκοϊκανότητας  

χρειάζεται να επεκταθούν και στις πεδινές περιοχές. 

§ Τέλος, η πρόταση µίας µόνο «περιοχής Αναζήτησης Αγροκτηνοτροφικού Πάρκου 

(ΖΚ)» στο Βόρειο Έβρου κρίνεται ελλιπής. Προτείνεται να δοθεί ως κατεύθυνση να 

διερευνηθεί η σκοπιµότητα χωροθέτησης και δηµιουργίας κτηνοτροφικών πάρκων 

(και όχι αγροκτηνοτροφικών όπως αναφέρεται στο σχέδιο ΥΑ) στην ΠΑΜΘ 

λαµβάνοντας υπόψη την µεταδοτικότητα των ζωονόσων που µαστίζουν την 

περιοχή. 

Με βάση τα προαναφερόµενα το άρθρο 16 χρήζει επαναδιατύπωσης, όσον αφορά την 

παρ.1 που αφορά τη γεωργία  και την παρ.2 που αφορά την κτηνοτροφία. 

5. Αναφέρεται λανθασµένα ότι στη πεδινή ζώνη Κοµοτηνής-Σαπών  τα 10.000 ha είναι 

αρδευόµενα και βρίσκονται στη Περιοχή Ιάσµου, ενώ αντίθετα η αρδευόµενη έκταση 
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είναι τουλάχιστον το 50% της συνολικής έκτασης της παραπάνω ζώνης. Να προστεθεί 

ο Κάµπος Φιλίππων στη λίστα των περιοχών που διαθέτουν αρδευτικά δίκτυα. 

6. Εκλείπει εντελώς το γεγονός ότι στην περιοχή της ΠΕ Δράµας και στις παρυφές του 

Παγγαίου υπάρχουν περιοχές ανάπτυξης αγρών οινοποιητικών ποικιλιών και 

οινοποιείων µε µεγάλη σηµασία και διεθνή εµβέλεια. Δεν γίνεται καµία συγκεκριµένη 

αναφορά για την αξιοποίηση των πολλών οινοποιείων της Περιφέρειας, των κρασιών 

της περιοχής και της καλλιέργειας του αµπελιού που έχει ιστορικές ρίζες στην 

περιοχή από την αρχαιότητα. 

7. Δεν γίνεται αναφορά στο σχέδιο ΥΑ για την εκµετάλλευση του δασικού πλούτου της 

περιφέρειας µε τη σηµαντική συµβολή που έχει ή µπορεί να αναπτύξει περαιτέρω η 

δασοκοµία και η υλοτοµία στην παραγωγική διαδικασία. Προτείνεται η εκµετάλλευση 

της δασικής ξυλείας να αποτελεί ισχυρό πόλο οικονοµικής ανάπτυξης του ορεινού 

όγκου µε ενίσχυση των υποδοµών και µε την παροχή σχετικών κινήτρων για τους 

υλοτόµους. 

8. Στο σχέδιο ΥΑ υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για τη µελισσοκοµία και χρειάζεται να 

συµπληρωθεί µε µέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξή της (ενίσχυση µεταποίησης και 

τυποποίησης του µελιού και των άλλων προϊόντων της µελισσοκοµίας). 

9. Δεν γίνεται καµία αναφορά στην ανάπτυξη της σηροτροφίας στο Δήµο Σουφλίου, 

παρά µόνο σε σχέση µε την ανάπτυξη του τουρισµού (µετάξι). 

10. Δεν γίνεται καµία αναφορά στον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής της Ξάνθης µε 

προϊόντα ειδικού τύπου (καπνά ορεινής περιοχής). 

11. Προτείνεται να δοθεί ως κατεύθυνση  η δηµιουργία δηµοπρατηρίων αγροτικών 

προϊόντων στην Περιφέρεια καθώς και η δηµιουργία ενός πολυθεµατικού πάρκου 

προβολής – διακίνησης αγροτικών προϊόντων µε την κατάλληλη χωροθέτησή του σε 

θέση άµεσης επικοινωνίας µε την Εγνατία Οδό (π.χ. ΣΕΒΑΘ).  

12. Βασική προτεραιότητα πολιτικής και στρατηγικής για τον αγροτικό τοµέα στην 

Περιφέρεια πρέπει να είναι η καινοτοµία, η διασύνδεση της παραγωγής µε την 

έρευνα, η διάχυση αυτών των αποτελεσµάτων και η δια βίου εκπαίδευση των 

παραγωγικών φορέων. Ιδιαίτερα όσον αφορά την καινοτοµία, απαιτείται ο 

εκσυγχρονισµός µε νέες τεχνικές καλλιέργειας  (π.χ. περαιτέρω αξιοποίηση 

γεωθερµικών πεδίων). Σε ότι αφορά τη διασύνδεση της παραγωγής µε την έρευνα, 

στόχος θα πρέπει να είναι η δοκιµή υφιστάµενων καλλιεργειών και ποικιλιών όπως 

και νέων στις επί µέρους περιοχές της ΠΑΜΘ που η κάθε µία έχει τα δικά της 

εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά. Η έρευνα που πραγµατοποιείται σε αυτά µπορεί να 
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συσχετιστεί µε την πρωτογενή παραγωγή και / ή σε συνεργασία µε τους παραγωγούς 

να οδηγήσει σε αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής.  

13. Σε  ότι αφορά την κτηνοτροφία χρειάζεται να γίνει αναφορά στην προώθηση-

ενίσχυση ειδών που είναι συµβατά και µε τη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών, 

όπως τα βουβάλια ή δεν βλάπτουν τα οικοσυστήµατα, όπως τα σαλιγκάρια.  

14. Ο καθορισµός περιοχών ανάπτυξης σύµφωνα µε το Ειδικό Χωροταξικό για τις 

υδατοκαλλιέργειες αφορά κυρίως στις περιοχές υφιστάµενων οστρακοκαλλιεργειών 

(Στρυµωνικός κόλπος, Νέα Πέραµος, Κεραµωτή, Βιστωνικός κόλπος), χωρίς να  

γίνεται καµία αναφορά για την περιοχή της Δράµας όπου υπάρχουν 

ιχθυοκαλλιέργειες στα εσωτερικά νερά (Σιδηρόνερο, Κεφαλάρι) µε έντονα εξαγωγικό 

χαρακτήρα µιας εξ αυτών (οξύρρυγχος –χαβιάρι - Ρωσία). Να προταθεί ως ανάδραση 

για τη διόρθωση του ειδικού χωροταξικού. Αντίστοιχη έλλειψη παρατηρείται και στο 

παρόν σχέδιο ΥΑ, το οποίο και χρήζει συµπλήρωσης (άρθρα 8 και 16). 

15. Θα πρέπει να προχωρήσει ο χωρικός σχεδιασµός µονάδων υδατοκαλλιέργειας στα 

εσωτερικά νερά, όπως έχει προχωρήσει για τα θαλάσσια ύδατα. Επισηµαίνεται ότι και 

οι τρείς ποταµοί του Β. Έβρου προσφέρονται για εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών µε 

διαµόρφωση ειδικών λεκανών πλησίον.  

16. Κρίνεται σκόπιµο να δοθεί ως κατεύθυνση τα αλιευτικά προϊόντα των λιµνοθαλασσών 

της Περιφέρειας να αποκτήσουν ταυτότητα µε απώτερο σκοπό να τους αποδοθεί 

αυξηµένη προστιθέµενη αξία και αναγνωρισιµότητα από τους καταναλωτές. Για την 

αλιευτική εκµετάλλευση των λιµνοθαλασσών είναι απαραίτητη η υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών που θα εξυπηρετούν καλύτερα τη λογική της παραδοσιακής αλιείας, 

χωρίς να αποµακρύνονται από αυτή (πχ τοποθέτηση υδραυλικών συστηµάτων για το 

άνοιγµα- κλείσιµο των πορτών). Παράλληλα απαιτούνται έργα υποδοµών (πχ 

ενίσχυση αναχωµάτων κ.α.).  

17. Είναι απαραίτητο να δοθεί ως κατεύθυνση η εκπόνηση µελετών ορθής διαχείρισης 

των λιµνοθαλασσών για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα των συστηµάτων αυτών (όπως οι προσχώσεις των λιµνοθαλασσών 

και τα φαινόµενα ευτροφισµού). Παράλληλα κρίνεται σκόπιµη η παρακολούθηση της 

ποιότητας των λιµνοθαλασσών (πχ τηλεµετρικά συστήµατα συνεχούς 

παρακολούθησης βασικών παραµέτρων).  

X. Δευτερογενής Τοµέας – Μεταποίηση 

1. Η µελέτη χρειάζεται να διορθωθεί ως προς τον ακριβή αριθµό των υφιστάµενων 

ΒΙΟΠΑ καθώς και των προτεινόµενων από τον υποκείµενο ή υπερκείµενο σχεδιασµό. 
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2. Κρίνεται σκόπιµο να καταγραφούν οι εγκαταστάσεις SEVEZO ανά ΠΕ ώστε να ληφθούν 

υπόψη και να αξιολογηθούν τυχόν επιπτώσεις από τεχνολογικά ατυχήµατα µεγάλης 

κλίµακας (χρήσεις γης και λοιπές δραστηριότητες). 

3. Κρίνεται σκόπιµο να διαγραφεί η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 9 στη ΒΦΛ Καβάλας 

και στη Βιοµηχανία Ζάχαρης ως τα µοναδικά παραδείγµατα υφιστάµενων µεγάλων 

βιοµηχανικών µονάδων εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας για τις οποίες 

προβλέπεται ο σταδιακός µετασχηµατισµός τους σε οργανωµένες περιοχές µε στόχο 

την παραµονή ή επέκταση τους. 

4. Στο πλαίσιο της ανάλυσης για τη χωρική ανάπτυξη της µεταποίησης (άρθρο 9 και 

άρθρο 16), απαιτείται να διευκρινιστεί ποιος έχει την αρµοδιότητα υλοποίησης και 

παρακολούθησης του προτεινόµενου σχεδιασµού (Επιχειρηµατικά Πάρκα, ΕΠΕ, 

ΕΠΕΒΟ).  

5. Κρίνεται σκόπιµο να εξετασθεί η οργάνωση Επιχειρηµατικών Πάρκων Εξυγίανσης στη 

Δυτική είσοδο της Δράµας (διασταύρωση Ξηροποτάµου) καθώς και στην είσοδο προς 

Θεσσαλονίκη και πριν την διασταύρωση µε Περιφερειακή Οδό, διότι υπάρχει ικανός 

αριθµός διάσπαρτων µονάδων µεταποίησης παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

6. Στον δευτερογενή τοµέα και στην περιοχή κατά µήκος του άξονα Καβάλας-Κρηνίδων-

Δράµας θα πρέπει να προστεθεί η Προσοτσάνη µε δεδοµένη την ύπαρξη της ΒΙΠΕ 

Δράµας και στη συνέχεια το ΒΙΟΠΑ Προσοτσάνης. 

