
 
 
 

 

  
Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 Τις διατάξεις των άρθρων 8, 18 παράγραφος 5 του Ν. 2742/99 "Χωροταξικός  
Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 207). 
 
 Την από 13.10.2003 γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας  
Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
 Την από 4.9.2003 γνωµοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του ΟΡΣΠΠ  
Θεσσαλονίκης. 
 
 Την εισήγηση της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε 31375/16.8.2003. 
 
 Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν  
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 1 
 
 Εγκρίνεται το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου  
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε το οποίο: 
 
 Καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της Περιφέρειας στο διεθνή και  
ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε άλλες  
περιφέρειες καθώς επίσης και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που  
έχει ή µπορεί να αναπτύξει. 
 
 Καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη  
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας. 
 
 Αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών  
πολιτικών και προγραµµάτων στο Επίπεδο της Περιφέρειας και Προσδιορίζονται µε  
προοπτική δεκαπέντε (15) ετών βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές  
επιλογές για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της  
Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιµη ένταξή της στον ευρύτερο  
διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. (τα παραπάνω καθορίζονται ειδικότερα στο  
άρθρο 3). 
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 �ρθρο 2 
 
 Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει: 
 
 Στην εναρµόνιση µε τα εγκεκριµένα ή υπό διαµόρφωση κείµενα του Γενικού και  
των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την  
εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο  
επίπεδο της Περιφέρειας. 
 
 Την προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της Περιφέρειας  
σύµφωνα µε τις φυσικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της. 
 
 Στην ενσωµάτωση των κατευθύνσεων του περιφερειακού προγράµµατος δηµοσίων  
επενδύσεων, των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων γενικών  
ή ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη  
διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της Περιφέρειας. 
 
 Στην εξασφάλιση της ικανότητάς τους να αποτελέσουν τη βάση αναφοράς για το  
συντονισµό και την εναρµόνιση των επί µέρους πολιτικών, προγραµµάτων και  
επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων και  
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, που έχουν  
σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου. 
 
 Στην εξασφάλιση κατευθύνσεων για τα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα για τα οποία  
απαιτούνται Ρυθµιστικά Σχέδια για την οικιστική τους οργάνωση και για την  
προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 Στην εξασφάλιση της ικανότητάς τους να λειτουργούν ως κατευθυντήρια πλαίσια  
στα κατώτερα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, και ΖΟΕ)  
εξασφαλίζοντας τη συνεκτική διαχείριση του χώρου. 
 
 Στην εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων επιλογών των  
χωρικών κατευθύνσεων αναφορικά µε τις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιούνται  
τα εργαλεία και οι µηχανισµοί του Ν. 2742/1999, ειδικότερα 5ε οι Περιοχές  
Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και τέλος οι Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης  
Παραγωγικών δραστηριoτήτων . 
 
 Στον καθορισµό προγράµµατος δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούµενες  
ενέργειες για την εφαρµογή των προτάσεων των ΠΠΧΣΑΑ, ρυθµίσεις, µέτρα και  
προγράµµατα, το κόστος και οι πηγές χρηµατοδότησης των προτεινόµενων  
παρεµβάσεων, καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των  
προτεινόµενων µέτρων και δράσεων. 
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 �ρθρο 3 
 
 1. Η θέση και ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο διεθνή,  
ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο (χάρτης Α.1, Α.2). 
 
 (1) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο κέντρο περίπου των  
βορείων περιφερειών της χώρας. 
 
 Στην Περιφέρεια βρίσκεται το µητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από  
αυτή διέρχονται και συναντώνται ο παραδοσιακός αναπτυξιακός άξονας της χώρας,  
ο γνωστός ΠΑΘΕ, αλλά και ο αναδυόµενος κατά µήκος της Εγνατίας άξονας. Στην  
προέκταση του ΠΑΘΕ προς βορρά βρίσκεται και η κύρια οδική και σιδηροδροµική  



"πύλη" της χώρας προς τα Βαλκάνια. Με την έννοια αυτή η Περιφέρεια Κεντρικής  
Μακεδονίας αποτελεί µια περιφέρεια στην οποία συνδυάζονται στοιχεία  
κεντρικότητας µε στοιχεία συνοριακού χαρακτήρα, τόσο ως προς τη χώρα, όσο και  
ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Η Περιφέρεια διαχωρίζεται από τις γειτονικές προς βορρά χώρες, ΠΓ∆Μ και  
Βουλγαρία, µε ένα σύστηµα ορεινών όγκων το οποίο διακόπτεται από τις κοιλάδες  
των ποταµών Αξιού και Στρυµόνα 
 
 (2) Η Περιφέρεια χωρίζεται έτσι, στον κύριο κορµό της, σε δύο πεδινά τµήµατα  
το δυτικό και το ανατολικό, ενώ στο νοτιότερο τµήµα της βρίσκεται ο νοµός  
Πιερίας στον οποίο αναπαράγεται µια τυπική σχέση βουνού κάµπου και ορεινής  
ενδοχώρας πεδινών παραλίων βορείως του Ολύµπου. Νοτιοανατολικά η Περιφέρεια  
ολοκληρώνεται µε το νοµό Χαλκιδικής, ορεινό και παραθαλάσσιο, ταυτόχρονα, µε  
εξαιρετική γεωγραφική ποικιλία. 
 
 (3) Χαρακτηριστικό για την Περιφέρεια είναι και το σύστηµα απορροής της  
καθώς στο δυτικό της τµήµα ρέουν και εκβάλουν στη θάλασσα προερχόµενοι από τα  
δυτικά και τα βόρεια οι ποταµοί Αλιάκµονας, Λουδίας, Αξιός, και Γαλλικός, ενώ  
στο ανατολικό της τµήµα ρέει και εκβάλει στη θάλασσα ο Στρυµόνας. Οι ορεινοί  
όγκοι, το σύστηµα απορροής και η γεωµορφολογία του εδάφους διαµορφώνουν, όπως  
και στη ∆υτική Μακεδονία, ένα σύστηµα λιµνών, το οποίο περιλαµβάνει τµήµατα  
της Βεγορίτιδας και της ∆οϊράνης καθώς και της τεχνητής λίµνης Κερκίνης στο  
βορρά, και τις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη στο νοµό Θεσσαλονίκης. 
 
 (4) ∆ιαµορφώνονται, έτσι, τέσσερα γεωγραφικά υποσυστήµατα: 
 
 .οι πεδινές περιοχές µεταξύ των ορεινών όγκων, 
 
 .οι λοφώδεις περιοχές, 
 
 .οι καθαυτό µεγάλοι ορεινοί όγκοι, και, τέλος, 
 
 .οι παραθαλάσσιες περιοχές της Περιφέρειας και οι χερσόνησοι της Χαλκιδικής. 
 
 Χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήµατος αυτού αποτελεί η εξαιρετικά πλούσια  
πανίδα και χλωρίδα η οποία από τους βιότοπους στις λίµνες και στις  
παραλίµνιες περιοχές µέχρι τα οικοσυστήµατα στα ορεινά και τις κοιλάδες των  
ποταµών, στις περιοχές όπου δεν γίνονται αισθητές οι πιέσεις στο περιβάλλον  
από την αστική ανάπτυξη (κατοίκηση και αγροτική και βιοµηχανική παραγωγή)  
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
 Τόσο τα οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν στις συνέπειες της πολιτικής  
σταθεροποίησης και της οικονοµικής της Νοµισµατικής Ένωσης στην ανάπτυξη των  
υποδοµών, επικοινωνίας και ποιότητας ζωής, στη βελτίωση των δεξιοτήτων του  
εργατικού δυναµικού, στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην προστασία του  
περιβάλλοντος αποτελούν το πλαίσιο που οδηγεί σε διαρθρωτικές αλλαγές στην  
οικονοµία της χώρας και της Περιφέρειας το οποίο, όµως, συνδυάζεται µε τις  
επιπτώσεις του αυξανόµενου ανταγωνισµού σε όλα τα επίπεδα, ο οποίος  
εκφράζεται µε µεγαλύτερες κινήσεις κεφαλαίου, αγαθών και ανθρώπων σε  
παγκόσµια πια κλίµακα. 
 
 (5) Αυτές οι κινήσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές τόσο για τις προς βορρά  
γειτονικές χώρες της Περιφέρειας, όσο και προς όλες τις γειτονικές προς τη  
χώρα χώρες οι οποίες θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι αποτελούν την οιονεί  
ενδοχώρα της Περιφέρειας: Σταδιακά οι σχέσεις, σε όλα τα επίπεδα, µε τις  
περιοχές αυτές αυξάνονται µε αποτέλεσµα να µπορεί να θεωρηθεί ότι η  
Περιφέρεια θα µετασχηµατιστεί ως η απόληξη ενός δικτύου αξόνων προς βορρά και  
θα λειτουργήσει ως κόµβος διασυνδέσεων προς όλες τις γεωγραφικές κατευθύνσεις  
µέσα από συστήµατα διακρατικών µεταφορών, που θα πρέπει να αναπτυxθούν γύρω  
από το σύστηµα που ορίζεται σήµερα από τον ΠΑΘΕ, την Εγνατία, το λιµάνι και  
το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία αυτή θα παίξει  
το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης µε το σύνολο των λειτουργιών του,  
καθώς και η Εγνατία Οδός και σε συνδυασµό µε τον ΠΑΘΕ. Με την ολοκλήρωση των  



έργων αυτών και µε την εκτέλεση έργων οδικών υποδοµών στις προς βορρά χώρες  
και µελλοντικούς εταίρους στην ΕΕ, η "ενδοχώρα" της Περιφέρειας θα αυξηθεί  
σηµαντικά µε ανάλογες επιπτώσεις τόσο στο αναπτυξιακό της πρότυπο όσο και στη  
συνοχή της. 
 
 (6) Η Περιφέρεια, εποµένως, µετασχηµατίζεται από µια Περιφέρεια η οποία  
συνδυάζει στοιχεία κεντρικότητας ως προς τη χώρα µε στοιχεία ακριτικού  
χαρακτήρα καθώς, µέχρι σχετικά πρόσφατα, βρίσκονταν αποκοµµένη από τους  
γείτονες της, σε Περιφέρεια πύλη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 'Οσο  
αναδιαρθρώνονται οι οικονοµίες των προς βορρά γειτονικών χωρών και οι  
υποδοµές στις περιοχές αυτές, τόσο η Περιφέρεια θα αποβάλλει το χαρακτήρα του  
προς βορρά συνοριακού αδιεξόδου και θα µετασχηµατίζεται σε µια δυναµική  
Περιφέρεια στο βορρά της χώρας στα εξωτερικά της σύνορα και της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης εντασσόµενη σε ένα ακόµα αναπτυσσόµενο υποσύνολο της ΕΕ. 
 
 (7) Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην ενδυνάµωση του αστικού συστήµατος της  
Περιφέρειας. Η διαµόρφωση µιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ του Πολεοδοµικού  
Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και των άλλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας  
αποτελεί προϋπόθεση για µια ισόρροπη ανάπτυξη αυτού του τύπου. 
 
 Από τη Θεσσαλονίκη εκκινούν οι άξονες προς τη δυτική Χαλκιδική, και τον  
Πολύγυρο, προς την Ασπροβάλτα και την Καβάλα, προς τις Σέρρες, το  
Σιδηρόκαστρο και τα σύνορα µε τη Βουλγαρία, προς το Κιλκίς και, παράλληλα,  
προς το Πολύκαστρο και τα σύνορα (τµήµα του ΠΑΘΕ) , προς τα Γιαννιτσά,  
Έδεσσα, Φλώρινα, προς τη Βέροια (Εγνατία) και τη Νάουσα και προς την Κατερίνη  
(ΠΑΘΕ). 
 
 Η ολοκλήρωση της Εγνατίας θα συµβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάµωση της  
ολοκλήρωσης των νοµών στην Περιφέρεια, ενώ οι κάθετοι προς την Εγνατία άξονες  
αποτελούν καθοριστικής σηµασίας συνδέσεις της Περιφέρειας και της χώρας µε  
τις προς βορρά περιοχές και χώρες. 
 
 (8) Η ανάπτυξη των υποδοµών και των αστικών κέντρων κάτω από την προϋπόθεση  
σταδιακής εξισορρόπησης της βαρύτητας της Θεσσαλονίκης µπορεί να οδηγήσει στη  
βελτίωση της εσωτερικής συνοχής της Περιφέρειας και στη σταδιακή ανάπτυξη  
λειτουργικών αστικών δικτύων εκεί που βρίσκονται περισσότερα αστικά κέντρα  
δηλαδή στη δυτική περιοχή της Περιφέρειας (νοµοί Πέλλας και Ηµαθίας) 
 
 Η Περιφέρεια συνδέεται µε στενότερους λειτουργικούς δεσµούς σε υπερτοπικό  
επίπεδο µε το σύνολο της χώρας, τις γειτονικές χώρες στα Βαλκάνια και τη  
Μεσόγειο και µε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 Στο εσωτερικό του το σχήµα αυτό, χαρακτηρίζεται και από ορισµένα αδύνατα  
σηµεία, που ισχύουν, όπως και σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για το σταδιακό  
περιορισµό και δραστηριότητα κατοίκησης και παραγωγής στον ορεινό χώρο, που  
αποτελεί σηµαντικό τµήµα της Περιφέρειας, αλλά και για την εµµονή στις  
περιοχές αυτές παραδοσιακών πρότυπων. 
 
 (9) Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας αποτελεί το Πολεοδοµικό  
Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί την καρδιά της αστικής  
και οικονοµικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Το γνωστό πρότυπο που χαρακτηρίζει  
τη σχέση Αθήναςλοιπής χώρας αναπαράγεται και εδώ σε µικρότερη ένταση και έκτα  
ση µε ανάλογες επιπτώσεις στην οικιστική ανάπτυξη, τη λειτουργία των αστικών  
κέντρων, την αστική διάχυση και τις πιέσεις στο περιβάλλον. 
 
 Καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας αποτελεί, παρά την  
ιδιαίτερη σηµασία της αγροτικής της οικονοµίας και η οικονοµία του  
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης η οποία ακολουθεί, ακριβώς λόγω  
του µεγέθους του, τις εξελίξεις της οικονοµίας της χώρας. 
 
 (10) Οι διαρθρωτικές αλλαγές στις γειτονικές προς την Περιφέρεια χώρες, η  
ανάπτυξη υποδοµών επικοινωνίας µεταφορών και µετακινήσεων θα αποτελέσουν  
µηχανισµούς πρόκλησης της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Κεντρική Μακεδονία η  
οποία σταδιακά θα διαµορφώσει ένα νέο πρότυπο τόσο ως προς τη χώρα (δεύτερο  



υπερεθνικής σηµασίας µητροπολιτικό κέντρο), αλλά και ως προς το ευρύτερο  
γεωγραφικό της περιβάλλον. 
 
 Συµπερασµατικά η θέση και ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο  
διεθνή Ευρωπαϊκό και Εθνικό χώρο αξιολογείται ως εξής: 
 
 Αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Κ. Μακεδονίας σε ευρωπαϊκό και  
διεθνές επίπεδο. 
 
 Η χωρική ολοκλήρωση της Ευρώπης αναµένεται σε µεσοπρόθεσµη µακροπρόθεσµη  
βάση να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην αντιµετώπιση του προβλήµατος που  
συνιστά η δυσµενής γεωγραφική και περιφερειακή θέση της Κ. Μακεδονίας  
ειδικότερα αλλά και της χώρας γενικότερα, σε σχέση µε την Ευρώπη. 
 
 Η δυναµική της Περιφέρειας, ως "πύλη" της χώρας προς τα Βαλκάνια, εξαρτάται  
σε µεγάλο βαθµό από τις αναδιαρθρώσεις των οικονοµιών και των υποδοµών των  
προς βορρά γειτονικών χωρών, καθώς και από την προοπτική τους σχέση µε την  
Ε.Ε. Οι προοπτικές διεύρυνσης της Ε.Ε. και βελτίωσης των ελληνοτουρκικών  
σχέσεων αυξάνει τις προοπτικές οικονοµικής συνεργασίας και χωρικής  
ολοκλήρωσης στην περιοχή. 
 
 Η αναβάθµιση του ρόλου της Κ. Μακεδονίας προϋποθέτει την αποκατάσταση της  
συνέχειας και συνοχής του ευρύτερου χωρικού συστήµατος µε την ανάπτυξη  
µεταφορικών ενεργειακών τεχνικών δικτύων και υποδοµών, καθώς και τη  
διευκόλυνση της διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναµικού  
Αξιολόγηση θέσης και προοπτικής της Περιφέρειας σε εθνικό επίπεδο. 
 
 Ως προς τη θέση της Περιφέρειας στον Ελληνικό χώρο, το βασικό χαρακτηριστικό  
είναι η κεντροβαρική της θέση σε όλους τους υφιστάµενους και υπό δηµιουργία  
βασικούς αναπτυξιακούς άξονες, καθώς και η ύπαρξη του δεύτερου µητροπολιτικού  
κέντρου της χώρας. 
 
 Με την ανάπτυξη των υποδοµών, η Περιφέρεια συνδέεται µε στενότερους  
λειτουργικούς δεσµούς µε το σύνολο της χώρας, τις γειτονικές χώρες, τη  
Μεσόγειο και το σύνολο της Ε.Ε. Αναµένεται συνεπώς να αποβάλλει το χαρακτήρα  
του προς το βορρά συνοριακού αδιεξόδου και να µετασχηµατιστεί σε µια δυναµική  
Περιφέρεια στο βορρά της χώρας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., εντασσόµενη σε  
ένα ακόµη αναπτυσσόµενο υποσύνολο της Ε.Ε. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας και των  
καθέτων της θα συµβάλει στη βελτίωση των συνδέσεων µε τις όµορες περιφέρειες  
(∆. Μακεδονία και 'Ηπειρος στα δυτικά, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη στα  
ανατολικά) καθώς και στη διεύρυνση της ακτινοβολίας της µητροπολιτικής  
περιοχής της Θεσσαλονίκης. 
 
 Η ολοκλήρωση του σηµερινού άξονα (ΠΑΘΕ), του εκσυγχρονισµού του δικτύου του  
ΟΣΕ, του δικτύου µεταφοράς αερίου των µεγάλων έργων υποδοµής και ιδιαίτερα  
της τριπλής Εγνατίας θα προσδώσουν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε ολόκληρο  
το βορειοελλαδίτικο χώρο µε προφανή πλεονεκτήµατα για την Κ. Μακεδονία. 
 
 Η δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών θα άρει το φραγµό που αποτελούν οι  
ορεινές περιοχές στα δυτικά και ανατολικά και θα συµβάλει στην καλύτερη  
λειτουργία και οργάνωση του περιφερειακού χώρου. Για τις παραµεθόριες  
περιοχές ευνοϊκή είναι η ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων και κόµβων ανάπτυξης  
παραγωγικών  εµπορικών και άλλων δραστηριοτήτων. 
 
 Με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας αλλά και ολόκληρη η  
Β. Ελλάδα µπορεί να επιδιώξει ολοκληρωµένη και δυναµική ανάπτυξη α) λόγω  
προωθητικών δυνάµεων που αυτή είναι σε θέση να κινητοποιήσει από τη διεύρυνση  
του µητροπολιτικού της χαρακτήρα, β) ως πόλος χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών,  
πολιτισµού, αναψυχής και νέων τεχνολογιών. 
 
 2. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικών στο επίπεδο της  
Περιφέρειας 
 
 2.1. Η αναπτυξιακή φυσιογνωµία. Αξιολόγηση και προοπτικές (11) Η Περιφέρεια  



εξ αιτίας των φυσικών της πόρων, πεδινές εκτάσεις, λοφώδεις περιοχές και  
αστικά κέντρα µε προεξάρχουσα τη Θεσσαλονίκη, έχει διαµορφώσει ένα παραγωγικό  
πρότυπο που χαρακτηρίζεται από πολυµορφία στην παραγωγή σε ότι αφορά καθέναν  
από τους τρεις τοµείς (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), από πολυµορφία σε  
καθένα από τους τοµείς αυτούς και από πολλές διατοµεακές και ενδοτοµεακές  
δικτυώσεις. Με την έννοια αυτή και εξαιτίας της σηµασίας της Θεσσαλονίκης  
στην Περιφέρεια και τη χώρα το παραγωγικό πρότυπο της Περιφέρειας τείνει όλο  
και περισσότερο σε ότι αφορά την κατά τοµέα απασχόληση προς το αντίστοιχο  
πρότυπο της χώρας. 
 
 Πρέπει να σηµειωθεί, πάντως, ότι οι αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας είναι  
από τις πιο δυναµικές του τοµέα στη χώρα. Ο δυναµισµός αυτός αποτυπώνεται  
στην ποικιλία και την ποιότητα των παραγοµένων προϊόντων, στη σύνδεση των  
προϊόντων αυτών µε τις διεθνείς αγορές, καθώς και στην καθετοποίησή τους. Το  
αποτέλεσµα αυτής της δυναµικής αποτυπώνεται και στη συµβολή του πρωτογενούς  
τοµέα στο ΑΕΠ της Περιφέρειας. Παράλληλα, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο τοµέας,  
παρά τη δυναµική του, παρουσιάζει τα διαρθρωτικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν  
τον τοµέα και τους επί µέρους κλάδους του στο σύνολο της χώρας. 
 
 Στον τοµέα των υπηρεσιών οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα δυναµικές. Εκτός από την  
ανάπτυξη του εµπορίου στις τοπικές αγορές που αποτελεί άµεση συνέπεια της  
ροής χρηµάτων στην Περιφέρεια, η ανάπτυξη στοιχείων του κοινωνικού  
εξοπλισµού, πολιτισµού και παιδείας όλων των βαθµίδων συνέβαλε ιδιαίτερα στη  
δηµιουργία προσφοράς όλων των υπηρεσιών του τριτογενούς µε αποτέλεσµα τη  
σηµαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
 
 2.2. Χωροταξική Οργάνωση. Αξιολόγηση και προοπτικές (χάρτης Β.4) 
 
 2.2.1. Χωρική οργάνωση των υποδοµών 
 
 2.2.1.1 Μεταφορές 
 
 (12) Με την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών ο ρόλος της  
Περιφέρειας αναµένεται να αναβαθµιστεί σηµαντικά. Ειδικότερα, η θέση της ως  
προς τους Αναπτυξιακούς �ξονες και τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (∆ιασταύρωση ΠΑΘΕ  
και Εγνατίας Οδού, Λιµάνι και Αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης) αποτελεί συγκριτικό  
πλεονέκτηµα που θα ενισχύσει την ευρύτερη διεθνή σηµασία και εξωστρέφειά της.  
Η Εγνατία Οδός και οι κάθετες συνδέσεις µε τις χώρες της Βαλκανικής, σε  
συνδυασµό µε το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης φυσική πύλη της Βαλκανικής Χερσονήσου  
και πρώτο διαµετακοµιστικό κέντρο καθιστούν την Περιφέρεια πόλο αναφοράς της  
ευρύτερης περιοχής. 
 
 Μέχρι την έναρξη λειτοουργίας της Εγνατίας Οδού, βασικό πρόβληµα παραµένει η  
ανεπάρκεια των οδικών αξόνων που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη µε τα τουρκικά  
σύνορα προς τα ανατολικά και, µέσω Ιωαννίνων και Ηγουµενίτσας, µε την Ιταλία  
και τη ∆υτική Ευρώπη προς τα δυτικά. 
 
 Οι άξονες που συνδέουν τα διάφορα αστικά κέντρα µε τη Θεσ/νίκη βρίσκονται σε  
καλή κατάσταση, όχι όµως και αυτοί που συνδέουν τα διάφορα κέντρα µεταξύ  
τους. 
 
 Η Περιφέρεια διαθέτει βασικές διεθνείς χερσαίες Πύλες (Ειδοµένη και Εύζωνοι  
προς την ΠΓ∆Μ και Προµαχώνας προς τη Βουλγαρία). Οι σηµαντικές  
διαπεριφερειακές χερσαίες πύλες είναι προς Θεσσαλία προς ∆υτ. και προς  
Ανατολική Μακεδονία. 
 
 Ο σηµαντικός πόλος της Θεσσαλονίκης εντάσσεται στα εθνικά και στα διεθνή  
δίκτυα µέσω των αξόνων ΠΑΘΕ και Εγνατίας. 
 
 Το σιδηροδροµικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το συνολικό  
µήκος του οποίου ανέρχεται σε 550 περίπου χλµ., είναι το µοναδικό της χώρας  
που είναι όλο κανονικού πλάτους και έχει κάποια στοιχειώδη συνθετότητα καθώς  
συµπεριλαµβάνει τους κλάδους προς βόρεια σύνορα, Τουρκία, και ∆υτ. Μακεδονία.  
Το ενδιαφέρον του δικτύου προσδιορίζεται στο κορµικό τµήµα, που ανήκει στον  



άξονα Αθηνών Πλατέος Θεσ/νίκης Ειδοµένης και βρίσκεται σήµερα σε διαδικασία  
ολοκλήρωσης του διπλασιασµού της γραµµής και ηλεκτροκίνησης στο άµεσο µέλλον. 
 
 Σηµαντικό έργο µακροχρόνιου προγραµµατισµού θα αποτελέσει η νέα  
σιδηροδροµική γραµµή Θεσ/νίκης Τοξοτών Ξάνθης, µέσω Αµφίπολης και Καβάλας,  
που θα συντοµεύσει τη χρονοαπόσταση Θεσ/νίκης ανατολικών συνόρων. 
 
 (13) Ο λιµένας της Θεσσαλονίκης, λόγω της θέσης του στη Βαλκανική, είναι  
στρατηγικής και εξαιρετικής οικονοµικής σηµασίας και έχει τις προϋποθέσεις  
µετεξέλιξης σε σηµαντικό κόµβο συνδυασµένων µεταφορών ευρύτερης υπερεθνικής  
ακτινοβολίας, απαιτούνται όµως ακόµη σηµαντικές βελτιώσεις στους τοµείς της  
υποδοχής εµπορευµατοκιβωτίων και της σύνδεσής του µε τα χερσαία δίκτυα,  
κυρίως τον ΠΑΘΕ και µελλοντικά την Εγνατία, αλλά και µε το σιδηροδροµικό  
δίκτυο. 
 
 (14) Σηµαντικό ζήτηµα είναι το καθεστώς λειτουργίας της ελεύθερης ζώνης και  
το θέµα του Ευρωλιµένα που, προς το παρόν, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, 
 
 (15) Το διεθνές πολιτικό αεροδρόµια "Μακεδονία" στη Μίκρα, ο δεύτερος σε  
µέγεθος αερολιµένας της χώρας, έχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης.  
Απαιτούνται η βελτίωση των υποδοµών του αερολιµένα και η σύνδεσή του µε τον  
ΠΑΘΕ και την Εγνατία. 
 
 2.2.1.2. Ενέργεια 
 
 Ηλεκτροπαραγωγή και µεταφορά 
 
 Φυσικό αέριο 
 
 (16) Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει υπάρχουν σηµαντικές  
ηλεκτροπαραγωγές µονάδες, η περιφέρεια είναι όµως σηµαντική γιατί αποτελεί  
την κατάληξη διεθνών γραµµών και αποτελεί κοµβικό σηµείο της µεταφοράς  
ενέργειας από τη δυτική στην ανατολική βόρειο Ελλάδα. 
 
 (17) Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει ο σταθµός εισόδου του  
φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία, στην ελληνοβουλγαρική µεθόριο (Κούλα), µε  
βασικό µετρητικό σταθµό στο Στρυµονοχώρι. 
 
 Ο βασικός αγωγός µεταφοράς του φυσικού αερίου διέρχεται από την Περιφέρεια  
και κατευθύνεται προς νότο µέχρι την Αττική. 
 
 Η οικιακή και βιοµηχανική χρήση του φυσικού αερίου αναµένεται ότι θα έχει  
σηµαντικά ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά αποτελέσµατα. 
 
 2.2.1.3. Υποδοµές περιβάλλοντος 
 
 (18) Ο ανεπαρκής εξοπλισµός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας σε υποδοµές  
περιβάλλοντος έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της. Οι ποταµοί  
Αλιάκµονας, Λούδιος, Γαλλικός, Στρυµόνας, η Λίµνη του Λαγκαδά, ο κόλπος του  
Θερµαϊκού καθώς και παραλιακές περιοχές στο Νοµό Χαλκιδικής δέχονται πιέσεις  
από αστικά λύµατα. 
 
 2.2.1.4. Τηλεπικοινωνίες 
 
 Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών µπορούν να  
αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη σε τηλεπικοινωνιακό κόµβο των Βαλκανίων. 
 
 2.2.2. Οικιστικό δίκτυο 
 
 (19) Φαινόµενα πληθυσµιακής αποδυνάµωσης παρουσιάζονται σε µεσόγειες,  
ορεινές και παραµεθόριες περιοχές, µε περιορισµένους ή ανεπαρκώς  
διαχειριζόµενους φυσικούς πόρους και σηµαντικές ελλείψεις σε οικονοµική και  
κοινωνική υποδοµή. Η αναµενόµενη περαιτέρω µείωση των θέσεων εργασίας στο  
γεωργικό τοµέα και η σηµαντική υποκατάσταση απασχόλησης από τους µετανάστες,  



θα οδηγήσουν σε νέα δηµογραφική αποψίλωση της υπαίθρου, αν δεν σχεδιαστούν  
και εφαρµοστούν σύνθετες παρεµβάσεις, µε έµφαση στην εξειδίκευση του  
αγροτικού εργατικού δυναµικού σε νέες οικονοµικές δραστηριότητες  
προσαρµοσµένες στον αγροτικό χώρο. 
 
 (20) Στο οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κυριαρχεί η  
µητροπολιτική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και το αντίστοιχο πολεοδοµικό  
συγκρότηµα. Το δίκτυο περιλαµβάνει σηµαντικά αστικά κέντρα (κύρια,  
πρωτεύουσες νοµών), µεγαλύτερα και µικρότερα παραγωγικά κέντρα µε τις  
αντίστοιχες εξυπηρετήσεις. 
 
 Τα γενικά χαρακτηριστικά του οικιστικού δικτύου είναι τα εξής: 
 
 1. Η οικιστική διάρθρωση του κάθε νοµού είναι διαφορετική ως προς την  
οργάνωση και την ιεράρχηση (δηλαδή τη δοµή) του οικιστικού δικτύου.  
Αναγνωρίζονται µονοπολικά πρότυπα οικιστικής διάρθρωσης (Θεσσαλονίκη, Πιερία)  
, πολυπολικά (Ηµαθία, Πέλλα) , απολικά (Χαλκιδική) και ενδιάµεσα (Κιλκίς,  
Σέρρες), µε κάποιον πόλο φθίνουσας ή περιορισµένης ακτινοβολίας, ενώ λείπουν  
τα ισχυρά περιφερειακά κέντρα. 
 
 2. Το µητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης καταλαµβάνει κυρίαρχη θέση στην  
οργάνωση του οικιστικού δικτύου και προσλαµβάνει σηµασία υπέρπεριφερειακή και  
υπερεθνική. Αυτό οφείλεται στη δυναµική πληθυσµιακή του εξέλιξη, τις υποδοµές  
του, την ύπαρξη και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών (σε σχέση µε τα  
υπόλοιπα κέντρα της Περιφέρειας και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας), καθώς και  
την πολιτική / γεωπολιτική του σηµασία. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν στη  
Θεσσαλονίκη τη µοναδική της θέση στο οικιστικό δίκτυο. 
 
 3. Στις ορεινές ζώνες δεν οργανώνονται συνεκτικά δίκτυα οικισµών, και  
κυριαρχούν οι συνδέσεις µε τα πεδινά, κυρίως µέσω των οδικών αξόνων. 
 
