
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ΠΕΔ ΑΜΘ θεωρώντας ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός και ειδικότερα ο 
Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασµός αποτελεί κρίσιµη αναπτυξιακή διαδικασία, 
αποφάσισε να συµµετάσχει ενεργά στην τρέχουσα διαβούλευση και να διατυπώσει 
τη γνώµη της επί του Β1 σταδίου της µελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και 
εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου 
Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». Για το σκοπό αυτό, η ΠΕΔ ΑΜΘ 
κινητοποιώντας τους Δήµους της Περιφέρειάς µας συγκέντρωσε τις προτάσεις τους 
και αφού τις επεξεργάστηκε, διατύπωσε τις δικές της προτάσεις,   

Οι προτάσεις της ΠΕΔ ΑΜΘ διατυπώθηκαν µε γνώµονα το πάγιο αίτηµά µας: η 
Πολιτεία να ενσκήψει στα προβλήµατα και να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις για την 
συνοριακή και από τις φτωχότερες στην Ευρώπη Περιφέρειά µας, έχοντας ως βάση 
το τοπικό επίπεδο σύµφωνα και µε το αναπτυξιακό πρότυπο της αξιοποίησης του 
ενδογενούς δυναµικού όπως υιοθετείται και περιγράφεται στο σχέδιο της Υ.Α. 

Η ενεργή συµµετοχή της ΠΕΔ ΑΜΘ σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης µετά την 
υποβολή των προτάσεών της (διαβούλευση µε τους µελετητές, συµµετοχή στη 
συγκροτηθείσα από την Περιφέρεια οµάδα εργασίας, συνεργασία µε τους φορείς και 
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας) πιστοποιεί το µεγάλο ενδιαφέρον της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για το ζήτηµα του χωροταξικού σχεδιασµού. 

Η υιοθέτηση των προτάσεων της ΠΕΔ ΑΜΘ από το Περιφερειακό Συµβούλιο, αλλά 
κυρίως από το αρµόδιο Υπουργείο κατά τη διατύπωση των τελικών κειµένων του 
ΠΠΧΣΑΑ ΑΜΘ, αποτελεί µείζον αναπτυξιακό ζήτηµα για την περιφέρειά µας και 
αποτελεί κυρίαρχο µέληµά µας για το επόµενο διάστηµα. 

 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΠΧΣΑΑ-ΑΜΘ 

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ µε την αριθµ. απόφ. 37/2015 ενέκρινε οµόφωνα τις µείζονος 
σηµασίας Γενικές Παρατηρήσεις, οι οποίες προέκυψαν από τη σύνθεση ορισµένων 
προτάσεων των Δήµων, αλλά και από την επεξεργασία των κειµένων της 
προτεινόµενης Υ.Α. (τεύχος 2) για την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ-ΑΜΘ. 

Στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας ΑΜΘ προς το Περιφερειακό 
Συµβούλιο µε θέµα τη γνωµοδότησή του για το Β1 στάδιο της µελέτης αναθεώρησης 
του ΠΠΧΣΑΑ-ΑΜΘ, περιλαµβάνεται το σύνολο σχεδόν των Γενικών Παρατηρήσεων 
της ΠΕΔ ΑΜΘ. 

Στην συγκεκριµένη εισήγηση της υπηρεσίας δεν ενσωµατώθηκαν οι παρατηρήσεις 
της ΠΕΔ σχετικά µε τις Αναπτυξιακές Ενότητες και το ρόλο των οικιστικών κέντρων 
σε αυτές (σηµείο 14 των Γενικών Παρατηρήσεων της ΠΕΔ), καθώς και η 
αναγκαιότητα επαναχαρακτηρισµού και ιεράρχησης του οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας (σηµείο 16 των Γενικών Παρατηρήσεων της ΠΕΔ). 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι θα ήταν χρήσιµη λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας, η 
ύπαρξη συνολικής αναφοράς στην εισήγηση προς το Περιφερειακό Συµβούλιο για 



την Εξειδίκευση του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων και την ανάδραση προς τον 
σχεδιασµό Εθνικού Επιπέδου (άρθρο 23 προτεινόµενης ΥΑ), παρά το γεγονός ότι το 
σύνολο των Γενικών Παρατηρήσεων της ΠΕΔ ΑΜΘ (σηµεία 26, 27, 28, 29) 
ενσωµατώθηκε σε αυτήν σε επιµέρους σηµεία διακριτά. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η πρόταση της ΠΕΔ ΑΜΘ (σηµείο 26 των Γενικών 
Παρατηρήσεων) για διατήρηση του δίπολου Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη και 
αναβάθµιση του ρόλου των αστικών κέντρων Καβάλας, Δράµας, Ξάνθης ως 
πρωτευόντων εθνικών πόλων στο πλαίσιο συγκρότησης ενός ενιαίου αναπτυξιακού 
πόλου, παρουσιάζεται ως µια εκ των τριών εναλλακτικών προτάσεων της υπηρεσίας 
επί των οποίων θα πρέπει να τοποθετηθεί το Περιφερειακό Συµβούλιο ΑΜΘ. 