7. Στην ΔΕ Καλαµπακίου προτείνεται  η δηµιουργία ΕΠΕΒΟ (Επιχειρηµατικού Πάρκου 

Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης) στην περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως ΒΙΟΠΑ 

Καλαµπακίου (εκτάσεως 490 στρ και ενταγµένη ήδη στο ΓΠΣ Καλαµπακίου). Η 

χωροθέτηση ΕΠΕΒΟ δηµιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα αποδίδει προστιθέµενη αξία στις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η προτεινόµενη θέση του ΕΠΕΒΟ διασφαλίζει την 

προσβασιµότητα σε µεταφορικά δίκτυα (άξονας Δράµας Καβάλας), σε δίκτυο φυσικού 

αερίου και ισχυροποιεί το δίπολο Καλαµπακίου- Δοξάτου.  

XI. Εξόρυξη 

1. Δεν αναφέρεται µε σαφή τρόπο ο αποκλεισµός δραστηριοτήτων µε µείζονες 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις (χρυσός, λιγνίτης, τύρφη) σύµφωνα και 

µε τις εκφρασµένες απόψεις των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερα για την εξόρυξη 

χρυσού (άρθρα 9 και 16, κεφ.Γ) πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δεν συνάδει µε το 

αναπτυξιακό πρότυπο της περιφέρειας. Το νέο ΠΠΧΣΑΑ πρέπει να αποκλείει 
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ξεκάθαρα τη δυνατότητα αξιοποίησης των κοιτασµάτων χρυσού, καθώς η θέση της 

ΠΑΜΘ παραµένει όπως έχει διατυπωθεί µε την 55/2013 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου.  

2. Κρίνεται σκόπιµο να καθορίζονται περιοχές µεταλλευτικής δραστηριότητας (µέταλλα 

και µεταλλεύµατα) κατόπιν συνεργασίας υπηρεσιών (Δήµοι, Περιφέρεια, 

Αποκεντρωµένη Διοίκηση) λαµβάνοντας υπόψη τους δηµόσιους µεταλλευτικούς 

χώρους, τις παραχωρήσεις µεταλλείων και τα µισθωτήρια συµβόλαια δηµόσιων 

µεταλλευτικών χώρων, καθώς και τη διασπορά λατοµείων µαρµάρων και 

βιοµηχανικών ορυκτών, ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και ταυτόχρονα να µην 

απαξιωθούν δραστηριότητες όπως κτηνοτροφία, γεωργία, τουρισµός κλπ που 

αποτελούν δυναµικές παραµέτρους ανάπτυξης για την Περιφέρεια. 

3. Μέχρι τη θέσπιση των ΠΟΑΠΔ προτείνεται να οριοθετηθούν άµεσα άτυπες Ζώνες µε 

πρωτοβουλία της Περιφέρειας µε τη σύσταση διυπηρεσιακών επιτροπών και εντός 

αυτών των ζωνών να εξετάζεται η χωροθέτηση δραστηριοτήτων εξόρυξης µαρµάρου 

στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

4. Είναι λανθασµένη η διατύπωση ότι µε εξαίρεση την ΠΕ Ξάνθης στους υπόλοιπους 

Νοµούς λειτουργεί  ικανοποιητικός αριθµός λατοµείων αδρανών υλικών (άρθρο 8). Ως 

εκ τούτου χρειάζεται να διαγραφεί η ανωτέρω αναφορά και αντ’ αυτού να αναφερθεί 

ότι δεν λειτουργεί ικανοποιητικός αριθµός λατοµείων αδρανών υλικών στις ΠΕ 

Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

5. Η αναφορά στον «εκµεταλλεύσιµο ορυκτό πλούτο» θα πρέπει σαφώς να συµπληρωθεί 

µε αναφορές στο ζεόλιθο, για τον οποίο δεν γίνεται καµία αναφορά σε όλη τη µελέτη 

αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ. Είναι θεµιτό να δοθεί κατεύθυνση προς την αξιοποίηση 

των κοιτασµάτων ζεολίθου και παρεµφερών βιοµηχανικών ορυκτών που απαντώνται 

κυρίως στον Έβρο, η οποία µπορεί να ανοίξει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στην 

περιοχή µε ταυτόχρονη απασχόληση ντόπιου δυναµικού, χωρίς καµία χρήση 

επικίνδυνων χηµικών ουσιών για την εξόρυξη και επεξεργασία των κοιτασµάτων. 

6. Κρίνεται σκόπιµο να ελεγχθούν η εγκυρότητα, η προέλευση και η νοµική υπόσταση 

των δεδοµένων που ενσωµατώθηκαν στον χάρτη Π.1.δ. «Χωρική διάρθρωση της 

εξόρυξης».  

7. Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα υποχρέωσης υποβολής σχεδίου 

προγράµµατος τµηµατικής αποκατάστασης ώστε αυτή να γίνεται παράλληλα µε την 

λατοµική δράση. Η αναγκαιότητα θέσπισης άµεσων προαπαιτούµενων για 

αδειοδότηση λειτουργίας των λατοµείων οφείλεται στο γεγονός ότι η «οπτική 
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ρύπανση» δηµιουργείται κυρίως από την απόθεση στείρων υλικών σε πλαγιές 

µεγάλης κλίσης. Η αποτροπή της ανωτέρω επιβάρυνσης απαιτεί τροποποίηση της 

διαδικασίας απόληψης και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή να λειτουργήσει µετά την 

ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 

8. Όπου το σχέδιο ΥΑ αναφέρεται στην εξόρυξη µαρµάρου στις ΠΕ Καβάλας και Δράµας, 

είναι απαραίτητο να προστεθεί και η ΠΕ Θάσου. 

XII. Ενέργεια 

1. Κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί συµπληρωµατικά ότι προβλέπεται µελλοντικά η 

κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου IGI «Italy-Greece Interconnector» για τη 

µεταφορά φυσικού αερίου από Αζερµπαϊτζάν στη Δυτική Ευρώπη µέσω Τουρκίας, 

Ελλάδας, Ιταλίας καθώς και να αναφερθεί ο αγωγός φυσικού αερίου Greek Stream.  

Επίσης προτείνεται να επισηµανθεί ότι την περίοδο αναφοράς θα κατασκευαστεί ο 

αγωγός IGB.  

2. Κρίνεται σκόπιµη η διατύπωση κατεύθυνσης για τον περιορισµό, στο βαθµό που αυτό 

είναι δυνατό, των περιβαλλοντικών και χωρικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από 

τη διέλευση των προγραµµατιζόµενων αγωγών φυσικού αερίου. 

3. Η δοθείσα κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων σε 

οργανωµένους υποδοχείς (υφιστάµενες ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ και προτεινόµενα 

Επιχειρηµατικά Πάρκα) µε τη θέσπιση οικονοµικών κινήτρων για την αξιοποίηση 

αργούντων οικοπέδων, καθώς και σε κτίρια (υφιστάµενα ή νέα) µεγάλων επιφανειών 

(άρθρο 16 κεφ. Ε) κρίνεται σκόπιµο να διορθωθεί και να αναφέρεται σαφώς ότι 

επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων, πέραν των ανωτέρω θέσεων,  και σε 

εκτάσεις χαµηλής γεωργικής παραγωγικότητας.  

4. Οι κατευθύνσεις που δίνονται στο σχέδιο ΥΑ για  τη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως αυτές προκύπτουν από τη µελέτη της WWF Ελλάς: 

Αιολικά Πάρκα στη Θράκη: Αναθεωρηµένη πρόταση ορθής χωροθέτησης του WWF 

Ελλάς. Δαδιά-Αθήνα (2013) κρίνεται σκόπιµο να απαλειφθούν, καθώς προκύπτουν 

υπό το πρίσµα µιας µόνο επιστηµονικής προσέγγισης (άρθρο 16 κεφ. Ε). Ως εκ τούτου 

για τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ1) κρίνεται ως άµεσης αναγκαιότητας 

και κρισιµότητας η εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή που 

περιλαµβάνει τις ΖΕΠ Ορεινού Έβρου-Κοιλάδας Δέρειου και Δάσους Δαδιάς- 

Σουφλίου. 
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5. Η δηµιουργία πλωτού ή χερσαίου τερµατικού σταθµού εκφόρτωσης, αποθήκευσης και 

αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην περιοχή του νέου λιµένα της 

Καβάλας έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την εκπεφρασµένη βούληση της τοπικής 

κοινωνίας και σε διένεξη µε άλλες σηµαντικές δραστηριότητες στην περιοχή (άρθρο 8, 

άρθρο 15 κεφ. Α, άρθρο 16 κεφ. Ε). Περαιτέρω υποβαθµίζει περιβαλλοντικά και 

αισθητικά την περιοχή και αποδυναµώνει την προοπτική δηµιουργίας 

διαµετακοµιστικού-εµπορευµατικού κέντρου στο λιµάνι Φίλιππος Β’. Εναλλακτικά 

προτείνεται να τονιστεί η δυνατότητα της υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στο 

εξαντληµένο κοίτασµα της Νοτίου Καβάλας (δυναµικότητας 1bm3/y) που 

περιλαµβάνεται στον κατάλογο των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCI) 

και αποτελεί επιλογή µε τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. 

6. Κρίνεται σκόπιµο να συµπεριληφθεί η πρόβλεψη για χρήση συµπιεσµένου φυσικού 

αερίου (CNG) και υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) από µεµονωµένους 

καταναλωτές της περιφέρειας ή/και την τροφοδοσία αποµακρυσµένων τοπικών 

δικτύων διανοµής. Προτείνεται επίσης η κατασκευή δικτύου µέσης και χαµηλής πίεσης 

φυσικού αερίου πέρα από τα αστικά δίκτυα  να προβλέπεται και για τις βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις.  

7. Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην ολοκλήρωση των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων 

του Νέστου µε την κατασκευή του Φράγµατος και ΥΗΣ Τεµένους. Η αναφορά στα 

µικρά υδροηλεκτρικά έργα (άρθρο 16 κεφ. Ε) είναι αόριστη καθώς τα Διαχειριστικά 

Σχέδια έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί, οπότε θα µπορούσαν να αξιολογηθούν και να 

προταθούν ιεραρχηµένα οι σχετικές κατευθύνσεις. 

8. Χρειάζεται να γίνει αναφορά στα σηµαντικά περιθώρια αξιοποίησης που προσφέρει η 

βιοµάζα (είτε γεωργικών υπολειµµάτων είτε ενεργειακών καλλιεργειών) για την 

παραγωγή ενέργειας µε χρήση βιοµάζας καθώς και την εφαρµογή της τηλεθέρµανσης 

για αστική χρήση (υποστήριξη των εγκαταστάσεων δικτύων τηλεθέρµανσης).  

9. Χρειάζεται να γίνει αναφορά στις δυνατότητες αξιοποίησης του φυσικού αερίου για 

την ανάπτυξη µεγάλων θερµοκηπιακών µονάδων.  

10. Επισηµαίνεται ότι στην αρµοδιότητα του ΔΕΣΦΑ βρίσκονται µόνο οι αγωγοί ΦΑ 

υψηλής πίεσης και συνεπώς οποιαδήποτε αναφορά στην µελέτη δικτύων χαµηλής ή 

µέσης πίεσης αφορά τη ΔΕΠΑ ΑΕ. Ο αγωγός TAP αποτελεί ανεξάρτητο σύστηµα 

µεταφοράς ΦΑ, του οποίου ιδιοκτήτες είναι εταιρείες του εξωτερικού.  