 4. Ισχυρή οικιστική ανάπτυξη εµφανίζεται στην παραλιακή ζώνης του '<τόξου"  
του Θερµαϊκού (Πιερία Θεσσαλονίκη Χαλκιδική) µε πόλο τη Θεσσαλονίκη και  
εξειδίκευση των παραλιακών ενοτήτων στον τουρισµό. 
 
 (21) Η αναδιάταξη των ΟΤΑ σε νέους δήµους του προγράµµατος Καποδίστρια,  
απέδωσε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 133 δήµους οι οποίοι διάρθρωσαν  
τους 625 ΟΤ Α της περιοχής οργανώνοντας τους 1.094 οικισµούς της. 
 
 Με βάση τις τάσεις µεταβολής του πληθυσµού, τους δείκτες απασχόλησης σε  
σχέση µε το µέσο όρο της Περιφέρειας και τους δείκτες δεσµεύσεων κοινωνικού  
εξοπλισµού και τεχνικής υποδοµής, ως κέντρα ανάπτυξης στην Περιφέρεια µπορούν  
να θεωρηθούν οι πρωτεύουσες των νοµών και ορισµένοι δυναµικοί οικισµοί 
 
 Μια πρώτη οµάδα, αποτελούν τα εξής αστικά και ηµιαστικά κέντρα κατά νοµό: 
 
 Ν. Ηµαθίας: Βέροια, Νάουσα 
 
 Ν.Θεσσαλονίκης: Πολεοδοµικό Συγκρότηµα, Λαγκαδά 
 
 Ν. Κιλκίς: Κιλκίς, Πολύκαστρο, Γουµένισσα 
 
 Ν. Πέλλης: Έδεσσα, Αριδαία, Γιαννιτσά 
 
 Ν. Πιερίας: Κατερίνη 
 
 Ν. Σερρών: Σέρρες, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Νέα Ζίχνη 
 
 Ν. Χαλκιδικής: Αρναία, Πολύγυρος. 
 
 2.2.3. Χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
 
 2.2,3.1. Αγροτικές δραστηριότητες 
 



 (22) Η Κεντρική Μακεδονία περιλαµβάνει πέντε από τους πλέον αναπτυγµένους  
γεωργικά νοµούς της χώρας και αποτελεί κέντρο παραγωγής βασικών προϊόντων της  
ελληνικής γεωργίας. Στην περιοχή παράγονται τα περισσότερα από τα δυναµικά  
είδη του τοµέα, µε εξαίρεση τα εσπεριδοειδή και τις εκτεταµένες  
ελαιοκαλλιέργειες. Παράλληλα, ενδιαφέρουσες οικονοµικά δραστηριότητες  
παρατηρούνται σε όλους τους κλάδους του τοµέα: γεωργία, κτηνοτροφία,  
δασοπονία, αλιεία κ.λπ.). 
 
 Το ποσοστό της γεωργικής γης ως προς την έκταση της Περιφέρειας ανέρχεται σε  
39,4% έναντι 29,9% του αντίστοιχου σε επίπεδο χώρας. Η καλλιεργούµενη έκταση  
ανέρχεται σε 7,6 εκατ.στρ., κατά 75% σε πεδινές και κατά 25% σε ορεινές και  
ηµιορεινές εκτάσεις. 
 
 Ως ζώνες αγροτικής προτεραιότητας και δυνάµει ανταγωνιστικής αγροτικής  
οικονοµίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να αναγνωρίζονται  
οι περιοχές µε αρδευτικά δίκτυα, οι οργανωµένες κτηνοτροφικές ζώνες, τα δάση  
και οι λοιπές ευρείες ζώνες γεωργικής γης υψηλής γαιοϊκανότητας. 
 
 Τα πεδία εντός των οποίων αναπτύσσεται αγροτική δραστηριότητα στην  
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 
 
 .Ζώνη Πέλλας Ηµαθίας Θεσσαλονίκης Πεδινής Αλµωπίας και Ζώνη των Σερρών. 
 
 .Πεδία κοίλων (Μυγδονία) ή κυρτών (Κιλκίς, Πιερία, Χαλκιδική) διαµορφώσεων,  
και αφετέρου διαθέτουν φυσική καταλληλότητα πεδίων για ανάπτυξη µεταποιητικών  
δραστηριοτήτων (Κιλκίς) ή τουριστικών δραστηριοτήτων (Πιερία, Χαλκιδική). 
 
 .Η τρίτη κατηγορία αφορά πεδία των σχηµατισµών του Ορεινού Χώρου, µε  
περιορισµένους εδαφικούς πόρους, αποµονωµένα ορεινά εσωτερικά και  
παραµεθόρια, και πεδία ειδικών πόρων όπως ο Ολυµπος, τα χιονοδροµικά κέντρα  
Βερµίου, Καϊµακτσαλάν, Λαϊλιά, των δασικών σχηµατισµών Χολοµώντα,  
Στρατωνικίου, Βερτίσκου, Κερκίνης (Μπέλες). 
 
 (23) Το σύνολο των αρδευόµενων εκτάσεων ανέρχεται σε 3,1 εκατ.στρ. Εκτιµάται  
ότι στις δυνάµενες να αρδευτούν (µε προϋπόθεση την ολοκλήρωση σηµαντικών  
αρδευτικών έργων) περιλαµβάνονται εκτάσεις 1 εκατ.στρ., που χωροθετούνται  
κυρίως στην πεδιάδα του Κιλκίς και της Κατερίνης. 
 
 Τα αρδευτικά έργα στο δυτικό πεδινό τµήµα της Περιφέρειας συσχετίζονται  
άµεσα µε το προβληµατικό υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής, εξαιτίας της  
σηµαντικής µείωσης των βροxοπτώσεων κατά την περίοδο της τελευταίας 20ετίας.  
Επισηµαίνονται οι πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των  
έργων και η ανάγκη αντιµετώπισής τους µε την έγκριση και τήρηση  
περιβαλλοντικών όρων στην κατασκευή και λειτουργία τους. 
 
 (24) Στην Περιφέρεια απαντώνται όλοι οι κλάδοι της ζωικής παραγωγής. Η  
Κεντρική Μακεδονία είναι το κύριο κέντρο παραγωγής βοοτροφίας της χώρας, ενώ  
σχετικά µε γάλο ποσοστό καταλαµβάνουν και τα άλλα ζωικά προϊόντα. 
 
 Σηµαντικός αριθµός εκµεταλλεύσεων βρίσκεται κοντά ή µέσα σε  
πυκνοκατοικηµένες οικιστικές περιοχές (τα προβλήµατα εντοπίζονται κύρια στο  
Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Ηµαθίας). 
 
 (25) Οι νοµοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής αποτελούν τα κύρια κέντρα  
ανάπτυξης της θαλάσσιας αλιείας. Κύριες περιοχές αλιευτικής παραγωγής είναι ο  
Θερµαϊκός κόλπος µε µεγάλα αλιευτικά κέντρα (Ν. Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη, Ν.  
Μουδανιά) και το µεγαλύτερο αλιευτικό στόλο της χώρας, και κατά δεύτερο λόγο  
ο Στρυµονικός κόλπος. 
 
 Στην Περιφέρεια έχουν αναπτυxθεί υδατοκαλλιέργειες εντατικής και  
ηµιεντατικής µορφής, µικρός αριθµός ιχθυοτροφείων και µονάδες  
µυδοκαλλιέργειας, οστρακοκαλλιέργειας, στρειδοκαλλιέργειας και  
χελοκαλλιέργειας. 
 



 Η Κεντρική Μακεδονία αν και διαθέτει σηµαντικό όγκο γλυκών υδάτων δεν έχει  
καταφέρει να αναπτύξει ανάλογα τη σχετική αλιεία. 
 
 Συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται σε περιοχές αυθαίρετης δόµησης µε  
αλλαγή χρήσης, και µε υποβάθµιση σηµαντικών πόρων (∆. Χαλκιδική, ευρύτερη  
περιοχή ΠΣΘ). 
 
 (26) Η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί σοβαρή αιτία υποβάθµισης του  
περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συντριπτική  
πλειοψηφία των περιπτώσεων η υπεράντληση των υδάτων για τις γεωργικές  
καλλιέργειες αλλά και για άλλες χρήσεις έχει οδηγήσει στη µεταβολή της  
υδρολογικής ισορροπίας. Τα φυτοφάρµακα και λιπάσµατα, ως αποτέλεσµα της  
εντατικοποίησης της γεωργίας, έχουν οδηγήσει στη διαταραχή του υδροφόρου  
ορίζοντα. Φαινόµενα ρύπανσης εντοπίζονται στα εσωτερικά ύδατα ποταµών και  
λιµνών, από νιτρικά γεωργικής προέλευσης, φυτοφάρµακα και άλλα απόβλητα  
αστικών λειτουργιών. Η Λίµνη Βεγορίτις είναι βεβαρηµένη από φυτοφάρµακα και  
οργανικά φορτία. Σε συνδυασµό µε την mώση της στάθµης της από τις  
υπεραντλήσεις από γεωτρήσεις για την άρδευση καλλιεργειών και τη λειτουργία  
των µονάδων της ∆ΕΗ στην περιοχή, τίθεται σε πιθανό κίνδυνο ακόµη και η  
ύπαρξή της ως λίµνη. Οι λίµνες Κορώνεια και Βόλβη επιβαρύνονται  
περιβαλλοντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή κύρια γεωργική  
και βιοµηχανική. Σηµειώνονται επίσης προβλήµατα που σχετίζονται µε το κυνήγι  
Ο Αξιός φέρει ρυπαντικό φορτίο (και από την πρώην Γιουγκοσλαβία) από  
φυτοφάρµακα, σε συνδυασµό µε την πτώση της στάθµης των νερών. Θίγεται έτσι το  
αξιολογότατο δέλτα που προστατεύεται µε τη συνθήκη RΑMSΑR. Από φυτοφάρµακα,  
λιπάσµατα, οικιστικά λύµατα και απορρίµµατα καθώς και από λύµατα  
ποιµνιοστασίων ρυπαίνεται και ο Γαλλικός. Ο Λουδίας είναι ένα µεγάλο  
στραγγιστικό κανάλι και για το λόγο αυτόν η παρουσία υπολειµµάτων γεωργικών  
φαρµάκων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είναι αναµενόµενη. Ο ποταµός  
Στρυµόνας δέχεται φορτίο από φυτοφάρµακα µέσω των διαφόρων χειµάρρων, που  
καταλήγουν σε αυτόν. 
 
 Ο έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών νερών, επιβάλλει και διακρατικές  
συνεργασίες για µελέτες και κοινή διαχείριση των συνοριακών νερών για την  
προστασία των υγροβιοτόπων της περιοχής. 'Οπως π.χ. για τους ποταµούς Αξιό  
και Στρυµόνα ή τη λίµνη ∆οϊράνη. Ιδιαίτερα για τον Αξιό απαιτείται να  
διασφαλιστεί η διαχειριστική ικανότητα των νερών στα ανάντη, ώστε να  
σχεδιαστούν ανάλογα πρότυπα για το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης του Αξιού. 
 
 Φυτοφάρµακα απειλούν επίσης την ποιότητα των υπογείων υδάτων στις  
περισσότερες περιοχές αλλά σε διαφορετικό βαθµό. 
 
 2.2.3.2. Μεταποίηση 
 
 (27) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό  
απασχόλησης στη µεταποίηση (το ποσοστό απασχόλησης στη µεταποίηση ως προς τη  
συνολική περιφερειακή απασχόληση είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της  
χώρας). 
 
 Ειδικότερα, στους κλάδους της µεταποίησης απασχολείται το 80,7% των  
απασχολουµένων στο δευτερογενή τοµέα, ενώ παράγεται το 71,4% του ΑΕΠ του  
τοµέα της Περιφέρειας. 
 
 Καθοριστική για τον τοµέα είναι η παρουσία του αστικού κέντρου της  
Θεσσαλονίκης που παρουσιάζει ευρύ φάσµα µεταποιητικών δραστηριοτήτων µε  
µεγάλη διαφοροποίηση και αποτελεί το δεύτερο, µετά την Αττική, βιοµηχανικό  
κέντρο της χώρας. Ο Νοµός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει τα 2/3 των βιοµηχανιών   
βιοτεχνιών της Περιφέρειας και το 80% του τζίρου. Ωστόσο, µεταποιητικές  
δραστηριότητες έχουν αναπτυxθεί και σε άλλους νοµούς µε χαρακτηριστικά  
µεγάλης ειδίκευσης (Πέλλα, Ηµαθία). 
 
 Στην Περιφέρεια έχουν θεσµοθετηθεί βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) στους  
Νοµούς: Θεσ/νίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλης, ΠέλληςΗµαθίας,  
Πιερίας. 



 
 Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης λειτουργούν ΒΙΠΑ µε προσωρινές  
ρυθµίσεις. Σηµαντικές ελλείψεις υπάρχουν στα έργα υποδοµής καθώς και στην  
ανάπτυξη αποτελεσµατικότερου πλαισίου λειτουργίας των περιοχών υποδοχής  
βιοµηχανικών µονάδων 
 
 (28) Στην Περιφέρεια είναι ανεπτυγµένος ο κλάδος της εξόρυξης µε επίκεντρο  
την Κεντρική και ΒΑ Χαλκιδική. Τα γνωστά µέχρι σήµερα αποθέµατα ορυκτών πόρων  
σε σχέση µε το ρυθµό εκµετάλλευσής τους δείχνουν δυνατότητες αυξηµένης  
µεταλλευτικής παραγωγής. 
 
 Μεµονωµένα λατοµεία αδρανών υλικών υπάρχουν στη Βαρβάρα, Παλαιόκαστρο,  
Πολύγυρος και µαρµάρου στο Μεταγγίτσι Κλειστά λατοµεία υπάρχουν στην Αγ.  
Παρασκευή και στη Μεγ. Παναγία. 
 
 (29) Σηµαντική δέσµευση για την ενίσχυση της µεταποίησης στη Χαλκιδική  
αποτελεί η επένδυση για την αξιοποίηση κοιτασµάτων και κυρίως µεταλλουργία  
χρυσού. Η σύµβαση εκµετάλλευσης από το φορέα επένδυσης κυρώθηκε από τη Βουλή  
τον Αύγουστο του 1996. Στη διαχείριση του φορέα µεταβιβάστηκαν τα µεταλλεία  
"Μαντέµ Λάκκο", "Ολυµπιάδας" και "Μαύρη Πέτρα" συνολικής έκτασης 1.660 στρ.  
µε περιβάλλουσα ζώνη υπό εκµετάλλευση 300 περίπου km2. Η σύµβαση παραχώρησης  
για την πορεία εκµετάλλευσης προβλέπει ότι θα ακολουθεί προτεραιότητα των  
πλέον πλούσιων κοιτασµάτων. 
 
 Σύµφωνα µε έκθεση του ΕΜΠ µπορούν και πρέπει να ληφθούν µέτρα για να  
αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις, µε την ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού πόρου  
και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Για τα συνολικά και πιθανά  
αποθέµατα, που υπολογίζονται σε πολλά εκατ. τόνους, πρέπει να εκτιµηθεί η  
µακροχρόνια επίπτωση στη χρήση υδατικών πόρων σε συνδυασµό µε την ογκούµενη  
ζήτηση νερού για οικιστικές και ξενοδοχειακές ανάγκες αλλά και για τις  
συνακόλουθες συµπληρωµατικές αγροτικές δραστηριότητες, δεδοµένου µάλιστα ότι  
η χαλκιδική αντιµετωπίζει σηµαντικά ζητήµατα διαχείρισης ελλειµµατικού  
υδατικού ισοζυγίου. Επίσης εκτιµάται ότι θα δηµιουργούνται απόβλητα αρσενικού  
πολλών χιλιάδων τόνων ετησίως, τα οποία είναι διαχειρίσιµα µε τεχνικά µέτρα  
προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, στην επιλογή της θέσης για την  
εγκατάσταση της µονάδας χρυσού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η περιοχή  
αποτελεί σηµαντικό φυσικό ιστορικό και κοινωνικό "απόθεµα". 
 
 Στο Ν. Χαλκιδικής, οι παραλιακές περιοχές Στρατωνίου είναι ιδιαίτερα  
βεβαρηµένες από τις µεταλλευτικές δραστηριότητες, ενώ ο ποταµός Χαβρίας  
παρουσιάζει προ βλήµατα ρύπανσης από απόβλητα ελαιουργείων. 
 
 Ειδικά περιβαλλοντικά χωροταξικά προβλήµατα λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων  
εντοπίζονται στις ακόλουθες περιοχές: 
 
 Θεσ/νίκη: Ασβεστοχώρι, Ευκαρπία, Χορτιάτης, ∆ρυµός 
 
 Χαλκιδική: Γερακινή, Πατελίδα , Βάβδος, Ολυµπιάδα, Στρατώνι, 
 
 Σέρρες: Επτάµυλοι, Αγ. Πρόδροµος Οινούσα 
 
 Πέλλα: Σωτήρα, Ζέρβη, Παναγίτσα, ∆ροσιά 
 
 Ηµαθία: Πρόποδες Βερµίου, Γεωργιανοί 
 
 Πιερία: Πρόποδες Ολύµπου. 
 
 2.2.3.3. Τουρισµός 
 
 (30) Το κύριο γνώρισµα της χωροταξικής κατανοµής του δυναµικού της  
Περιφέρειας είναι η συγκέντρωσή του στις παράκτιες περιοχές των νοµών  
Χαλκιδικής και Πιερίας, καθώς και στο νοµό Θεσσαλονίκης, που αντιπροσωπεύουν  
το 94% του υφιστάµενου ξενοδοχειακού δυναµικού σε κλίνες στην Περιφέρεια.  
Αντίστοιχα, και στο εσωτερικό των νοµών Χαλκιδικής, Πιερίας, Θεσσαλονίκης,  



διαπιστώνονται έντονες ανισοκατανοµές µε ιδιαίτερα ευνοηµένες τις παράκτιες  
περιοχές και την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 
 Η συνολική δυναµικότητα σε τουριστικά καταλύµατα εκτιµάται σήµερα (µε  
στοιχεία 1993) σε 100.000 επίσηµες κλίνες στις οποίες πρέπει να προστεθούν  
και οι ανεπίσηµες κλίνες (σε µονάδες χωρίς άδεια λειτουργίας). 
 
 Στο Νοµό Χαλκιδικής η χερσόνησος της Κασσάνδρας συγκεντρώνει το 55% των  
κλινών του νοµού, ενώ η χερσόνησος της Σιθωνίας το 24%. Στο Νοµό Θεσσαλονίκης  
το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 77% των κλινών του  
νοµού. Τα ίδια χαρακτηριστικά παρουσιάζει και η χωρική κατανοµή των campings  
µε το ήµισυ περίπου του δυναµικού να συγκεντρώνεται στο Νοµό Χαλκιδικής και  
το υπόλοιπο να κατανέµεται στους Νοµούς Πιερίας και Θεσσαλονίκης. 
 
 Στις εσωτερικές περιοχές την Περιφέρειας η τουριστική κίνηση είναι  
εξαιρετικά περιορισµένη. 
 
 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναµικού, ευνοϊκότερη  
κατανοµή παρουσιάζουν ο Νοµός Χαλκιδικής (όπου το 37% του συνολικού αριθµού  
των κλινών αντιστοιχεί σε µονάδες Lυχ και Α' κατηγορίας) και ο Νοµός  
Θεσσαλονίκης (17% αντίστοιχα). 
 
 (31) Βασική επιλογή ανάπτυξης της Περιφέρειας στον τοµέα του τουρισµού  
αποτέλεσε ο µαζικός παράκτιος τουρισµός. Η επιλογή αυτή υλοποιήθηκε µε ταχείς  
ρυθµούς και απρογραµµάτιστα µε κύριες συνέπειες την εποχικότητα και την  
υπερεκµετάλλευση και υποβάθµιση των υφιστάµενων πόρων. 
 
 Περιοχές µε συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται κύρια στην ευρύτερη περιοχή  
του ΠΣΘ, στις παράκτιες περιοχές της Χαλκιδικής (συγκρούσεις γεωργικής  
χρήσης, εξορυκτικής δραστηριότητας, τουριστικής κατοικίας) και του Ν.  
Πιερίας. Στο Ν. Πιερίας, η υπεράντληση στα παράλια λόγω της τουριστικής  
δραστηριότητας έχε δηµιουργήσει προβλήµατα υφαλµύρωσης των παράκτιων  
υδροφορέων. Παρόµοιο πρόβληµα υφαλµύρωσης συναντάται στο Νοµό Χαλκιδικής.. 
 
 Η αυθαίρετη δόµηση µε αλλαγή των χρήσεων γης και η εντεινόµενη διασπορά  
οικιστικών συγκεντρώσεων στις ακτές της Πιερίας και της Χαλκιδικής οδηγούν  
στην υποβάθµιση σηµαντικών φυσικών πόρων και ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. 
 
 2.2.4. Ειδικές θεµατικές κατηγορίες χώρου 
 
 2.2.4.1. Αστικός χώρος Ζώνες οικιστικής χρήσης 
 
 (32) Η ένταση µε την οποία ασκούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στον  
περιφερειακό χώρο δηµιουργεί τελείως διαφορετικού χαρακτήρα προβλήµατα  
υπερανάπτυξης και καταστροφής του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στις  
αστικές, περιαστικές παράκτιες και κατά µήκος του βασικού δικτύου  
επικοινωνιών περιοχές και υποανάπτυξης ή στασιµότητας στις υπόλοιπες. 
 
 Ειδικότερα, η ισχυρή οικιστική ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του "τόξου" του  
Θερµαϊκού (Πιερία Θεσσαλονίκη Χαλκιδική), η εξειδίκευση των παραλιακών  
ενοτήτων στον τουρισµό και η οικιστική διασπορά στον εξωαστικό χώρο (νόµιµη  
και αυθαίρετη) έχουν ως συνέπεια την υπέρµετρη εκµετάλλευση των φυσικών  
πόρων, σε περιοχές όπως οι ακτές Πιερίας, Χαλκιδικής και Στρυµονικού κόλπου.  
Στην εφαρµογή των κανόνων χωροταξίας στο ανθρωπογενές περιβάλλον θα πρέπει να  
δοθεί προτεραιότητα στις παράκτιες παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές, 
 
 Περιοχές µε συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται κύρια στην ευρύτερη περιοχή  
του ΠΣΘ, στις παράκτιες περιοχές της Χαλκιδικής (συγκρούσεις γεωργικής  
χρήσης, εξορυκτικής δραστηριότητας, τουριστικής κατοικίας) και του Ν.  
Πιερίας. 
 
 Συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται επίσης σε περιοχές αυθαίρετης δόµησης  
µε αλλαγή χρήσης, και µε υποβάθµιση σηµαντικών πόρων, όπως η γεωργική γη  
υψηλής γαιοϊκανότητας και τα δάση (∆. Χαλκιδική, ευρύτερη περιοχή ΠΣΘ). 



 
 Σηµαντικά χωροταξικά προβλήµατα εντοπίζονται και στις περιοχές αστικής  
επέκτασης και τις υποβαθµισµένες αστικές περιοχές. 
 
 (33) Το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από την παρουσία  
οξυµµένων προβληµάτων. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση των κεντρικών περιοχών είναι  
ένα από αυτά, µολονότι η υλοποίηση της περιφερειακής οδού περιόρισε τη  
διαµπερή κυκλοφορία. Παραµένουν επίσης προβλήµατα κυρίως σε σχέση µε τις  
πύλες εισόδου στη πόλη, που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν µε συνοδευτικές,  
προς το προγραµµατιζόµενο έργο του Μετρό, παρεµβάσεις. 
 
 Ειδικές παρεµβάσεις απαιτούνται και για την αναβάθµιση της βιοµηχανικής  
συγκέντρωσης στη Β.∆. περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
 
 Ελλείψεις διαπιστώνονται στους τοµείς των αναπλάσεων, της ανάδειξης µνηµείων  
και συνόλων, της προβολής και αξιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των  
λοιπών πολιτιστικών πόρων, των σύγχρονων πολιτιστικών υποδοµών. Για να  
αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε Βαλκανικό Κέντρο Πολιτισµού και Επιστηµών,  
απαιτούνται η ενίσχυση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας της  
πόλης, η ολοκλήρωση σύγχρονων υποδοµών πολιτισµού, η σταθεροποίηση και  
ενίσχυση πολιτιστικών θεσµών, αλλά και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και  
των επαφών µε τον απόδηµο ελληνισµό. 
 
 (34) Τη µεταπολεµική εποχή, ο τρόπος που ασκήθηκε η αναπτυξιακή διαδικασία,  
στην Περιφέρεια, είχε σαν αποτέλεσµα την καταστροφή των παραδοσιακών κέντρων  
και οικισµών. Στην Κ. Μακεδονία ελάχιστοι οικισµοί χαρακτηρίσθηκαν σαν  
παραδοσιακοί. Μεγάλο µέρος των χαρακτηρισµένων ως αξιόλογων οικισµών της Κ.  
Μακεδονίας είναι στην πραγµατικότητα παραδοσιακοί Ορισµένα τµήµατα των  
µεγάλων αστικών κέντρων, που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους. Τα  
τµήµατα αυτά είναι περιορισµένα και για τη διατήρησή τους απαιτείται η λήψη  
συντονισµένων οικονοµικών νοµοθετικών µέτρων. ∆ιασώζονται στη Βέροια στη  
Νάουσα, στην Έδεσσα στις Σέρρες και το ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
 Τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους διατηρούν και ορισµένα κεφαλοχώρια. Σε αυτά,  
ο ιστορικός πυρήνας εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό τµήµα του οικισµού.  
Σήµερα διασώζονται ακόµα, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, µια σειρά οικισµών, όπως:  
Γαλάτιστα Αρναία, �νω Νικήτη, παλιός Πολύγυρος στη Χαλκιδική, παλιός Λαγκαδάς  
στη Θεσσαλονίκη, Γουµένισσα στο Κιλκίς, Κολινδρός Λιτόχωρο στην Πιερία,  
Πρώτη, Ροδολίβος στις Σέρρες, Κ.ά. 
 
 Για τους οικισµούς αυτούς απαιτούνται µέτρα, όπως εκπόνηση ειδικών  
πολεοδοµικών µελετών για τον παραδοσιακό πυρήνα, παρεµβάσεις στις κεντρικές  
περιοχές, διαχωρισµός επεκτάσεων από παλιό οικισµό, θέσπιση ειδικών όρων  
δόµησης, ένταξη σε δίκτυα περιήγησης τουρισµού αναψυχής, κλπ. Επισηµαίνεται  
ότι οι οικισµοί αυτοί συνήθως είναι χωροθετηµένοι σε ένα εξαιρετικά ποικίλο  
και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, µε το οποίο έχουν δηµιουργήσει στο παρελθόν  
ενιαία αισθητικά σύνολα. 
 
 (35) Σηµαντικά είναι και τα δείγµατα Βιοµηχανικής Αρχιτεκτονικής σε πολλές  
πόλεις, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια, Σέρρες, Γουµένισσα. Η προσπάθεια  
επανάχρησης των κελυφών αυτών έχει αναπτυxθεί τελευταία και βρίσκεται σε  
εξέλιξη µία προσπάθεια χωροθέτησης σ' αυτά πολιτιστικών εκπαιδευτικών και  
καλλιτεχνικών λειτουργιών. Στον τοµέα αυτό µπορεί να υπάρξει και  
δραστηριοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
 
 2.2.4.2. Παράκτιος χώρος 
 
 (36) Η ζώνη του Αιγαίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαµβάνει  
ένα εξαιρετικής σηµασίας απόθεµα ιστορίας, πολιτισµού, φυσικών πόρων και  
έρευνας και τεχνολογίας: τον Ολυµπο, το ιστορικό τρίγωνο ∆ίο Πέλλα Βεργίνα,  
τους Υγροτόπους των ∆έλτα και των λιµνών, τη συγκέντρωση δυναµικού  
τεχνολογίας και έρευνας στη µητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, τους  
περιβαλλοντικούς σχηµατισµούς Χολοµώντα, Σιθωνίας και Κασσάνδρας. Το απόθεµα  
αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτηµα που µπορεί να αξιοποιηθεί για την  



παραγωγή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε ένα πλαίσιο ενιαίας  
χωροταξικής οργάνωσης της ζώνης και άµβλυνσης της εποχιακότητας και µε αιχµή  
έναν πολυδύναµο και πολυλειτουργικό τουρισµό, µε τοµεακή και κλαδική  
διαπλοκή, που θα προωθεί την πολυεποχικότητα. 
 
 (37) Στις παράκτιες ζώνες ασκούνται πιέσεις παραθεριστικής τουριστικής  
κατοικίας, που απειλούν τους περιβαλλοντικούς σχηµατισµούς και απαιτούν την  
άµεση οργάνωση και ρύθµιση χρήσεων β' κατοικίας. Το σύστηµα των οικισµών  
δέχεται ισχυρή πίεση για επέκταση δίχως πρόβλεψη και δυνατότητα δηµόσιας  
δαπάνης για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Η ζήτηση β' κατοικίας για  
µεγάλο µέρος του πληθυσµού της Περιφέρειας θα µετατρέψει τµήµατα της  
παράκτιας ζώνης σε περιοχές ζήτησης υπηρεσιών τεχνικής και κοινωνικής αστικής  
υποδοµής. 
 
 Η περιοχή Ολύµπου (περιοχή Λιτοχώρου) υφίσταται ισχυρές πιέσεις διαµόρφωσης  
εκτεταµένων ζωνών β' κατοικίας. Το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές Σιθωνίας  
και Κασσάνδρας, στις οποίες η περαιτέρω ανάπτυξη β' κατοικίας ισοδυναµεί µε  
καθολική ανάλωση του διαθέσιµου παραγωγικού περιβαλλοντικού αποθέµατος. Στις  
περιοχές αυτές απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασµός, ικανός να κινήσει  
βασικούς κλάδους του τοµέα των υπηρεσιών και να ολοκληρώσει κλάδους του  
πρωτογενή τοµέα. Η οργάνωση σχηµατισµών ξενοδοχειακών υπηρεσιών διευρυµένης  
περιόδου και πολλαπλών λειτουργιών µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική διέξοδο  
περιορίζοντας τη δηµιουργία εκτεταµένων ζωνών β' κατοικίας. 
 
 Στις περιοχές της Πιερίας, το µικρό εύρος της παράκτιας τουριστικής ζώνης  
και η διέλευση των χερσαίων αξόνων ΠΑΘΕ και ΟΣΕ, προβλέπεται ότι θα ενισχύσει  
τις τάσεις ανάπτης ενός συστήµατος αστικών σχηµατισµών, παράλληλο µε τις  
ακτές και τους διαµήκεις µεταφορικούς άξονες. 
 
 Στις περιοχές της Κατερίνης θα συγκεντρωθούν τάσεις µικτής χρήσης β'  
κατοικίας και τουριστικών υπηρεσιών επεκτεινόµενο υ του σηµερινού συστήµατος  
µε πυρήνες αστικών, περιαστικών, εξωαστικών σχηµατισµών. 
 
 (38) Οι παράκτιες παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές θα πρέπει να  
αποτελέσουν κατά προτεραιότητα πεδίο χωροταξικών ρυθµίσεων. Αρχικά θα πρέπει  
να οριοθετηθεί η ανάπτυξη των περιοχών, ο κορεσµός των οποίων έχει, σε  
εκτεταµένες περιοχές, υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. 
 
 Περιοχές µε συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται κύρια στην ευρύτερη περιοχή  
του ΠΣΘ, στις παράκτιες περιοχές της Χαλκιδικής (συγκρούσεις γεωργικής  
χρήσης, εξορυκτικής δραστηριότητας, τουριστικής κατοικίας) και του Ν. Πιερίας  
και το ∆έλτα του Αξιού όπου το ιδιαίτερα ενδιαφέρον οικοσύστηµα τίθεται σε  
κίνδυνο λόγω της αδυναµίας διαχείρισης ελέγχου. 
 