Τέλος, τονίζεται στην απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου να υπάρχει ως 
κατεύθυνση, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν από τους µελετητές 
τόσο για γενικά όσο και για επιµέρους ζητήµατα οι προτάσεις των Δήµων όπως 
έχουν υποβληθεί (χωρικές ενότητες, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, διάρθρωση 
οικιστικού δικτύου, βιώσιµες αναπτυξιακές ενότητες, βασικά δίκτυα τεχνικής 
υποδοµής, εξειδίκευση κατευθύνσεων στις επιµέρους αναπτυξιακές ενότητες, 
πρόγραµµα δράσης κλπ). Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος των 
προτάσεων αυτών έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας 
ΑΜΘ προς το Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 
Γ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ/ΑΜΘ ΕΠΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΠΧΣΑΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1. Ως προς τη σηµασία του ΠΠΧΣΑΑ 

• ενισχύθηκε η αντίληψή µας όπως διατυπώνεται και στο θεσµικό πλαίσιο, ότι 
δηλ. το ΠΠΧΣΑΑ αποτελεί σηµαντική βαθµίδα σχεδιασµού µέσα από το οποίο 
ορίζονται και σηµαντικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις και άρα πρέπει να 
υπάρχει συνέργεια µεταξύ χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού κατά 
την διατύπωσή του. 

2. Ως προς τις αρχές οργάνωσης του Χωρικού Προτύπου 

• υιοθετείται το µοντέλο της ενδογενούς ανάπτυξης µε άµεση συνέπεια να 
αναβαθµίζεται ο ρόλος του τοπικού επιπέδου δηλ. του επιπέδου στο οποίο 
δραστηριοποιείται η πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση. 

• δίνεται ιδιαίτερη σηµασία, η οργάνωση της ανάπτυξης της ενδοχώρας να γίνει 
µέσω της συγκρότησης λειτουργικών αναπτυξιακών ενοτήτων για την 
εξισορρόπηση των ανισοτήτων. Μέσα από αυτές τις αναπτυξιακές ενότητες, 
που βάση τους αποτελούν οι Καλλικρατικοί δήµοι, αναδεικνύεται ο ρόλος των 
οικιστικών κέντρων τόσο των µεγάλων όσο και των µικρότερων ηµιαστικών 
και αγροτικών. (Τα θέµατα αυτά είχαν τεθεί από την ΠΕΔ αρχικώς από το 
2012 κατά την Α φάση εκπόνησης του ΠΠΧΣΑΑ). 



• γίνεται αναφορά σε ανάπτυξη στοχευµένων περιοχών που υστερούν 
αναπτυξιακά, όπως ο ορεινός χώρος, παράκτιες, διασυνοριακές περιοχές. 

• οι προτάσεις της ΠΕΔ και των Δήµων που περιλαµβάνονται στην εισήγηση 
της Υπηρεσίας ενισχύουν τις παραπάνω αρχές. 

3. Ως προς τους Αναπτυξιακούς Άξονες, Διεθνή θέση της Περιφέρειας, 
Βασικά έργα υποδοµής 

• Προστίθεται στην εισήγηση η θέση µας για τη σηµασία της ανάπτυξης των 
σχέσεων κατά τον άξονα Βορρά –Νότου, σχέση που ισχυροποιείται µε την 
λειτουργία των 5 κάθετων οδικών αξόνων. Επιπλέον καταγράφεται (οµόφωνα 
από τους φορείς που συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας) ένα πλέγµα 
αλληλένδετων έργων βασικής σηµασίας που περιλαµβάνει το οδικό και 
σιδηροδροµικό δίκτυο καθώς και τα λιµάνια της περιφέρειας κατά τρόπο που 
να αποτελεί ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο. Είναι σηµαντικό ότι η 
διατύπωση που προτείνεται  µπορεί να αποτελέσει οδηγό προς τους 
φορείς, µε σκοπό την  προετοιµασία τους και τον προσανατολισµό 
διεκδικήσεων κατά την επόµενη 15ετία. 