11. Χρειάζεται να αναφερθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ κατασκεύασε το ΕΣΜΦΑ, που ξεκινά από τα 

ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή των Κήπων Έβρου και οδεύει δυτικά διαµέσου 
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των νοµών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης Καβάλας και Δράµας,  µέχρι την Καρπερή όπου 

συναντά τον Κεντρικό Αγωγό Υψηλής Πίεσης, ο οποίος ξεκινά από τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (περιοχή Σερρών) µέχρι τις εγκαταστάσεις της Νήσου 

Ρεβυθούσας Μεγάρων.  

12. Χρειάζεται να διορθωθεί η περιγραφή στους πλωτούς και υπεράκτιους σταθµούς 

φυσικού αερίου και να αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για σταθµούς Αποθήκευσης και 

Αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (όχι υγροποίησης φυσικού αερίου). 

13. Στο Χάρτη Π.1.α «Πρόταση χωρικής διάρθρωσης του πρωτογενούς τοµέα» δεν 

προκύπτει ότι έχει αποτυπωθεί το σύνολο των δέκα γεωθερµικών πεδίων όπως 

αναφέρονται. Χρειάζεται να επανεξετασθεί αν έχουν αποτυπωθεί το σύνολο των 

γεωθερµικών πεδίων, τα οποία πρέπει επιπλέον να αναφέρονται µε συγκεκριµένο 

τρόπο στο σύνολο της µελέτης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν έχει αναφερθεί το 

γεωθερµικό πεδίο Θερµιών Παρανεστίου, των Ελευθερών και της Σαµοθράκης. 

14. Διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται καµία αναφορά στα αιολικά πεδία της ΠΕ Δράµας και ως 

εκ τούτου χρειάζεται να συµπληρωθεί το σχέδιο ΥΑ. 

XIII. Τριτογενής Τοµέας 

1. Δεν κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία γενικού νοσοκοµείου στην Ορεστιάδα σε 

αντικατάσταση του υφιστάµενου νοσοκοµείου στο Διδυµότειχο. Αντιθέτως προτείνεται 

η ενίσχυση σε υποδοµές, εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό των υφιστάµενων 

Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας. 

2. Κρίνεται σκόπιµο να προστεθεί η δυνατότητα ανάπτυξης και χωροθέτησης υποδοµών 

logistics στους κάθετους άξονες.  

3. Περιοριστική είναι επίσης και η αναφορά στο πεδίο εφαρµογής της «καινοτοµίας» 

µόνο στη γεωθερµία. Εισροή για την ενίσχυση της ανάλυσης του τοµέα της 

καινοτοµίας προτείνεται να αποτελέσει η Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης 

Εξειδίκευσης» (RIS3). 

4. Χρειάζεται να συµπληρωθούν το άρθρο11 και το άρθρο 13 ως προς τον κοινωνικό 

εξοπλισµό και τη διοικητική υποδοµή βάσει των υποβληθέντων παρατηρήσεων και να 

διορθωθεί ο σχετικός χάρτης Π.2.β.  

5. Κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία κοινής δοµής µεταξύ ΔΠΘ και ΤΕΙ ΑΜΘ µε τη µορφή 

Ανοιχτού Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου µε επιµέρους στόχους: 

§ Την παροχή υπηρεσιών, για τρεις κύκλους σπουδών, στην ανώτατη τεχνολογική 

εκπαίδευση µε την µέθοδο της συνδυαστικής µάθησης (blended learning). 
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§ Την παροχή προγραµµάτων σπουδών ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης και 

για αλλοδαπούς φοιτητές  µε τη µέθοδο της µάθησης από απόσταση (distance 

learning). 

6. Κρίνεται σκόπιµη η έξυπνη διαχείριση των υφιστάµενων ερευνητικών µονάδων της 

ΠΑΜΘ µέσω µιας δοµής διαχείρισης και συντονισµού ερευνητικής δραστηριότητας 

στην ΠΑΜΘ, η οποία θα αποτελεί µια άϋλη  ψηφιακή δοµή που  θα εκτείνεται και 

στους 5 νοµούς της ΠΑΜΘ και θα περιλαµβάνει: 

§  Όλες τις υφιστάµενες ερευνητικές µονάδες (ερευνητικός ιστός ΠΑΜΘ).  

§  Τους εξοπλισµούς που διαθέτουν και τις υπηρεσίες που δύνανται να παρέχουν 

(µητρώο ερευνητικού εξοπλισµού). 

§  Τους ερευνητές που απασχολούνται, τα γνωστικά αντικείµενα και τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα αυτών (ερευνητικό δυναµικό). 

§  Τον τρόπο φυσικής ή κατ’ εντολήν πρόσβασης στις υποδοµές (παροχή 

υπηρεσιών έρευνας σε τρίτους). 

7. Κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στην από κοινού δυνατότητα συνέργειας των δύο 

Ιδρυµάτων ΔΠΘ και ΤΕΙ ΑΜΘ προς την κατεύθυνση µελέτης, σχεδιασµού και 

ανάπτυξης Τεχνολογικών Πάρκων µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα σε περιοχές όπως 

ανενεργές ΒΙΠΕ ή περιοχές µε κτίρια που δεν χρησιµοποιούνται ή έχουν χαρακτηριστεί 

διατηρητέα ή/και προστατευµένα π.χ. περιοχή παλαιών καπναποθηκών Ξάνθης, 

λιµάνι Καβάλας, περιοχή παλαιών καπναποθηκών Καβάλας, συγκρότηµα 

Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράµας, κ.ά. 

8. Σε ότι αφορά στην ενίσχυση του ΔΠΘ και του ΤΕΙ µε νέα τµήµατα, προέχει η ενίσχυση 

και λειτουργία των υφισταµένων Τµηµάτων του ΔΠΘ και του ΤΕΙ καθώς και η 

ενίσχυση όλων εκείνων των δράσεων και δοµών που αναδεικνύουν την εξωστρέφεια 

των Ιδρυµάτων πχ. Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως. 

9. Επιπλέον προτείνεται να διερευνηθεί η σκοπιµότητα των ακολούθων δράσεων: 

§  Η δηµιουργία Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας. 

§  Η δηµιουργία Κέντρου έρευνας Μαρµάρου, κέντρου Οινοποιίας καθώς και 

ινστιτούτων υποστηρικτικών της γεωργικής παραγωγής συµπεριλαµβανοµένων 

των θερµοκηπίων.  

§  Η δηµιουργία ενός δικτύου µετρολογικών σταθµών σε όλη την περιφέρεια. 

§  Η δηµιουργία Διεθνούς Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και 

Έρευνας στην Ελατιά Δράµας στα πλαίσια οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. 
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§  Η δηµιουργία α) Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, β) Περιφερειακού 

Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, γ) Πολυθεµατικού 

Ενεργειακού Εκπαιδευτικού Πάρκου και δ) Ψηφιακού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  

§  Η ίδρυση σχολής Λατόµων στο Νοµό Δράµας. 

10. Επισηµαίνεται ότι ενώ γίνεται στο Προοίµιο αναφορά στο εγκεκριµένο Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τα καταστήµατα κράτησης 

(ΦΕΚ 1575/Β/28-11-2001), σε κανένα σηµείο της ΥΑ δεν γίνεται µνεία στον 

συγκεκριµένο τοµέα. 

11. Χρειάζεται να προστεθεί στο σχέδιο ΥΑ ότι η Καβάλα διαθέτει ερευνητικά κέντρα που 

διεξάγουν καινοτόµες έρευνες και δράσεις, όπως είναι για παράδειγµα το Εργαστήριο 

Ήφαιστος που συνδέεται µε το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το ΙΝΑΛΕ 

(Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών) που εδρεύει στη Νέα Πέραµο και το Κέντρο 

Τεχνολογικής Έρευνας.  

12. Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο ΥΑ αναφέρεται λανθασµένα στην πληρότητα των 

κοινωνικών υποδοµών που διαθέτει η Κοµοτηνή. 

XIV. Τουρισµός 

1. Στο άρθρο 16 κεφ. Ζ του σχεδίου ΥΑ δίνεται  ως κατεύθυνση  «ο εκσυγχρονισµός και 

η δηµιουργία νέων διαβαθµισµένων ξενοδοχειακών υποδοµών υψηλών προδιαγραφών 

(τάξης µεγαλύτερης των 4 αστέρων): Ξενώνες µικρού µεγέθους στο εσωτερικό ή στις 

ζώνες γύρω από τους οικισµούς – οικοτουριστικές και αγροτουριστικές µονάδες. 

Ξενοδοχεία αστικού τύπου στα αστικά κέντρα, Μεγάλες τουριστικές µονάδες και 

σύνθετα τουριστικά καταλύµατα σε σχέση µε τη χωρητικότητά των κύριων 

τουριστικών ζωνών». Κρίνεται ότι αυτή η κατεύθυνση περιορίζει την περαιτέρω 

τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Εναλλακτικά προτείνεται η ανάπτυξη 

καταλυµάτων διαβαθµισµένων προδιαγραφών προσαρµοσµένων στην περιοχή 

παρέµβασης και στην οµάδα στόχου. 

2. Κατόπιν της πρόσφατης ακύρωσης της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για το 

Τουρισµό κρίνεται αναγκαίο να προσαρµοστεί το σχέδιο ΥΑ στο ισχύον Ειδικό Πλαίσιο 

για τον Τουρισµό. 

3. Σχετικά µε το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού κρίνεται σκόπιµο η Θάσος να απενταχθεί 

από τις τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές, καθώς κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία 

µε νησιά όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος κλπ, τα οποία πράγµατι είναι 

τουριστικά αναπτυγµένα. 
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4. Χρειάζεται στο άρθρο 16 κεφάλαιο Ζ στην περιγραφή της υποζώνης Β να 

αποσαφηνίζεται το ισχύον καθεστώς που διέπει όλα τα Εθνικά Πάρκα που 

περιλαµβάνονται σε αυτήν (Εθνικά Πάρκα Υγροβιότοπων ΑΜΘ και Δέλτα Έβρου). 

Επίσης στο σχέδιο ΥΑ πρέπει να αναγράφεται ορθώς ότι για το Εθνικό Πάρκο 

Υγροβιότοπων ΑΜΘ ισχύει η ΚΥΑ 44549/2008 (ΦΕΚ 497Δ/2008) µέχρι την έκδοση 

σχετικού Π.Δ.  

5. Ενόψει της έκδοσης του Π.Δ. για το Εθνικό Πάρκο Υγροβιότοπων ΑΜΘ  κρίνεται 

αναγκαία να δοθεί ως κατεύθυνση από το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ η διερεύνηση, 

κατόπιν εµπεριστατωµένης µελέτης και έρευνας, θυλάκων τουριστικής ανάπτυξης στο 

παραλιακό µέτωπο εντός του Εθνικού Πάρκου. 