 Στο Ν. Πιερίας, παρατηρείται έλλειψη έργων διευθέτησης στα κατάντη των  
χειµάρρων του Ολύµπου, όπου µεταφέρονται µεγάλες ποσότητες φερτών υλών (που  
έχουν όµως θετική επίπτωση στις µυδοκαλλιέργειες). Η υπεράντληση στα παράλια  
λόγω της τουριστικής δραστηριότητας έχει δηµιουργήσει προβλήµατα υφαλµύρωσης  
των παράκτιων υδροφορέων. 
 
 Στο Ν. Χαλκιδικής, οι παραλιακές περιοχές Ν.Καλλικράτειας, Νέων Φλογητών και  
Στρατωνίου είναι ιδιαίτερα βεβαρηµένες, οι µεν δύο πρώτες από τη χωρίς έλεγχο  
υπεδάφια διάθεση βοθρολυµάτων, ενώ το Στρατώνι από τις µεταλλευτικές  
δραστηριότητες. Στην Αµµουλιανή, Πόρτο Καρά και Πυργαδίκια υπάρχει έντονο το  
πρόβληµα της υφαλµύρωσης, λόγω γεωτρήσεων σε σχετικά µικρή απόσταση από τη  
θάλασσα. 
 
 2.2.4.3. Ορεινές / ηµιορεινές περιοχές 
 
 (39) Οι ορεινές ζώνες και ιδιαιτέρως εκείνα τα τµήµατα των ορεινών ζωνών που  
χαρακτηρίζονται από φθίνοντα πληθυσµό αναγνωρίζονται ως οι κυρίως  
προβληµατικές περιοχές στην Περιφέρεια. Στο χώρο αυτό εντοπίζονται ζώνες  
ειδικού ενδιαφέροντος ενδογενούς δυναµικού: 
 



 α. Η περιοχή ∆υτικών Πιερίων µε ορεινά υψίπεδα τουριστικού και ειδικού  
αγροτικού ενδιαφέροντος. 
 
 β. Η περιοχή Χολοµόντα µε τις ορεινές δασικές περιοχές. 
 
 Η διασυνοριακή περιοχή ∆οϊράνης Κερκίνης µε τα σύν θετα λιµναία και  
παραλίµνια πεδία οικολογικού και ειδικού αγροτικού ενδιαφέροντος, αποτελεί  
την τρίτη ζώνη ειδικού ενδιαφέροντος ενδογενούς δυναµικού. 
 
 (40) Η ελκτικότητα των ορεινών ηµιορεινών ζωνών θα πρέπει να αυξηθεί, ώστε  
να αποτελέσουν αντίβαρο στην πίεση που δέχονται οι παράκτιες και περιαστικές  
περιοχές. Στις περιοχές αυτές συναντώνται µεµονωµένοι οικισµοί ή οµάδες  
οικισµών, των οποίων το παραδοσιακό περιβάλλον διασώζεται, όµως, µε την  
αλλαγή των οικονοµικών δοµών και την ανάπτυξη των πεδιάδων, οι οικισµοί αυτοί  
συρρικνώνονται, ερηµώνονται ή εγκαταλείπονται. 
 
 Η εξέλιξη αυτή µετατρέπει το πρόβληµα διατήρησής τους σε χωροταξικό και  
αναπτυξιακό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δηµιουργία δικτύων τουρισµού   
αναψυχής και πολιτιστικών λειτουργιών είναι πρωταρχική, εφόσον όµως  
συνδυάζεται και µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή  
τους. Τέτοια οικιστικά σύνολα βρίσκονται σε όλους τους Νοµούς και µπορούν να  
αποτελέσουν κέντρα ποιοτικής παρέµβασης σε ζώνες που υποβαθµίζονται ταχύτατα. 
 
 Το Λιτόχωρο είναι δυνατόν να αποτελέσει το τοπικό κέντρο διαχείρισης του  
πολιτιστικού και περιβαλλοντικού σχηµατισµού του Ολύµπου. 
 
 2.2.4.4. ∆ίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
 
 (41) Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από την παρουσία  
σηµαντικών σε αριθµό φυσικών οικοσυστηµάτων και µεµονωµένων στοιχείων της  
φύσης, µε ιδιαίτερο περιβαλλοντικό / οικολογικό ενδιαφέρον. 
 
 ∆ιακρίνονται σε εκείνα τα οποία έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας, καθώς  
και σε εκείνα που στο σύνολό τους ή στοιχεία τους έχουν τα απαιτούµενα  
χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν.1650/86 για τη θεσµοθέτησή  
τους. 
 
 Οι προστατευόµενες περιοχές του Εθνικού ∆ρυµού του Ολύµπου, των υγροτόπων  
στα ∆έλτα των ποταµών Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα και Αλυκών Κίτρους Πιερίας,  
και στις Λίµνες Βόλβης, Κορώνειας (Λαγκαδά) και Κερκίνη, οι περιοχές που  
έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Ολύµπου Πιερίων,  
Βεργίνας Παλατίτσιας, Λόγγου Έδεσσας Πεδιάδας 'Εδεσσας, �γιο 'Ορος και η προ  
αυτού περιοχή �θω, Λίµνη �γρα), δασικά οικοσυστήµατα στους ορεινούς όγκους  
και υγρότοποι αποτελούν ενότητες χώρου που µπορούν να οργανωθούν ως δίκτυα  
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ενσωµατώνοντας παραδοσιακούς οικισµούς  
και αρχαιολογικούς χώρους. 
 
 Αλλά και το πολιτιστικό περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία είναι ιδιαίτερα  
πλούσιο και ποικιλόµορφο και καλύπτει όλες τις φάσεις του Ελλαδικού  
πολιτισµού από την παλαιολιθική εποχή ως τα σύγχρονα χρόνια. 
 
 Το αρχαιολογικό, βυζαντινό και οθωµανικό µνηµειακό απόθεµα της Περιφέρειας  
µπορεί να αναδειχθεί µέσα από την οργάνωσή του σε δίκτυα. 
 
 Αλλά και το νεότερο οικιστικό και µνηµειακό απόθεµα µπορεί να αναδειxτεί  
µέσα από την ανάπλαση και αναβάθµιση των ιστορικών κέντρων, και την ένταξη  
µεµονωµένων ή οµάδων παραδοσιακών οικισµών στις ευρύτερες γεωγραφικές  
ενότητες που συνιστούν οι φυσικοί πόροι της Περιφέρειας, οργανωµένοι σε  
δίκτυα τουρισµού και αναψυχής. 
 
 Για τους παραδοσιακούς οικισµούς που βρίσκονται σε ορεινές ή αποµονωµένες  
περιοχές και είτε συρρικνώνονται δηµογραφικά είτε έχουν ήδη εγκαταλειφθεί, η  
δηµιουργία δικτύων τουρισµού αναψυχής και πολιτιστικών λειτουργιών είναι  
πρωταρχική, εφόσον όµως συνδυάζεται και µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης  



στην ευρύτερη περιοχή τους. Τέτοια οικιστικά σύνολα βρίσκονται στους Νοµούς  
Θεσσαλονίκης (επαρχία Λαγκαδά), Χαλκιδικής (επαρχία Αρναίας Κ. Χαλκιδική),  
Κιλκίς (Πάϊκο και Κρούσια) , Σερρών (Παγγαίο και Μπέλες) , Πιερίας (Ολυµπος  
και Πιέρια) , Ηµαθίας (Βέρµιο), Πέλλας (Καϊµακτσαλάν, περιοχή Αριδαίας). Αλλά  
και αρκετά από τα µεγαλύτερα κεφαλοχώρια, που διαθέτουν έναν ιστορικό πυρήνα  
στο κεντρικό τµήµα του οικισµού τους (ΓαλάτισταΑρναία, �νω Νικήτη, παλιός  
Πολύγυρος στη Χαλκιδική, παλιός Λαγκαδάς στη Θεσσαλονίκη, Γουµένισσα στο  
Κιλκίς, Κολινδρός Λιτόχωρο στην Πιερία, Πρώτη, Ροδολίβος στις Σέρρες κ.ά.),  
µπορούν να ενταχθούν σε ανάλογα δίκτυα. 
 
 Ορισµένοι από τους παραπάνω φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (περιοχή  
Ολύµπου Πιερίων στο Ν. Πιερίας, Αρναίας στη Χαλκιδική και η λεκάνη των λιµνών  
Κορώνειας Βόλβης στο Ν. Θεσσαλονίκης) γειτνιάζουν µε παράκτιες περιοχές µε  
έντονη τουριστική ανάπτυξη, γι' αυτό και θα πρέπει να προστατευθούν από  
πιθανούς κινδύνους ανάλωσής τους. 
 
 3. Πρόταση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου  
Ανάπτυξης της Περιφέρειας (χάρτης ∆. 1. 1) 
 
 3.1. Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης 
 
 (42) Το πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης προκύπτει ως συνισταµένη των αναπτυξιακών  
επιλογών όπως αυτές εκφράζονται από το µέχρι το 2006 (2008) σχεδιασµό του Γ΄  
ΚΠΣ και τις εφαρµογές του και των δράσεων όλων των τελεστών που συµµετέχουν  
στις οικονοµικές και κοινωνικές διαδικασίες. 
 
 (43) Οι γενικοί στόχοι που καθορίζουν και το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της  
Περιφέρειας συγκεκριµενοποιούνται στο χώρο: 
 
 .Με την επιδίωξη συγκρότησης ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου  
αστικών κέντρων, το οποίο µπορεί να λειτουργεί αντισταθµιστικά αλλά και  
συµπληρωµατικά ως προς αυτό του συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, 
 
 .Με την επιδίωξη ενός πολυκεντρικού πρότυπου αστικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό  
και σε εθνικό επίπεδο µε βασικό του πόλο τη Θεσσαλονίκη 
 
 .Με την ενδυνάµωση και βελτίωση όλων των οστικών κέντρων της Περιφέρειας, 
 
 .Με τη υιοθέτηση της αρχής της "συµπαγούς πόλης" και τον περιορισµό της  
αστικής διάχυσης, 
 
 .Με την ανάπτυξη ενός βιώσιµου πρότυπου ανάπτυξης της υπαίθρου, 
 
 .Με την ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών και πρόσβασης στη γνώση, 
 
 .Με τη βελτίωση της προσπελασιµότητας της Περιφέρειας και της εσωτερικής της  
συνοχής, 
 
 .Με τη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης, 
 
 .Με την αναπτυξιακή αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 
 
 .Με τη συνεπή διαχείριση των υδατικών πόρων και την πρόληψη των κινδύνων  
φυσικών καταστροφών. 
 
 .Στη συνετή χρήση των φυσικών της πόρων, πράγµα του συνεπάγεται τη  
συµφιλίωση του ενεργειακού αναπτυξιακού προτύπου µε τον έλεγχο και τον  
περιορισµό της ρύπανσης. 
 
 (44) Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας συγκροτείται σε τρία επίπεδα: 
 
 .Από το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης στο πρώτο επίπεδο, 
 
 .Από το αναδυόµενο δίκτυο αστικών κέντρων στα δυτικά του νοµού (Γιαννιτσά,  



Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα), στο δεύτερο, και 
 
 .Από τις πόλεις που αναπτύσσονται ακτινικά σε σχέση µε τη Θεσσαλονίκη  
(Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες), στο τρίτο. 
 
 Το σύστηµα των αστικών κέντρων κυριαρχείται από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι  
επόµενο, η οποία καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη δυναµική του. 
 
 (45) Παρά τη γραµµική του διάταξη, και παρά την καθοριστική σηµασία της  
Θεσσαλονίκης σε αυτό, το πρωτεύον οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας εµφανίζει  
στοιχεία αύξουσας λειτουργικής ολοκλήρωσης η οποία επιταχύνεται από τις  
αναπτυσσόµενες υποδοµές µεταφορών και επικοινωνιών. Η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ θα  
αποτελέσουν σηµαντικούς µηχανισµούς λειτουργικής ολοκλήρωσης των αστικών  
κέντρων της Περιφέρειας, τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα λοιπά γειτονικά  
αστικά κέντρα της χώρας, αλλά και στις γειτονικές µας χώρες. 
 
 Η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα (Θεσσαλονίκη και οι έδρες νοµαρχιών), η  
εκπαίδευση (ανωτάτη και ανωτέρα), οι δραστηριότητες πολιτισµού, η αναψυχή, το  
εµπόριο και οι µεταφορές (το οδικό και το σιδηροδροµικό δίκτυο, το λιµάνι της  
Θεσσαλονίκης και το αεροδρόµιο) αποτελούν στοιχεία γύρω από τα οποία  
αναπτύσσεται η δικτύωση αυτή. 
 
 (46) Η βελτίωση και η ολοκλήρωση του αναπτυσσόµενου λειτουργικού δικτύου των  
αστικών κέντρων της Περιφέρειας αναπτύσσεται παράλληλα µε την εσωτερική  
οργάνωση των αστικών κέντρων µε την ολοκλήρωση δηλαδή του πολεοδοµικού τους  
σχεδιασµού και την εφαρµογή τους, έτσι ώστε η διαχείριση του χώρου και ο  
ορθολογικός καθορισµός χρήσεων γης να αποτελέσουν προωθητικό παράγοντα της  
ανάπτυξης και όχι φραγµό της µέσα από τις διαδικασίες υπερβολικής αύξησης της  
τιµής της γης, αλλά και απαξίωσής της λόγω συγκρούσεων µη συµβατών µεταξύ  
τους χρήσεων. Καθοριστική για την ανάπτυξη των πόλεων της Περιφέρειας είναι  
και η δυνατότητα σχεδιαζόµενης ανάπτυξής τους (επεκτάσεις), αλλά και η  
βελτίωση του κοινωνικού εξοπλισµού τους και της συγκέντρωσης οχλουσών  
λειτουργιών σε συγκεκριµένες ειδικά διαµορφούµενες περιοχές, έτσι ώστε η  
οργανωµένη επέκταση να συµβάλλει στον περιορισµό της αστικής διάχυσης. Η  
συγκρότηση ενοτήτων υπαίθρου όπου δυναµικά οικιστικά και αστικά κέντρα  
λειτουργούν ολοκληρωµένα σε ότι αφορά τις λειτουργίες κατοίκησης, παραγωγής,  
εκπαίδευσης και αναψυχής αποτελούν καθοριστικό στοιχείο διαµόρφωσης ενός  
συγχρόνου περιβάλλοντος τόσο για την αγροτική ανάπτυξη όσο και για την  
ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. 
 
 (47) Οι ενότητες αυτές καθορίζονται από τη διάταξη των παραγωγικών  
δραστηριοτήτων και του οικιστικού δικτύου στο χώρο, από το υπάρχον και  
αναπτυσσόµενο οδικό δίκτυο και δίκτυο µεταφορών και από τη γεωγραφία της  
περιοχής. Η διοικητική διάρθρωση της Περιφέρειας, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και  
νέοι δήµοι αποτελούν πρόσθετο παράγοντα διαµόρφωσης των ενοτήτων της  
υπαίθρου. 
 
 (48) Η ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών, επικοινωνιών και  
ενέργειας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οργάνωσης του χωρικού προτύπου της  
Περιφέρειας. Τα ολοκληρωµένα συστήµατα µεταφορών συµβάλλουν στη σύνδεση της  
Περιφέρειας µε τις λοιπές περιφέρειες της χώρας (∆υτική Μακεδονία, Ανατολική  
Μακεδονία και Θράκη, 'Ηπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική ΕλλάδαΑττική και νησιά) µε  
τα κατά περίπτωση πρόσφορα µέσα, αλλά και µε το ευρύτερο περιβάλλον της. 
 
 (49) Η ιεραρχηµένη ανάπτυξη των ολοκληρωµένων και διασυνδεδεµένων συστηµάτων  
µεταφορών συµβάλλει ταυτόχρονα και στην αύξηση της εσωτερικής συνοχής της  
Περιφέρειας και στη λειτουργικά κατά σταδιακό τρόπο ολοκλήρωση του  
παραγωγικού της προτύπου. Η διασφάλιση υποδοχέα εγκατάστασης (συγκεκριµένων  
περιοχών) και κατάλληλου εργατικού δυναµικού και στελεχών (εκπαίδευση,  
κατάρτιση) αποτελούν στοιχεία που συµβάλλουν στην ολοκλήρωση αυτών των  
συγκεκριµένων αναπτυξιακών προϋποθέσεων. 
 
 Ο εξοπλισµός της Περιφέρειας µε σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών συµβάλλει στην  
αξιοποίηση της στρατηγικής κεντρικής θέσης που αυτή καταλαµβάνει στη βόρεια  



Ελλάδα, θέσης τόσο ως προς τη χώρα όσο και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση  
αποτελώντας προϋπόθεση µιας σύγχρονης ανάπτυξιακής διαδικασίας. 
 
 (50) Η προσπελασιµότητα και η εσωτερική συνοχή της Περιφέρειας πρέπει να  
διασφαλίζονται µε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου διανοµαρχιακού δικτύου  
(οδικό, σιδηροδροµικό, θαλάσσιο, αεροπορικό). Η Εγνατία οδός, ο ΠΑΘΕ και οι  
συνδέσεις τους µε τα σύνορα, καθώς και το αεροδρόµιο της Περιφέρειας  
αποτελούν το τµήµα του εθνικού συστήµατος µεταφορών, το οποίο σε  
ενδοπεριφερειακό επίπεδο ολοκληρώνεται µε τους περιφερειακούς και τοπικής  
σηµασία άξονες. 
 
 Ειδική πρόνοια θα πρέπει να ληφθεί ώστε οι υπερτοπικής σηµασίας άξονες, όπως  
η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ, να µην λειτουργήσουν ως άξονες διαχωρισµού της  
Περιφέρει ας, συµβάλλοντας στην αναπαραγωγή πρόσθετων ανισοτήτων στις  
κλίµακες της Περιφέρειας και των νοµών, αλλά να καταστούν άξονες έλξης στην  
άµεση περιφέρεια των φαινοµένων αστικής διάχυσης. 
 
 (51) Η ανάπτυξη και η διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης  
πραγµατοποιείται εκτός από την ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών και µε την  
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες του τις βαθµίδες. Η οργάνωση  
εξατάξιων δηµοτικών σχολείων σε επίπεδο νέων δήµων αποτελεί σηµαντικό  
παράγοντα προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Καθοριστική είναι επίσης προς την  
ίδια κατεύθυνση και η περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση της τριτοβάθµιας  
εκπαίδευσης στην Περιφέρεια. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ΑΕΙ,  
ΤΕΙ και η εγκατάσταση τµηµάτων του ΑΠΘ και σε άλλες περιοχές εκτός της  
Θεσσαλονίκης συµβάλλει µακροχρόνια και στην αστική ανάπτυξη αλλά οδηγεί µέσα  
από τη σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε την παραγωγή στη δηµιουργία  
επιχειρήσεων σε κατά κανόνα δυναµικούς τοµείς της οικονοµίας. Η αποκεντρωτική  
διαδικασία του ΑΠΘ συµβάλ λει στην αποσυµφόρηση του παραδοσιακού του χώρου  
µέσα στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη ορισµένων τµηµάτων  
και ερευνητικών ινστιτούτων. 
 
 (52) Το ζήτηµα, τέλος της κατά το δυνατόν διασφάλισης της Περιφέρειας από  
καταστροφές (σεισµοί, πυρκαγιές, πληµµύρες και ξηρασία) παραπέµπει στη συνετή  
διαχείριση των πόρων που επηρεάζονται άµεσα από τα στοιχεία που συνδέονται µε  
κάθε µια από τις καταστροφές αυτές ώστε είτε αυτές να προλαµβάνονται είτε σε  
περίπτωση αδυναµίας πρόβλεψης και πρόληψής τους να ελαχιστοποιούνται οι  
συνέπειες τους. 
 
 (53) Στη λογική αυτή ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για την προστασία  
των παραλίων της Περιφέρειας όπου βρίσκονται και πολλοί υγρότοποι, ιδιαίτερα  
στην περιοχή εκβολής των ποταµών. Τα παράλια της Περιφέρειας µε τα ευαίσθητα  
οικοσυστήµατά τους δέχονται πιέσεις από τις αγροτικές δραστηριότητες, από την  
αστική διάχυση και από την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας και των  
τουριστικών δραστηριοτήτων. 
 
 (54) Η δοµή στο χώρο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης ακολουθεί τη διάρθρωση  
στο χώρο της Περιφέρειας καθώς και τα γεωγραφικκά της χαρακτηριστικά. Οι  
επιπτώσεις, όµως, των παραγόντων αυτών στο χωρικό αναπτυξιακό πρότυπο της  
Περιφέρειας και στη δυναµική του αµβλύνονται από την καθοριστική σηµασία της  
Θεσσαλονίκης. 
 
 (55) Πρόκειται για ένα πρότυπο ανάπτυξης στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται  
η Θεσσαλονίκη και η παραγωγική της δοµή η οποία λόγω µεγέθους αποτελεί τον  
καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της Περιφέρειας. Στις δυτικές περιοχές οι  
αγροτικές δραστηριότητες (δυναµική γεωργία, φρούτα, κρασί, κηπευτικά, και  
κτηνοτροφία και µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων) αποτελούν χαρακτηριστικά  
στοιχεία της ανάπτυξης η οποία αποτυπώνεται στα ιστορικά αστικά κέντρα της  
περιοχής, όπως η Νάουσα η Βέροια και η Έδεσσα, όσο και στα νέα και δυναµικά  
αναδυόµενα κέντρα όπως τα Γιαννιτσά. Στο βορρά αναπτύσσεται το Κιλκίς σε  
άµεση εξάρτηση και σχέση µε τη Θεσσαλονίκη σε µία περιοχή που συνδυάζει  
παραδοσιακό αγροτικό πρότυπο µε ποιοτικές καλλιέργειες, όπως τα αµπέλια για  
κρασί Αντίστοιχα αναπτύσσεται και η περιοχή των Σερρών µε µεγαλύτερη  
προσήλωση στις παραδοσιακές εκτατικές καλλιέργειες. Η Χαλκιδική συνδυάζει την  



ανάπτυξη παραδοσιακών καλλιεργειών προσαρµοσµένες στο κλίµα της το οποίο  
καθορίζεται από τα εκτεταµένα της παράλια και τη γεωγραφική της µορφή, την  
ορεινή οικονοµία και µια δραστηριότητα γύρω από την εξόρυξη η οποία ακολουθεί  
τις διακυµάνσεις του κλάδου. 
 
 Παράλληλα, αποτελεί και περιοχή τουριστικής ανάπτυξης και αστικής επέκτασης  
της Θεσσαλονίκης. Η Κατερίνη και η πεδινή και παραθαλάσσια Πιερία συνδυάζουν  
ένα αγροτικό πρότυπο µε ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης το οποίο έλκει την  
πελατεία του, σε οµαλές περιόδους, από χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής  
Ευρώπης. 
 
 (56) Οι αναπτυξιακές προσπάθειες των τελευταίων ετών, σε συνδυασµό µε µια  
σειρά διοικητικών µέτρων (εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.) έδωσαν µια αναπτυξιακή  
ώθηση στην Περιφέρεια, η οποία φαίνεται να ολοκληρώνει τις βασικές της  
υποδοµές, να οδηγείται στη συγκρότηση ενός λειτουργικού αστικού δικτύου, να  
οδηγείται στη σταδιακή τουριστική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της  
πόρων, χωρίς, όµως, να µπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει ένα σταθερό παραγωγικό  
ιστό, µε την έννοια της συγκρότησης µιας αυτοδύναµης αναπτυξιακής  
διαδικασίας, παρά τις δυνατότητές της. 
 
 (57) Με δεδοµένη την πραγµατοποιούµενη ανάπτυξη των υποδοµών, τη βελτίωση  
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και τη στήριξη των επιχειρηµατικών  
της µονάδων, καθώς και το προσαρµοζόµενο και δυναµικά αναπτυσσόµενο οικιστικό  
δίκτυο µε κόµβους τα αστικά κέντρα, κατά την περίοδο µέχρι το 2015 αυτό που  
προέχει είναι η συνάρθρωση παραγωγικού προτύπου και χωρικής οργάνωσης της  
Περιφέρειας, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βιώσιµη (περιβαλλοντική και  
οικονοµική) ανάπτυξη σε ένα, επίσης µεταβαλλόµενο, διεθνές περιβάλλον. 
 
 3.1.1. Η πόλη της Θεσσαλονίκης και η δυναµική της 
 
 (58) Η Θεσσαλονίκη, ως Πολεοδοµικό Συγκρότηµα, αποτελεί το δεύτερο, µετά την  
Αθήνα, αστικό κέντρο της χώρας. Μαζί µε την Αθήνα αποτελούν τα δύο  
µητροπολιτικά κέντρα της χώρας µε την έννοια ότι εδώ, εκτός από µεγάλα  
πληθυσµιακά σύνολα, συγκεντρώνονται όλες οι λοιπές αστικές δραστηριότητες  
(κόµβοι µεταφορών, διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, αναψυχή,  
οικονοµικές δραστηριότητες). Πρόκειται για δραστηριότητες εθνικής σηµασίας οι  
οποίες καθορίζουν σηµαντικά τις αντίστοιχες δραστηριότητες στο σύνολο της  
χώρας. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αποτελούν τα κέντρα στην κορυφή του αστικού  
συστήµατος της χώρας, τα οποία ασκούν επιρροές σε όλα τα λοιπά κέντρα των  
εποµένων βαθµίδων, τα κέντρα δηλαδή περιφερειακού και τοπικού νοµαρχιακού  
επιπέδου. 
 
 (59) Από τα δύο αυτά κέντρα, η Θεσσαλονίκη διαθέτει, εν δυνάµει, µια  
ευρύτερη ενδοχώρα από αυτή που προσδιορίζεται από την ελληνική επικράτεια, µε  
την οποία βρίσκεται σε άµεση χωρική συνέχεια. 
 
 (60) Εποµένως, οι προοπτικές χωρικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, εκτός από  
τη σχέση της πόλης µε τη λοιπή Ελλάδα, συναρτώνται άµεσα µε τις σχέσεις της  
µε τη συγκεκριµένη ενδοχώρα των γειτονικών χωρών. 
 
 (61) Η Θεσσαλονίκη θα εξακολουθήσει µαζί µε την Αθήνα να αποτελείτο δεύτερο  
µητροπολιτικό κέντρο της χώρας µε ιδιαίτερη επιρροή στο βορρά. Η ενίσχυση του  
µητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης θα επιτευχθεί µέσω: της δηµιουργίας  
ενός πόλου υπηρεσιών διαπεριφερειακής κλίµακας και συγκρότηση ιεραρχηµένου  
αστικού δικτύου, της δηµιουργίας "αστερία" συνδυασµένων µεταφορών και  
εκθεσιακής / διοικητικής δραστηριότητας και της παραγωγικής αξιοποίησης των  
διευρωπαϊκών δικτύων και της εγγύτητας της Θεσσαλονίκης στη ζώνη των µεγάλων  
αλλαγών. 
 
 (62) Η όλο και µεγαλύτερη σύνδεση της πόλης µε τις περιοχές της εν δυνάµει  
ενδοχώρας της και σε λειτουργικό επίπεδο (οικονοµία, πολιτισµός, εκπαίδευση,  
υγεία, αναψυχή) θα συµβάλλει στην ενδυνάµωση της πόλης και στη σταδιακή  
εξισορρόπηση των σχέσεών της στο οικονοµικό επίπεδο µε την Αθήνα. Η  
διαδικασία, όµως, αυτή συνεπάγεται βελτιώσεις στην υποδοµή της πόλης, καθώς  



και στο παραγωγικό της πρότυπο. 
 
 (63) Με υποδοµή της πόλης εννοούνται πιθανοί τόποι εγκατάστασης επιχειρήσεων  
στους παραγωγικούς τοµείς και στις υπηρεσίες, η βελτίωση των εσωτερικών  
µετακινήσεων στην πόλη µε κάθε πρόσφορο µέσο, η βελτίωση της λειτουργικότητας  
των ήδη υφιστάµενων συστηµάτων υπερτοπικών µεταφορών (οδικοί άξονες,  
σιδηρόδροµος, προαστιακός σιδηρόδροµος, λιµάνι, αεροδρόµιο) και η κατά το  
δυνατόν αντιµετώπιση των προβληµάτων που συµβάλλουν στους εσωτερικούς  
διαχωρισµούς της πόλης (Ανατολική ∆υτική Θεσσαλονίκη, κλπ.). 
 
 (64) Σε ότι αφορά τη βελτίωση του παραγωγικού της πρότυπου η διαδικασία αυτή  
συνεπάγεται µια στρατηγική στήριξης επιχειρήσεων, είτε νέων είτε παλαιών, η  
δραστηριότητα των οποίων θα συνδέεται όλο και περισσότερο µε αντίστοιχες  
οικονοµικές δραστηριότητες από την άλλη πλευρά των συνόρων κατά  
συµπληρωµατικό τρόπο και σε µακροχρόνια προοπτική. 
 
 3.2. Αναπτυξιακό Πλαίσιο 
 
 3.2.1. Πληθυσµός (χάρτης Β.1) 
 
 (65) Ο πληθυσµός του συνόλου της Περιφέρειας παρουσιάζει τάσεις αύξησης, µε  
µεταβαλλόµενους ρυθµούς, καθ' όλη την περίοδο θεώρησης τόσο σε απόλυτα µεγέθη  
όσο και ως ποσοστό στο σύνολο της χώρας εξ αιτίας του ρόλου και του µεγέθους  
της Θεσσαλονίκης. Η κατανοµή του πληθυσµού στους νοµούς διατηρεί ολόκληρη την  
περίοδο την ίδια δοµή, αν και το ποσοστό τους στο σύνολο της χώρας τείνει να  
µειώνεται µε την εξαίρεση του νοµού Πιερίας ακριβώς επειδή οι ρυθµοί  
µεταβολής του νοµού Θεσσαλονίκης λόγω της αστικής ανάπτυξης είναι  
καθοριστικοί. Την περίοδο θεώρησης 19712001 ο πληθυσµός των νοµών Ηµαθίας,  
Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής αυξάνεται, έστω και µε  
διαφορετικούς ρυθµούς, συνεχώς. Αντίθετα, ο πληθυσµός των νοµών Κιλκίς και  
Σερρών παρουσιάζει τάσεις µείωσης, κατά την πρώτη δεκαετία στον πρώτο και  
κατά τις δύο πρώτες στο δεύτερο και ανακάµπτει στη συνέχεια. Η εικόνα αυτή  
προκύπτει ως συνδυασµός του γεγονότος ότι ο πληθυσµός των πόλεων αυξάνεται  
συνολικά, της κυριαρχίας ενός αστικού προτύπου κατοίκησης και απασχόλησης µε  
της ιδιαίτερης δυναµικής του αγροτικού τοµέα της Περιφέρειας. Οι διαφορές  
τόσο στο αστικό πρότυπο (µονοκεντρισµός) όσο και στο παραγωγικό πρότυπο των  
νοµών Κιλκίς και Σερρών, που τείνουν περισσότερο στις γνωστές, παραδοσιακές  
µορφές, εξηγεί και τη διαφορετική δηµογραφική εξέλιξή τους. 
 
 (66) Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι από τη νέα περίοδο δύο φαινόµενα, το ένα  
γνωστό και το άλλο νέο και ολοένα εντεινόµενο, συµβάλλουν στη διαµόρφωση του  
πληθυσµού εκτός από τη φυσική του κίνηση (διαφορά γεννήσεων θανάτων).  
Πρόκειται για τη µετανάστευση από την Περιφέρεια προς άλλες περιοχές της  
Ελλάδας, της Ευρώπης και άλλων περιοχών που αποτελεί ένα ιστορικό φαινόµενο,  
και για τη µετανάστευση προς τη χώρα, που αποτελεί µε τη σειρά της ένα  
εντελώς νέο φαινόµενο, τουλάχιστο κατά τη σύγχρονη εποχή. 
 