4. Ως προς το οικιστικό δίκτυο 

• η πρότασή µας για τη διαµόρφωση των βασικών πόλων ανάπτυξης στην 
περιφέρεια που αφορά α) στη διατήρηση του δίπολου Κοµοτηνής - 
Αλεξανδρούπολης καθώς και β) στην αναβάθµιση του επιπέδου κατάταξης 
και του ρόλου των αστικών κέντρων της Δράµας, Καβάλας, Ξάνθης, χωρίς να 
έχει πετύχει την οµόφωνη υποστήριξη στην οµάδα εργασίας ως προς το β) 
σηµείο, εντούτοις έχει συγκεντρώσει την υποστήριξη της πλειονότητας των 
εκπροσώπων των φορέων που συµµετέχουν. Το θέµα πρέπει να 
υποστηριχτεί καταλλήλως στο Περιφερειακό συµβούλιο αξιοποιώντας 
τις συµµαχίες που µέχρι σήµερα έχουν επιτευχθεί µε τους άλλους 
φορείς. 

5. Ως προς τον Τουρισµό 

• λόγω της µεγάλης σηµασίας του, η ΠΕΔ ζήτησε ξεχωριστή συνεδρίαση της 
Οµάδας Εργασίας µε την παρουσία των µελετητών. Η τελική διατύπωση της 
εισήγησης προς το Περιφερειακό Συµβούλιο ικανοποιεί τις θέσεις της ΠΕΔ, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την δυνατότητα εφαρµογής προγραµµάτων τουριστικής 
ανάπτυξης σε προστατευόµενες περιοχές που αποτελούν σηµαντικό τµήµα 
της περιφέρειας µας. Σηµειώνεται η επιφυλακτική έως αρνητική στάση των 
µελετητών επί του θέµατος, στοιχείο που πρέπει να συνεκτιµηθεί για την 
παραπέρα διεκδίκηση µέχρι την τελική διατύπωση της Υ.Α.  

6. Ως προς τα Εργα του Προγράµµατος Δράσης 

• οι κυριότερες παρεµβάσεις έργων ανά Αν. Ενότητα όπως περιλαµβάνονται 
στην διατύπωση της εισήγησης καλύπτει την πρόταση της ΠΕΔ και ανοίγει το 
δρόµο να διατυπωθούν τόσο στο άρθρο 22 της Υ.Α, όσο και στο υπό 
κατάρτιση Πρόγραµµα Δράσης που συνοδεύει την Υ.Α., υπό µορφή 



οµαδοποιηµένων παρεµβάσεων, τα έργα που προτείνονται από τους Δήµους  
και από τους µελετητές. Η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συµβούλιο δεν 
περιλαµβάνει  Πρόγραµµα Δράσης αλλά γενικές κατευθύνσεις προς τους 
µελετητές. Επειδή πρόκειται για σοβαρό ζήτηµα προτείνεται η στενή 
παρακολούθηση του θέµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας αλλά και της ΠΕΔ ώστε να υλοποιηθούν όσα αναφέρονται 
στην εισήγηση.  

7. Η ενασχόληση της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης -αιρετοί και στελέχη– 
λεπτοµερώς και σε βάθος χρόνου µε την εµπλοκή Δηµάρχων, Δηµ. Συµβουλίων, 
Υπηρεσιών και της ΠΕΔ, αποτελεί για την αυτοδιοίκηση χρήσιµη διαδικασία µε 
πρόσθετο παιδευτικό χαρακτήρα. Οι ωφέλειες είναι µεγαλύτερες, αν µε βάση τα 
προηγούµενα, συνεκτιµηθούν οι συµµαχίες που διαµορφώνει η ΠΕΔ µε τους 
λοιπούς κοινωνικοοικονοµικούς φορείς λόγω των θέσεων που εκφράζει, καθώς 
και η εποικοδοµητική συνεργασία µε τις περιφερειακές Υπηρεσίες. Η θετική 
εξέλιξη των πραγµάτων στο Περιφερειακό Συµβούλιο, αν επιτευχθεί, θα 
αποτελέσει ένα καλό παράδειγµα συνεργασίας των δύο βαθµών, όµως το 
µείζον ζήτηµα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούµε στη συνέχεια είναι η 
τελική διατύπωση της Υ.Α. από τους µελετητές και το Υπουργείο.  