6. Επισηµαίνεται ότι δεν αντιµετωπίζεται το θέµα των υπαρχόντων οικισµών στο 

παραλιακό µέτωπο της Περιφέρειας οι οποίοι δεν είναι νόµιµοι. Το υπό αναθεώρηση 

ΠΠΧΣΑΑ πρέπει να αντιµετωπίσει µε σαφή και συγκεκριµένο τρόπο (π.χ. Ειδικά 

Χωρικά Σχέδια του Ν.4269/28.06.2014) το ζήτηµα της ύπαρξης µη θεσµοθετηµένων 

αλλά υφιστάµενων τουριστικών οικισµών στην παράκτια ζώνη, ώστε να µπορεί να 

εφαρµοστεί συγκεκριµένη πολιτική για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη του 

παραλιακού µετώπου της Περιφέρειας. 

7. Προτείνεται το άρθρο 9 να συµπληρωθεί ως προς τη δυνατότητα χωροθέτησης 

µεγάλων τουριστικών µονάδων µε το σύνολο των παράκτιων περιοχών των Δήµων 

Κοµοτηνής και Μαρώνειας–Σαπών λόγω της σηµαντικής εισροής τουριστών από τον 

κάθετο άξονα Κοµοτηνής-Haskovo αλλά και της γειτνίασης µε τα δύο αεροδρόµια. 

8. Χρειάζεται να γίνει περιγραφή της ζώνης Οικοτουριστικών Περιοχών που εντοπίζεται 

µόνο στη Σαµοθράκη και να προκύπτει η διαφορά της από τις Περιοχές Εναλλακτικού 

Τουρισµού. Να διευκρινιστεί η σκοπιµότητα αφαιρετικής απεικόνισης των περιοχών 

εναλλακτικού τουρισµού στον χάρτη Π.2.α.  

9. Στο άρθρο 16, στο κεφάλαιο Ζ, στην υποζώνη Γ των Αναπτυσσόµενων τουριστικών 

περιοχών, και συγκεκριµένα στην παράκτια ζώνη από την Αγ. Μαρίνα της Νέας 

Περάµου έως τα δυτικά όρια της ΑΜΘ στις εκβολές του Στρυµώνα, στις περιοχές οι 

οποίες έχουν δυνατότητα ανάπτυξης προτείνεται να περιληφθεί και η παραλία 

Ελαιοχωρίου. Επίσης  η κατεύθυνση που δίνεται στο σχέδιο ΥΑ για τον περιορισµό της 

δόµησης  νοτίως της παλαιάς Ε.Ο., στις θέσεις  όπου η παλιά Εθνική οδός στους 

πρόποδες του Παγγαίου αναπτύσσεται σε απόσταση µικρότερη των 500µ. από τον 

αιγιαλό, εκτιµάται ότι πρέπει να αφαιρεθεί και το εν λόγω θέµα να αντιµετωπισθεί 

από τον υποκείµενο σχεδιασµό. Επίσης χρειάζεται να διορθωθεί η αναφορά «στους 

πρόποδες του Παγγαίου» στο σωστό «στους πρόποδες του Συµβόλου Όρους». 
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10. Το σχέδιο ΥΑ πρέπει να συµπληρωθεί µε τον οικισµό Μυρωδάτο ως προς τη  

δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης που προβλέπεται γύρω από τους υφιστάµενους 

εσωτερικούς οικισµούς στο Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ (άρθρο 18, παρ.4.2). 

11. Σε όλες τις αναφορές του σχεδίου ΥΑ σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη στην 

περιοχή δυτικά της Αλεξανδρούπολης είναι απαραίτητος ο σαφής προσδιορισµός του 

δυτικού ορίου της ανωτέρω ζώνης ως παραλία Δικέλλων, καθώς παρατηρείται µεταξύ 

των άρθρων 8, 16 και 18 αυτό να προσδιορίζεται άλλοτε ως παραλία Πετρωτών, 

άλλοτε ως παραλία Δικέλλων και άλλοτε ως παραλία Μεσηµβρίας-Δικέλλων µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση. 

12. Κρίνεται σκόπιµο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ορθολογική αξιοποίηση και στο 

ρόλο του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής. 

13. Αν και γίνεται αναφορά στο άρθρο 16 για τις υδατοκαλλιέργειες, χρειάζεται να 

τονιστεί σε όλα τα σχετικά µε τον τουρισµό άρθρα η δυνατότητα ανάπτυξης του 

αλιευτικού τουρισµού, ως ειδική µορφή τουρισµού υπαίθρου. 

14. Θα πρέπει να ρυθµισθεί το ζήτηµα που αφορά τη σύγκρουση των προτεινόµενων 

περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Υδατοκαλλιέργειες  µε τις αλληλεπικαλυπτόµενες περιοχές τουριστικής ανάπτυξης 

του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό. Ενδεικτικά για την ΠΑΜΘ οι περιοχές του 

Στρυµωνικού κόλπου, της ΔΔ Ορφανού και της Ηρακλείτσας-Ν. Περάµου, του ΔΔ 

Ελευθερών εµφανίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού ως αναπτυσσόµενες 

περιοχές ενώ στο ειδικό πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες αναφέρονται ως περιοχές 

µε περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης ΠΑΥ. 

15. Χρειάζεται να συµπεριληφθεί η νήσος Σαµοθράκη στο άρθρο 16 κεφάλαιο Ζ 

«Κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς 

τοµέα –Τουρισµός». Η κατεύθυνση που δίνεται στη σελίδα 183 στο άρθρο 22 «κρίνεται 

απαραίτητος ο περιορισµός της οικιστικής ανάπτυξης και της χωροθέτησης 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων στους υφιστάµενους οικιστικούς πυρήνες» προτείνεται 

να απαλειφθεί.  

16. Χρειάζεται να γίνει συµπλήρωση του χάρτη Π.1.γ, του χάρτη Π.2.α. και όλων των 

κειµένων που αφορούν τον τουρισµό µε όλες τις µορφές τουρισµού που υπάρχουν 

στην περιφέρεια  ανά περιοχή και σύµφωνα µε τις υποβληθείσες παρατηρήσεις των 

φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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§ Δεν αναλύεται  επαρκώς  ο ειδικός τουρισµός σε όλες τις µορφές του 

(εναλλακτικός, αγροτουρισµός, ναυταθλητικός, αθλητικός, αναρριχητικός, 

οικοτουρισµός, χειµερινός, σχολικός, θεραπευτικός, θρησκευτικός, τρίτης 

ηλικίας, ιαµατικός, κρουαζιέρας, περιηγητικός, συνεδριακός, ιατρικός). 

§ Στο ιαµατικό τουρισµό παραλείπονται από ειδική αναφορά και κατάδειξη στον 

χάρτη οι ακόλουθοι πόροι της Περιφέρειας: Λουτρά Ελευθερών, Λασπόλουτρα 

Κρηνίδων, Ιαµατικές Πηγές Θερµιών Παρανεστίου.  

§ Αγνοούνται πολλά τοπικά µονοπάτια πανελληνίως γνωστά (πχ το «µονοπάτι της 

Μεσορόπης», «ο δρόµος του νερού Παλαιάς Καβάλας»), καθώς και πολλά άλλα 

µονοπάτια που χρήζουν ανάδειξης και προβολής. Επίσης, δεν γίνεται καµία 

αναφορά στους αγώνες Rodopi ultra trail και Virgin forest trail, όπως και σε 

άλλες ορεινούς αγώνες όπως το µονοπάτι της παλιάς Αυλής κ.α. Ακόµα δεν 

γίνεται καµία αναφορά στα στενά του Νέστου και στη Ρέµβη Ηρακλείτσας όπου 

υπάρχουν πολλά πανελληνίως γνωστά αναρριχητικά πεδία. 

§ Δεν γίνεται καµία αναφορά στις πηγές Μααρά – Μυλοποτάµου - Αγίας Βαρβάρας –

Κεφαλαρίου Δράµας. 

§ Δεν αναφέρεται ότι η ΠΕ Δράµας σε συνδυασµό µε την ΠΕ Καβάλας αποτελεί 

σηµαντικό πόλο ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισµού.  

§ Δεν αναφέρεται ότι η ΠΕ Δράµας αποτελεί κέντρο οινικού τουρισµού σε 

συνδυασµό µε την ΠΕ Καβάλας και Ξάνθης, όπου µπορεί να συνδυαστεί η 

παραγωγή κρασιού µε την ανάπτυξη ειδικής µορφής τουρισµού γαστρονοµίας και 

οινογνωσίας.  

§ Στην περιοχή του τόξου Νέστου-ορεινής Ροδόπης που συνδέει τις περιοχές Δράµας 

και Ξάνθης έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και τουρισµός που αφορά 

δραστηριότητες ποτάµιων αθληµάτων (ράφτινγκ, καγιάκ, κανό).  

§ Στις ΔΕ Παρανεστίου, Σιδηρόνερου και Σταυρούπολης δεν αναφέρεται ο 

ιαµατικός,  ο αθλητικός και ο θρησκευτικός τουρισµός.  

§ Στον τοµέα του θρησκευτικού-προσκυνηµατικού  τουρισµού χρειάζεται να 

συµπεριληφθεί η περιοχή Σουφλίου, όπου  υπάρχουν δύο ιστορικές Μονές, προ 

του 18ου αιώνα (Παναγία Πορταΐτισσα στην Κορνοφωλιά και Κοίµηση της Θεοτόκου 

στη Δαδιά). 

§ Χρειάζεται να γίνει αναφορά στο «Κέντρο Φυσικής Διαβίωσης Νήσου Σαµοθράκης» 

ως τουριστική εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδοµής και στη διερεύνηση 

δηµιουργίας θαλάσσιου καταδυτικού πάρκου. 
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17. Προτείνεται να διερευνηθεί η σκοπιµότητα λειτουργίας  eco-camping στον Ίµερο και 

στην παραλία Πετρωτών. 

ΜΕΡΟΣ Γ – Παρατηρήσεις επί χαρτών 

1. Στο Χάρτη Π.2.α: Χωροταξική Οργάνωση της Περιφέρειας: 

§ Δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι ζώνες Αγροτικής Ανάπτυξης (Πεδινές Ζώνες), 

Οικοανάπτυξης (µη εκτατικές καλλιέργειες) και Ορεινής Ανάπτυξης, όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 16 του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης και 

αποτυπώνονται στο χάρτη Π.1.α, σελ.120, τεύχος 2. 

§ Δε φαίνεται η χωρική διάρθρωση της εξόρυξης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 

χάρτη Π.1.δ, σελ.123, τεύχος 2  

§ Να αποτυπωθεί σωστά η χωρική διάρθρωση της µεταποίησης (υφιστάµενη 

κατάσταση και πρόταση). 

§ Να συµπληρωθεί ο χάρτης σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της εισήγησης. 

2. Στο Χάρτη Π.2.β: Οικιστικό Δίκτυο - Διοικητικός και Κοινωνικός Εξοπλισµός - 

Μεταφορές: 

§ Να  συµπληρωθεί και να αποτυπωθεί η µεταφορική υποδοµή σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις της εισήγησης και να γίνει σωστή αποτύπωση των υφιστάµενων 

καθώς και των προγραµµατιζόµενων υποδοµών σε όλους τους χάρτες. 

§ Να διορθωθεί ως προς τον διοικητικό και κοινωνικό εξοπλισµό. 

3. Στο Χάρτη Π.2.γ.: Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδοµής: 

§ Να συµπληρωθεί ο χάρτης σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της εισήγησης. 