 (67) Η πρόβλεψη του πληθυσµού της Περιφέρειας πραγµατοποιείται σε σχέση µε  
τον πληθυσµό της χώρας από ,'πάνω προς τα κάτω". Συγκεκριµένα, ο πληθυσµός  
της χώρας προβάλλεται στα έτη 2006 και 2015 µε το ρυθµό της περιόδου 1991   
2001. Θεωρείται ότι στο ρυθµό αυ τό συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των  
παραγόντων που καθορίζουν την πληθυσµιακή µεταβολή. 
 
 (68) Στη συνέχεια µε κριτήριο το ποσοστό (συµµετοχή) του πληθυσµού της  
Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας και την τάση µεταβολής του, δηλαδή τάση  
µείωσης ολόκληρη την περίοδο, εκτιµάται ο πληθυσµός της Περιφέρειας για τα  
έτη στόχους. Ο πληθυσµός αυτός κατανέµεται µε την ίδια λογική στους νοµούς  
της Περιφέρειας. 
 
 Η εκτίµηση αυτή συγκρίνεται µε µια σειρά εκτιµήσεων της Ευrοstat και των  
Ηνωµένων Εθνών οι οποίες αναφέρονται για καθαρά ενδεικτικούς λόγους. 
 
 Η παραδοχή στην οποία στηρίζεται η εκτίµηση του πληθυσµού συνίσταται στο ότι  
η συµµετοχή του πληθυσµού της στο σύνολο του πληθυσµού της χώρας θα κινηθεί  



από το 17,07%τ02001 στο 20,0% και στο 22,0% αντίστοιχα για τα έτη 2006 και  
2015. 
 
 Σύµφωνα µε την εκτίµηση αυτή, ο πληθυσµός από 1.871.952 κατοίκους σήµερα θα  
αυξηθεί σε περίπου 2.245.000 κατοίκους το 2006 και σε 2.635.000 κατοίκους το  
2015. Η κατανοµή των µεγεθών αυτών στις συγκεκριµένες χρονικές στιγµές  
φαίνεται στους σχετικούς πίνακες. 
 
Χωρικό Σύνολο        Κατανοµή        Κατανοµή        Κατανοµή       
                     Πληθυσµού 2001  Πληθυσµού 2006  Πληθυσµού 2015  
 
Ν. Ηµαθίας             7,67            7,30            6,70 
Ν. Θεσσαλονίκης       56,51           57,50           58,50      
Ν. Κιλκίς              4,67            4,50            4,10  
Ν. Πέλλας              7,79            7,90            8,10 
Ν. Πιερίας             6,94            7,00            7,10 
Ν. Σερρών             10,73           10,00            9,50    
Ν. Χαλκιδικής          6,60            5,80            6,00  
Σύνολο Περιφέρειας   100,00          100,00          100,00      
Περφ/Χώρα             17,07           20,00           22,00 
Σύνολο Χώρας 
 
Συνέχεια Πίνακα 
 
Χωρικό Σύνολο                 Πρόβλεψη 1                 Πρόβλεψη 2 
                         2006           2015        2006           2015 
                      
Ν. Ηµαθίας                163916         176577      162289         170518 
Ν. Θεσσαλονίκης          1291121        1541757     1278305        1488854 
Ν. Κιλκίς                 101044         108055      100041         104347  
Ν. Πέλλας                 177389         213474      175628         206149 
Ν. Πιερίας                157180         187119      155620         180699 
Ν. Σερρών                 224543         250371      222314         241780 
Ν. Χαλκιδικής             130235         158129      128942         152703 
Σύνολο Περιφέρειας       2245427        2635483     2223138        2545050 
Περφ/Χώρα              
Σύνολο Χώρας            11227137       11979467     1115692       11568409 
 
 3.2.2. Προβλέψεις απασχόλησης και προϊόντος 
 
 (69) Μπορεί να θεωρηθεί ότι σταδιακά θα επιτευχθεί η συγκρότηση ενός νέου  
παραγωγικού προτύπου, σε αντιστοιχία µε τους παράγοντες του χώρου (γεωγραφία,  
περιβάλλον) , του οικιστικού συστήµατος και του αστικού δικτύου. Από την άλλη  
µεριά, η καθυστέρηση της ανασυγκρότησης των οικονοµιών των γειτονικών προς  
την Περιφέρεια χωρών και ο ολοένα αυξανόµενος ανταγωνισµός σε παγκόσµιο  
επίπεδο µε την κινητικότητα κεφαλαίου και ανθρώπων που αυτός συνεπάγεται  
µπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά ως προς την αναπτυξιακή διαδικασία της  
Περιφέρειας. 
 
 (70) 'Οπως έχουν τα πράγµατα σήµερα, η επικράτηση της πρώτης τάσης θεωρείται  
πιο πιθανή. Με δεδοµένη λοιπόν την ήδη παρατηρούµενη αναπτυξιακή δυναµική η  
οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα των ασκούµενων πολιτικών και της δραστηριότητας  
των ιδιωτών, η συνέχιση της ανάπτυξης µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη υπό την  
προϋπόθεση συγκεκριµένων προσαρµογών κατά τοµέα και κυρίως της χωρικής  
οργάνωσης της Περιφέρειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αναπτυξιακές εργασίες να  
προωθούνται και να µην επιβραδύνονται λόγω τελικά υψηλού κόστους γης και  
χρόνου (κόστους) µεταφορών. 
 
 3.2.2.1. Απασχόληση, εργατικό δυναµικό, ανεργία (χάρτης Β.2, Β.3) 
 
 (71) Απασχόληση Ανεργία. Αναµένεται η αύξηση του οικονοµικού πληθυσµού,  
δηλαδή της πρόθεσης των κατοίκων της Περιφέρειας 15 65 ετών να εργάζονται Ο  
τιµή του δείκτη αυτού στην Περιφέρεια όπως και στο σύνολο της χώρας παραµένει  
σχετικά χαµηλή σε σχέση µε τους αντίστοιχους της ΕΕ. Το ποσοστό απασχόλησης  



πλησιάζει το 55,5% (1999) και φθάνει στο 73,4% για τους άνδρες και στο 38,6%  
για τις γυναίκες 1. Λόγω της αύξησης των πληθυσµιακών οµάδων που αντιστοιχούν  
στην τρίτη ηλικία εξ αιτίας της γήρανσης του πληθυσµού η µεταβολή αυτή  
συνεπάγεται συγκράτηση πληθυσµού νέων ηλικιών στην Περιφέρεια και έλξης νέων  
κατοίκων καθώς και αλλαγές στον κύκλο της εργασίας των εργαζοµένων µε  
παράταση της περιόδου απασχόλησής τους. 
 
 (72) Η ανεργία αναµένεται να µειωθεί κατά 4 µονάδες µέχρι το 2006, στο 7.7%  
συνολικά και στη συνέχεια κατά 4% µέχρι το 2015, µε ανάλογες συνέπειες στη  
µακροχρόνια ανεργία, την ανεργία των γυναικών και την ανεργία των νέων. Τα  
µεγέθη αυτά προκύπτουν αν πραγµατοποιηθεί µείωση της ανεργίας µε ρυθµό 5,8%  
την πρώτη περίοδο και µε ρυθµό 7,8% κατά τη δεύτερη περίοδο, πράγµα που  
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε την κινητοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών  
παραγωγικών πόρων και σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στον πρωτογενή τοµέα. 
 
 (73) Η ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναµικού δεν αναµένεται να αλλάξει  
Αναµένεται η βελτίωσή του σ' ό,τι αφορά εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 
 3.2.2.2. Πρωτογενής τοµέας 
 
 (74) Με δεδοµένο το υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον τοµέα, όσο και την  
αναµενόµενη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ µπορεί να υποστηριχθεί ότι κατά την περίοδο  
2000 2006 και 2006 2015 η γεωργία της Περιφέρειας θα εισέλθει σε µια περίοδο  
αναδιάρθρωσης. 
 
 (75) Στόχο της αναδιάρθρωσης αυτής δεν µπορεί να αποτελέσει παρά ο  
µετασχηµατισµός του κυρίαρχου προτύπου προς την κατεύθυνση µιας  
επιχειρηµατικής και βιώσιµης γεωργίας καττά την υλοποίηση του οποίου ο  
αγρότες του σήµερα θα µετασχηµατιστούν σε επιχειρηµατίες της υπαίθρου του  
αύριο. Η αναδιάρθρωση αυτή θα στηρίζεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας  
προϊόντων και την ανάπτυξη των καθετοποιηµένων και ολοκληρωµένων σχέσεων στο  
σύστηµα αγροδιατροφής καθώς και στις δυναµικές καλλιέργειες. 
 
 (76) Πρόσθετο στοιχείο, τέλος, προώθησης και στήριξης της ανάπτυξης του  
πρωτογενούς τοµέα αποτελεί η δηµιουργία εκπαιδευτικών δοµών, δοµών στήριξης  
κοινών δραστηριοτήτων, π.χ. προβολής, προώθησης, τεχνικής στήριξης κ.λπ. .από  
συλλογικούς φορείς των κλάδων, των δήµων και της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. 
 
 3.2.2.3. ∆ευτερογενής Τοµέας 
 
 (77) Στην αναµενόµενη αναπτυξιακή διαδικασία της περιόδου που εξετάζεται  
προβλέπεται η ενδυνάµωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τη δηµιουργία  
κοινών δοµών εκπαίδευσης, προώθησης προϊόντων, τεχνικής στήριξης, διάχυσης  
πληροφοριών, καινοτοµιών, κ.λπ. τη συ γκρότηση και τη δηµιουργία των δοµών  
αυτών µπορούν να αναλάβουν είτε οι επαγγελµατικές ενώσεις είτε πρόσφορες  
αυτοδιοικητικές οντότητες. Το ίδιο προβλέπεται και η αναδιάρθρωση των µεγάλων  
µονάδων της Περιφέρειας. Κοινό στόχο και στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων  
αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
 
 (78) Τέλος, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιδιώκεται ταυτόχρονα η  
ανάπτυξη όλων των κλάδων του τοµέα στην Περιφέρεια µε δυναµική διαφοροποίηση  
στους κλάδους όπου η Περιφέρεια παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 
 
 3.2.2.4. Τριτογενής Τοµέας 
 
 (79) Στο συγκεκριµένο µέγεθος αντανακλώνται δύο στοιχεία της ανάπτυξης, η  
αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη στοιχείων, ιδίως του  
κοινωνικού κράτους, που συµβάλλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της  
Περιφέρειας. 
 
 Η µακροπρόθεσµη τάση ανάπτυξης του τοµέα αναµένεται να συνεχιστεί, ώστε να  
βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και η  
πρόσβασή τους σε χαρακτηριστικές για τον τοµέα δηµόσιες υπηρεσίες  
(εκπαίδευση, περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια) και για να µπορέσει η Περιφέρεια  



να αναλάβει το νέο ρόλο της στη χώρα και στην Ε.Ε. Ο ρόλος αυτός έχει ήδη  
αναφερθεί ως "Πύλη" στην ουσία, όµως, πρόκειται για τόπο παροχής υψηλής  
στάθµης υπηρεσιών και όχι µόνο ως σηµείο διέλευσης διερχοµένων ανθρώπων και  
εµπορευµάτων. Τοµείς παροχής τέτοιων υπηρεσιών µπορούν να αποτελέσουν η  
εκπαίδευση, η υγεία, το εµπόριο, η αναψυχή και ο πολιτισµός καθώς και η  
ολοκληρωµένη προσφορά υπηρεσιών τουρισµού. Στενά συνδεδεµένη µε την  
απασχόληση στον τοµέα στην Περιφέρεια είναι και η απασχόληση στο τριτογενή  
στη Θεσσαλονίκη µια πόλη που αποτελεί το δεύτερο µητροπολιτικό κέντρο και  
αστικό κέντρο µε εµβέλεια σε όλα τα Βαλκάνια. 
 
 (80) Σήµερα παρά τους πλούσιους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους ο  
τουρισµός της Περιφέρειας βρίσκεται σε µια κατάσταση σύµφωνα µε την οποία  
αξιοποιείται µόνο µέρος τους, καθώς αυτός συγκεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη, τη  
Χαλκιδική και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Πιερίας και στον 'Ολυµπο. Η  
σηµασία του κλάδου όµως, καθώς και τα πλεονεκτήµατα κάθε µιας από τις  
κυρρίαρχες (παραθεριστικός τουρισµός διακοπών) µορφές του αλλά και από τις  
εναλλακτικές (συνεδριακός, πολιτιστικός, θρησκευτικός φυσιολατρικός,  
περιβαλλοντικός, ακραίων καταστάσεων), έχει γίνει κατανοητή και παρατηρούνται  
προϋποθέσεις ανάπτυξης καθώς και συγκεκριµένες προσπάθειες τόσο στα αστικά  
κέντρα όσο και στις ορεινές και στις παραλίµνιες περιοχές της Περιφέρειας. Ο  
συντονισµός των προτάσεων αυτού του στρατηγικού σχεδίου µε ανάλογα  
προγράµµατα ανάπτυξης που εκπονούνται είτε τοπικά (νέοι ∆ήµοι, Νοµαρχιακές  
Αυτοδιοικήσεις) είτε από κεντρικούς φορείς µπορεί να συµβάλλει ώστε το  
επιδιωκόµενο τουριστικό πρότυπο εγκαθιστάµενο στο χώρο να µην έρχεται σε  
σύγκρουση µε άλλες δυναµικές χρήσεις και κυρίως µε το περιβάλλον. Και στον  
τοµέα του τουρισµού είναι αναγκαία η δηµιουργία δοµών στήριξης όπως ακριβώς  
και στον πρωτογενή τοµέα και στη µεταποίηση. 
 
Πίνακα 3.2.2.4.1: Ποσοτική απεικόνιση της απασχόλησης κατά τοµέα 
 
Χρονιά           Πρωτογενής         ∆ευτερογενής         Τριτογενής 
 
 1999               19,1                25,7                55,12 
 
 2006               16,0                27,0                 57,0 
 
 2015               12,0                28,0                 60,0 
 
(81) Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία (1998) το ΑΕΠ κατά κεφαλή της Περιφέρειας  
ανέρχεται στο 102,75% του συνόλου της χώρας, ενώ κατά το 1988 το ποσοστό αυτό  
έφθανε στο 100,3% ή αντίστοιχα στο 67,6% και στο 58,3% του µέσου όρου της  
Ευρώπης των 15. Η αύξηση της σχέσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας στο  
αντίστοιχο της χώρας σε ισοδύναµα αγοραστικής δύναµης (για το σύνολο της ΕΕ  
των 15) σηµαίνει ότι η Περιφέρεια κερδίζει έδαφος ως προς τη σχετική µεταβολή  
του κατά κεφαλή ΑΕΠ της παρά τα προβλήµατα που παρατηρούνται στη µεταποίηση  
και ως ένα σηµείο στον πρωτογενή τοµέα. Η τάση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί  
ώστε η Περιφέρεια να εξακολουθήσει να επιτελεί το ρόλο της ως µηχανισµού  
προώθησης της ανάπτυξης στη χώρα. Κι ο στόχος αυτός συνεπάγεται ένα ρυθµό  
µεταβολής στην Περιφέρεια µεγαλύτερο κατά 57% από τον αντίστοιχο ρυθµό  
µεταβολής της χώρας. Με δεδοµένη την παραδοχή αύξησης του πληθυσµού της  
Περιφέρειας στο υπό θεώρηση χρονικό διάστηµα ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης  
του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι αρκούντως µεγαλύτερος του ρυθµού που υπολογίζεται  
παραπάνω, ώστε να ενσωµατώνεται στη θετική αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ και η  
θετική αυτή µεταβολή του πληθυσµού. Μετά το 2006 µπορεί να γίνει αποδεκτό ότι  
το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας θα µεταβάλλεται όπως ο αντίστοιχος δείκτης  
για το σύνολο της χώρας. 
 
 (82) Με την παραδοχή ενός µέσου ετήσιου ρυθµού µεταβολής, εποµένως, κατά  
3,15% µέχρι το 2006 και 3,1% στη συνέχεια η τιµή του δείκτη θα ανέλθει στο  
76,77% το 2006 και στο 101,04% το 2015. 
 
 3:3. Χωροταξική οργάνωση (Χάρτης Π.1) 
 
 3.3.1. ∆ιάρθρωση του οικιστικού δικτύου (Χάρτης Π.2) 



 
 3.3.1.1. Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης 
 
 (83) Στο οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κυριαρχεί η  
µητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης και το αντίστοιχο πολεοδοµικό συγκρότηµα.  
Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσ/νίκης (ΡΣΘ), µε στόχο τον ενιαίο προγραµµατισµό της  
µητροπολιτικής περιοχής, ορίζει την ευρύτερη περιοχή άµεσης επιρροής της  
Θεσσαλονίκης την οποία διαιρεί σε τρεις ενότητες: 
 
 .Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) στο οποίο περιλαµβάνονται 15  
∆ήµοι (Αγ.Παύλου, Αµπελοκήπων, ΕλευθερίουΚορδελιού, Ευκαρπίας, Ευόσµου,  
Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, Μενεµένης, Νεάπολης, Πανοράµατος, Πολίχνης,  
Πυλαίας, Σταυρούπολης, Συκεών και Τριανδρίας), καθώς και η πρώην κοινότητα  
Πεύκων. 
 
 .Περιαστική Ζώνη (ΠΖ) στην οποία περιλαµβάνονται οι ∆ήµοι Θέρµης (εκτός από  
τον οικισµό Ταγαράδων) , Εχεδώρου, Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου, καθώς και οι  
οικισµοί Νεοχωρούδας και Πενταλόφου του ∆ήµου Καλλιθέας. 
 
 .Λοιπή Περιοχή (ΛΠ) στην οποία περιλαµβάνονται τα ∆.∆. Ταγαράδων (∆.  
Θέρµης), Νεοχωρούδας και Πενταλόφου (∆. Καλλιθέας), όλοι οι υπόλοιποι ∆ήµοι  
της πρώην Επαρχίας Θεσσαλονίκης που δεν περιλαµβάνονται στις δύο προηγούµενες  
ενότητες πλην του ∆ήµου Μυγδονίας, του ∆.∆. Λαγυνών (∆. Λαγκαδά) και του ∆.∆.  
Μεσαίου (∆. Καλλιθέας) καθώς και τα ∆.∆. Λιβαδίου και Περιστεράς (∆ήµου  
Βασιλικών) της Επαρχίας Λαγκαδά. 
 
 (84) Η Θεσσαλονίκη, ως έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της  
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης αποτελεί το κέντρο πρώτου επιπέδου. Τα παραγωγικά  
της µεγέθη και το λειτουργικό της βάρος της αποδίδουν χαρακτηριστικά  
αναπτυξιακού δυναµισµού και της επιτρέπουν να εντάσσεται στα εθνικά και  
διεθνή δίκτυα, καθιστώντας την ευρωπαϊκή µητροπολιτική περιοχή. Παράλληλα, ως  
πύλη εισόδου της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύεται σε σηµαντικό  
κόµβο των διευρωπαϊκών δικτύων. Ο ρόλος αυτός ενισχύεται µε την κατασκευή της  
Εγνατίας, την ολοκλήρωση της ΠΑΘΕ, την αναβάθµιση του λιµανιού, του  
αεροδροµίου και του σιδηροδροµικού δικτύου. Επιπλέον, η Θεσσαλονίκη µαζί µε  
την ευρύτερη περιοχή της αποτελούν ένα µεγάλο πόλο µε πυκνό πλέγµα  
παραγωγικών δραστηριοτήτων ο οποίος, λόγω µεγέθους, παράγει ανάπτυξη. Λόγω  
της θέσης του, µπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός και οργανωτικός πόλος  
διασυνοριακής συνεργασίας µε προοπτική να αποκτήσει και τις αναγκαίες δοµές  
πολιτικής και διοικητικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του ανασυγκροτούµενου  
βαλκανικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διεύρυνση του ρόλου της  
ως εκθεσιακού κέντρου διεθνούς εµβέλειας µε την ανάπτυξη της ∆ΕΘ. Για το  
στόχο αυτό απαιτούνται νέες υποδοµές (οδικές, αναψυχής, διαµονής φιλοξενίας  
κλπ.) 
 
 Οι βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις για τη µητροπολιτική περιοχή  
Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθες: 
 
 Γενικοί στόχοι ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. 
 
 1. Επέκταση του µητροπολιτικού ρόλου Θεσσαλονίκης από το σηµερινό επίπεδο  
των άµεσων ζωνών επιρροής (ως προς διακίνηση τροφοδοσία δεύτερη κατοικία   
βιοµηχανική εγκατάσταση) στο ανώτερο κλιµακούµενο επίπεδο: 
 
 Της Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολό της 
 
 Του Βόρειο Ελλαδικού Τόξου (από την 'Ηπειρο ως την Ανατ. Μακεδονία Θράκη)  
κατά µήκος του νέου άξονα της Εγνατίας 
 
 Του Βαλκανικού οικονοµικού χώρου 
 
 2. Στήριξη του µητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης όχι στη µεγέθυνση των  
σηµερινών δραστηριοτήτων αλλά στη επιδίωξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος: 
 



 ∆ιαµόρφωση της Θεσσαλονίκης σε Κεντρικό Κόµβο διαπεριφερειακής κλίµακας ενός  
ιεραρχηµένου αστικού δικτύου 
 
 ∆ηµιουργία ενός αστερία υποδοµών µε αξιοποίηση των δικτύων προς το συνδυασµό  
διοικητικής εµπορικής 
 
 εκθεσιακής δραστηριότητας 
 
  ∆ικτύωση του παραγωγικού συστήµατος και της αγοράς της Θεσσαλονίκης µε το  
υπόλοιπο Βόρειο Ελλαδικό Τόξο ώστε να προκύψουν επαρκές οικονοµικό µέγεθος  
"κινητήριες διακλαδικές συνδέσεις και προσέλκυση επενδυτών καινοτοµίας 
 
 Ειδικοί στόχοι ανάπτυξης Θεσσαλονίκης 
 
 1. Ενίσχυση των παραγόντων που ευνοούν την ανταγωνιστικότητα της µεταποίησης  
της Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου χώρου της 
 
 ∆ιαφοροποίηση της κλαδικής εξειδίκευσης της βιοµηχανίας µε έµφαση στις  
δραστηριότητες έντασης γνώσης και ενσωµάτωσης / αναπαραγωγής της καινοτοµίας 
 
 Προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και καινοτόµων λειτουργιών και υπηρεσιών µε  
κατά προτεραιότητα εφαρµογή στο "κέντρο" που διαθέτει ήδη συγκριτικά  
πλεονεκτήµατα, δηλαδή στον πόλο της Θεσσαλονίκης 
 
 Απόκτηση ,'συµπληρωµατικών πηγών ανταγωνιστικότητας, µε τη διαπεριφερειακή  
δικτύωση των επιχειρήσεων: δίκτυα αξιοποιήσεις πρώτων υλών, συνεργασιών.  
υπεργολαβιών, εκπαίδευσης κατάρτισης κατανοµή, απασχόλησης, συµµαχίας χρηστών  
υπηρεσιών και προϊόντων καινοτοµίας. Με εφαρµογή στο σύνολο της ευρύτερης  
περιοχής, αλλά κυρίως στην περίµετρο που διαθέτει τις βιοµηχανικές  
συγκεντρώσεις που έχουν τη µεγαλύτερη εξάρτηση από πάγια στοιχεία. 
 
 2. Ενίσχυση των παραγόντων που ευνοούν την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού  
τοµέα: 
 
 Πρόσδοση της δυνατότητας για ευέλικτες περιοδικές αναδιαρθρώσεις στις ζώνες  
των "µονοκαλλιργειών", ώστε να ανταποκρίνεται ο αγροτικός τοµέας στις  
µεταβαλλόµενες ανάγκες της βιοµηχανίας και των ξένων αγορών κυρίως στην  
περίµετρο 
 
 Ενίσχυση του ενδογενούς τοπικού δυναµικού για τη διατήρηση των παραγωγικών  
δοµών στην ύπαιθρο παρά τις αναδιαρθρώσεις και αναστατώσεις. Με εφαρµογή  
κυρίως στη περίµετρο. 
 
 3. Ενίσχυση των παραγόντων που προκαλούν την ανάδυση των "προωθητικών"  
υπηρεσιών διοίκησης της περιφερειακής οικονοµίας και στήριξης της  
ανταγωνιστικότητας της συνολικά ως προς τις άλλες χωρικές µονάδες. 
 
 Προσφορά κινήτρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών διαπεριφερειακής κλίµακας για  
τη διοίκηση διαχείριση δραστηριοτήτων, κεφαλαίων, εργασίας, καινοτοµίας. 
 
 Προσέλκυση των βάσεων δραστηριοποίησης (oper atίοnaΙ centers) στον ευρύτερο  
χώρο, ξένων µεγάλων επιχειρήσεων. 
 
 Προσέλκυση εξειδίκευση προσαρµογή διάχυση καινοτοµίας, από Ευρώπη και  
Αµερική προς τις Βαλκανικές χώρες και προς το ευρύτερο Βόρειο Ελλαδικό τόξο  
µε κατά προτεραιότητα εφαρµογή στο κέντρο που διαθέτει συγκριτικά  
πλεονεκτήµατα. 
 
 Εγκατάσταση ιεραρχηµένων συνδέσεων µεταξύ Θεσσαλονίκης και ενός ιεραρχηµένου  
αστικού δικτύου µε επιλεγµένη ενίσχυση υποδοµών και ανάδειξη "Προωθητικών  
δραστηριοτήτων" για κάθε αστικό κέντρο στο σύνολο της Κ. Μακεδονίας. 
 
 Επαναπροσδιορισµός των γεωγραφικών ορίων της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και  
δηµιουργία Μητροπολιτικής ∆ιοίκησης. 



 
 4. Αναδιάρθρωση των περισσότερο κλασικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς  
τοµέα. 
 
 Ολοκλήρωση ενός δικτύου συνδυασµένης µεταφορικής / εµπορικής / διοικητικής /  
εκθεσιακής δραστηριότητας µε ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και συνδέσεων των  
µεγάλων υποδοµών µεταφορών και τη δηµιουργία νέων υποδοµών. 
 
 Στήριξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως κέντρου Κατανάλωσης και Αναψυχής της  
Βαλκανικής, µε ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης, ποιότητα κατοικίας και  
κυκλοφορίας, αναβάθµιση περιβάλλοντος, ανάδειξη ιστορικού κέντρου και  
υποδοµών αναψυχής. 
 
 Αξιοποίηση των φυσικών πόρων, του ιστορικού περιβάλλοντος και των  
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού µε  
εφαρµογή στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής, αλλά κυρίως στην "περίµετρο" που  
διαθέτει µεγαλύτερη εξάρτηση από την τουριστική δραστηριότητα. 
 
 (85) Τ ο χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  
επιδιώκοντας να προσεγγίσει συνολικά τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης,  
αποδίδει τις ενότητες που συµµετέχουν στο σύστηµα λειτουργιών της  
µητροπολιτικής περιοχής και τη χωροταξία των ζητηµάτων µε το παρακάτω  
σχηµατικό υπόδειγµα. 
 
 "Παραλείπεται υπόδειγµα" 
 
 Α: Σταυρός Ασπροβάλτα Πύλη της Ανατολικής Μακεδονίας ∆: Αξιός ∆υτικό όριο  
της Μητροπολιτικής περιοχής 
 
 Θεσσαλονίκης Β: Κιλκίς Πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη Ν:  
Αιγίνιο, Αλιάκµονας Πύλη προς τις νότιες περιφέρειες της χώρας 
 
 Α∆: Εγνατία 
 
 ΒΝ:ΠΑΘΕ 
 
 1: Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης 
 
 2: Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης 
 
 3: Πεδιάδα της Θεσσαλονίκης 
 
 4: Βιοµηχανικές συγκεντρώσεις δυτικής Θεσσαλονίκης/ ΒΙΠΕ Σίνδου 
 
 5: Λιµάνι Θεσσαλονίκης 
 
 6: Μεταποιητική ζώνη Λαγκαδά 
 
 7: Κόµβοι συστήµατος µεταφορών (δυτική Θεσσαλονίκη) 
 
 8: Προβλέψεις ζώνης µητροπολιτικών εγκαταστάσεων 
 
 9: Προβλέψεις ζώνης απορρύπανσης Θερµαϊκού 
 
 10: Πρόβλεψη Ευρωλιµένα 
 
 11: ∆ιαχείριση δελταϊκών σχηµατισµών 
 
 12: Ζώνη πάρκων υδατοκαλλιεργειών 
 
 13: Πεδιάδα Ανθεµούντος 
 
 14: Μεταποιητικές συγκεντρώσεις στη ζώνη Λαγκαδά 
 



 15: Πεδιάδα Λαγκαδά 
 
 16: Υγρότοποι Αγίου Βασιλείου Βόλβης 
 
 17: Γεωθερµική ζώνη Απολλωνίας 
 
 18: Αεροδρόµιο Μίκρας 
 
 19: Ζώνη ΣΕ∆ΕΣ Μεταποίηση, Υπηρεσίες 
 
 20: Στενά Ρεντίνας, πόλος Ασπροβάλτας 
 
 (86) Στη σχηµατική αυτή προσέγγιση, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι υποστηρικτικοί  
σττόχοι της ενίσχυσης των µητροπολιτικών λειτουργιών της Θεσσαλονίκης ως  
πόλου διευρωπαϊκών και διαβαλκανικών δραστηριοτήτων. Οι χωροταξικές  
κατευθύνσεις ανάπτυξης για την ευρύτερη ζώνη της Θεσσαλονίκης αφορούν: 
 
 α. Τη χωροταξική οργάνωση της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το  
σχεδιασµό εξυγίανσης και ανάπτυξης της παραγωγικής της βάσης. Ιδιαίτερα  
χωρική οργάνωση και δικτύωση αστικού και περιαστικού πλέγµατος των ΜΜΕ στη  
δυτική Θεσσαλονίκη και λειτουργική σύνδεση µε την όµορη γεωγραφική ενότητα  
του Κιλκίς για την οργάνωση των ζωνών ελεύθερης αδειοδότησης µετεγκατάστασης  
ή νέας εγκατάστασης καινοτόµων και σύγχρονων παραγωγικών µονάδων. 
 
 Βελτίωση προσπελασιµότητας αερολιµένα "Μακεδονία" από τις δυτικές ζώνες. Η  
λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόµου θα συµβάλει στην αντιµετώπιση του  
κυκλοφοριακού προβλήµατος στις παρυφές του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος  
Θεσσαλονίκης και θα εξυπηρετήσει τις µετακινήσεις προς και από τα κέντρα της  
Περιφέρειας όπως η Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Πολύγυρος και  
Μουδανιά. 
 
 β. Ρυθµίσεις για την ασφάλεια της χερσαίας προσπελασιµότητας της  
Θεσσαλονίκης από συγκλίνοντα ή τεµνόµενα µη συµβατά δίκτυα. 
 
 γ. Ρυθµίσεις παράκτιων και παραθαλάσσιων ζωνών Θερµαϊκού. ∆ελταϊκοί  
σχηµατισµοί, υδροβόρες καλλιέργειες, πρόβλεψη σύνδεσης Εµβόλου δυτικών ακτών  
Θερµαϊκού. 
 
 δ. Ρυθµίσεις συµβατότητας χρήσεων και λειτουργιών σε περιοχές βιοτόπων  
λιµνών, λιµνοθαλασσών, ποταµών, δρυµών και ένταξη της διαχείρισης τους στις  
διαχειρίσεις του χωροταξικού σχεδιασµού. 
 
 ε. ∆ιασφάλιση εφεδρειών περιαστικής γης τόσο στην Ανατολική όσο και στη  
∆υτική Θεσσαλονίκη και περιβαλλοντική εξυγίανση ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 
 
 ζ. Αξιοποίηση ιαµατικών πηγών τριγώνου Λαγκαδά Απολλωνίας Θέρµης. 
 