§ Να αποτυπωθούν οι σταθµοί αεριοποίησης  υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην 

Καβάλα και στην Αλεξ/πολη ως προτεινόµενα.  

§ Ο αγωγός φυσικού αερίου να αναφέρεται ως αγωγός ΕΣΜΦΑ.  

§ Να αποτυπωθούν όλοι οι προγραµµατιζόµενοι αγωγοί φυσικού αερίου. 

§ Η ΠΑΠ να αναφέρεται ως ΠΑΠ 1. 

§ Να αποσαφηνιστεί η αποτύπωση συγκέντρωσης προγραµµατιζόµενων 

φωτοβολταϊκών υποδοµών στην ΠΕ Ξάνθης και Έβρου. 
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§ Να αποσαφηνιστεί η αποτύπωση προγραµµατιζόµενων αιολικών υποδοµών στην 

ΠΕ Δράµας καθώς στο σχέδιο ΥΑ δεν γίνεται καµία αναφορά σε αιολικά πεδία της 

ΠΕ Δράµας. 

4. Στο Χάρτη Π.2.δ.: Περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονοµιά και Τοπίο, δηµιουργείται 

σύγχυση ως προς τις Ειδικές Κατηγορίες Χώρου και τη Φυσική και Πολιτιστική 

Κληρονοµιά:  

§  Δεν είναι ευανάγνωστος ο χάρτης ως προς τα Εθνικά Πάρκα, τις εγκεκριµένες ΕΠΜ 

και τις περιοχές Natura (πολύ πράσινο υπόβαθρο). Θεωρείται απαραίτητη  η 

καλύτερη απεικόνιση αυτών.  

§  Οι συγκεντρώσεις λατοµείων καταγράφονται στη Φυσική – Πολιτιστική 

κληρονοµιά ως Ειδικές Κατηγορίες Χώρου – να γίνει η σχετική διόρθωση. 

§  Να αποτυπωθούν τα περιβαλλοντικά πάρκα που προτείνονται στην παρόχθια ζώνη 

του ποταµού Νέστου (τεύχος 2, σελ.155) 

§  Στους σχετικούς χάρτες δεν απεικονίζονται οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι 

της ΠΕ Δράµας. 

§  Να συµπληρωθεί ο χάρτης σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της εισήγησης. 

ΜΕΡΟΣ Δ : Παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ  

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Β1 σταδίου της µελέτης 

Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης   

διαβιβάστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, η 

οποία έχει θεσµοθετηθεί στην χώρα µας µε την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-

2006), για την εναρµόνιση της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ και που έχει ως στόχο την 

ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιµασία και θέσπιση Σχεδίων και 

Προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και µια 

υψηλοτέρου επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος ώστε να καθίσταται αποτελεσµατική 

η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίπεδο εκείνο που έπεται των 

κεντρικών στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων και προηγείται της εξειδίκευσης και 

εφαρµογής. 

Βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι 

Από την µελέτη ως βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι µε βάση τις κατευθύνσεις των 

ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και στρατηγικών για την προστασία του 
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περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, λαµβάνονται οι εξής ανά περιβαλλοντική παράµετρο:  

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα 

• Προστασία της βιοποικιλότητας και αποφυγή µη αναστρέψιµων απωλειών. 

• Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και την πανίδα και τα προστατευόµενα 

είδη. 

• Αποφυγή υποβάθµισης φυσικών χαρακτηριστικών εντός των Προστατευόµενων 

Περιοχών. 

• Προώθηση των πράσινων υποδοµών.  

Υδατικοί πόροι - Υγρά απόβλητα 

• Μείωση της ρύπανσης των υδάτων σε επίπεδα αβλαβή για τα φυσικά συστήµατα. 

• Διασφάλιση της επαρκούς επαναπλήρωσης των υδροφορέων όπου γίνονται 

υδροληψίες πάσης φύσεως. 

• Διασφάλιση επάρκειας ύδατος για ύδρευση, άρδευση και χρήση σε άλλες 

οικονοµικές δραστηριότητες. 

Έδαφος - Στερεά απόβλητα 

• Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη της ποσότητας και ποιότητάς 

τους. 

• Μείωση αποβλήτων στο ελάχιστο και επαναχρησιµοποίηση µέσω ανακύκλωσης, 

λιπασµατοποίησης ή ανάκτησης ενέργειας. 

• Αποφυγή διάβρωσης των εδαφών και του κινδύνου ερηµοποίησης. 

• Αποφυγή αποµάκρυνσης του εδάφους και της φυτοκάλυψης εξαιτίας 

ανθρωπογενών παρεµβάσεων. 

• Αντιµετώπιση του κινδύνου υποβάθµισης της παράκτιας ζώνης. 

Ατµοσφαιρική ρύπανση - Κλιµατικοί παράγοντες - Ενέργεια 

• Περιορισµός της ανάγκης µετακινήσεων - Μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών 

του τοµέα των µεταφορών. 

• Περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

• Περιορισµός παραγωγής αερίων θερµοκηπίου (µετριασµός κλιµατικής αλλαγής). 
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• Ενίσχυση της συµβολής των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας (µετριασµός 

κλιµατικής αλλαγής). 

• Συµβολή στην εξοικονόµηση ενέργειας (µετριασµός κλιµατικής αλλαγής). 

• Συµβολή στην πρόληψη των επιπτώσεων από ενδεχόµενα ακραία καιρικά 

φαινόµενα. 

Πληθυσµός - Ανθρώπινη υγεία 

• Δηµιουργία συνθηκών για τη βελτίωση της υγείας και µείωση ανισοτήτων υγείας. 

• Κοινωνική συνοχή και προστασία ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων. 

• Μείωση θορύβου οικιστικών περιοχών. 

• Προστασία παραγωγικών εδαφών για κάλυψη διατροφικών αναγκών. 

• Ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος και της απασχόλησης. 

• Ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη (σχέσεις πόλης - υπαίθρου). 

• Αποτελεσµατική προστασία και πρόληψη κινδύνων από τεχνολογικές 

καταστροφές. 

Πολιτιστική Κληρονοµιά - Τοπίο 

• Προστασία, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιµότητας ιστορικών κτιρίων, 

αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Βελτίωση ποσότητας και ποιότητας ανοικτών χώρων, προσβάσιµων στο κοινό. 

• Προστασία και ανάδειξη τοπίου. 

Στην παρούσα µελέτη εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια, από τα οποία  προκρίθηκε 

το προτεινόµενο  2ο σενάριο ως το βέλτιστο σενάριο όσον αφορά την επίτευξη των 

επιλεγµένων περιβαλλοντικών στόχων για την περιοχή µελέτης. Το 2ο σενάριο σε 

σύγκριση µε τα άλλα δύο, µεταξύ των οποίων και η µηδενική λύση, θεωρεί ότι οι 

επιπτώσεις του στο περιβάλλον θα είναι ήπιες καθώς αναµένεται να υπάρξουν νέες 

επενδύσεις (κυρίως µικρής κλίµακας), οι οποίες θα πρέπει να χωροθετηθούν µε βάση τις 

κατευθύνσεις που προκύπτουν από το ΠΠΧΣΑΑ ή ενδεχοµένως και από τον υποκείµενο 

σχεδιασµό.  

Επίσης εξετάζεται η σχέση του Σχεδίου µε άλλα σχέδια και προγράµµατα. Αυτά είναι το 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το Ειδικό Πλαίσιο για 

τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιοµηχανία, το Ειδικό Πλαίσιο 

για τον Τουρισµό, το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες και Ειδικό Πλαίσιο για 
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Καταστήµατα Κράτησης. Επίσης εξετάζεται η σχέση µε τα Σχέδια Διαχείρισης των 

Υδατικών Διαµερισµάτων Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας καθώς και το Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας. 

Διερευνάται επίσης η σχέση µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)2007- 2013 

και ειδικότερα µε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Μακεδονίας-Θράκης 

και τα Τοµεακά Προγράµµατα της περιόδου 2007-2013.  

Στην συνέχεια η κάθε κατηγορία παρέµβασης και Στρατηγικής επιλογής του Σχεδίου 

αξιολογείται  για κάθε  περιβαλλοντική παράµετρο καταλήγοντας στο γεγονός ότι δεν 

αναµένονται σωρευτικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των κατευθύνσεων του σχεδίου , 

εκτός  από την περίπτωση µη βιώσιµης χρήσης των υδατικών πόρων από τις 

παραγωγικές δραστηριότητες και από την επίδραση των διακρατικών υδάτων (που 

θεωρείται εξωγενής παράγοντας). 

Στο έδαφος και τα στερεά απόβλητα ως αρνητική επίπτωση υπολογίζεται η µεταβολή της 

φυτοκάλυψης εξαιτίας παρεµβάσεων για δίκτυα υποδοµών και οικονοµικές 

δραστηριότητες, σε περιορισµένο όµως βαθµό. Πιθανοί κίνδυνοι θα εξακολουθήσουν να 

υφίστανται για την παράκτια ζώνη εξαιτίας των αναπόφευκτων πιέσεων αλλά και της 

δυσκολίας υποστήριξης παρεµβάσεων σε ολόκληρο το µήκος αυτής, ενώ οι εξορυκτικές 

δραστηριότητες αποτελούν σηµαντική αιτία εδαφικής υποβάθµισης. Επιπλέον αρνητικές 

επιπτώσεις εντοπίζονται στο τοπίο κυρίως από εξορυκτικές δραστηριότητες, µε κύριο 

πρόβληµα τη µη αποκατάσταση έως σήµερα εγκαταλελειµµένων λατοµείων, καθώς και 

ορισµένες παρεµβάσεις που αφορούν σε µεγάλα έργα υποδοµής. 

Τέλος στο Κεφάλαιο Ζ.4 περιλαµβάνονται οι όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την 

προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, που προτείνεται να λαµβάνονται υπόψη 

πέραν των όσων προβλέπονται στο σχέδιο της πρότασης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ ΑΜΘ. 

Για την προστασία της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και πανίδας, θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Για τον περιορισµό των επιπτώσεων από νέες υποδοµές θα πρέπει να ληφθούν 

µέτρα ως προς τον έλεγχο της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων µε αποτροπή 

κατάτµησης των βιοτόπων (πχ. οδικά έργα). 

• Προώθηση κατάλληλης χωροθέτησης των έργων και δραστηριοτήτων, που θα 

προκύψουν από το ΠΠΧΣΑΑ, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης, µε παράλληλη προστασία των φυσικών περιοχών και των ευαίσθητων 

οικοσυστηµάτων. 
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• Εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε 

προστατευόµενες περιοχές και σε περιοχές εξάπλωσης απειλούµενων ειδών 

πανίδας και οικολογικών διαδρόµων. 

• Πραγµατοποίηση προγραµµάτων παρακολούθησης χλωρίδας και πανίδας σε 

µεγάλης κλίµακας επενδύσεις εξορυκτικών δραστηριοτήτων και υποδοµών 

δικτύων για την εκτίµηση της αρχικής κατάστασης της βιοποικιλότητας και τις 

δυνατότητες επαναφοράς των αρχικών συνθηκών µετά το πέρας των έργων και 

την αποκατάσταση των περιοχών. 