 3.3.1.2. Λοιπά αστικά κέντρα 
 
 (87) Εκτός της Θεσσαλονίκης, το οικιστικό δίκτυο περιλαµβάνει σηµαντικά  
αστικά κέντρα (κατά κύριο λόγο πρωτεύουσες νοµών), µεγαλύτερα και µικρότερα  
παραγωγικά κέντρα µε τις αντίστοιχες εξυπηρετήσεις. 
 
 (88) Στα κέντρα δεύτερου επιπέδου περιλαµβάνονται οι πρωτεύουσες των  
υπόλοιπων νοµών (Βέροια, Κιλκίς, Εδεσσα, Κατερίνη, Σέρρες και Πολύγυρος). Ο  
ρόλος του κάθε κέντρου και η θέση του στο οικιστικό δίκτυο ποικίλλει. Στις  
πεδινές περιοχές των νοµών Ηµαθίας και Πέλλας καταγράφεται πυκνό οικιστικό  
δίκτυο µε αλληλοσυµπληρούµενους ως προς τις εξυπηρετήσεις οικισµούς. Η  
Βέροια, της οποίας ο ρόλος αναµένεται να αναβαθµιστεί µε την ολοκλήρωση της  
Εγνατίας, λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε τη Νάουσα και η Εδεσσα  
λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε τα Γιαννιτσά, αποτελούν µαζί µε τα µικρότερα  
αστικά κέντρα της πεδινής περιοχής των δύο νοµών (Αλεξάνδρεια, Πλατύ, Σκύδρα,  
Κρύα Βρύση) ένα ισχυρό οικιστικό πλέγµα αστικών κέντρων που µπορεί να  
λειτουργήσει ως σηµαντικός αναπτυξιακός πόλος µε βάση την ανταγωνιστική  



αγροτική δραστηριότητα, τη µεταποίηση, το εµπόριο, τις µεταφορές και τις  
υπηρεσίες που συνδέονται µε αυτήν. Ταυτόχρονα, τα µεγάλα αστικά κέντρα  
(Βέροια Νάουσα  Εδεσσα) συνιστούν δίκτυο σηµαντικών κόµβων για την ανάπτυξη  
ενός υπερτοπικού δικτύου τουρισµού πολιτισµού αναψυχής, το οποίο συνδέεται µε  
τους σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας (Βεργίνα, Πέλλα) ,  
καθώς και µε περιοχές ανάmυξης ορεινού εναλλακτικού τουρισµού (Καϊµακτσαλάν,  
Βεγορίτιδα, Βέρµιο κ.λπ.). 
 
 (89) Το Κιλκίς, έδρα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, λειτουργεί ως αστικό  
κέντρο συναρτηµένο µε τη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης για την  
οργάνωση και διοίκηση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Στο νότιο τµήµα του  
Ν. Κιλκίς προτείνεται ο καθορισµός περιοχών ΠΟΑΠ∆ για την εγκατάσταση  
µεταποιητικών δραστηριοτήτων, µε την τήρηση όλων των τεχνικών προϋποθέσεων  
προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µε στόχο τη θεσµική  
ενίσχυση του δευτερογενούς τοµέα που αποτελεί την κατ'εξοχήν διέξοδο  
ανάπτυξης του Κιλκίς, αξιοποιώντας τη διέλευση των βασικότερων µεταφορικών  
αξόνων της χώρας. 
 
 Παράλληλα, 
 
 αξιοποιείται η δυνατότητα προσφοράς κατάλληλης γής για µεταποίηση η οποία  
είναι περιορισµένη στα όρια της Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης. 
 
 (90) Η Κατερίνη, έδρα του νοµού Πιερίας, µπορεί να αναδειχθεί σε ισχυρό  
αστικό κέντρο ανάπτυξης του νοµού, αξιοποιώντας την άµεση γειτνίασή της µε  
την ΠΑΘΕ και το σιδηροδροµικό δίκτυο, σε συνδυασµό µε την τουριστική ανάπτυξη  
των ακτών και τη διαχείρηση των περιβαλλοντικών πόρων του Ολύµπου. Η Κατερίνη  
µπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως κέντρο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών  
του αγροτικού χώρου. 
 
 (91) Οι Σέρρες, έδρα του οµώνυµου νοµού, είναι το µεγαλύτερο περιφερειακό  
αστικό κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πόλη προβλέπεται να λειτουργήσει ως  
πόλος ανάπτυξης της ευρύτερης πεδιάδας των Σερρών, αλλά και ως κέντρο  
διασυνοριακής συνεργασίας, αξιοποιώντας τη θέση της, το πληθυσµιακό της  
µέγεθος και τη δυνατότητα ανάπτυξης διοικητικών υποδοµών και πρωτοβουλιών  
διαβαλκανικού προσανατολισµού. 
 
 (92) Ο Πολύγυρος, έδρα του νοµού Χαλκιδικής, αποτελεί ένα ασθενές αστικό  
κέντρο στο οικιστικό πλέγµα της περιοχής. Στο προτεινόµενο πλαίσιο  
,'βιώσιµης" ανάπτυξης της Χαλκιδικής, για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών  
υψηλών προδιαγραφών, µε παράλληλη προστασία των φυσικών πόρων, ο Πολύγυρος θα  
πρέπει να λειτουργήσει ως κέντρο διοικητικής υποστήριξης και παροχής  
υπηρεσιών. 
 
 (93) Ο ρόλος των κέντρων 3°U επιπέδου είναι πολύ σηµαντικός στην Περιφέρεια,  
δεδοµένου ότι αποτελούν, µαζί µε τις πρωτεύουσες των νοµών, τα κέντρα τοπικής  
ανάπτυξης. Στο Νοµό Ηµαθίας τέτοιο ρόλο παίζουν τα αστικά κέντρα της Νάουσας  
και της Αλεξάνδρειας που λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τη Βέροια. Στο νοµό  
Πέλλας, τα Γιαννιτσά λειτουργούν συµπληρωµατικά µε την Εδεσσα, ενώ η Αριδαία  
αποτελεί το κέντρο της επαρχία, Αλµωπίας. Στο νοµό Κιλκίς ο σχηµατισµός των  
αστικών κέντρων Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γουµένισσας επωφελείται από τη θέση  
του σε άµεση γειτνίαση µε την ΠΑ.ΘΕ και συνιστά πόλο ανάπτυξης. Τα κέντρα  
αυτά ορίζουν µαζί µε την πρωτεύουσα το νοµού, τον άξονα ανάπτυξη  
µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Στο νοµό Σερρών, το Σιδηρόκαστρο λειτουργεί ως  
κέντρο συντονισµού ανάπτυξης της παραµεθόριας ζώνης, ενώ τα αστικά κέντρα της  
Νιγρίτας και της Νέας Ζίχνης λειτουργούν ως πόλοι τοπικής ανάπτυξης. Στο νοµό  
Χαλκιδικής, η Αρναία µπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο υπηρεσιών για την  
ορεινή δασική ενότητα Χολοµώντα Στρατωνικού, ενώ ο οικισµός των Νέων  
Μουδανιών ως σηµαντικό αγροτοτουριστικό κέντρο στο παραλιακό τµήµα του νοµού.  
Τέλος, στο νοµό Θεσσαλονίκης το αστικό κέντρο του Λαγκαδά αποτελεί κέντρο  
τοπικής ανάπτυξης. 
 
 (94) Στα κέντρα 4°U επιπέδου συγκαταλέγονται οι έδρες των νέων ∆ήµων που δεν  
κατατάσσονται σε κάποιο από το ανώτερα επίπεδα. Μεταξύ αυτών πολλοί  



εµφανίζουν δυναµισµό που τους καθιστά τοπικά κέντρα ανάπτυξης στην άµεση  
περιοχή επιρροής τους. Τέτοιοι οικισµοί είναι οι εξής: 
 
 .Στο νοµό Ηµαθίας το Πλατύ, το Μακροχώρι καθώς και οι οικισµοί Αγγελοχώρι  
και Ζερβοχώρι και ο οικισµός της Μελίκης, έδρας του οµώνυµου ∆ήµου. 
 
 .Στο νοµό Πέλλης η Κρύα Βρύση και εµφανίζεται ιδιαίτερα δυναµική στον  
πρωτογενή τοµέα. Οι οικισµοί Πέλλας και Σκύδρας, καθώς και οι Γαλατάδες  
συγκροτούν, µαζί µε την Εδεσσα τον κύριο αναπτυξιακό άξονα του νοµού. Τέλος,  
οι οικισµοί Αξός και Μυλότοπος συγκροτούν µαζί µε τα Γιαννιτσά έναν  
δευτερεύοντα αναπτυξιακό άξονα. 
 
 .Στο νοµό Πιερίας το Λιτόχωρο αποτελεί τοπικό αναπτυξιακό κέντρο για το  
οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη αναβαθµισµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε  
συνάρτηση µε τη διαχείριση του ορεινού όγκου του Ολύµπου και της εκτεταµένης  
παράκτιας ζώνης του δήµου. Στις παράκτιες περιοχές του Ν. Πιερίας, όπου  
αναπτύσσεται µεγάλος αριθµός τοπικών αστικών και παραθεριστικών τουριστικών  
κέντρων (Πλαταµώνας, Πόροι, Σκοτίνα κλπ.), ο σχεδιασµός θα πρέπει να λάβει  
υπ' όψιν το διαµορφωµένο πολυπολικό σύστηµα λειτουργίας του οικιστικού  
δικτύου προτείνοντας τα κατάλληλα εργαλεία χωροταξικής οργάνωσής του.  
Αναπτυξιακοί όροι διαµορφώνονται, δευτερευόντως, και στους οικισµούς Αιγινίου  
Κολινδρού, Κορινού, Καρίτσας, Λόφου και Λεπτοκαρυάς, λόγω της γειτνίασής τους  
µε τη ΠΑΘΕ. Ο δυναµισµός τους εντοπίζεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, µε  
εξαίρεση τη Λεπτοκαρυά που εµφανίζεται δυναµική στο δευτερογενή και τον  
τριτογενή τοµέα. 
 
 .Στο νοµό Θεσσαλονίκης, στην περιαστική ζώνη της µητροπολιτική ς περιοχής,  
δυναµικοί οικισµοί είναι η Θέρµη, το Ασβεστοχώρι και το Φίλυρο, το  
Ωραιόκαστρο, το Καλοχώρι και η Σίνδος (∆. Εχεδώρου). Οι οικισµοί Κουφαλίων,  
Αγ. Αθανασίου, Γέφυρας, ∆ιαβατών συνθέτουν το βόρειο τµήµα ενός σηµαντικού  
αναπτυξιακού άξονα. 
 
 Το νότιο τµήµα του συντίθεται από τους οικισµούς Ν. Μάλγαρα, Ανατολικό,  
Κύµινα, Χαλάστρα, Καλοχώρι, ∆ήµο Εχεδώρου και τη ΒΙΠΕ της Σίνδου. Επίσης οι  
οικισµοί Κύµινα, Αδενδρο, Χαλκηδόνα, Κουφάλια συγκαταλέγονται µεταξύ των  
δυναµικών οικισµών. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται οι οικισµοί Νέας Μεσηµβρίας  
(που ειδικεύεται στον πρωτογενή τοµέα) και Βαθυλάκκου (που ειδικεύεται στο  
δευτερογενή) καθώς και Λητής και Ασσήρου. Προς τα νότια, δυναµισµό εµφανίζουν  
οι οικισµοί Επανωµής, Νέας Μηχανιώνας, Περαίας και Πλαγιαρίου. 
 
 . Στο νοµό Κιλκίς οι οικισµοί Νέας Σάντας και Ευρωπού εµφανίζονται ως οι  
δυναµικότεροι, µε έµφαση στο δευτερογενή τοµέα, ενώ προοπτικές ανάπτυξης ως  
κέντρου τουρισµού παροχής υπηρεσιών εµφανίζει και ο οικισµός ∆οϊράνης, στην  
όχθη της οµώνυµης λίµνης. 
 
 .Στο νοµό Σερρών ως βασικός άξονας ανάπτυξης εµφανίζεται αυτός που  
συντίθεται από τους µεγάλους ∆ήµους Σερρών, Σιδηροκάστρου και Νέας Ζίχνης,  
όπως και οι οικισµοί Πεντάπολη και Νέο Σούλι (του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά).  
∆υναµικοί στον πρωτογενή τοµέα εµφανίζονται οι οικισµοί Σκούταρι, Μητρούσι,  
Πρώτης και Ροδολίβου. Στο µυχό του Στρυµονικού κόλπου, ο οικισµός Κερδυλλίων  
παρουσιάζει σηµαντική τουριστική ανάπτυξη. 
 
 .Τέλος, στο νοµό Χαλκιδικής αναγνωρίζονται διάσπαρτοι σηµειακοί πόλοι  
ανάπτυξης και περιοχές µε διακεκριµένες δραστηριότητες. Μεταξύ των κέντρων  
4ου επιπέδου, η Καλλικράτεια, στο δυτικό τµήµα του νοµού, έχει εξελιχθεί σε  
σηµαντικό κέντρο α' και β' κατοικίας, ενώ σηµαντικό κέντρο του πρωτογενούς  
τοµέα αποτελεί και η Νέα Τριγλία. Στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, ο οικισµός  
της Κασσανδρείας αποτελεί το σηµαντικότερο αστικό κέντρο και κέντρο παροχής  
υπηρεσιών, ενώ στον παράκτιο χώρο έχει αναπτυχθεί ένα ισχυρό δίκτυο πόλων  
τουριστικής ανάπτυξης οι οποίοι έχουν υποσκελίσει τα παραδοσιακά κέντρα του  
νοµού. Η Ορµυλία αποτελεί σηµαντικό παραγωγικό κέντρο, ενώ ανάπτυξη και  
δυναµισµό παρουσιάζουν ο οικισµός Νικήτης, ο Νέος Μαρµαράς, η Συκιά και η  
Μεγάλη Παναγιά. Στο ανατολικό τµήµα του νοµού, σηµαντικό κέντρο αποτελεί ο  
οικισµός Ιερισσού, ενώ δυναµική ανάπτυξη στον τοµέα του τουρισµού  



παρουσιάζουν οι παραλιακοί οικισµοί Ουρανούπολης, Ολυµπιάδας, Ν. Ρόδων κλπ.  
Στο εσωτερικό του νοµού, περιορισµένη δυναµική παρουσιάζει ο οικισµός  
Γαλάτιστας. Το δίκτυο των οικισµών 4ου επιπέδου θα πρέπει να µελετηθεί,  
κυρίως στις παράλιες περιοχές του νοµού Χαλκιδικής, σε ό, τι αφορά την  
προβλεπόµενη ανάπτυξη αλληλοσυµπληρούµενου δικτύου εξυπηρετήσεων και παροχής  
υπηρεσιών στο πλαίσιο της επιδιωκόµενης ανάπλασης αναβάθµισης των ζωνών  
τουρισµού παραθερισµού  αναψυχής. 
 
 3.3.1.3. Επιχειρηµατικές και αναπτυξιακές υποδοµές 
 
 (95) Ο πίνακας που ακολουθεί αποδίδει σχηµατικά την επιχειρηµατική και  
αναπτυξιακή υποδοµή που απαιτείται ή που θα πρέπει να ενισχυθεί, σε  
αντιστοιχία µε το ρόλο των σηµαντικών αστικών κέντρων στο οικιστικό δίκτυο  
της Περιφέρειας. 
 
 "Παραλείπεται πίνακας" 
 
 3.4. Κατευθύνσεις για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και  
πολιτιστικού περιβάλλοντος 
 
 Φυσικό Περιβάλλον 
 
 (96) Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που καταγράφονται στην Περιφέρεια  
Κεντρικής Μακεδονίας αφορούν κατά κύριο λόγο τη ρύπανση των υδάτινων  
αποδεκτών, η οποία οφείλεται στην ανεξέλεγκτη διάθεση λυµάτων προερχοµένων  
είτε από παραγωγικές δραστηριότητες (γεωργία, µεταποίηση), είτε από οικιακή  
δραστηριότητα λόγω ανεπαρκούς εξοπλισµού των αστικών κέντρων. Η υπεράντληση  
αποτελεί µια ακόµα παράµετρο υποβάθµισης του υδατικού δυναµικού. Ειδικότερα,  
τα σηµεντικότερα προβλήµατα που καταγράφονται είναι τα εξής: 
 
 (97) Ο Αξιός θεωρείται βεβαρηµένος ποταµός, από περιβαλλοντική άποψη, µε  
κυριότερα προβλήµατα τον κίνδυνο πληµµυρών, το ρυπαντικό φορτίο από  
φυτοφάρµακα (που εν µέρει προέρχεται από την πρώην Γιουγκοσλαβία) , σε  
συνδυασµό µε την mώση της στάθµης των νερών. 
 
 Ο ποταµός Λουδίας δέχεται ακατέργαστα οικιακά λύµατα από τα Γιαννιτσά, την  
Κρύα Βρύση κλπ., µε αποτέλεσµα ρύπανση και υποβάθµιση της ποιότητας των νερών 
 
 Στον Αλιάκµονα εκβάλλει η περιφερειακή τάφρος 66, µεταφέροντας σ'αυτόν τα  
λύµατα που συλλέγει στη διαδροµή της από την ευρύτερη περιοχή (Εδεσσα, Σκύδρα  
Νάουσα, Βέροια κλπ.). Ας σηµειωθεί ότι οι δελταϊκοί σχηµατισµοί των τριών  
αυτών ποταµών, Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα, προστατεύονται βάσει της σύµβασης  
RΑΜSΑR. 
 
 Ο Γαλλικός ποταµός, στο πεδινό τµήµα του, ρυπαίνεται από φυτοφάρµακα,  
λιπάσµατα, οικιακά λύµατα και απορρίµµατα, καθώς και από λύµατα  
ποιµνιοστασίων και βιοµηχανιών, κυρίως από τη ΒΙΠΕ Νέας Σάντας όπου έχουν  
εγκατασταθεί υδροβόρα και ρυπογόνα βαφεία. Ο ποταµός Στρυµόνας στο Νοµό  
Σερρών παρουσιάζει, επίσης, ρύπανση, ως αποδέκτης ακατέργαστων αποβλήτων και  
οικιακών λυµάτων από την περιοχή του Σιδηροκάστρου και µέχρι τη Μαυροθάλασσα.  
Επί πλέον, δέχεται ρυπαντικό φορτίο από φυτοφάρµακα, µέσω των διαφόρων  
χειµµάρων που καταλήγουν σ' αυτόν. Τέλος, στο Νοµό Χαλκιδικής, ο ποταµός  
Χαβρίας, του οποίου οι εκβολές έχουν καταγραφεί στους βιοτόπους CΟRΙΝΕ,  
επιβαρύνεται από οικιακά λύµατα και απόβλητα ελαιουργείων. 
 
 Μεταξύ των λιµνών, η Βεγορίτις που περιλαµβάνεται στον κατάλογο Νatυra και  
έχει κηρυχθεί καταφύγιο θηραµάτων, αντιµετωπίζει προβλήµατα ρύπανσης από  
γεωργικές δραστηριότητες αλλά και προβλήµατα υπεράντλησης των υδάτων της λόγω  
γεωτρήσεων για την άρδευση καλλιεργειών και τη λειτουργία των µονάδων της  
∆ΕΗ. Η υπεράντληση αυτή θέτει σε πιθανό κίνδυνο την ύπαρξή της ως λίµνη. Οι  
λίµνες Βόλβη και Κορώνεια (Λαγκαδά), που προστατεύονται βάσει της σύµβασης  
RΑMSΑR, επιβαρύνονται περιβαλλοντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η  
Κορώνεια επιβαρύνεται επιπλέον από τις νέες, µη θεσµοθετηµένες, βιοµηχανικές  
συγκεντρώσεις στην περιοχή, καθώς και από τα λύµατα της πόλης του Λαγκαδά. Η  



επαναδηµιουργία της λίµνης Μαυρούδας αποτελεί σηµαντικό έργο αποκατάστασης  
του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
 Ο κόλπος του Θερµαϊκού, πέραν των ρύπων που καταλήγουν σ' αυτόν µέσω των  
ποτάµιων συστηµάτων, δέχεται το σύνολο των ρύπων, λυµάτων, βιοτεχνικών και  
βιοµηχανικών αποβλήτων της µείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα να  
εµφανίζει χρόνια κατάσταση ρύπανσης. Οι παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής  
(Νέας Καλλικράτειας, Νέων Φλογητών και Στρατωνίου) είναι ιδιαίτερα  
βεβαρηµένες, οι δύο πρώτες από την ανεξέλεγκτη υπεδάφια διάθεση βοθρολυµάτων,  
ενώ το Στρατώνι από τις µεταλλευτικές δραστηριότητες. Στην Αµµουλιανή, Πόρτο  
Καρρά και Πυργαδίκια υπάρχει έντονο πρόβληµα υφαλµύρωσης, λόγω γεωτρήσεων σε  
σχετικά µικρή απόσταση από τη θάλασσα. Ανάλογο πρόβληµα εµφανίζεται και στα  
παράλια της Πιερίας λόγω υπεράντλησης που συνδέεται µε την τουριστική  
δραστηριότητα. Τέλος, παρατηρείται έλλειψη έργων διευθέτησης στα κατάντη των  
χειµµάρων του Ολύµπου, µε αποτέλεσµα να µεταφέρονται µεγάλες ποσότητες φερτών  
υλών (που έχουν όµως θετική επίπτωση στις µυδοκαλλιέργειες). 
 
 (98) Η ολοκληρωµένη διαχείρηση της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης  
λυµάτων (δηµιουργία βιολογικών καθαρισµών κλπ.) θα ανακουφίσει σηµαντικά τους  
υδάτινους αποδέκτες. Απαιτούνται όµως ταυτόχρονα ρυθµίσεις συµβατότητας  
χρήσεων και λειτουργιών, ιδιαίτερα σε περιοχές βιοτόπων, λιµνών,  
λιµνοθαλασσών, ποταµών κλπ. 
 
 Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως (π.χ. Αξιός) η απορρύπανση των υδάτινων  
αποδεκτών είναι απαραίτητο να αποτελέσει πεδίο διασυνοριακής συνεργασίας. 
 
 Στο τέλος του εδαφίου παρατίθεται κατάλογος των περιοχών ΝΑTURΑ, CΟRΙΝΕ και  
RΑMSΑR. 
 
 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
 
 (99) 'Οσον αφορά την προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,  
γενικότερη διαπίστωση είναι ότι οι µεµονωµένες προσπάθειες για τη διατήρηση   
ανάπλαση κτιρίων ή συνόλων δεν επαρκούν και ότι απαιτείται ένας ολοκληρωµένος  
χωροταξικός αναπτυξιακός σχεδιασµός µε τους παρακάτω στόχους: 
 
 Η Θεσσαλονίκη Βαλκανικό Κέντρο Πολιτισµού και Επιστηµών 
 
 Στόχοι: α. Ενίσχυση της ιστορικής και Αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας της πόλης 
 
 β. Ολοκλήρωση σύγχρονων υποδοµών πολιτισµού 
 
 γ. Σταθεροποίηση και ενίσχυση πολιτιστικών θεσµών 
 
 δ. Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και των επαφών µε τον απόδηµο ελληνισµό.  
Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού, βυζαντινού και οθωµανικού µνηµειακού  
αποθέµατος 
 
 Στόχοι: α. Ολοκλήρωση ανασκαφών και ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων εθνικής  
σηµασίας (Βεργίνα, Πέλλα, ∆ίον, 'Ολυνθος, κλπ.) 
 
 β. Ανάδειξη και αποκατάσταση επιλεγµένου δικτύου Βυζαντινών και Οθωµανικών  
Μνηµείων 
 
 γ. Ολοκλήρωση καταγραφής και αποτύπωσης δικτύου Αρχαιολογικών και Μνηµειακών  
Χώρων. 
 
 δ. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός Μουσείων 
 
 Ανάδειξη του νεότερου ενδιαφέροντος οικιστικού και µνηµειακού αποθέµατος 
 
 Στόχοι: α. Εξειδίκευση του ρόλου του δικτύου των οικισµών στον τοµέα του  
πολιτισµού 
 



 β. Ανάπλαση και αναβάθµιση ιστορικών κέντρων 
 
 γ. Ανάδειξη δικτύων παραδοσιακών οικισµών 
 
 δ. Παρεµβάσεις σε βιοµηχανικά ή άλλα ενδιαφέροντα µνηµειακά σύνολα 
 
 ε. Παρεµβάσεις σε µεµονωµένα διατηρητέα κτίσµατα ή µνηµεία περιφερειακής  
σηµασίας. 
 
 Ενίσχυση σύγχρονων πολιτιστικών υποδοµών 
 
 Στόχοι: α. Καθορισµός πολιτιστικής πολιτικής και δικτύου χώρων υποδοχής των  
υποδοµών περιφερειακής κλίµακας 
 
 β. Εξειδίκευση του ρόλου των οικισµών 
 
 γ. Ενίσχυση τοπικών θεσµών και της λαϊκής παράδοσης 

 



   
Αριθ. 674 (ΦΕΚ Β΄218 6.2.2004) 
Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 Τις διατάξεις των άρθρων 8, 18 παράγραφος 5 του Ν. 2742/99 "Χωροταξικός  
Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 207). 
 
 Την από 13.10.2003 γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας  
Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
 Την από 4.9.2003 γνωµοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του ΟΡΣΠΠ  
Θεσσαλονίκης. 
 
 Την εισήγηση της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε 31375/16.8.2003. 
 
 Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν  
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 1 
 
 Εγκρίνεται το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου  
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε το οποίο: 
 
 Καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της Περιφέρειας στο διεθνή και  
ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε άλλες  
περιφέρειες καθώς επίσης και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που  
έχει ή µπορεί να αναπτύξει. 
 
 Καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη  
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας. 
 
 Αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών  
πολιτικών και προγραµµάτων στο Επίπεδο της Περιφέρειας και Προσδιορίζονται µε 
προοπτική δεκαπέντε (15) ετών βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές  
επιλογές για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της  
Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιµη ένταξή της στον ευρύτερο  
διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. (τα παραπάνω καθορίζονται ειδικότερα στο  
άρθρο 3). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 2 
 
 Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει: 
 
 Στην εναρµόνιση µε τα εγκεκριµένα ή υπό διαµόρφωση κείµενα του Γενικού και  
των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την  
εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο  
επίπεδο της Περιφέρειας. 



 



   
 Σύνθεση ∆ράσεων Πολιτισµού Τουρισµού και Προστασίας Περιβάλλοντος 
 
 Στόχοι: α. Χωρικές µεθοδολογίες σχεδιασµού 
 
 β. Τοµεακές δράσεις και επιχειρησιακά σχέδια 
 
 γ. Σύνθεση χωρικών και τοµεακών δράσεων. 
 
 Κατευθύνσεις ανάπτυξης και ρύθµισης χρήσεων γης 
 
 (100) Η ένταση µε την οποία ασκούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες  
δηµιουργεί τελείως διαφορετικού χαρακτήρα προβλήµατα υπερανάπτυξης και  
καταστροφής του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στις αστικές, περιαστικές  
παράκτιες και κατά µήκος του βασικού δικτύου επικοινωνιών περιοχές και  
υποανάπτυξης ή στασιµότητας στις υπόλοιπες. 
 
 Στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασµού διαπιστώνεται ότι επείγει η εφαρµογή  
µιας ρυθµιστικής πολιτικής χρήσεων γης, που να συνδέεται µε την αναπτυξιακή  
διαδικασία. 
 
 Αρχικά θα πρέπει να οριοθετηθεί η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, ο  
κορεσµός των οποίων έχει υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. Οι  
παρεµβάσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και παραδοσιακό δοµηµένο περιβάλλον θα  
πρέπει να ακολουθούν υψηλά ποιοτικά standards. 
 
 Θα πρέπει να προστατευθούν οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τις προηγούµενες  
και λειτουργούν ως απόθεµα φυσικών πόρων, όπως η περιοχή Ολύµπου Πιερίων στο  
Ν. Πιερίας, Αρναίας στη Χαλκιδική και η λεκάνη των λιµνών Κορώνειας  Βόλβης  
στο Ν. Θεσσαλονίκης. 
 
 Η ελκτικότητα των ορεινών ηµιορεινών ζωνών θα πρέπει να αυξηθεί, ώστε να  
αποτελέσουν αντίβαρο στην πίεση που δέχονται οι παράκτιες και περιαστικές  
περιοχές. 
 
 Ακόµα θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η µεθοδολογία της γραµµικής εξάπλωσης  
δραστηριοτήτων και να παρθούν µέτρα για την προστασία της αγροτικής γης και  
των αγροτικών τοπίων. 
 
 Το δίκτυο των οικισµών θα πρέπει να αποκτήσει µεγαλύτερη εξειδίκευση και να  
αλλάξει ο τρόπος κάλυψης των οικιστικών αναγκών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα  
να διασωθούν τµήµατα του παραδοσιακού δοµηµένου περιβάλλοντος που δεν έχουν  
αλλοιωθεί Τα µεγάλα έργα υποδοµής, που µικραίνουν τις χρονοαποστάσεις και η  
αλλαγή των κοινωνικών προτύπων, είναι δυνατόν να έχουν ευνοϊκά αποτελέσµατα  
στην ανάπτυξη χρήσεων τουρισµού πολιτισµού και προστασίας του περιβάλλοντος.  
Οι παρεµβάσεις στους τοµείς αυτούς θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε διατοµεακά  
προγράµµατα δράσης, ανά νοµό ή γεωγραφική ενότητα, που σε δεύτερη και τρίτη  
φάση θα συνδεθούν για να αποτελέσουν ένα διαπεριφερειακό δίκτυο 
 
 Έτσι στο Ν. Πιερίας είναι δυνατή η προστασία και αξιοποίηση της ευρύτερης  
περιοχής Ολύµπου Πιερίων µε ενοποίηση του δικτύου των παραδοσιακών οικισµών,  
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, επέκταση και αξιοποίηση του εθνικού δρυµού,  
ανάπλαση των οικισµών Λιτοχώρου και Κολινδρού, δηµιουργία πολιτιστικού πάρκου  
στο ∆ίον, ανάπτυξη δικτύου οικολογικού περιηγητικού αρχαιολογικού τουρισµού  
και εγκαταστάσεων αναψυχής καχιονοδροµικών κέντρων (Ελατοχώρι) , δηµιουργία  
επιλεγµένων θέσεων για παραθεριστικούς οικισµούς, κ.λπ. 
 
 Στο Ν. Ηµαθίας πρέπει να υλοποιηθεί ο πολιτιστικό άξονας Βεργίνας Βαρβάρας   
Βέροιας Νάουσας που µπορεί να συνδυαστεί µε την αξιοποίηση του ορεινοι όγκου  
του Βερµίου, δηµιουργώντας την πιο ολοκληρωµένη ίσως παρέµβαση στους τοµείς  
πολιτισµού τουρισµού αναψυχής προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. 
 
 Στο Ν. Πέλλας η αξιοποίηση του Καϊµακτσαλάν πρέπει να συνδεθεί µε το  
υπόλοιπο ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον (Λ. �γρα Λουτρά, κ.λπ.), καθώς και τη  
µεγάλη αστική και πολιτιστική παράδοση της πόλης της Έδεσσας. 
 
 Στο Ν. Κιλκίς µένουν χωρίς προστασία και ανάδειξη ιδιαίτερα αξιόλογος  
ορεινός όγκος (Πάϊκο) µε τους παραδοσιακούς οικισµούς και τη Γουµένισσα  
(παλιό παραδοσιακό κέντρο οινοποιίας) και τη ∆οϊράνη



 



   
 Σύνθεση ∆ράσεων Πολιτισµού Τουρισµού και Προστασίας Περιβάλλοντος 
 
 Στόχοι: α. Χωρικές µεθοδολογίες σχεδιασµού 
 
 β. Τοµεακές δράσεις και επιχειρησιακά σχέδια 
 
 γ. Σύνθεση χωρικών και τοµεακών δράσεων. 
 
 Κατευθύνσεις ανάπτυξης και ρύθµισης χρήσεων γης 
 
 (100) Η ένταση µε την οποία ασκούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες  
δηµιουργεί τελείως διαφορετικού χαρακτήρα προβλήµατα υπερανάπτυξης και  
καταστροφής του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στις αστικές, περιαστικές  
παράκτιες και κατά µήκος του βασικού δικτύου επικοινωνιών περιοχές και  
υποανάπτυξης ή στασιµότητας στις υπόλοιπες. 
 
 Στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασµού διαπιστώνεται ότι επείγει η εφαρµογή  
µιας ρυθµιστικής πολιτικής χρήσεων γης, που να συνδέεται µε την αναπτυξιακή  
διαδικασία. 
 
 Αρχικά θα πρέπει να οριοθετηθεί η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, ο  
κορεσµός των οποίων έχει υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. Οι  
παρεµβάσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και παραδοσιακό δοµηµένο περιβάλλον θα  
πρέπει να ακολουθούν υψηλά ποιοτικά standards. 
 
 Θα πρέπει να προστατευθούν οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τις προηγούµενες  
και λειτουργούν ως απόθεµα φυσικών πόρων, όπως η περιοχή Ολύµπου Πιερίων στο  
Ν. Πιερίας, Αρναίας στη Χαλκιδική και η λεκάνη των λιµνών Κορώνειας  Βόλβης  
στο Ν. Θεσσαλονίκης. 
 
 Η ελκτικότητα των ορεινών ηµιορεινών ζωνών θα πρέπει να αυξηθεί, ώστε να  
αποτελέσουν αντίβαρο στην πίεση που δέχονται οι παράκτιες και περιαστικές  
περιοχές. 
 
 Ακόµα θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η µεθοδολογία της γραµµικής εξάπλωσης  
δραστηριοτήτων και να παρθούν µέτρα για την προστασία της αγροτικής γης και  
των αγροτικών τοπίων. 
 
 Το δίκτυο των οικισµών θα πρέπει να αποκτήσει µεγαλύτερη εξειδίκευση και να  
αλλάξει ο τρόπος κάλυψης των οικιστικών αναγκών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα  
να διασωθούν τµήµατα του παραδοσιακού δοµηµένου περιβάλλοντος που δεν έχουν  
αλλοιωθεί Τα µεγάλα έργα υποδοµής, που µικραίνουν τις χρονοαποστάσεις και η  
αλλαγή των κοινωνικών προτύπων, είναι δυνατόν να έχουν ευνοϊκά αποτελέσµατα  
στην ανάπτυξη χρήσεων τουρισµού πολιτισµού και προστασίας του περιβάλλοντος.  
Οι παρεµβάσεις στους τοµείς αυτούς θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε διατοµεακά  
προγράµµατα δράσης, ανά νοµό ή γεωγραφική ενότητα, που σε δεύτερη και τρίτη  
φάση θα συνδεθούν για να αποτελέσουν ένα διαπεριφερειακό δίκτυο 
 
 Έτσι στο Ν. Πιερίας είναι δυνατή η προστασία και αξιοποίηση της ευρύτερης  
περιοχής Ολύµπου Πιερίων µε ενοποίηση του δικτύου των παραδοσιακών οικισµών,  
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, επέκταση και αξιοποίηση του εθνικού δρυµού,  
ανάπλαση των οικισµών Λιτοχώρου και Κολινδρού, δηµιουργία πολιτιστικού πάρκου  
στο ∆ίον, ανάπτυξη δικτύου οικολογικού περιηγητικού αρχαιολογικού τουρισµού  
και εγκαταστάσεων αναψυχής καχιονοδροµικών κέντρων (Ελατοχώρι) , δηµιουργία  
επιλεγµένων θέσεων για παραθεριστικούς οικισµούς, κ.λπ. 
 
 Στο Ν. Ηµαθίας πρέπει να υλοποιηθεί ο πολιτιστικό άξονας Βεργίνας Βαρβάρας   
Βέροιας Νάουσας που µπορεί να συνδυαστεί µε την αξιοποίηση του ορεινοι όγκου  
του Βερµίου, δηµιουργώντας την πιο ολοκληρωµένη ίσως παρέµβαση στους τοµείς  
πολιτισµού τουρισµού αναψυχής προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. 
 
 Στο Ν. Πέλλας η αξιοποίηση του Καϊµακτσαλάν πρέπει να συνδεθεί µε το  
υπόλοιπο ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον (Λ. �γρα Λουτρά, κ.λπ.), καθώς και τη  
µεγάλη αστική και πολιτιστική παράδοση της πόλης της Έδεσσας. 
 
 Στο Ν. Κιλκίς µένουν χωρίς προστασία και ανάδειξη ιδιαίτερα αξιόλογος  
ορεινός όγκος (Πάϊκο) µε τους παραδοσιακούς οικισµούς και τη Γουµένισσα  
(παλιό παραδοσιακό κέντρο οινοποιίας) και τη ∆οϊράνη



 
 Στόχοι: α. Χωρικές µεθοδολογίες σχεδιασµού 
 
 β. Τοµεακές δράσεις και επιχειρησιακά σχέδια 
 
 γ. Σύνθεση χωρικών και τοµεακών δράσεων. 
 
 Κατευθύνσεις ανάπτυξης και ρύθµισης χρήσεων γης 
 
 (100) Η ένταση µε την οποία ασκούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες  
δηµιουργεί τελείως διαφορετικού χαρακτήρα προβλήµατα υπερανάπτυξης και  
καταστροφής του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στις αστικές, περιαστικές  
παράκτιες και κατά µήκος του βασικού δικτύου επικοινωνιών περιοχές και  
υποανάπτυξης ή στασιµότητας στις υπόλοιπες. 
 
 Στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασµού διαπιστώνεται ότι επείγει η εφαρµογή  
µιας ρυθµιστικής πολιτικής χρήσεων γης, που να συνδέεται µε την αναπτυξιακή  
διαδικασία. 
 
 Αρχικά θα πρέπει να οριοθετηθεί η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, ο  
κορεσµός των οποίων έχει υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. Οι  
παρεµβάσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και παραδοσιακό δοµηµένο περιβάλλον θα  
πρέπει να ακολουθούν υψηλά ποιοτικά standards. 
 
 Θα πρέπει να προστατευθούν οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τις προηγούµενες  
και λειτουργούν ως απόθεµα φυσικών πόρων, όπως η περιοχή Ολύµπου Πιερίων στο  
Ν. Πιερίας, Αρναίας στη Χαλκιδική και η λεκάνη των λιµνών Κορώνειας  Βόλβης  
στο Ν. Θεσσαλονίκης. 
 
 Η ελκτικότητα των ορεινών ηµιορεινών ζωνών θα πρέπει να αυξηθεί, ώστε να  
αποτελέσουν αντίβαρο στην πίεση που δέχονται οι παράκτιες και περιαστικές  
περιοχές. 
 
 Ακόµα θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η µεθοδολογία της γραµµικής εξάπλωσης  
δραστηριοτήτων και να παρθούν µέτρα για την προστασία της αγροτικής γης και  
των αγροτικών τοπίων. 
 
 Το δίκτυο των οικισµών θα πρέπει να αποκτήσει µεγαλύτερη εξειδίκευση και να  
αλλάξει ο τρόπος κάλυψης των οικιστικών αναγκών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα  
να διασωθούν τµήµατα του παραδοσιακού δοµηµένου περιβάλλοντος που δεν έχουν  
αλλοιωθεί Τα µεγάλα έργα υποδοµής, που µικραίνουν τις χρονοαποστάσεις και η  
αλλαγή των κοινωνικών προτύπων, είναι δυνατόν να έχουν ευνοϊκά αποτελέσµατα  
στην ανάπτυξη χρήσεων τουρισµού πολιτισµού και προστασίας του περιβάλλοντος.  
Οι παρεµβάσεις στους τοµείς αυτούς θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε διατοµεακά  
προγράµµατα δράσης, ανά νοµό ή γεωγραφική ενότητα, που σε δεύτερη και τρίτη  
φάση θα συνδεθούν για να αποτελέσουν ένα διαπεριφερειακό δίκτυο 
 
 Έτσι στο Ν. Πιερίας είναι δυνατή η προστασία και αξιοποίηση της ευρύτερης  
περιοχής Ολύµπου Πιερίων µε ενοποίηση του δικτύου των παραδοσιακών οικισµών,  
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, επέκταση και αξιοποίηση του εθνικού δρυµού,  
ανάπλαση των οικισµών Λιτοχώρου και Κολινδρού, δηµιουργία πολιτιστικού πάρκου  
στο ∆ίον, ανάπτυξη δικτύου οικολογικού περιηγητικού αρχαιολογικού τουρισµού  
και εγκαταστάσεων αναψυχής καχιονοδροµικών κέντρων (Ελατοχώρι) , δηµιουργία  
επιλεγµένων θέσεων για παραθεριστικούς οικισµούς, κ.λπ. 
 
 Στο Ν. Ηµαθίας πρέπει να υλοποιηθεί ο πολιτιστικό άξονας Βεργίνας Βαρβάρας   
Βέροιας Νάουσας που µπορεί να συνδυαστεί µε την αξιοποίηση του ορεινοι όγκου  
του Βερµίου, δηµιουργώντας την πιο ολοκληρωµένη ίσως παρέµβαση στους τοµείς  
πολιτισµού τουρισµού αναψυχής προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. 
 
 Στο Ν. Πέλλας η αξιοποίηση του Καϊµακτσαλάν πρέπει να συνδεθεί µε το  
υπόλοιπο ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον (Λ. �γρα Λουτρά, κ.λπ.), καθώς και τη  
µεγάλη αστική και πολιτιστική παράδοση της πόλης της Έδεσσας. 
 



 Στο Ν. Κιλκίς µένουν χωρίς προστασία και ανάδειξη ιδιαίτερα αξιόλογος  
ορεινός όγκος (Πάϊκο) µε τους παραδοσιακούς οικισµούς και τη Γουµένισσα  
(παλιό παραδοσιακό κέντρο οινοποιίας) και τη ∆οϊράνη. 
 
 Στο Ν. Σερρών οι αξιόλογες περιοχές ανήκουν σε διάφορες γεωγραφικές ενότητες  
(Κερκίνη, Μπέλλες, Παγγαίο, Στρυµόνας) , ενώ η ίδια η πόλη των Σερρών  
αποτελεί πολιτιστικό κέντρο µε µεγάλη παράδοση. 
 
 Στο Ν. Θεσσαλονίκης, εκτός του Π.Σ.Θ., η επέκταση δραστηριοτήτων του  
οµώνυµου συγκροτήµατος και η σύγκρουση χρήσεων γης συρρικνώνει τους φυσικούς  
και πολιτιστικούς πόρους και επείγει η λήψη µέτρων για τις περιοχές των  
ποταµών, ∆υτικά των ακτών του Θερµαϊκού, καθώς και της λεκάνης των λιµνών,  
στην επαρχία Λαγκαδά. Η τελευταία είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη σύνθετων  
δράσεων αγροτοτουρισµού ιαµατικού τουρισµού αναψυχής πολιτισµού. 
 
 Στο Ν. Χαλκιδικής, το κεντρικό και το βόρειο τµήµα έχει µέχρι στιγµής   
διασωθεί από τον υποβαθµισµένο τουρισµό των παράκτιων περιοχών και µπορεί να  
αναπτύξει πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες συµβατές µε το  
χαρακτήρα της. 
 
 Ένα άλλο σηµείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η νοµοθετηµένη  
προστασία των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών. Στον τοµέα αυτό ελάχιστα έχουν  
γίνει µέχρι σήµερα γι' αυτό και προτείνεται η σύνταξη ειδικών χωροταξικών  
µελετών, µε θεσµοθέτηση Χρήσεων Γης για τις ενότητες του φυσικού  
περιβάλλοντος που χρειάζονται προστασία και ανάδειξη, ολοκλήρωση του  
χαρακτηρισµού και της θέσπισης ειδικών όρων δόµησης στους παραδοσιακούς  
οικισµούς και τα ιστορικά κέντρα και σύνδεση των ενοτήτων του παραδοσιακού  
ιστού που απέµειναν στα αστικά κέντρα, µε τον υπόλοιπο πολεοδοµικό ιστό  
(αντιµετώπιση κυκλοφοριακού προβλήµατος, θέµατος χρήσεων γης, όρων δόµησης,  
κ.λπ.). 
 
 3.5. Ευρύτερες ανθρωπογεωγραφικές ενότητες 
 
 3.5.1. Παράλιες περιοχές "Η ζώνη του Αιγαίου" 
 
 (101) Η πρόταση χωροταξικής οργάνωσης προβλέπει ενιαία αντιµετώπιση της  
παραλιακής ζώνης, η οποία έχει προϋποθέσεις εξόχως ανταγωνιστικής παραγωγής  
υπηρεσιών, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει φυσικούς και πολιτιστικούς πόλους  
ενδιαφέροντος µοναδικής σηµασίας όπως η µοναστική πολιτεία στη χερσόνησο του  
Αθω, το τρίγωνο ∆ίου Πέλλας Βεργίνας, το ορεινό συγκρότηµα του Ολύµπου, τους  
περιβαλλοντικούς σχηµατισµούς Χολοµώντα, Σιθωνίας, Κασσάνδρας, υγροτόπων  
∆έλτα και λιµνών, σε συνδυασµό µε την τεχνολογική και ερευνητική συγκέντρωση  
της Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις στοχεύουν, κατά κύριο λόγο, στον έλεγχο της  
οικιστικής πίεσης, τη διευθέτηση συγκρούσεων χρήσεων γής, την προστασία των  
φυσικών πόρων. Προτείνονται τα εξής: 
 
 .�µεση οργάνωση και ρύθµιση των χρήσεων και λειτουργιών β' κατοικίας, έτσι  
ώστε αφ 'ενός να καλυφθεί η ζήτηση, αφ'ετέρου να προστατευθεί το σύστηµα των  
περιβαλλοντικών σχηµατισµών από την ανάλωση και τη σταδιακή υποβάθµισή τους.  
Ζώνες β' κατοικίας δεν θα πρέπει να χωροθετηθούν στις γεωγραφικές ενότητες  
Ολύµπου, Κασσάνδρας και Σιθωνίας, στις οποίες ασκείται άµεσος έλεγχος και  
περιορισµός των χρήσεων αυτών. 
 
 .Η αναβάθµιση των υπηρεσιών τουρισµού και αναψυχής µπορεί να ενισχυθεί µέσω  
κινήτρων η δηµιουργία ξενοδοχειακών υποδοµών για ιαµατικό, συνεδριακό,  
οικολογικό, ψυχαγωγικό Κ.λπ. τουρισµό και ανάδειξη των σηµαντικών πόλων  
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
 
 .Ειδικότερα στην περιοχή του Ολύµπου, στόχος είναι η ενίσχυση της συµβολικής  
σηµασίας του µε την οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Ερευνας και Μελέτης της  
Ελληνικής Θεογονίας. Το οικιστικό κέντρο του Λιτόχωρου θα πρέπει να  
αναδειχθεί σε κέντρο ενηµέρωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης του Ολύµπου,  
καθώς και κέντρο υποδοχής και διαχείρησης των επισκεπτών. 
 



 .Στην περιοχή των δελταϊκών σχηµατισµών Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα, στην οποία  
περιλαµβάνεται και η άµεση περιβάλλουσα ζώνη τόπων και οικισµών επιβάλλεται η  
συνολική διαχείριση και προστασία των υγροτόπων. Γι' αυτό προβλέπεται: 
 
 α) Εγκαθίδρυση συστήµατος ελέγχου των γεωργικών εισροών για το σταδιακό  
δεκαετές πρόγραµµα απορρύπανσης των εδαφών και των νερών (σύστηµα  
πιστοποίησης, ελεγχόµενη άρδευση) 
 
 β) Συγκέντρωση και απαγωγή προς τελική διαχείριση των αποβλήτων των  
µεταποιητικών µονάδων. 
 
 γ) ∆ιαχείριση των µεγάλων ποσοτήτων βιοµάζας των κτηνοτροφικών  
εκµεταλλεύσεων. 
 
 δ) Η σταδιακή απορρύπανση των εσωτερικών υδάτων θα αναδείξει ποταµούς,  
λίµνες και υγρότοπους σε πεδίο σηµαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων απόλυτα  
συµβατό µε τις αρχές της αειφορίας και τις συνθήκες της βιώσιµης ανάπτυξης. 
 
 ε) Η οργάνωση και εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών. 
 
 .Για την περιοχή των λιµνών Βόλβης, Κορώνειας (Λεκάνη Μυγδονίας)  
προβλέπονται ανάλογες δράσεις. Το ειδικότερο ζήτηµα που τίθεται εδώ είναι η  
δυνατότητα για σταδιακή µετατροπή των λιµνών σε στρατηγικό ταµιευτήρα για την  
ασφάλεια του αστικού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης. Προς αυτή την κατεύθυνση  
πρέπει να ληφθούν µέτρα σταδιακού ελέγχου του συνόλου των δραστηριοτήτων στη  
λεκάνη απορροής. 
 
 3.5.2. Ορεινές περιοχές 
 
 (102) Οι κατευθύνσεις παρέµβασης για την ανάπτυξη του ορεινού χώρου αφορούν  
την αναθέρµανση της ορεινής οικονοµίας µε στόχο τη συγκράτηση του πληθυσµού. 
 
 Βασική προϋπόθεση για την ικανοποιητική απόδοση των παρεµβάσεων είναι η  
ολοκληρωµένη προσέγγιση. Οι παρεµβάσεις αυτές µπορούν να συνοψισθούν σε πέντε  
άξονες: 
 
 .Μετασχηµατισµός της αγροτικής δραστηριότητας µε έµφαση στα προϊόντα έντασης  
της παραδοσιακής τεχνογνωσίας. Η έµφαση δίνεται στη µέθοδο και τα µέσα  
καλλιέργειας ή εκτροφής, στα συστήµατα πιστοποίησης ποιότητας και  
αυθεντικότητας, στην τυποποίηση και εµπορία, στη µακροπρόθεσµη στρατηγική  
προβολής και τοποθέτησης στην αγορά. Ο χαµηλός όγκος παραγωγής και το υψηλό  
κόστος είναι αναπόφευκτοι περιορισµοί, τους οποίους όµως η αγορά µπορεί να  
υπερβεί, δεδοµένου ότι τα .,παραδοσιακά" προϊόντα απευθύνονται σε ειδικές  
καταναλωτικές ανάγκες. Σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν επίσης στην  
οργανωµένη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού τουρισµού για  
την κάλυψη της επί τόπου κατανάλωσης. 
 
 .Εκτατική ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού. Κάθε επί µέρους ορεινή περιοχή θα  
πρέπει να διαθέτει µία τουλάχιστον κύρια πύλη εισόδου εξόδου µε ευχερή  
πρόσβαση από το εθνικό δίκτυο, ολοκληρωµένες τουριστικές διαδροµές µε  
ποικιλία πόλων περιηγητικής, ψυχαγωγικής ή αθλητικής δράσης και όχι διαδροµές  
µονού προορισµού, κέντρα πληροφόρησης, εκπαίδευσης, παροχής εξοπλισµού,  
καταλύµατα µε επάρκεια κάλυψης της αναµενόµενης ζήτησης, χωρίς όµως να  
αλλοιώνουν το φυσικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον. Η παροχή πάσης φύσεως  
υπηρεσιών, χωρίς να εξαφανίζει στοιχεία παράδοσης και πολιτισµικής  
ιδιαιτερότητας, πρέπει σε κάθε περίmω ση να βασίζεται σε κατάλληλα  
καταρτισµένο εργατικό δυναµικό. Ειδικές µορφές εναλλακτικού τουρισµού, όπως ο  
ορειβατικός, ο αιωροπτερισµός κ.λπ. έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε  
προσωπικό µε ειδική κατάρτιση. 
 
 .Στήριξη της οικοτεχνίας και βιοτεχνίας µικρής κλίµακας. Οι προτεινόµενες  
παρεµβάσεις αφορούν κυρίως την υπέρβαση των αιτίων αποµόνωσης και αποκλεισµού  
των οικογενειακών επιχειρήσεων του ορεινού χώρου. Προσφέρουν εµψύχωση για  
νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, πρόσβαση σε υπηρεσίες οργάνωσης και  



τεκµηρίωσης, χρηµατοοικονοµικά κίνητρα., δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων  
µικρής κλίµακας, υποδοµές για τη διασφάλιση της εναρµονισµένης προς το  
περιβάλλον λειτουργίας και κυρίως επαρκή κατάρτιση στελεχικού και εργατικού  
δυναµικού. 
 
 .Συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης. Κοµβικό σηµείο για τις  
προαναφερθείσες παρεµβάσεις είναι η συγκρότηση στον ορεινό χώρο ηµιαστικών  
κέντρων µε κύρια χαρακτηριστικά: 
 
 α) Την ευχερή σύνδεση µε το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής, έτσι ώστε να  
εξασφαλίζεται η ταχεία επικοινωνία µε το πλησιέστερο αστικό κέντρο. 
 
 β) Την κάλυψη των αναγκών σε βασικές υπηρεσίας υγείας πρόνοιας, εκπαίδευσης  
και κατάρτισης, αναψυχής και πολιτισµού, επαφής µε τη δηµόσια διοίκηση, µιας  
ευρύτερης κατοικηµένης περιοχής σε εύλογη χρονοαπόσταση (π.χ. έως 30 λεπτά). 
 
 γ) Την παροχή υποδοµών και υπηρεσιών στήριξης των προωθητικών δραστηριοτήτων  
που έχουν επιλεγεί για τη συγκεκριµένη περιοχή και ειδικότερα των  
προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν στους τρείς προηγούµενους άξονες. 
 
 Επίσης, την παροχή σύγχρονων εµπορικών υπηρεσιών για την κάλυψη των βασικών  
αναγκών της περιοχής σε καταναλωτικά προϊόντα και εφόδια. 
 
 δ) 'Οπου είναι εφικτό, θα πρέπει να επιδιώκεται τα ορεινά κέντρα να  
αποτελούν σηµείο αφετηρίας και κατάληξης των ολοκληρωµένων τουριστικών  
διαδροµών και γενικότερα πύλη εισόδου των επισκεπτών στην περιοχή. Οι έδρες  
των νέων ∆ήµων µπορούν να αποτελέσουν το σηµείο εκκίνησης για την επιλογή των  
ορεινών κέντρων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 
 
 .Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στα ορεινά κέντρα. Οι κατοικηµένες  
περιοχές της ζώνης που εξυπηρετείται από ένα συγκεκριµένο ορεινό κέντρο  
πρέπει να εξασφαλίζουν την αδιάκοπη και ασφαλή πρόσβασή τους προς το ορεινό  
κέντρο σε εύλογο χρόνο. Η αναβάθµιση και συµπλήρωση του οδικού δικτύου  
εξυπηρετεί το στόχο αυτό, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τακτική  
συντήρηση του δικτύου, η ταχεία αποκατάσταση των ζηµιών, το σύστηµα  
εκχιονισµού κ.λπ. που συνήθως αποτελούν τα κύρια αίτια αποµόνωσης των ορεινών  
περιοχών. 
 
 (103) Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι αποµονωµένες ορεινές περιοχές  
που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον και µπορούν να αναπτυxθούν κατά το  
παραπάνω πρότυπο είναι οι εξής: 
 
 1. Η περιοχή ∆υτικών Πιερίων µε ορεινά υψίπεδα τουριστικού και ειδικού  
αγροτικού ενδιαφέροντος. 
 
 2. Η περιοχή Χολοµόντα µε τα ορεινά δασικά πεδία. 
 
 3. Η διασυνοριακή περιοχή ∆οϊράνης Κερκίνης µε τα σύνθετα λιµναία και  
παραλίµνια πεδία οικολογικού και ειδικού αγροτικού ενδιαφέροντος. 
 
 (104) Στη διανοµαρχιακή περιοχή των Πιερίων προτείνεται η εφαρµογή  
ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης της περιοχής ως εσωτερικής ζώνης του  
θαλασσίου µετώπου τουριστικής ανάπτυξης της Πιερίας. Η αποκατάσταση της  
προσπέλασης της περιοχής µε το νότιο περιµετρικό οδικό διανοµαρχιακό άξονα, η  
οικιστική ανάπτυξη για την υποστήριξη της διείσδυσης της τουριστικής  
δραστηριότητας στα εσωτερικά ορεινά, σε συνδυασµό µε τις ειδικές  
δενδροκαλλιέργειες και τα έργα ορεινής υδρονοµίας, θα καταστήσουν την περιοχή  
πεδίο εφαρµογής πολλαπλού και πολυδύναµου προγράµµατος ένταξης εσωτερικής  
ζώνης στο σύστηµα ανάπτυξης της Περιφέρειας. 
 
 (105) Στην περιοχή Χολοµόντα η παρέµβαση θα στραφεί περί την αξιοποίηση του  
µοναδικού δασικού πάρκου σε συνδυασµό µε το διερχόµενο άξονα του "ανοικτού  
µουσείου της φύσης" και της ιστορίας των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη  
Χαλκιδική. Στην περιοχή Χολοµόντα προβλέπεται να εφαρµοστεί πειραµατικό  



πρόγραµµα αύξησης αποταµίευσης και διαχείρισης υδάτινων πόρων του συνόλου των  
κατακρηµνισµάτων, αξιοποιώντας την παρουσία των εγκαταστάσεων της ∆ασολογικής  
Σχολής Θεσσαλονίκης. 
 
 (106) Στην περιοχή ∆οϊράνης προβλέπεται οργάνωση πολυδύναµου κέντρου  
αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε δυνατότητες ανάπτυξης  
διασυνοριακών δράσεων και αξιοποίηση της παραλίµνιας και παραµεθόριας  
περιοχής στις ανατολικές ακτές της λίµνης σε συνδυασµό µε τους ορεινούς  
σχηµατισµούς του όρους Κερκίνης. 
 
 (107) Στην κατηγορία των ορεινών αποµονωµένων περιοχών εντάσσεται κατά  
παρέκκλιση και η περιοχή Σοχού. 
 
 Προβλέπεται συνολική και ολοκληρωµένη παρέµβαση αγροτικής ανάπτυξης,  
αξιοποιώντας τους εδαφικούς πόρους και τις κλιµατολογικές συνθήκες για  
δενδροκαλλιέργειες και λιβαδοπονία και εφαρµόζοντας πρόγραµµα συστηµατικής  
διαχείρισης των υδάτινων διαθεσίµων. 
 
 (108) Ειδικές παρεµβάσεις για την αξιοποίηση τοπικών συγκριτικών  
πλεονεκτηµάτων αφορούν τις εξής περιοχές: 
 
 1. Προµαχώνα, όπου προβλέπεται εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος αγροτικής  
ανάπτυξης µε αξιοποίηση του τοπικού γεωθερµικού πεδίου στο Αγκιστρο, ανάπτυξη  
του πολυδύναµου διασυνοριακού κέντρου σε συνδυασµό µε τις λειτουργίες  
χερσαίας πύλης της χώρας, ενίσχυση των διασυνοριακών λειτουργιών µε υπηρεσίες  
υγείας διαγνωστικού χαρακτήρα. 
 
 2. Μικρού υψιπέδου Νότιας Περικλείας, όπου προβλέπεται η εφαρµογή  
ολοκληρωµένης προγραµµατικής αγροτικής ανάπτυξης µε αξιοποίηση των τοπικών  
κλιµατικών, εδαφικών και υδάτινων πόρων. Το πρόγραµµα µπορεί να περιλάβει και  
τις εδαφικές περιοχές του Πάϊκου, γύρω από τους οικισµούς Λειβάδια και Σκρά. 
 
 3. Αρνισσα, όπου προβλέπεται η εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος αγροτικής  
και τουριστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Β.Α. Βεγορίτιδας  
παραλίµνιας περιοχής και της περιοχής που συνδέεται µε αυτήν προς τον Αγρα,  
Νησί, Σαρακηνή (Κερασοχώρια) , σε συνδυασµό µε το χιονοδροµικό κέντρο στο  
Καϊµακτσαλάν και το µεταποιητικό πάρκο ∆ροσιάς. 
 
 3.6. Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων Τεχνικής υποδοµής 
 
 3.6.1. Οδικό δίκτυο 
 
 (109) Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαµβάνει το  
τµήµα της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ και τους Κάθετους �ξονες της Εγνατίας  
καθώς και το διοικητικά ιεραρχηµένο Εθνικό (Πρωτεύον, ∆ευτερεύον, Τριτεύον) ,  
Επαρχιακό και Κοινοτικό ή Αγροτικό δίκτυο. Το σύστηµα οδικών µεταφορών µπορεί  
να διακριθεί στα ακόλουθα επίπεδα: 
 
 .Στο διαπεριφερειακό / διεθνές (ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ, Κάθετοι �ξονες) 
 
 .Στο διανοµαρχιακό / διαπεριφερειακο (από Έδεσσα 
 
 προς Φλώρινα, από Βέροια προς Κοζάνη, από Σέρρες προς ∆ράµα Καβάλα). 
 
 .Στο ενδοπεριφερειακό / νοµαρχιακό (Θεσσαλονίκη Αλεξάνδρεια Βέροια,  
Θεσσαλονίκη Γιαννιτσά Έδεσσα Αριδαία, Κατερίνη Αλεξάνδρεια Γιαννιτσά,  
Θεσσαλονίκη Κιλκίς Σέρρες, Θεσσαλονίκη Λαχανάς Σέρρες, Θεσσαλονίκη  Πολύγυρος  
Αρναία, Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα Ελευθερούπολη Σέρρες Νέα Ζίχνη  Ασπροβάλτα). 
 
 .Στο τοπικό και στο εντός των οικισµών δίκτυο. 
 
 3.6.1.1. Εγνατία Οδός και Κάθετοι �ξονες 
 
 (110) Η Εγνατία Οδός αποτελεί το σηµαντικότερο νέο οδικό έργο της χώρας,  



συνδέει τις 4 Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος, από την Περιφέρεια Ηπείρου  
µέχρι την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Με κοµβικό σηµείο τη  
σύνδεσή της µε τον ΠΑΘΕ και το µητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης,  
προσφέρει την υποδοµή για την ανάδυση ενός νέου αναπτυξιακού άξονα, που θα  
συνδέει τα αστικά κέντρα, από την Ηγουµενίτσα µέχρι την Αλεξανδρούπολη. 
 
 α. Ένταξη στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (ΤΕΝ) 
 
 (111) Πέραν της διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής σηµασίας της, η  
Εγνατία Οδός εντάσσεται θεσµικά και λειτουργικά στο ευρύτερο ∆ιευρωπαϊκό  
∆ίκτυο, του οποίου και αποτελεί το νοτιότερο άξονα, συνδέοντας την Αδριατική  
µε το Ευρωπαϊκό τµήµα της Τουρκίας και την Κωνσταντινούπολη αποκτώντας ένα  
διεθνή ρόλο. 
 
 (112) Η σύνδεση µε τους κύριους διαδρόµους του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Χ, IV,  
ΙΧ επιτυγχάνεται µε εννέα κάθετους άξονες οι οποίοι προσφέρουν, κατά µήκος  
του συνοριακού χώρου, συνδέσεις µε την Αλβανία, την ΠΓ ∆Μ, τη Βουλγαρία και  
την Τουρκία. 
 
 β. Συνδυασµένες Μεταφορές 
 
 (113) Το σύστηµα µεταφορών συµπληρώνεται µε την άµεση σύνδεση της Εγνατίας  
µε πέντε λιµάνια, οκτώ αεροδρόµια καθώς και µε το σιδηροδροµικό δίκτυο  
(κυρίως µε τους κλάδους που εξυπηρετούν λιµένες). 
 