• Για τον αστικό χώρο, απαιτείται η βιώσιµη χρήση γης, όπου θα αποφευχθεί η 

άναρχη δόµηση, θα µειωθεί η στεγανοποίηση του εδάφους, και θα προωθείται η 

αστική βιοποικιλότητα και η ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

• Θα πρέπει να επιδιώκεται η εφαρµογή έργων «πράσινης υποδοµής» σε περιοχές 

υψηλής τρωτότητας οικοσυστηµάτων και κινδύνων από επιπτώσεις της κλιµατικής 

αλλαγής. Περιλαµβάνονται αντιπληµµυρικά έργα, έργα αστικών υποδοµών 

πρασίνου, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων µε φυσικές µεθόδους κ.ά. 

• Διαφύλαξη του γενετικού αποθέµατος και των ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτών, 

µε προώθηση της χρήσης αυτών στους καλλιεργητές στις προστατευόµενες 

περιοχές και σε άλλες περιοχές όπου απαιτούνται ειδικές προσαρµογές. 

• Χρήση ενδηµικών ειδών κατά τις εργασίες αποκατάστασης ρυπασµένων χώρων 

και ΧΑΔΑ µε στόχο την οικολογική και αισθητική προσαρµογή στις υπάρχουσες 

συνθήκες. 

Για την προστασία της υγείας και των υλικών περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Αναβάθµιση κοινωνικών υποδοµών υγείας και πρόνοιας µε ιδιαίτερη µέριµνα για 

πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων σε αυτές. 

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου για την αντιµετώπιση κινδύνων από 

τεχνολογικές καταστροφές. Αποφυγή εγκατάστασης επιπλέον µονάδων µε πιθανή 

αύξηση της βιοµηχανικής επικινδυνότητας σε περιοχές που θα εκτιµηθούν ως 

ακατάλληλες ή κοντά σε οικιστικές περιοχές. 

• Διασφάλιση της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας µε σκοπό την κάλυψη 

των διατροφικών αναγκών και την εφαρµογή βιώσιµων πρακτικών διαχείρισης και 

κατάλληλων αγροπεριβαλλοντικών µέτρων όπου εντοπιστούν ενδείξεις 

υποβάθµισης αυτών. 
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• Η διαθεσιµότητα δηµόσιας γης να αξιοποιείται πρωτίστως για ελεύθερους χώρους 

και χώρους πρασίνου των αστικών περιοχών. Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να 

υπάρξει για την αποφυγή δόµησης κοντά σε ρέµατα. 

• Διαχείριση των µολυσµατικών και επικίνδυνων αποβλήτων και καθαρισµός µικρών 

χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης αποβλήτων σε παρόδιες περιοχές και άλλους 

δηµόσιους χώρους. 

• Εφαρµογή σχεδίου βιώσιµων αστικών µεταφορών για τη µείωση της ηχορύπανσης 

και της ρύπανσης του αέρα καθώς και ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου στα 

αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές. 

Για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διαχείριση υγρών 

αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Εφαρµογή των βασικών και συµπληρωµατικών µέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης 

που εγκρίθηκαν για τα δύο Υδατικά Διαµερίσµατα, Θράκης (GR12) και Ανατολικής 

Μακεδονίας (GR11). Η ενσωµάτωση των µέτρων στα πλαίσια εφαρµογής του 

περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού είναι υποχρεωτική. Βασικές κατευθύνσεις 

αποτελούν η αντιµετώπιση και ο έλεγχος της σηµειακής και µη σηµειακής 

ρύπανσης, ο έλεγχος των απολήψεων ύδατος, η ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης 

µε σκοπό την εξοικονόµηση των απωλειών, κ.ά. 

• Προώθηση κατά το δυνατόν προτάσεων που ενθαρρύνουν τη χρήση τεχνολογιών 

εξοικονόµησης νερού. Χρήση συστήµατος παρακολούθησης διαρροών για τον 

έγκαιρο εντοπισµό των βλαβών και την εξοικονόµηση υδάτινων πόρων. 

• Αποµάκρυνση δραστηριοτήτων που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια 

ύδατα και δεν είναι απαραίτητη η χωροθέτησή τους σε παράκτιες περιοχές. 

• Αποφυγή εγκατάστασης οικιστικών ή επαγγελµατικών χρήσεων σε περιοχές 

υψηλού κινδύνου πληµµύρας και προώθηση έργων για τη µείωση ή την εξάλειψη 

των επιπτώσεων. 

• Αύξηση των διαπερατών επιφανειών και αύξηση του φυσικού πρασίνου µε σκοπό 

την απόσβεση πληµµυρικών φαινοµένων (πχ. χώροι ανάπλασης). 

Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή ρύπανσης ή υποβάθµισής τους, 

καθώς και για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθούνται τα 

παρακάτω: 
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• Για έργα προστασίας των ακτών (από διάβρωση ή φυσικές καταστροφές) 

απαιτείται σύνταξη διαχειριστικής µελέτης για την επιβολή κατάλληλων όρων για 

την άµβλυνση και αντιµετώπιση αρνητικών επιπτώσεων. 

• Για την προστασία από την ερηµοποίηση απαιτείται η υλοποίηση σχεδίου 

προσδιορισµού των περιοχών κινδύνου και των παραγόντων υποβάθµισης των 

εδαφών, ώστε να καθοριστούν τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης. 

• Ολοκλήρωση των προβλέψεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων µε σκοπό την αύξηση του ρυθµού ανακύκλωσης και την αντιµετώπιση 

όλων των ξεχωριστών ρευµάτων αποβλήτων. Στο Σχέδιο ιεραρχούνται οι 

προτεραιότητες διαχείρισης για τη µείωση, επανάχρηση, ανακύκλωση / ανάκτηση 

και ασφαλή διάθεση. 

• Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να υπάρξει για τη διαχείριση αποβλήτων σε 

αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, σε αθλητικούς χώρους, σε τουριστικές 

και προστατευόµενες περιοχές. 

Για τη µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων και των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Παρακολούθηση εκποµπών αέριων ρύπων στις έδρες των ΠΕ της Περιφέρειας και 

λήψη κατάλληλων µέτρων (π.χ. επιλογή ειδών βλάστησης που συνεισφέρουν στη 

βελτίωση της ατµόσφαιρας). 

• Προώθηση των ΑΠΕ σε δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια. 

• Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα. 

• Εκπόνηση σχεδίου για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, που θα 

περιλαµβάνει την εκτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στη θαλάσσια 

βιοποικιλότητα, αναβάθµιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, πρόγραµµα 

ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών και των οικονοµικών συντελεστών. 

Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

• Να αποφεύγεται η εγκατάσταση µη συµβατών έργων και δραστηριοτήτων εντός 

οριοθετηµένων περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Να λαµβάνονται όπου απαιτείται µέτρα αποκατάστασης του τοπίου για τις δράσεις 

και παρεµβάσεις που θα προκύψουν από το ΠΠΧΣΑΑ. 
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• Προώθηση της προστασίας του αγροδασικού τοπίου µε τη διατήρηση - ενίσχυση 

κατάλληλων πρακτικών (φυσικούς φυτοφράκτες, αναβαθµίδες κ.ά.). 

• Χρήση µεθόδων αποκατάστασης του τοπίου σε έργα υποδοµής και εξορυκτικές 

δραστηριότητες που να µην αλλοιώνουν το τοπίο. 

• Προσαρµογή της κλίµακας των παρεµβάσεων για την κατασκευή έργων υποδοµής 

(διανοίξεις και βελτιώσεις οδών, έργα τεχνικής υποδοµής, κ.ά.) στο απολύτως 

απαραίτητο (αποφυγή εκτεταµένων εκβραχισµών). 

• Εκπόνηση µελετών θέας για τη χωροθέτηση σηµαντικών έργων υποδοµής (κυρίως 

εγκαταστάσεις ΑΠΕ και έργα µεταφορών). 

Εκτός των ανωτέρω µέτρων, προτείνονται  από την µελέτη το Σύστηµα Παρακολούθησης  

και οι δείκτες που αναφέρονται παρακάτω, για την παρακολούθηση των σηµαντικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Σύστηµα παρακολούθησης του σχεδίου 

Η παρακολούθηση των επιπτώσεων είναι απαίτηση της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, που 

στοχεύει στον εντοπισµό σηµαντικών ή απρόβλεπτων αρνητικών επιπτώσεων, ώστε να 

είναι δυνατή η έγκαιρη αντιµετώπισή τους και η ενδεχόµενη προσαρµογή του 

εξεταζόµενου σχεδίου. 

Παράλληλα, προκύπτει µε βάση την κείµενη νοµοθεσία για διάφορες επιµέρους θεµατικές 

ενότητες του περιβάλλοντος. Πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού, µε τη 

συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα 

παρακολούθησης περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της. 

Ένα σύστηµα παρακολούθησης πρέπει να περιλαµβάνει: α) σύστηµα συλλογής 

πληροφοριών, β) σύστηµα διαχείρισης των πληροφοριών και γ) µεθόδους διάχυσης της 

πληροφορίας σε όλες τις συναρµόδιες αρχές και στο ευρύ κοινό. 

Η συλλογή πληροφοριών µπορεί να βασίζεται στην πρωτογενή παραγωγή 

περιβαλλοντικής πληροφορίας, εµπλέκοντας διάφορες αρµόδιες υπηρεσίες, και στην 

εκτίµηση περιβαλλοντικών δεικτών. Οι µετρήσεις περιβαλλοντικών παραµέτρων 

αποτελούν σύνθετη διαδικασία είτε πρόκειται για περιοδικές µετρήσεις είτε για συνεχείς 

µετρήσεις. Η συλλογή πληροφοριών µπορεί να περιλαµβάνει: 

§ µετρήσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, είτε σε µόνιµη βάση, είτε 

περιστασιακά, 

§ στοιχεία που συλλέγονται πρωτογενώς από φορείς λειτουργίας έργων και 

δραστηριοτήτων στις Περιφέρειες (πχ. ΕΕΛ, ΧΥΤΑ, ΔΕΥΑ, ΔΕΗ), 
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§ στοιχεία από υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης (πχ. Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης 

Υδάτων), 

§ στοιχεία επιστηµονικών και άλλων φορέων, καθώς και ΑΕΙ. 

Η επεξεργασία και σύνθεση των πληροφοριών έχει στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων 

για την κατάσταση του περιβάλλοντος στα όρια της Περιφέρειας. Η δηµιουργία 

χρονοσειρών δεδοµένων απαιτείται για τη διαχρονική παρακολούθηση της 

περιβαλλοντικής κατάστασης. Η διάχυση της πληροφορίας περιλαµβάνει τη δηµιουργία 

κατάλληλων αναφορών. Οι αναφορές αυτές διενεργούνται στο στάδιο της υλοποίησης και 

επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών µέτρων που βασίζονται σε συγκεκριµένους δείκτες 

µέτρησης. Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που 

συνδέονται µε τις δράσεις του σχεδίου και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες 

περιβαλλοντικές µεταβολές. Ο ορισµός των δεικτών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε 

συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές περιβάλλοντος. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ, 

είτε νέων υποχρεώσεων, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι προτεινόµενοι δείκτες για κάθε 

περιβαλλοντική ενότητα που αφορούν στην παρακολούθηση του ΠΠΧΣΑΑ ΑΜΘ: 

Προτεινόµενοι δείκτες παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου 
(Πίνακας 41 της µελέτης) 

Β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η τ α ,  
π α ν ί δ α  κ α ι  
χ λ ω ρ ί δ α  

• Σ ύ ν ο λ ο  ε ι δ ώ ν  χ λ ω ρ ί δ α ς  κ α ι  π α ν ί δ α ς  

• Α ρ ι θ µ ό ς ,  τ ύ π ο ς  κ α ι  κ α τ ά σ τ α σ η  δ ι α τ ή ρ η σ η ς  
ο ι κ ο τ ό π ω ν  

• Κ α θ ε σ τ ώ ς  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  σ ε  π ρ ο σ τ α τ ε υ ό µ ε ν ε ς  
π ε ρ ι ο χ έ ς  

• Δ α σ ι κ έ ς  π υ ρ κ α γ ι έ ς  

• Α ν α δ α σ ω θ ε ί σ ε ς  ε κ τ ά σ ε ι ς  Π λ η θ υ µ ό ς ,  
α ν θ ρ ώ π ι ν η  
υ γ ε ί α ,  υ λ ι κ ά  
π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά  
σ τ ο ι χ ε ί α  

• Π λ η θ υ σ µ ι α κ έ ς  µ ε τ α β ο λ έ ς  

• Κ α τ α σ κ ε υ έ ς  ν έ ω ν  κ α τ ο ι κ ι ώ ν  κ α ι  π ο λ ε ο δ ο µ ι κ ή  
α ν ά π τ υ ξ η  

• Α σ τ ι κ ό  κ α ι  π ε ρ ι α σ τ ι κ ό  π ρ ά σ ι ν ο  

• Ν ο σ ή µ α τ α  κ α ι  α ι τ ί ε ς  θ α ν ά τ ο υ  

• Ε ξ έ λ ι ξ η  τ ρ ο χ α ί ω ν  α τ υ χ η µ ά τ ω ν  

Ε δ α φ ο ς ,  σ τ ε ρ ε ά  
α π ό β λ η τ α  

• Ε γ κ α τ α λ ε λ ε ι µ µ έ ν η  υ π ο β α θ µ ι σ µ έ ν η  γ η  

• Π ο σ ο σ τ ι α ί α  σ υ µ µ ε τ ο χ ή  µ ε θ ό δ ω ν  δ ι ά θ ε σ η ς  
α π ο β λ ή τ ω ν  
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Υ δ α τ ι κ ο ί  π ό ρ ο ι ,  
υ γ ρ ά  α π ό β λ η τ α  

• Α π ο λ ή ψ ε ι ς  ν ε ρ ο ύ  

• Τ ο µ ε α κ ή  α ν ά λ υ σ η  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  ν ε ρ ο ύ  

• Α ρ δ ε υ ό µ ε ν η  γ ε ω ρ γ ι κ ή  γ η  

• Π ο σ ο σ τ ι α ί α  σ υ µ µ ε τ ο χ ή  ο ρ γ α ν ι κ ώ ν  κ α λ λ ι ε ρ γ ε ι ώ ν  

• Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  α σ τ ι κ ώ ν  λ υ µ ά τ ω ν  

Α τ µ ό σ φ α ι ρ α ,  
κ λ ι µ α τ ι κ ο ί  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  
ε ν έ ρ γ ε ι α  

• Π ο ι ό τ η τ α  τ η ς  α τ µ ό σ φ α ι ρ α ς  σ τ ο  α σ τ ι κ ό  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  

• Σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά  τ ο υ  ε ν ε ρ γ ε ι α κ ο ύ  τ ο µ έ α  κ α ι  τ ω ν  
µ ε τ α φ ο ρ ώ ν  σ τ ι ς  ε κ π ο µ π έ ς  C O 2  

• Σ υ µ µ ε τ ο χ ή  Α Π Ε  σ τ η ν  η λ ε κ τ ρ ο π α ρ α γ ω γ ή  

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή  
κ λ η ρ ο ν ο µ ι ά ,  
τ ο π ί ο  

• Υ λ ο π ο ί η σ η  δ ρ ά σ ε ω ν  κ α ι  έ ρ γ ω ν  σ υ ν δ υ α σ µ έ ν η ς  
α ν ά δ ε ι ξ η ς  φ υ σ ι κ ο ύ  κ α ι  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  

• Π ο σ ο σ τ ό  δ ι α τ η ρ η τ έ ω ν  κ τ η ρ ί ω ν  κ α ι  
α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν  χ ώ ρ ω ν  σ ε  κ ί ν δ υ ν ο  

• Π ο σ ο σ τ ό  ε κ τ ά σ ε ω ν  π ο υ  π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι  γ ι α  
δ η µ ό σ ι ο υ ς  χ ώ ρ ο υ ς  α ν α ψ υ χ ή ς  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ς  
π ε ρ ι α σ τ ι κ ά  δ ά σ η  

• Ε κ τ ά σ ε ι ς  υ π ο β α θ µ ι σ µ έ ν ω ν  τ ο π ί ω ν  µ ε  
π α ρ ε µ β ά σ ε ι ς  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  

• Π ο σ ο σ τ ό  ν έ ω ν  έ ρ γ ω ν  σ τ α  ο π ο ί α  
π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  µ ε λ έ τ ε ς  ε π ι π τ ώ σ ε ω ν  σ τ ο  
τ ο π ί ο  

 

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων παρατηρήσεων επί του σχεδίου ΥΑ, σχετικά µε το 

περιεχόµενο της ΣΜΠΕ: 

1. Εκτιµάται ότι έχει πολλές επαναλήψεις και παραθέσεις νόµων και είναι απαραίτητη η 

µείωση του όγκου της. 

2. Παρατηρείται ότι δεν καλύπτει ολοκληρωµένα τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 

του περιεχοµένου που τίθενται από την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-

2006), για την εναρµόνιση της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ .  

3. Δεν εξετάζεται ο βαθµός εναρµόνισης του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ µε τις νέες 

εθνικές πολιτικές όπως αυτές προκύπτουν από τους αναπτυξιακούς και 

στρατηγικούς στόχους που καταγράφονται στα νέα Τοµεακά, Περιφερειακά και 

Διακρατικά Προγράµµατα της νέας Προγραµµατικής Περιόδου, αφού αυτά που 

ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση της µελέτης είναι εκείνα της προηγούµενης 

περιόδου που διαµόρφωναν τις στρατηγικές επιλογές της χώρας και της 

Περιφέρειας για το χρονικό διάστηµα 2007-2013. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί το Πρόγραµµα Επενδύσεων 

και Μεταφορών 2014-2025, το ΥΠΕΡΑΑ, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης , 

Αλιείας –Θάλασσας, διάφορα διακρατικά Προγράµµατα και Προγράµµατα Εδαφικής 

Συνεργασίας καθώς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής  

Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 (ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020), τα οποία κρίνεται αναγκαίο 

να ληφθούν υπόψη.  

Δεδοµένου ότι το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ θα ισχύει τυπικά για τα επόµενα 

δεκαπέντε χρόνια, δεσµεύοντας τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δηµοσίου ή 

ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, θεωρείται αναγκαία η επικαιροποίηση του και η 

ενσωµάτωση των νέων προγραµµάτων µε τους στρατηγικούς στόχους και τους 

άξονες προτεραιότητας που θέτουν.  

4. Παρατηρούνται ελλείψεις και µη αναλυτική διερεύνηση και απόδοση τόσο στο θέµα 

των πιέσεων για τις διάφορες δραστηριότητες που υφίστανται και για την χωρική 

τους διασπορά, όσο και για τα περιθώρια της περαιτέρω ανάπτυξης τους. Κρίνεται 

απαραίτητο να αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία δεδοµένων καθώς και να 

τεκµηριώνεται  επαρκώς τόσο ο τρόπος επιλογής των κατευθύνσεων που δίνονται 

είτε ανάπτυξης είτε περιορισµού ή και απαγόρευσης ορισµένων δραστηριοτήτων. 

Μόνο µε την ακρίβεια και την ολοκληρωµένη εξέταση των ειδών των 

δραστηριοτήτων και την ακρίβεια στην εξακρίβωση της διασποράς τους µπορούν να 

προκύψουν σωστά χωροταξικά εργαλεία τόσο για την προστασία του 

περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, όσο και την βιωσιµότητα των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων  των επί µέρους περιοχών. 

Ενδεικτικά εντοπίζεται ελλιπής ανάλυση και απουσία ιεραρχηµένης αποτύπωσης 

αναγκών καθώς και απουσία ανάλυσης των κατευθύνσεων που δίνονται σε 

παραγωγικούς τοµείς όπως π.χ. στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, την 

κτηνοτροφία, την γεωργία, τους τοµείς άρδευσης, τα υδροηλεκτρικά έργα, τα 

δίκτυα ύδρευσης κ.α.  

5. Στη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος διαπιστώνεται µια 

µη ολοκληρωµένη αποτύπωση και µε λανθασµένες αναγραφές σε πολλά σηµεία 

τόσο στο κείµενο όσο και στους χάρτες. Ενδεικτικά αναφέρεται: 

§ Δεν γίνεται πλήρης αποτύπωση στο κεφάλαιο ΣΤ 2 της υφιστάµενης κατάστασης 

τόσο των Εθνικών Πάρκων της ΠΑΜΘ όσο των υπολοίπων Προστατευόµενων 

Περιοχών, των Ειδικών Ζωνών Διαχείρισης (ΕΖΔ) και των Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ). 
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Προτείνεται η αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης, µε την εισαγωγή και 

συµπλήρωση  πίνακα, ο οποίος να παραθέτει αναλυτικά το σύνολο των 

περιοχών  NATURA2000, εάν έχει εκπονηθεί ΕΠΜ, εάν έχει εγκριθεί, εάν έχει 

εκπονηθεί διαχειριστικό σχέδιο, εάν έχει εγκριθεί και εάν υπάρχει φορέας 

διαχείρισης. Επίσης απαραίτητη είναι η αναλυτική ένταξη και κοστολόγηση στο 

πρόγραµµα δράσης (Ενότητα Δ,) των ανωτέρω, ΕΠΜ, διαχειριστικών σχεδίων 

και Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και των σχεδίων Δράσης. 

Ακόµα πρέπει να συµπληρωθεί µε ειδική αναφορά στους οικοτόπους 

προτεραιότητας και πρόταση για την διαχείρισή τους. 

§ Σωστά επισηµαίνεται από την µελέτη η ανάγκη απογραφής και οριοθέτησης των 

ηπειρωτικών υγροτόπων της ΠΑΜΘ. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο ότι θα έπρεπε να 

συµπεριλαµβάνεται αναλυτική λίστα µε τους υγροτόπους όλης της Περιφέρειας 

(ηπειρωτικούς, νησιωτικούς) καθώς και να αναφέρονται οι περιορισµοί που 

θέτουν οι ισχύουσες διατάξεις, π.χ. για τους  µικρούς νησιωτικούς υγροτόπους 

που προστατεύονται σύµφωνα µε το ΠΔ ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 και χρήζουν 

ειδικής πρόβλεψης στο χωροταξικό αλλά και ανάδειξης, δεδοµένης της σηµασίας 

τους για τον φυσιολατρικό τουρισµό. 