 γ. Τεχνολογικός και Λειτουργικός Εξοπλισµός 
 
 (114) Η Εγνατία σχεδιάζεται µε βάση ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο προδιαγραφών,  
τόσο για την κατασκευή όσο και τη λειτουργία του έργου. Σε όλο το µήκος της  
προβλέπονται Χώροι Στάθµευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ) καθώς και Σταθµοί  
Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ). 
 
 (115) Σηµαντικό στοιχείο υποδοµής σε όλο το µήκος του οδικού άξονα αποτελούν  
οι εγκαταστάσεις οπτικών ινών που θα διατίθενται προς χρήση στην ευρύτερη  
ζώνη του άξονα, καθιστώντας την Εγνατία, εκτός από διάδροµο µεταφορών,  
διάδροµο πληροφορίας και υποδοµών νέων τεχνολογιών. 
 
 δ. Χρονικός Προγραµµατισµός 
 
 (116) Το έργο παρακολουθείται µε βάση ένα σύνθετο προγραµµατισµό που για  
τους σκοπούς του ΧΣΠ, διακρίνεται στις παρακάτω τρεις γενικευµένες περιόδους  
και τα αντίστοιχα τµήµατα. 
 
 .Τµήµατα σε κυκλοφορία το 2002 (σε λειτουργία) 
 
 .Τµήµατα που θα αποδοθούν µέχρι το 2004 
 
 .Τµήµατα που θα αποδοθούν µετά το 2004 
 
 (117) Για να εξασφαλιστεί µια συνεχώς διευρυνόµενη λειτουργία, έχει οριστεί  
η λεγόµενη "Λειτουργική Εγνατία", που προγραµµατίστηκε να λειτουργεί από  
Ηγουµενίτσα µέχρι Κήπους µε παρακάµψεις των καθυστερουµένων τµηµάτων µέσω  
βελτιωµένων κλάδων του υφιστάµενου εθνικού ή νοµαρχιακού δικτύου το 2004. 
 
 ε. Εκτίµηση Επιπτώσεων και το "Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού" 
 
 (118) Το παρατηρητήριο χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού είναι ένα  
συνεχές ερευνητικό πρόγραµµα παρακολούθησης ορισµένων δεικτών, ώστε να  
εκτιµώνται οι επιπτώσεις από τη λειτουργία, µε στόχο να είναι δυνατή µια  
συνολική αποτίµηση της αλληλεπίδρασης του οδικού άξονα µε την αναπτυξιακή  
διαδικασία και τη χωροταξική οργάνωση. 
 
 (119) Έχουν προσδιοριστεί ιδιαίτεροι δείκτες για τη µέτρηση των  
κοινωνικοοικονοµικών, και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και δείκτες  



για τη µέτρηση αυτής καθ' εαυτής της λειτουργίας της οδού. 
 
 (120) Είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητηρίου µε τον  
τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα  
που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση  
άλλα και στον άµεσο συνοριακό χώρο. 
 
 στ. Η Εγνατία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 (121) Η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ σε συνδυασµό µε το Π.Σ. Θεσσαλονίκης δηµιουργούν  
ισχυρό κόµβο και πόλο έλξης µε διεθνή εµβέλεια ιδιαίτερα για το χώρο των  
Βαλκανίων. Ο ΠΑΘΕ διατάσσεται επί του παραδοσιακού άξονα σύνδεσης του  
ελληνικού χώρου µε τις γειτονικές χώρες οι δε επιπτώσεις από τη λειτουργία  
του δεν αναµένεται να παρουσιάζουν δραστικές µεταβολές στο γενικό χωροταξικό  
επίπεδο. 
 
 Αντίθετα η Εγνατία εισάγει ένα νέο δίκτυο στην κατεύθυνση ∆ύσης Ανατολής µε  
σηµαντικές επιπτώσεις στις διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις ενισχυµένη  
και από τους κάθετους άξονες. 
 
 (122) Ένας κάθετος άξονας προβλέπεται µέσα στα όρια της Περιφέρειας, ο  
�ξονας 60 ∆ερβένι Σέρρες ∆ρέσδη Πράγα / Νυρεµβέργη Μπρατισλάβα / Βιέννη   
Βουδαπέστη Σόφια και συνδέει τη Θεσσαλονίκη µε την Σόφια µέσω Προµαχώνα και  
ΚuΙata. Στον ίδιο �ξονα συγκλίνει και η σύνδεση µε την Περιφέρεια Ανατολικής  
Μακεδονίας και Θράκης. 
 
 (123) Ως "υφιστάµενος κάθετος" άξονας λειτουργεί και το τµήµα του ΠΑΘΕ από  
τον Α/Κ Χαλάστρας Αξιού µέχρι το Μ/Σ Ευζώνων. 
 
 (124) Η "Λειτουργική Εγνατία" στην Περιφέρεια προβλέπεται να ολοκληρωθεί  
µέχρι το 2004 µε την αποπεράτωση του τµήµατος από Α/Κ Πολύµυλου µέχρι τον Α/Κ  
Βέροιας. Θα παραµείνει υπό κατασκευή το τµήµα από Γέφυρα Νυµφόπετρας µέχρι  
τον Α/Κ Ρεντίνας στην ανατολική έξοδο από την Περιφέρεια. 
 
 (125) Στη γενικότερη διαπεριφερειακή διάσταση θα παραµείνουν αδυναµίες στη  
σύνδεση µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µέχρι την Καβάλα  
καθώς και έλλειψη λειτουργικής σύνδεσης µε την 'Ηπειρο πράγµα που ισχύει για  
όλες τις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας καθώς και τη Θεσσαλία. 
 
 ζ. Ο διπλός ρόλος της Εγνατίας και η σχέση µε τη χωρική ανάπτυξη της  
Περιφέρειας. 
 
 (126) Η επίδραση του δικτύου Εγνατία ΠΑΘΕ Κάθετοι �ξονες στη χωρική ανάπτυξη  
της Περιφέρειας έχει δύο διαστάσεις. Η µία διάσταση αφορά τις  
διαπεριφερειακές και διακρατικές συνδέσεις και η δεύτερη τις  
ενδοπεριφερειακές συνδέσεις. 
 
 1. Η ευρύτερη χωρική διάσταση 
 
 (127) Η πρώτη διάσταση αφορά τη θέση της Περιφέρειας σε έναν ευρύτερο  
Βαλκανικό και Κεντροευρωπαϊκό χώρο. ∆ια του συστήµατος Εγνατία / ΠΑΘΕ /  
Κάθετοι �ξονες προσφέρεται εν δυνάµει η διέξοδος της ΠΓ ∆Μ αλλά και της  
Βουλγαρίας προς το νότο, το λιµένα της Θεσσαλονίκης και τον ευρύτερο χώρο της  
Ανατολικής Μεσόγειου. Η χωρική και αναπτυξιακή ολοκλήρωση και η αντίστοιχη  
αύξηση της σηµασίας της Περιφέρειας θα εξαρτηθεί και από εξωγενείς  
αναπτυξιακούς και γεωπολιτικούς παράγοντες περιφερειών των Βαλκανικών χωρών.  
Αυτή η προοπτική προσδίδει στην Εγνατία αναπτυξιακό χαρακτήρα, αναδεικνύοντάς  
την, από απλό διάδροµο διαµπερούς διέλευσης οχλούσας εµπορευµατικής  
κυκλοφορίας, σε στοιχείο αναπτυξιακής υποδοµής. 
 
 2. Η ενδοπεριφερειακή χωρική διάσταση 
 
 (128) Η δεύτερη, ενδοπεριφερειακή, διάσταση αλλά και µε αναφορά στις  
διαπεριφερειακές σχέσεις του χώρου της Βόρειας Ελλάδας αφορά σε "εσωτερικά"  



θέµατα χωρικής οργάνωσης, µε παραµέτρους που προσδιορίζονται και,  
ενδεχοµένως, ελέγχονται µε µεγαλύτερη ευχέρεια. Το δίκτυο ΠΑΘΕ Εγνατία   
Κάθετοι �ξονες καλύπτει κεντρικά τους νοµούς Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, ενώ οι  
νοµοί Ηµαθίας και Πέλλας εξυπηρετούνται κυρίως από δευτερεύοντα δίκτυα  
εθνικού επιπέδου. Ωστόσο ο άξονας της Εγνατίας εξυπηρετεί το νότιο τµήµα του  
Νοµού Ηµαθίας (Α/Κ Κλειδιού Α/Κ Βέροιας). Η κάλυψη αυτή σε κάποιο βαθµό έχει  
επιπτώσεις στη διεύρυνση του ηµερήσιου συστήµατος µετακινήσεων, τις σχέσεις  
τόπου κατοικίας / τόπου εργασίας και ιδιαίτερα για τα οικιστικά κέντρα που  
βρίσκονται επί των αξόνων και σε γειτνίαση µε τους ανισόπεδους κόµβους των  
κλειστών αυτοκινητοδρόµων. 
 
 (129) Σε επίπεδο µητροπολιτικής περιοχής το σύστηµα της Εγνατίας και η  
λειτουργική διασύνδεσή του µε τη µεταφορική υποδοµή του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, το  
Λιµένα, το Αεροδρόµιο και την "διέξοδο" προς τη Χαλκιδική δηµιουργεί ένα  
σύνθετο πλέγµα υποδοµών που στην τελική τους µορφή ολοκληρώνουν ένα  
λειτουργικό και ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο. Βασικοί στόχοι του δικτύου αυτού  
είναι: 
 
 .Η άµεση διασύνδεση όλων των βασικών κόµβων µε στόχο την ανάπτυξη  
συνδυασµένων µεταφορών (εµπορευµατικό λιµάνι, αερολιµένας). 
 
 .Τη δυνατότητα ευρύτερης παράκαµψης των αστικών περιοχών. 
 
 .Την άµεση πρόσβαση περιαστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων εκτός του Π.Σ.Θ. 
 
 .Την κατά το δυνατόν αποσυµφόρηση της εσωτερικής κυκλοφορίας προσφέροντας  
διέξοδο στην περίµετρο του ΠΣΘ. 
 
 .Τα σύνδεση της Χαλκιδικής µε την Εγνατία Οδό διαµέσου της χερσαίας ζώνης  
µεταξύ των λιµνών Κορώνειας Βόλβης µε την επιφύλαξη της διερεύνησης της  
συµβατότητας της διέλευσης µε το χαρακτήρα της προστατευόµενης περιοχής σε  
συνδυασµό µε την ιεράρχηση της οδού. 
 
 (130) Για το σκοπό αυτό και εντός των πλαισίων του έργου "Εγνατία"  
προβλέπονται νέες οδικές συνδέσεις: 
 
 η. Επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στις χωροθετήσεις δραστηριοτήτων 
 
 1. Πιέσεις στις Χρήσεις γης 
 
 (131) Σε πιο τοπικό επίπεδο, ο άξονας της Εγνατίας µαζί µε τους κλάδους  
Καθέτων Αξόνων επιδρά στις χρήσεις γης, ασκώντας πιέσεις κατά µήκος του  
διαδρόµου διέλευσης καθώς και στις περιοχές όπου αναπτύσσονται τα µεγάλα αλλά  
και τα µεσαία αστικά κέντρα (βλέπε οικιστικό δίκτυο). 
 
 (132) Οι πιέσεις δεν είναι οµοιόµορφες. Μια και ο κύριος άξονας είναι  
κλειστού τύπου, οι πιέσεις ασκούνται στους κόµβους και κυρίως σε αυτούς που  
έχουν στρατηγική θέση σε σχέση µε τα αστικά κέντρα. Στα υποκείµενα επίπεδα  
σχεδιασµού είναι απαραίτητο, στις περιοχές αυτές, να ληφθούν µέτρα οργάνωσης  
των χρήσεων γης. Στους κλάδους του δικτύου όπου οι δρόµοι δεν είναι κλειστοί  
αυτοκινητόδροµοι, θα πρέπει να ελεγχθεί η κατά τυχαίο τρόπο γραµµική ανάπτυξη  
παρόδιων χρήσεων. 
 
 2. Σχέση πρωτεύοντος δικτύου Εγνατίας ΠΑΘΕ και χωροθέτησης παραγωγικών  
δραστηριοτήτων. 
 
 (133) Η χωρική διάταξη του οδικού δικτύου καθορίζει ορισµένα από τα κριτήρια  
χωροθέτησης σηµαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε αυτές εγκαθίστανται  
οργανωµένα (π.χ. ΒΕΠΕ, ΒΙΠΕ) είτε ορίζονται ως ζώνες χρήσεων γης µε  
διακεκριµένα επίπεδα όχλησης. 
 
 (134) Η εγγύτητα στο πρωτεύον δίκτυο καθώς και η κατάλληλη συγκοινωνιακή  
σύνδεση, αποτελούν στοιχεία κατευθύνσεων χωροθετήσεων για τα υποκείµενα  
επίπεδα σχεδιασµού. 



 
 3.6.1.2. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο 
 
 (135) Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο (ΕθνικόΝοµαρχιακό) και η ιεραρχηµένη  
λειτουργική σύνδεσή του µε το σύστηµα Εγνατία ΠΑΘΕ Κάθετοι �ξονες, χρήζει  
ιδιαίτερης µέριµνας ώστε να αποφευχθεί το σύνηθες φαινόµενο της εγκατάλειψης  
και κατάρρευσής του. Η ορθολογική συνοχή και ιεράρχηση του δικτύου αυτού  
συµβάλλει στην οργάνωση των χρήσεων γης και τον έλεγχο της άναρχης διασποράς  
χρήσεων στον εξωαστικό χώρο. 
 
 (136) Οι κυριότεροι οδικοί άξονες περιοχών που δεν έχουν άµεση πρόσβαση στο  
δίκτυο κλειστών αυτοκινητοδρόµων είναι: 
 
 .Θεσσαλονίκη Έδεσσα Αριδαία (Φλώρινα) 
 
 .Θεσσαλονίκη Πολύκαστρο Γουµένισσα 
 
 .Θεσσαλονίκη Νέα Σάντα Κιλκίς 
 
 .Θεσσαλονίκη Λαγκαδάς Σοχός Νιγρίτα Σέρρες 
 
 .Θεσσαλονίκης Πολύγυρος Κασσάνδρα και Σιθωνία 
 
 .Βέροια Νάουσα Έδεσσα 
 
 .Σέρρες Ν. Ζίχνη (∆ράµα) 
 
 (137) Ο άξονας Προµαχώνας ∆οϊράνη Πολύκαστρο Αρχάγγελος Αριδαία �ρνισσα στην  
ενδοχώρα της Περιφέρειας συγκροτείται αποσπασµατικά από τµήµατα διαφορετικής  
ιεράρχησης. Απαιτείται συµπλήρωση βελτίωση και ολοκλήρωση ενός δεύτερου άξονα  
που οδηγεί από την Ηµαθία (Βέροια) στην Πιερία (λιµάνι Κίτρους), µε πρόβλεψη  
διαπόρθµευσης του Θερµαϊκού και κατάληξη στη Μηχανιώνα και κατόπιν στη  
Χαλκιδική, την οποία διατρέχει περιφερειακά του κορµού της και φθάνει από την  
Ιερισσό, το Στρατώνι και το Σταυρό στην περιοχή της Βόλβης και στο νοµό  
Σερρών. Ο εν λόγω άξονας, πέραν των άλλων, προάγει τη διάχυση της τουριστικής  
ανάπτυξης από τη Χαλκιδική στη ζώνη της Βεργίνας Νάουσας  Έδεσσας Πέλλας.  
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην τόνωση των οδικών µαζικών µεταφορών, µε  
εκσυγχρονισµό των ΚΤΕΛ και στη βελτίωση του δικτύου της ενδοχώρας και του  
ορεινού χώρου. 
 
 (138) Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί και στη βελτίωση οδικού δικτύου της  
ενδοχώρας και του ορεινού χώρου για τη δηµιουργία ορεινών διαδροµών τουρισµού   
αναψυχής και τοπικής εξυπηρέτησης κυρίως σε υφιστάµενες χαράξεις µε ήπιες  
βελτιώσεις. 
 
 3.6.2. Σιδηρόδροµος 
 
 (139) Η Περιφέρεια καλύπτεται µε το πυκνότερο δίκτυο γραµµών κανονικού  
πλάτους, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, το δε διεθνές  
τµήµα του διαθέτει υποδοµή ηλεκτροδότησης. Το δίκτυο συνδέεται µε τις τρεις  
από τις τέσσερις συνοριακές χώρες (ΠΓ∆Μ µέσω ∆υτικής Μακεδονίας και  
Ειδοµένης, Βουλγαρία (ΚυΙata, SνίΙegrad), καθώς και µε την Τουρκία). 
 
 Το ενδιαφέρον του δικτύου προσδιορίζεται στο κορµικό τµήµα που ανήκει στον  
άξονα Αθηνών Πλατέος Θεσ/νίκης Ειδοµένης, συνδέοντας τα δύο µεγάλα  
µητροπολιτικά κέντρα της χώρας µε τη Βαλκανική ενδοχώρα και την Κεντρική  
Ευρώπη. Μέχρι να το επιτρέψουν γεωπολιτικοί παράγοντες, οι διεθνείς  
µετακινήσεις θα παραµείνουν στα χαµηλά σηµερινά επίπεδα. Στον άξονα αυτό  
συγκεντρώνεται και το συντριπτικό ποσοστό των επενδύσεων τρέχοντος  
προγραµµατισµού µε σηµαντικές βελτιώσεις των χαρακτηριστικών, των υποδοµών  
των σταθµών και της εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης µε αποτέλεσµα να καταστεί  
ανταγωνιστικός ο σιδηρόδροµος του αεροπλάνου και του ΙΧ mo τµήµα Αθήνα   
Θεσσαλονίκη. 
 



 (140) Τα υπόλοιπα δίκτυα ανατολικά προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  
& Θράκης και την Τουρκία, καθώς και δυτικά προς την Περιφέρεια ∆υτικής  
Μακεδονίας και την ΠΓ ∆Μ, παραµένουν στο βραχυπρόθεσµο ορίζοντα µη  
ανταγωνιστικά των οδικών µέσων και χαρακτηρίζονται ως περιφερειακά. 
 
 (141) Στον ανατολικό περιφερειακό κλάδο (Θεσσαλονίκη ∆οϊράνη Στρυµών Ξάνθη  
Αλεξανδρούπολη Ορµένιο) προβλέπονται έργα ανακαίνισης και βελτίωσης της  
γραµµής. 
 
 (142) Έργο του µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού είναι η νέα σύνδεση Τοξοτών   
Νέου Λιµένα Καβάλας. Ο κλάδος αυτός εισάγει την ένταξη της Καβάλας στο  
υφιστάµενο δίκτυο, παράλληλα όµως µπορεί να είναι η απαρχή της εξ ολοκλήρου  
νέας χάραξης γραµµής Θεσσαλονίκης Αµφίπολης Καβάλας Τοξοτών που  
επαναπροσανατολίζει το σιδηρόδροµο στον κύριο αναπτυξιακό άξονα της Α.  
Μακεδονίας έργο που µελετάται για τον απώτατο χρονικό ορίζοντα  
προγραµµατισµού. 
 
 (143) Τα έργα άµεσου προγραµµατισµού και εκτέλεσης που προβλέπονται για τους  
περιφερειακούς κλάδους της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας περιλαµβάνουν πλήρη  
ανακαίνιση ή ανακατασκευή των παρακάτω γραµµών: 
 
 .Θεσσαλονίκης Ειδοµένης µε σηµαντικό έργο νέας χάραξης που ακολουθεί τον  
ΠΑΘΕ στο τµήµα Πολύκαστρο Ειδοµένη. 
 
 .Θεσσαλονίκης Κιλκίς Σερρών 
 
 .Ν. Ζίχνης Λευκοθέας 
 
 Επίσης προβλέπεται σύνδεση µε τη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και τη γραµµή  
Θεσσαλονίκη Μουριές (στον άξονα προς Σέρρες) . 
 
 Στους κλάδους του δικτύου, όπου παραµένει σύνδεση µονής γραµµής  
εγκαθίστανται σταδιακά συστήµατα σηµατοδότησης και τηλεδιοίκησης. 
 
 3.6.3. Ο αερολιµένας Θεσσαλονίκης 
 
 (144) Ο αερολιµένας "Μακεδονία" αποτελεί σηµαντικό αναπτυσσόµενο πόλο του  
δικτύου αερολιµένων της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η ανάπτυξή του  
εξελίσσεται, τόσο σε σχέση µε τη διασύνδεση του µε τις Βαλκανικές χώρες και  
την Κεντρική Ευρώπη, όσο και µε το τόξο δυνητικών αναδυόµενων συνδέσεων  
Ηπείρου  Βορειοανατολικού Αιγαίου και Κρήτης. Ωστόσο ο δυναµικός άξονας στο  
εσωτερικό της χώρας είναι ο παραδοσιακός άξονας Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι  
θετικές εξελίξεις στις διασυνοριακές συνεργασίες της Ανατολικής Μεσόγειου  
µπορούν να ενισχύσουν τη θέση του αερολιµένα της Θεσσαλονίκης σε σχέση µε τον  
ανταγωνιστικό της Αθήνας ως πύλη διεξόδου από τη Βαλκανική προς την Ανατολική  
Μεσόγειο. 
 
 (145) Ο διεθνής χαρακτήρας του αερολιµένα θα αποκτηθεί µε την ολοκλήρωση του  
νέου κτιρίου του αεροσταθµού και την επέκταση του διαδρόµου 10/28, που θα του  
δώσει τη δυνατότητα να δέχεται υπερατλαντικές πτήσεις χωρίς ενδιάµεσο σταθµό,  
εξυπηρετώντας έτσι όλους τους τύπους των αεροσκαφών. Με τα προβλεπόµενα έργα  
το αεροδρόµιο "Μακεδονία" θα καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό των άλλων διεθνών  
ευρωπαϊκών αεροδροµίων, θα είναι σε θέση να δέχεται 8 εκατ. επιβάτες το χρόνο  
και θα κατέχει τη δεύτερη θέση στο χώρο των Βαλκανίων µετά από το αεροδρόµιο  
της Αθήνας. 
 
 (146) Τα έργα του αερολιµένα προβλέπεται να συνδυαστούν µε έργα που θα  
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της σύνδεσής του µε το ευρύτερο οδικό δίκτυο της  
περιοχής, τις εθνικές οδούς και τους διεθνείς άξονες. Απαιτείται επίσης η  
βελτίωση των δηµοσίων συγκοινωνιών προς και από τη Θεσσαλονίκη και η σύνδεση  
του αεροδροµίου µε το µελλοντικό δίκτυο του µετρό. 
 
 3.6.4. ∆ίκτυα λιµένων, αλιευτικών καταφυγίων και µαρίνων 
 



 3.6.4.1. Ο λιµένας Θεσσαλονίκης 
 
 (147) Στο πλαίσιο του δικτύου λιµένων της Ανατολικής Μεσόγειου ο λιµένας της  
Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο σε ιεράρχηση λιµένα της χώρας µετά το λιµένα  
του Πειραιά. Αποτελεί απόληξη και θαλάσσια διέξοδο την κεντροευρωπαϊκής  
ενδοχώρας και της Βαλκανικής προς το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, ρόλο που  
ήδη διαδραµατίζει µέχρι ένα βαθµό στις εµπορικές µεταφορές. Στο αναδυόµενο  
δίκτυο µεταφορών ο λιµένας Θεσσαλονίκης αποτελεί απόληξη της διαδροµής  
λιµένας Καβάλας, λιµένας Αλεξανδρούπολης προς Εύξεινο Πόντο. 
 
 (148) Ο λιµένας Θεσσαλονίκης εντάσσεται στους διευρωπαϊκούς άξονες.  
Καθοριστικό στοιχείο για την ένταξη του λιµένα της Θεσσαλονίκης στους  
διευρωπαϊκούς άξονες είναι οι συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές που  
πραγµατοποιεί µε τις οδικές και σιδηροδροµικές συνδέσεις του. 
 
 (149) Ο ρόλος αυτός, που έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ο λιµένας  
Θεσσαλονίκης εξ αιτίας των ευρωπαϊκών υποδοµών µεταφορών, συνδυάζεται µε τις  
προοπτικές στο οικονοµικό επίπεδο των χωρών της Βαλκανικής αλλά και µε το  
ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον. 
 
 (150) Με βάση τις παραπάνω προοπτικές πρέπει να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα του  
εκσυγχρονισµού του λιµένα. Ο εκσυγχρονισµός αφορά στην περαιτέρω επέκταση του  
χερσαίου χώρου του. Αφορά επίσης την εξασφάλιση των αναγκαίων νέων οδικών και  
σιδηροδροµικών συνδέσεων µε τον ΠΑΘΕ, την Εγνατία Οδό και το σιδηροδροµικό  
δίκτυο. 
 
 3.6.4.2. Λοιποί λιµένες και λιµένες τουρισµού αναψυχής 
 
 (151) Στη ζώνη του Αιγαίου αναπτύσσεται ένα δίκτυο λιµένων που εξυπηρετούν  
τοπικές ανάγκες ως αλιευτικά καταφύγια, λιµένες αναψυχής και σε λίγες  
περιπτώσεις εµπορευµατικών µεταφορών. Η αυξανόµενη ζήτηση για λιµένες  
αναψυχής δηµιουργεί ανάγκες νέων εξυπηρετήσεων ενός αναπτυσσόµενου δικτύου  
σκαφών αναψυχής διασυνδεδεµένου κυρίως µε τις χερσονήσους της Χαλκιδικής και  
τους τουριστικούς πόλους της. 
 
 (152) Οι ανάγκες διάχυσης του δικτύου τουρισµού επιβάλλουν την ανάπτυξη  
διασυνδέσεων τόσο µε την Πιερική ακτή όσο και µε τον ισχυρό πόλο έλξης της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου το σύστηµα λιµένων και  
αγκυροβολίων Καβάλας Θάσου αποτελεί ισχυρό στοιχείο συνέχειας του διάπλου  
σκαφών αναψυχής. 
 
 (153) Σηµαντικό στοιχείο υποδοµών ανάπτυξης και έλξης του τουρισµού αναψυχής  
είναι η δηµιουργία αγκυροβολίων µικρών µεγεθών επένδυσης σε συνεργασία µε  
ιδιώτες ώστε να επιτυγχάνονται µικρότερες διαδροµές και πυκνότερο δίκτυο  
εξυπηρετήσεων. Σηµαντικότερο στοιχείο ανάπτυξης θαλάσσιας διασύνδεσης είναι η  
σύνδεση λιµένα Νέας Μηχανιώνας µε το λιµένα Κίτρος στην Πιερική όχθη. Η  
σύνδεση αυτή θα πρέπει να αναδειχθεί ως σύνδεση τακτικών γραµµών δροµολογίων  
πορθµιακής ακτοπλοίας παράκαµψης του οδικού δικτύου µέσω Θεσσαλονίκης για την  
ενίσχυση δικτύου τουρισµού αναψυχής και προσπέλαση της Χαλκιδικής στους  
Αρχαιολογικούς χώρους της Πιερίας και τον 'Ολυµπο εντός και του ηµερησίου  
συστήµατος µετακινήσεων. 
 
 (154) Οι µικροί λιµένες της Περιφέρειας διακρίνονται σε λιµένες µε κυρίαρχη  
τη χρήση ως αλιευτικά καταφύγια όπως η Νέα Μηχανιώνα, ή καθ' αυτοί  
τουριστικοί λιµένες όπως η Αρετσού, η Σάνη και το Πόρτο Καράς. 
 
 (155) Οι κυριότεροι λιµένες στο δίκτυο µικρών λιµανιών είναι: 
 
 Λιτόχωρο 
 
 Κίτρος 
 
 Πλαταµώνας 
 



 Αµµουλιανή 
 
 Ιερισσός 
 
 Νέα Καλλικράτεια 
 
 Νέα Μουδανιά 
 
 Νέα Ποτίδαια 
 
 Νέα Ρόδα 
 
 Νέος Μαρµαράς 
 
 Νικήτη 
 
 'Ορµος Παναγιάς 
 
 Πόρτο Καρρά 
 
 Αµφίπολη 
 
 3.7. Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων λοιπής τεχνικής υποδοµής 
 
 3.7.1. Ενέργεια 
 
 3.7.1.1. ∆ίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (156) Το ηλεκτρικό σύστηµα της  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τµήµα του διασυνδεδεµένου  
συστήµατος της χώρας. 
 
 (157) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει εντός των ορίων της  
σηµαντικές ηλεκτροπαραγωγές µονάδες αποτελεί όµως από τη θέση και τα µεγέθη  
κατανάλωσης σηµαντικό ενεργειακό κόµβο της χώρας: 
 
 .Αποτελεί την κατάληξη διεθνών γραµµών (Βουλγαρία). 
 
 .Εµπερικλείει τη Θεσσαλονίκη που έχει εκτεταµένο εσωτερικό δίκτυο το οποίο  
συνδυάζεται µε σηµαντικές ανάγκες σε σηµεία βιοµηχανικής δραστηριότητας και 
 
 .Αποτελεί κοµβικό σηµείο της µεταφοράς ενέργειας από τη δυτική στην  
ανατολική βόρειο Ελλάδα. 
 
 3.7.1.2. ∆ίκτυο φυσικού αερίου 
 
 (158) Ο βασικός αγωγός µεταφοράς του φυσικού αερίου διέρxεται από την  
Περιφέρεια (σε µήκος 200 περίπου χλµ.) και κατευθύνεται προς νότο µέχρι την  
Αττική (συνολικό µήκος 511 χλµ.). Η επέκτασή του σε όλους τους νοµούς της  
περιφέρειας τόσο για αστικές χρήσεις, όσο για τον πρωτογενή και δευτερογενή  
τοµέα κρίνεται σκόπιµη. 
 
 (159) Μέχρι σήµερα προβλέπεται η εξυπηρέτηση δικτύου κατανοµής και  
συστήµατος διανοµής της πόλης της Θεσσαλονίκης και της βιοµηχανικής περιοχής  
της. 
 
 (160) Στη θέση Καρπερή του Ν. Σερρών αρχίζει ο κλάδος µεταφοράς προς  
ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
 
 Ιδιωτικές επενδύσεις µονάδων παραγωγής 
 
 (161) Το θεσµικό πλαίσιο για τη χωροταξία πολεοδοµία και ιδιαίτερα στα  
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού που αφορά τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις  
(ίδρυση και λειτουργία) δεν ευνοεί το νέο πλαίσιο συµπαραγωγής ενέργειας από  
ιδιώτες. 
 



 (162) Για τους λόγους αυτούς, οι διατάξεις και οι περιορισµοί χρήσεων που  
εµποδίζουν τη συµπαραγωγή θα πρέπει να αναθεωρηθούν και οι επεκτάσεις για  
παραγωγή ενέργειας να θεωρούνται συναφείς µε τη χρήση που ήδη υφίσταται, είτε  
πρόκειται για περιοχές ΖΟΕ είτε για τον ευρύτερο εξωαστικό χώρο. Το µέγεθος,  
δυναµικότητες και άλλα χαρακτηριστικά ρυθµίζονται από το ισχύον θεσµικό  
πλαίσιο που αφορά τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. 
 
 (163) Η ίδια µεταχείριση πρέπει να ισχύει και για τα µικρά υδροηλεκτρικά  
έργα εφ' όσον αυτά δεν χωροθετούνται µέσα στο χώρο των ταµιευτηρίων των  
µεγάλων έργων ή σε περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου. 
 
 3.7.1.3. Γεωθερµική ενέργεια 
 
 (164) Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γεωθερµικά πεδία χαµηλής κυρίως  
ενθαλπίας στους Νοµούς χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης και Σερρών που θα µπορούσαν  
να αξιοποιηθούν στους τοµείς τουρισµού, υγείας, χερσαίων και υδάτινων  
καλλιεργειών (θερµοκήπια κ.λπ.). Από τα κοινοτικά προγράµµατα έχουν  
χρηµατοδοτηθεί πιλοτικές και παραγωγικές µονάδες σε περιοχές ιδιαίτερου  
γεωθερµικού ενδιαφέροντος σε όλους τους νοµούς (Λαγκαδάς, Ν. Απολλωνία,  
Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, κ.λπ.). 
 