§ Αναγράφεται λανθασµένα στην σελ.256 ότι εκτός της ΠΕ Ξάνθης στους 

υπόλοιπους Νοµούς λειτουργεί ικανοποιητικός αριθµός λατοµείων αδρανών 

υλικών. Θα ήταν χρήσιµη η καταγραφή  των υφιστάµενων λειτουργούντων 

λατοµείων αδρανών. Επισηµαίνεται ότι η ολοκλήρωση του συστήµατος 

καθορισµού των λατοµικών περιοχών είναι ύψιστης σηµασίας για την 

ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού, καθώς µόνο κατ’ εξαίρεση και σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών 

υλικών εκτός «λατοµικών περιοχών». Συνέπεια του µη καθορισµού λατοµικών 

περιοχών στο σύνολο της Περιφέρειας, είναι αφενός η δηµιουργία προβληµάτων 

ως προς την επάρκεια αδρανών υλικών και αφετέρου η έµµεση ενθάρρυνση της 

λαθροεξόρυξης ή λαθροαπόληψης µε ανεξέλεγκτες επιδράσεις στο περιβάλλον. 

§ Στο Κεφ.ΣΤ.5.4. για την διαχείριση στερεών αποβλήτων περιγράφεται 

λανθασµένα η υφιστάµενη κατάσταση, η οποία πρέπει να διορθωθεί τόσο στο 

κείµενο όσο και στον χάρτη Π.2.γ.Δικτυών και Μονάδων Τεχνικής Υποδοµής. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναθεωρηµένο Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθώς και το γεγονός ότι το Περιφερειακό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης. Θα 

πρέπει να υπάρχει σαφής παραποµπή στο υπό εκπόνηση ΠΠΧΣΑΑ ότι θα 
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ακολουθηθούν τα κριτήρια χωροθέτησης για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων  που θα τεθούν από το νέο ΠΕΣΔΑ.  

§ Τονίζεται ότι, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και άλλες κατηγορίες αποβλήτων, 

όπως βιοµηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, ΑΕΚΚ, γεωργικά υπολείµµατα, 

ελαστικά κλπ, καθώς και να προωθηθεί η επεξεργασία στερεών και υγρών 

αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων και η διαχείριση της ιλύος των ΕΕΛ. 

6. Κρίνεται αναγκαίο για τον  συντονισµό των παρεµβάσεων προστασίας και ανάδειξης 

των σηµαντικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων του Τόξου Υγροβιοτόπων και 

Αρχαιογικών Χώρων, ο οποίος προωθείται από το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ µέσω 

συστηµατικής συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και των 

αρµόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, να συµπληρωθεί  µε τη συνδροµή  και των 

αρµόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας.  

7. Θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ανάληψης δράσεων και εκτέλεσης έργων για 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος επίχωσης που αντιµετωπίζει η λίµνη Βιστωνίδα 

από φερτά υλικά που µεταφέρονται κυρίως από τους ποταµούς Κόσυνθο και 

Κοµψάτο που εκβάλλουν σ’ αυτή και απειλούν να την οδηγήσουν σε εξαφάνιση, 

καθώς και να επισηµανθεί ο κίνδυνος  για το λιµάνι του Πόρτο Λάγους εξαιτίας της 

στερεοπαροχής των ποταµών που εκβάλουν στη λιµνοθάλασσα της Βιστωνίδας και 

όπου ένα µέρος της στερεοπαραχής αυτής (το πλέον λεπτόκοκκο) καταλήγει να 

επιχώνει το ίδιο το λιµάνι.  

8. Τα οικολογικά συστήµατα και τα φυσικά αποθέµατα δεν αντικαθίστανται, οπότε θα 

πρέπει πάντα οι  ανθρωπογενείς επεµβάσεις µας να είναι εξαιρετικά φειδωλές, ώστε 

να µην προκληθεί υποβάθµισή τους. Γι αυτό και η θεώρηση θεµάτων περιβάλλοντος 

θα πρέπει να µην εξετάζεται ως απλά διακριτό αντικείµενο.  Η προώθηση της 

κατάλληλης χωροθέτησης των έργων και δραστηριοτήτων, που θα προκύψουν από 

το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ, θα πρέπει να  λαµβάνουν υπόψη τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης, µε παράλληλη προστασία των φυσικών περιοχών και των 

ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. Ειδικά για την εξόρυξη του χρυσού επισηµαίνονται οι 

παρατηρήσεις 6 των Γενικών Παρατηρήσεων της Εισήγησης και 1 της θεµατικής 

ενότητας: Εξόρυξη. 

9. Τονίζεται η αναγκαιότητα εκπόνησης υποκείµενων µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΠΟΑΥ, 

σχεδίων διαχείρισης µέσω οργανωµένων περιοχών εξορυκτικών  δραστηριοτήτων, 

σχεδίων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000, µελετών σε σχέση µε τα τοπία 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και σχεδίων Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων 

Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ). 
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10. Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα διασφάλισης της αγροτικής γης υψηλής 

παραγωγικότητας µε σκοπό την κάλυψη των διατροφικών αναγκών µε την 

εφαρµογή βιώσιµων πρακτικών διαχείρισης και κατάλληλων αγροπεριβαλλοντικών 

µέτρων όπου εντοπιστούν ενδείξεις υποβάθµισης αυτών.  

11. Προτείνεται η διαθέσιµη δηµόσια γη να αξιοποιείται πρωτίστως για ελεύθερους 

χώρους και χώρους πρασίνου των αστικών περιοχών.  

12. Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να υπάρξει για την αποφυγή δόµησης κοντά σε ρέµατα. 

13. Για όλες τις µορφές των Ανανεώσιµών Πηγών Ενέργειας θα πρέπει να θεσπιστούν 

ως βασικά κριτήρια ανάπτυξης, προώθησης και χωροθέτησής τους, πρωταρχικά η 

εκπλήρωση των στόχων της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης για την 

προστασία του περιβάλλοντος και να ακολουθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ως 

προς την διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας ή των στόχων που έχουν τεθεί 

από το ισχύον ειδικό πλαίσιο. Στην ΣΜΠΕ ορθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη 

εξειδίκευσης των κριτηρίων χωροθέτησης και ορισµού περιοχών αποκλεισµού 

αιολικών εγκαταστάσεων, λόγω των συγκρούσεων που δηµιουργούνται. 

Επισηµαίνεται η ανάγκη εκπόνησης Διαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή που 

περιλαµβάνει τις ΖΕΠ Ορεινού Έβρου – Κοιλάδας Δέρειου και Δάσους Δαδιάς – 

Σουφλίου.  

14. Από την έντονη συγκέντρωση λατοµείων µαρµάρου στις Περιφερειακές Ενότητες 

Δράµας, Καβάλας και Θάσου το οικολογικό αποτύπωµα είναι τέτοιο που δηµιουργεί 

την ανάγκη για την επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου καθώς και την εφαρµογή 

των δεουσών πρακτικών αποκατάστασης. Η προτεινόµενη οργάνωση σε επιµέρους 

οργανωµένες περιοχές εξόρυξης µαρµάρου προωθεί την ορθολογικότερη ανάπτυξη 

τους και την διαχείριση των αποβλήτων τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται οι συνεργιστικές συνέπειες από το σύνολο της δραστηριότητας µε 

πρόνοια ώστε η δυνατότητα δηµιουργίας νέων λατοµείων να παρέχεται βάσει της 

συνολικής χωρητικότητας του τοπίου και σε συνδυασµό µε την αποκατάσταση των 

ανενεργών θέσεων. Ειδικα για τα προτεινόµενα  ΠΟΑΠΔ που αφορούν το µάρµαρο 

πρέπει να υπάρχουν πιο αναλυτικές αναφορές και σχεδιασµός, που να λαµβάνει 

υπόψη τις περιοχές NATURA και ιδιαίτερα τους οικοτόπους προτεραιότητας που 

σύµφωνα µε την σχετική οδηγία το κράτος είναι υποχρεωµένο να διατηρήσει και να 

προστατεύσει. 

15. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή των 

κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ., είναι µια σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία, 
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προκειµένου να υπάρξουν αξιόπιστα και αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα, πρέπει 

συµπληρωµατικά µε τα αναφερόµενα στη ΣΜΠΕ: 

§ Να οριστεί µε σαφήνεια το αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση του 

ΠΠΧΣΑΑ, συµπεριλαµβανόµενης της συλλογής, της επεξεργασίας και της 

αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πληροφοριών. 

§ Να οριστεί µε σαφήνεια ο χρόνος και η συχνότητα του ελέγχου. 

§ Να πραγµατοποιείται παρακολούθηση της εφαρµογής των µελετών Υποκείµενου 

σχεδιασµού. 

§ Να πραγµατοποιείται έλεγχος για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλη την 

έκταση της ΠΑΜΘ και ιδίως στις υπό προστασία περιοχές. 

16. Για την ουσιαστική συµβολή στην περιβαλλοντική αξιολόγηση και παρακολούθηση 

όπως γενικά ισχύει για κάθε πρόγραµµα και σχέδιο που ακολουθεί στρατηγική 

περιβαλλοντική εκτίµηση θα πρέπει να προσεχθεί η αναδιάρθωση του συστήµατος 

δεικτών. Κρίνεται αναγκαίο να διασφαλίζεται κατά την υλοποίηση του ΠΠΧΣΑΑ η  

ανελλιπής αναφορά παρακολούθησης σε ποσοτικούς στόχους δεικτών και 

αποτελεσµάτων περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων, έτσι ώστε να µπορούν να 

προταθούν κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα στην περίπτωση που διαπιστωθούν 

δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Προτείνεται να γίνει συµπλήρωση των 

δεικτών ως εξής: 

§ Για την περιβαλλοντική παράµετρο έδαφος µε τους δείκτες : Α) µεταβολή στις 

χρήσεις γης, β) αντιδιαβρωτικά /αντιπληµµυρικά έργα Γ) βιώσιµη διαχείριση 

γεωργικών γαιών και δασικών εκτάσεων.  

§ Για την περιβαλλοντική παράµετρο βιοποικιλότητα-χλωρίδα-πανίδα µε τον 

δείκτη : µεταβολή πληθυσµού ειδών πανίδας-χλωρίδας κατά είδος (ρυθµός 

µείωσης ή αύξησης των πληθυσµών των προστατευόµενων ειδών). 

17. Κρίνεται χρήσιµη η σαφής αναφορά των αναντιστοιχιών που έχουν  διαπιστωθεί µε 

όσα προκύπτουν από τα  οριζόµενα από τα ισχύοντα Τοµεακά Χωροταξικά (Ειδικά 

Πλαίσια), ώστε να είναι δυνατή η προώθηση τους για θέµατα που χρήζουν  

διόρθωση,  κατά την Αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων. 

 

Καταληκτικά εκτιµάται ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο ΑΜΘ δύναται να γνωµοδοτήσει 

θετικά ως προς το Στάδιο Β1 της µελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής 
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Μακεδονίας & Θράκης» µε την προϋπόθεση ότι η µελέτη θα ενσωµατώσει τις 

προαναφερθείσες προτάσεις και παρατηρήσεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 
Ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος και Υποδοµών 
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