 3.7.1.4. Υδατικό δυναµικό 
 
 (165) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει στο υποσύστηµα της κεντρικής,  
νότιας Βαλκανικής και χαρακτηρίζεται από σηµαντικά ποτάµια συστήµατα, από τα  
οποία δύο (Αξιός, Στρυµόνας) έχουν πηγές στην ΠΓ∆Μ και Βουλγαρία. Η  
διαχείρισή τους, καθώς και της ∆οϊράνης απαιτεί διακρατικό διάλογο µε τις  
όµορες χώρες, στη βάση του ΣΑΚΧ και του Ευρωπαϊκού προβληµατισµού για τη  
διαχείριση των υδρολογικών λεκανών. 
 
 (166) Σηµαντικότεροι ποταµοί είναι ο Στρυµόνας, ο Αγγίτης, ο Αξιός, ο  
Λουδίας και ο Αλιάκµονας. Φυσικές λίµνες είναι η λίµνη του Αγ. Βασιλείου, η  
Βόλβη, η ∆οϊράνη και τµήµα της Βεγορίτιδας. Τεχνητές λίµνες είναι η Κερκίνη,  
η Σφηκία, των Ασωµάτων και του �γρα. 
 
 (167) Μεγάλα ανανεώσιµα αποθέµατα υδάτων εντοπίστηκαν στα νότια του όρους  
Πάϊκου, στη ζώνη από Έδεσσα µέχρι τη Βέροια, καθώς και στην περιοχή της  
Κατερίνης (πρόποδες του Ολύµπου) και στην πεδιάδα των Σερρών. 
 
 (168) Το διαµέρισµα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ελλειµµατικό όσον αφορά  
τους υδάτινους πόρους, κυρίως στις περιοχές των Ν.Κιλκίς και Χαλκιδικής, ενώ  
η µελλοντική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της λεκάνης του Αξιού είναι  
αµφίβολη, δεδοµένου ότι οι πόροι αυτοί εξαρτώνται και από τη Γιουγκοσλαβία.  
Απαιτούνται εποµένως αποτελεσµατική διοίκηση και πολιτικός σχεδιασµός του  
συστήµατος διαχείρισης των εδαφικών πόρων, ετσι ώστε τα συστήµατα άρδευσης να  
εξασφαλίζουν τη µεταφορά πόρων και στις περιοχές µε αρνητικό ισοζύγιο. 
 
 (169) Η µόνιµη αποκατάσταση της ποιότητας των αποθεµάτων σε γλυκό νερό η  
οποία προϋποθέτει εξυγίανση των εδαφών και εξορθολογισµό των αστικών και  
εξωαστικών ανθρωπογενών συστηµάτων και η συνεχής και µακροπρόθεσµη κάλυψη των  
αναγκών του υδατικού ισοζυγίου της ανάπτυξης, προϋποθέτουν µια προσέγγιση  
χωροταξική, συνολική και µακροχρόνια στο επίπεδο των υδρογραφικών λεκανών και  
των λεκανών απορροής για τα επιφανειακά ύδατα και των υδροφόρων οριζόντων για  
τα υπόγεια. 
 
 (170) Οι ευρύτερες ζώνες των λεκανών απορροής είναι πεδία σηµαντικών  
παρεµβάσεων που προκαλούν ανισορροπίες επιζήµιες στις συνθήκες υδραυλικής  
λειτουργίας των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. Οι παρεµβάσεις αυτές  
νόµιµες ή όχι, συµβατές ή µη µε τη λειτουργία των φυσικών συστηµάτων  
προκαλούνται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες πέρα από τα όρια αντοχής του  
χώρου µε "φορτία" χρήσεων και λειτουργιών πέρα από τα χαρακτηριστικά των  
φυσικών και ανθρωπογενών συστηµάτων. Οι παρεµβάσεις αυτές συµπεριλαµβάνουν τη  
ρύθµιση της ροής, τη διευθέτηση της κοίτης ή και την εκτροπή των ποταµών, την  
εξόρυξη του αµµοχάλικου και άλλων οικοδοµικών υλικών από τις µεγάλες κοίτες,  



την ξήρανση των υγρότοπων και την αντιπληµµυρική προστασία πεδιάδων, την  
ανέγερση φραγµάτων, την ανεξέλεγκτη χρήση υδάτων, υπεραυξηµένες γεωργικές  
εισροές και γενικά χρήσεις και λειτουργίες δίχως ένα συνολικό µακροχρόνιο  
προγραµµατικό και διαχειριστικό σχεδιασµό. Για την ορθολογική διαχείριση των  
υδάτινων πόρων, απαιτείται ένας συνολικός και µακροχρόνιος προγραµµατισµός,  
που θα προσδιορίζει τα αποθέµατα ανά υδρογεωλογική λεκάνη και θα καθορίζει  
τις απαιτούµενες παρεµβάσεις για τη ρύθµιση της ροής των υδάτων (µέτρα για  
την αντιπληµµυρική προστασία, ταµιευτήρες ύδατος ιδιαίτερα σε περιοχές όπου  
παρατηρείται έλλειψη υδάτινων πόρων κ.λπ.) 
 
 3.8. Προγραµµατικά πλαίσια χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και  
καθορισµός περιοχών για αναζήτηση ΠΟΑΠ∆ 
 
 (171) Ο καθορισµός χρήσεων είτε µε γενικευµένες ζώνες είτε µε καθορισµό  
ΠΟΑΠ∆ αποτελεί βασικό στοιχείο οργάνωσης του εξωαστικού χώρου. 
 
 (172) Κάθε τοµέας παραγωγικής δραστηριότητας έχει διαφορετικά.  
χαρακτηριστικά και απαιτεί διαφορετική αντιµετώπιση. 
 
 3.8.1. Πρωτογενής Τοµέας 
 
 α. Προστασία αγροτικής γης 
 
 (173) Η προστασία των εκτάσεων γεωργικής παραγωγής θεωρείται απαραίτητη. Η  
προστασία επιτυγχάνεται είτε µε γενικές κατευθύνσεις που αποκλείουν  
χωροθετήσεις δραστηριοτήτων που συγκρούονται µε τις δραστηριότητες αγροτικής  
παραγωγής, είτε µε τους εξειδικευµένους περιορισµούς χρήσεων γης µέσω ΓΠΣ ή  
ΣΧΟΟΑΠ. 
 
 (174) Στην Περιφέρεια διακρίνονται τρεις διαβαθµίσεις γεωργικής γης: 
 
 .Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (αρδευόµενες ή µε σηµαντικά  
εγγειοβελτιωτικά έργα) 
 
 .Γεωργική γη κύριας χρήσης. 
 
 .Λοιπές γεωργικές εκτάσεις. 
 
 (175) Οι κυριότερες εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας στην Περιφέρεια  
βρίσκονται στις εξής γενικές πεδινές περιοχές: 
 
 .Ζώνη Πέλλας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Πεδινής Αλµωπίας. 
 
 .Ζώνη Σερρών (κοιλάδα Στρυµώνα). 
 
 .Περιοχή Λαγκαδά Λήµνου Κορωπίας Βόλβης. 
 
 (176) Στις περιοχές αυτές προβλέπονται χρήσεις και εγκαταστάσεις συναφείς µε  
τη γεωργία όπως αγροτικές αποθήκες και µονάδες µεταποίησης και επεξεργασίας  
αγροτικών προϊόντων. 
 
 (177) Στις περιοχές όπου η γεωργική εκµετάλλευση αποτελεί κύρια χρήση, είναι  
δυνατόν να χωροθετούνται άλλες χρήσεις ή ΠΟΑΠ∆ σε επιλεγµένα τµήµατα, εφόσον  
αιτιολογείται η σκοπιµότητα και απουσιάζουν οι εναλλακτικές διέξοδοι σε  
περιοχές µικρότερης παραγωγικότητας. 
 
 (178) Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ,λοιπή γεωργική γη,' θα µπορούν  
να χωροθετούνται οργανωµένες αναπτύξεις (ΠΟΑΠ∆, οικιστικές επεκτάσεις,  
περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, τουριστικές εγκαταστάσεις ή άλλες ειδικές  
χρήσεις). 
 
 β. Κτηνοτροφία 
 
 (179) Η κτηνοτροφική δραστηριότητα καταλαµβάνει εκτεταµένες περιοχές, κυρίως  



στα ορεινά, σε σχέση µε τους διαθέσιµους βοσκότοπους. Οι µεµονωµένες  
εγκαταστάσεις ενσταβλισµένης κτηνοτροφίας και µεταποίησης κτηνοτροφικών  
προϊόντων, από τη φύση τους χωροθετούνται διάσπαρτα εκτός οικισµών, στις  
γενικότερες κτηνοτροφικές ζώνες. Προβλέπονται µετεγκαταστάσεις στον ευρύτερο  
χώρο εκτός των οικισµών. Ειδικές ρυθµίσεις ΠΟΑΠ∆ µε προσανατολισµό στη  
µεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων, και σχετικές µεταποιητικές δραστηριότητες  
είναι δυνατόν να προβλέπονται στις ζώνες αυτές, όταν τα µεγέθη της  
εγκατάστασης δικαιολογούν την εφαρµογή του µηχανισµού αυτού. 
 
 γ. Υδατοκαλλιέργειες 
 
 (180) Οι υδατοκαλλιέργειες χωροθετούνται στις εκβολές των ποταµών �ξιου,  
Λουδία, Αλιάκµονα και κατά µήκος των ακτών της Πιερίας µέχρι και την  
Καλλιθέα. Επίσης υπάρχουν συγκεντρώσεις στην άλλη όχθη του Θερµαϊκού στη νέα  
Μηχανιώνα. 
 
 (181) Πέραν της βασικής συγκέντρωσης στο Θερµαϊκό συγκέντρωση  
υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται στη ανατολική πλευρά της Περιφέρειας στον κόλπο  
Ορφανού (Ολυµπιάδα). 
 
 Στα εσωτερικά ύδατα υπάρχουν αναπτύξεις υδατοκαλλιεργειών. 
 
 (182) Σηµαντικότερες σε παραγωγή είναι: 
 
 .Λίµνη ∆οϊράνης 
 
 .Τεχνητή Λίµνη Κερκίνης 
 
 .Λίµνη Βεγορίτιδα την οποία η ΠΚΜ µοιράζεται µε την Περιφέρεια ∆.  
Μακεδονίας. 
 
 (183) Εγκαταστάσεις επίσης υπάρχουν στις εξής λίµνες: 
 
 .Λίµνη Βόλβη 
 
 .Λίµνες Εφηαίας και Ασωµάτων 
 
 (184) Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 2742/99 δύναται στις παραπάνω περιοχές  
να χωροθετούνται Περιοχές οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ)  
και η γενική χωροθέτηση του στον Εθνικό Χώρο γίνεται µε κατευθύνσεις από το  
Υπουργείο Γεωργίας. 
 
 3.8.2. Χωροθέτηση παραγωγικών ζωνών δευτερογενούς τοµέα Κατευθύνσεις για ΓΠΣ  
ΣΧΟΟΑΠ 
 
 (185) Το θέµα της χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Κεντρική  
Μακεδονία είναι σύνθετο και απαιτεί συνολικότερη αντιµετώπιση σε χωροταξικό  
επίπεδο, η οποία θα συνδυάζει: 
 
 .τον καθορισµό νέων ζωνών υποδοχής µεταποιητικών δραστηριοτήτων 
 
 .την αντιµετώπιση του προβλήµατος των υφισταµένων συγκεντρώσεων γύρω από τα  
µεγάλα αστικά κέντρα και το Π.Σ.Θ. 
 
 .τον καθορισµό του µελλοντικού ρόλου και καθεστώτος ανάπτυξης των  
υφισταµένων ΒΙΠΕ (ΕΤΒΑ) 
 
 .τον καθορισµό νέων θέσεων για την ανάπτυξη µεταποιητικών εµπορευµατικών  
δραστηριοτήτων σε επίκαιρα σηµεία των υπερτοπικών δικτύων µεταφορών  
επικοινωνιών. 
 
 (186) Ειδικότερα προτείνονται οι κάτωθι ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων: Ν.  
Πέλλας Ηµαθίας: 
 



 .Ζώνη µεταποιητικών και Εµπορευµατικών ∆ραστηριοτήτων στους άξονες Πλατέος,  
Αλεξάνδρειας, Βέροιας. Κοπανού, Σκύδρας, Γιαννιτσών 
 
 .Οργάνωση ζωνών υφισταµένων µονάδων σε Γιαννιτσά και Νάουσα 
 
 Ν. Σερρών: 
 
 .Ζώνη Εµπορευµατικών και Μεταποιητικών δραστηριοτήτων στον άξονα Σερρών   
Σιδηροκάστρου, ώστε να ενισχυθεί ο εξωστρεφή ς προσανατολισµός της περιοχής  
µε στόχο την αγορά της Ν.Α Βαλκανικής 
 
 .Ολοκλήρωση της ΒΙΠΕ Σερρών και χώρων υποδοχής δραστηριοτήτων δευτερογενούς   
τριτογενούς στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Σερρών 
 
 .Υποδοµές εγκαταστάσεων Εµπορευµατικού ∆ιασυνοριακού Κέντρου Προµαχώνα για  
την αξιοποίηση της σχετικής ζήτησης της αγοράς της νότιας Βουλγαρίας 
 
 Ν. Κιλκίς: 
 
 .Ζώνη µεταποιητικών και εµπορευµατικών δραστηριοτήτων Κιλκίς Σταυροχωρίου   
Πολυκάστρου, για αποσυµφόρηση της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης Περιλαµβάνει  
την υπάρχουσα µεταποιητική συγκέντρωση στο Σταυροχώρι και συνδέεται µε  
ανισόπεδο κόµβο επί της ΠΑΘΕ µε το σχηµατισµό Πολυκάστρου Αξιούπολης   
Γουµένισσας 
 
 .∆ηµιουργία διευρυµένου ΠΟΑΠ∆ στο νότιο τµήµα του Ν. Κιλκίς για προσέλκυση  
µεταποιητικών δραστηριο τήτων και αποσυµφόρηση της περιαστικής περιοχής ΠΣΘ. 
 
 .Χωροθέτηση πάρκου διαµετακοµιστικών δραστηριοτήτων στη θέση σύνδεσης της  
µεταποιητικής συγκέντωσης στο Σταυροχώρι µε τον ΠΑΘΕ και µε τη µεταποιητική  
ζώνη Πολυκάστρου Αξιούπολης Γουµένισσας. Η ανωτέρω θέση για τη χωροθέτηση του  
Πάρκου ∆ιαµεταφορών στην περιοχή του άξονα ΠολυκάστρουΣταυροχωρίου Κιλκίς,  
παρέχει µια ισχυρή "προωθητική δραστηριότητα" διασυνοριακής συνεργασίας.  
Εναλλακτική θέση αποτελεί η περιοχή στα όρια του Ν.Κιλκίς µε τη Θεσσαλονίκη,  
κοντά στον άξονα ΠΑΘΕ ο ΣΕ στο �σπρο. 
 
 .∆ηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου στον άξονα 
 
 Θεσσαλονίκης Κιλκίς καθώς έτσι διασφαλίζεται προσπέλαση στους διεθνής  
οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία, το σιδηροδροµικό δίκτυο και το λιµένα  
Θεσσαλονίκης. 
 
 Ν.Πιερίας: 
 
 .Ολοκλήρωση σχεδιασµού ΒΙΠΑ Κατερίνης 
 
 .∆ηµιουργία ΒΕΠΕ Λιτοχώρου 
 
 .∆ηµιουργία ΒΙΠΑ ∆. Αιγινίου 
 
 .∆ηµιουργία µικρότερων χώρων υποδοχής συναφών δραστηριοτήτων στο βόρειο και  
νότιο τµήµα του Νοµού. 
 
 Ν. Χαλκιδικής: 
 
 .οργάνωση ΒΙΠΑ στον Πολύγυρο και στα Μουδανιά 
 
 .Πάρκο µεταλλευτικών δραστηριοτήτων 
 
 .∆ηµιουργία µικρότερων χώρων υποδοχής δευτερογενών δραστηριοτήτων σε επίπεδο  
ΓΠΣ, σε επιλεγµένα σηµεία για την προστασία του ευαίσθητου παράκτιου και  
ορεινού χώρου (Κασσανδρεία, Νικήτη, Ιερισσός, Αρναία) 
 
 .Οργάνωση Βιοµηχανικής ζώνης Λακκώµατος για την υποδοχή δευτερογενών  



δραστηριοτήτων και του ΠΣΘ 
 
 Ν. Θεσσαλονίκης: 
 
 .Ολοκλήρωση έργου και υποδοµών αντιρρύπανσης ΒΙΠΕ Σίνδου 
 
 .οργάνωση υποδοχέων δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων στην  
περιαστική περιοχή του ΠΣΘ (Καλοχώρι, Εύοσµος, Ν. Ευκαρπία, Ν. Ραιδεστός,  
Θέρµη κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του σχεδίου βιώσιµης ανάπτυξης  
της πόλης 
 
 .Χωροθέτηση και οργάνωση παραγωγικών ζωνών στην επαρχία Λαγκαδά σε  
επιλεγµένα σηµεία µε στόχο την προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων πόρων  
(λίµνες, περιοχές Ραµσάρ, ζώνες αγροτικού τοπίου κλπ.) 
 
 .Η δηµιουργία νέων ζωνών στο δυτικό τµήµα του Νο µού θα πρέπει να υπακούει  
σε περιβαλλοντικά κριτήρια (προστασία υγροβιοτόπων, ζωνών Ραµσάρ, γεωργικής  
γης υψηλής παραγωγικότητας, ασταθών γεωλογικών σχηµατισµών κλπ.). 
 
 Στο υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο για τη δηµιουργία των ΒΕΠΕ (µε βάση το  
οποίο προωθούνται τρεις ΒΕΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη  
Γέφυρα, Λιτόχωρο, Ζερβοχώρια) παρατηρείται αδυναµία ρύθµισης του προβλήµατος  
πολεοδόµησηςκατασκευής των απαραίτητων υποδοµών για τις υφιστάµενες  
συγκεντρώσεις µεταποιητικών δραστηριοτήτων στις παρυφές του ΠΣΘ και των άλλων  
αστικών κέντρων της Περιφέρειας (Κατερίνη, Γιαννιτσά, Σέρρες, Νάουσα κλπ.) 
 
 Απαιτείται η αντιµετώπιση του προβλήµατος της συγκέντρωσης δευτερογενών  
δραστηριοτήτων γύρω από τα µεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, µέσω του  
προσδιορισµού σε επίπεδο ΓΠΣ των κατάλληλων χωροταξικών πολεοδοµικών  
ρυθµίσεων. 
 
 3.8.3. Τριτογενής ΤοµέαςΤουρισµός Κατευθύνσεις για ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 
 
 (187) Η νέα τουριστική πολιτική για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  
αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα ή ουσιαστική οικονοµική ή  
άλλη ωφέλεια για παραπέρα ανάπτυξη των γνωστών µορφών µαζικού τουρισµού και  
παραθεριστικής κατοικίας και προσανατολίζεται προς άλλες επιλεγµένες µορφές  
τουρισµού. Κεντρικοί στόχοι θα είναι: 
 
 .∆ραστικός περιορισµός των ζωνών β' κατοικίας στις γεωγραφικές ενότητες  
Ολύµπου, Κασσάνδρας, Σιθωνίας προς όφελος του ξενοδοχειακού τουρισµού. 
 
 .∆ηµιουργία ζωνών ορεινού οικολογικού µορφωτικού αρχαιολογικού  
αγροτοτουρισµού µε συνοδευτικές επενδύσεις υποδοµών. Οριοθέτηση ζωνών κατά  
θεµατικό αντικείµενο και εκτέλεση "ήπιων" υποδοµών προσπέλασης διευθέτησης   
ανάδειξης. 
 
 .Ενίσχυση της παρουσίας της πολιτιστικής διάστασης σε όλους τους  
τουριστικούς προορισµούς της Περιφέρειας. 
 
 (188) Οι εγκαταστάσεις διαµονής και εξυπηρέτησης επισκεπτών θα πρέπει να  
χωροθετηθούν σε γενικότερες ζώνες υποδοχείς που προσδιορίζονται στα ΓΠΣ  
ΣΧΟΟΑΠ ή να ενσωµατωθούν σε αντίστοιχα χωρικά προγράµµατα οικιστικής  
ανάπτυξης. 
 
 Ειδικότερα ανά νοµό προτείνονται: 
 
 Ν.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
 
 .∆ραστικός περιορισµός της ανάπτυξης β' κατοικίας προς όφελος του  
ξενοδοχειακού τουρισµού υψηλού επιπέδου, στη ζώνη υπηρεσιών τουρισµού  
(Κασσάνδρα, Σιθωνία, Ουρανούπολη), εκτός των άµεσων ζωνών που περιβάλλουν  
νοµίµως υφιστάµενους οικισµούς. 
 



 .Αποκλεισµός χωροθέτησης ζωνών παραθερισµού σε ζώνες ευαίσθητου φυσικού  
περιβάλλοντος (δάση, δασικές εκτάσεις, ακτές, περιοχές αξιόλογου αγροτικού  
τοπίου) . 
 
 .Αναβάθµιση των υπηρεσιών τουρισµού και αναψυχής. Επιτρέπεται η δόµηση 
 
 .Επιθυµητή είναι η διάχυση των αναβαθµισµένων υπηρεσιών τουρισµού και στην  
ορεινή δασική ενότητα του Χολωµόντα, Στρατωνικού, µε κέντρο την Αρναία 
 
 .Ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ σε επιλεγµένες θέσεις στο εσωτερικό και έλεγχος της  
διάσπαρτης χωροθέτησης Οικ. Συνεταιρισµών και Ιδιωτικών ξενοδοχειακών κλινών  
στην εκτός σχεδίου δόµηση. 
 
 .Στις ορεινές ηµιορεινές περιοχές επιτρέπεται κάθε µορφής εγκατάσταση  
τουρισµού µε εξαίρεση τις περιοχές του "Πάρκου µεταλλευτικών δραστηριοτήτων" 
 
 .Ενίσχυση των αστικών υποδοµών στις ζώνες τουρισµού για τη στήριξη  
διεποχιακού πολυλειτουργικού τουρισµού 
 
 .Η ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας οργανώνεται κυρίως στο δυτικό µέτωπο  
της Χαλκιδικής 
 
 .Είναι επιθυµητή η δηµιουργία ΠΟΤΑ σε επιλεγµένα σηµεία του παράκτιου χώρου  
(Κασσάνδρα, Σιθωνία, Ουρανούπολη) µε στόχο την αναβάθµιση των τουριστικών  
υποδοµών και του επιπέδο των παρεχοµένων υπηρεσιών 
 
 .Ολοκληρωµένη ανάmυξη υπηρεσιών τουρισµούαναψυχής µε προδιαγραφές υψηλών  
απαιτήσεων που θα στηριχθεί στην ελκυστικότητα των περιβαλλοντικών πόρων της  
Χαλκιδικής (ακτές, κλίµα, φυσικός υποδοχέας) και στη µοναδικότητα του �θω  
Πολεοδοµήσεων στο παράκτιο τµήµα του Νοµού 
 
 .Ο Πολύγυρος προτείνεται να µετεξελιχθεί σε κέντρο που θα υποστηρίζει  
διοικητικά και οργανωτικά τη λειτουργία των αναβαθµισµένων υπηρεσιών  
τουρισµού και αναψυχής 
 
 Ειδικότερα προτείνονται ανά περιοχή του Ν .Χαλκιδικής .Ενότητα Μυχού   
Τορωναίου κόλπου 
 
 Κυρίαρχη µορφή παρέµβασης: Για τις παραλίες Πολυγύρου πολεοδοµική εξυγίανση  
των περιοχών διαµορφωµένης παραθεριστικής κατοικίας. Για τις παραλίες  
Ορµύλιας και Μεταµόρφωσης ελεγχόµενη ανάπτυξη β' κατοικίας µε οργανωµένες  
αναπτύξεις. 
 
 .Ενότητα Σιθωνίας 
 
 Κυρίαρχη µορφή παρέµβασης: Έλεγχος της πυκνότητας της οικιστικής ανάπτυξης,  
διαφύλαξη του τοπίου και των ακτών, διοχέτευση της µελλοντικής δόµησης σε  
περιοχές µακριά κατά το δυνατό από τις ακτές και ελεγχόµενες (µέσω των  
ρυθµίσεων των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ) ως προς την καταλληλότητα και τον τρόπο δόµησης 
 
 .Ενότητα Κασσάνδρας 
 
 Κυρίαρχη µορφή παρέµβασης: Έλεγχος της πυκνότητας, διαφύλαξη των αδόµητων  
θυλάκων πρασίνου κατά µήκος των ακτών και διοχέτευση της µελλοντικής δόµησης  
σε περιοχές µακριά κατά το δυνατό από τις ακτές και ελεγχόµενες (µέσω των  
ρυθµίσεων των ΓΠΣΣΧΟΟΑΠ) ως προς την καταλληλότητα και τον τρόπο δόµησης 
 
 .Ενότητα περιοχής Αγίου 'Ορους 
 
 Κυρίαρχη µορφή παρέµβασης: Η ολοκλήρωση των έργων µεταφορικής υποδοµής, η  
διαφύλαξη του τοπίου και των ακτών και η διοχέτευση της µελλοντικής δόµησης  
σε περιοχές µακριά κατά το δυνατό από τις ακτές και ελεγχόµενες (µέσω των  
ρυθµίσεων των ΓΠΣΣΧΟΟΑΠ) ως προς την καταλληλότητα και τον τρόπο δόµησης 
 



 .Ενότητα κάτω δυτικής ακτής 
 
 Κυρίαρχη µορφή παρέµβασης: Κατά προτεραιότητα πολεοδοµική εξυγίανση των  
περιοχών διαµορφωµένης παραθεριστικής κατοικίας κατά µήκος των ακτών. Οι  
υπάρχουσες αδόµητες εκτάσεις στις ακτές να διαφυλαχθούν ως θύλακες πρασίνου  
είτε µέσω ΖΟΕΓΠΣΣΧΟΟΑΠ, είτε κατά την πολεοδόµηση 
 
 Ν.ΣΕΡΡΩΝ 
 
 .Επανασχεδιασµός οργάνωσης ορεινών χώρων και παραµεθορίων περιοχών ∆οϊράνης/  
Κερκίνης/ Βερτίσκου, µε στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του θεµατικού  
τουρισµού στα πεδία φυσιολατρικών και χιονοδροµικών δραστηριοτήτων  
(χιονοδροµικό Λαϊλιά) 
 
 .Αξιοποίηση ιαµατικών πηγών Σιδηροκάστρου, Νιγρίτας και Αγκίστρου. 
 
 .Επανασχεδιασµός ζωνών ποτάµιων, λιµναίων, παραθαλάσσιων υγροτόπων Κερκίνης  
Στρυµόνα, τόσο για την ανασυγκρότηση των φυσικών οικοσυστηµάτων, όσο και για  
την προβολή και αξιοποίησή τους ως πεδίων ανάπτυξης επιστηµονικού,  
οικολογικού τουρισµού 
 
 Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 
 
 .Στο δυτικό σκέλος της Ζώνης του Αιγαίου, η Πιερία αναµένεται να συνεχίσει  
να αναπτύσσει σηµαντικές υπηρεσίες γενικού τουρισµού. Απαιτείται αναβάθµιση  
των οικιστικών σχηµατισµών β' κατοικίας και δηµιουργία ενιαίας ζώνης  
"οικιστικής υποδοµήςτουρισµού" 
 
 .Στην περιοχή ΛιτοχώρουΟλύµπου δραστικός περιορισµός των τάσεων διαµόρφωσης  
εκτεταµένων ζωνών β' κατοικίας. Απαιτείται συνολική οργάνωση των τουριστικών  
(ξενοδοχειακών) υπηρεσιών διευρυµένης περιόδου και πολλαπλών λειτουργιών. 
 
 .Η περιοχή των δυτικών Πιερίων και τα ορεινά υψίπεδα προσφέρονται για  
ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (χιονοδροµικόςπεριηγητικός) 
 
 .Στο Λιτόχωρο προτείνεται η ανάπτυξη ζώνης τουρισµού αναβαθµισµένων  
υπηρεσιών διεποχιακής λειτουργίας 
 
 .Προτείνεται πορθµειακή σύνδεση µε τη Χαλκιδική (από το λιµάνι του Κίτρους  
στο ύψος της Μηχανιώνας) που θα αυξήσει τις δυνατότητες επιλογών τόσο στους  
επισκέπτες της Πιερίας όσο και της Χαλκιδικής. 
 
 .Στη νότια Πιερία (∆ήµος Αν.Ολύµπου) είναι επιθυµητή η ανάπτυξη εναλλακτικών  
µορφών τουρισµού µέσα στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων  
(Ολυµπος) και της προστασίας των παραδοσιακών οικισµών και των αρχαιολογικών  
χώρων της περιοχής. 
 
 Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
 .Προτείνεται δίκτυο διασυνδεδεµένων πάρκων ολοκληρωµένης τουριστικής  
ανάπτυξης (Σέλι, Καϊµακτσαλάν, Αλιάκµονας, Αξιός, Έδεσσα, Νάουσα) 
 
 .Είναι επιθυµητή η δηµιουργία οργανωµένου δικτύου τουριστικών, πολιτιστικών  
δραστηριοτήτων και χρήσεων που θα περιλαµβάνει τις περιοχές ΒεργίναςΑγ.  
ΒαρβάραςΒέροιας Νάουσας και τον ορεινό όγκο του Βερµίου (ανάπτυξη  
χιονοδροµικού περιηγητικού τουρισµού) 
 
 Ν.ΠΕΛΛΑΣ 
 
 .Αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του αξιόλογου παραδοσιακού ιστού  
και οικιστικού αποθέµατος (Βαρόσι, Ζώνη Καταρρακτών) της πόλης της Έδεσσας. 
 
 Αξιοποίηση της περιοχής �γρα και η διασύνδεσή τους µε την ευρύτερη περιοχή  
ΒεγορίτιδοςΚαϊµακτσαλάν, όπου αναπτύσσονται ήδη χρήσεις τουρισµού, αναψυχής  



µε στόχο τη δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου πολιτιστικών και εναλλακτικών  
τουριστικών δραστηριοτήτων 
 
 .Στο πλαίσιο των προγραµµάτων ανάπτυξης ορεινών όγκων επιδιώκεται η ανάπτυξη  
δικτύων εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές Αριδαίας Πάϊκου 
 
 .Αξιοποίηση ιαµατικών πηγών Λουτρακίου Αλµωπίας. 
 
 Ν.ΚΙΛΚΙΣ 
 
 .Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε αξιοποίηση των παραδοσιακών  
οικισµών και του φυσικού περιβάλλοντος (περιήγηση, αθλητισµός κ.λπ.) στην  
περιοχή Γουµένισσας ορεινού όγκου Πάϊκου. 
 
 .Αξιοποίηση ιαµατικών πηγών Πικρολίµνης 
 
 3.9. Καθορισµός περιοχών για περαιτέρω εφαρµογές των διατάξεων των Ν.  
2508/97 και Ν. 2742/99 
 
 3.9.1. Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ) 
 
 (189) Το Στρατηγικό Σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης αναφέρεται στην επίτευξη του  
στόχου της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης της µητροπολιτικής περιοχής  
Θεσσαλονίκης και καλύπτει το τρίπτυxο: οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική  
δικαιοσύνη, προστασία περιβάλλοντος. 
 
 Η υλοποίηση των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου θα προωθηθεί µε µια σειρά  
δράσεων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 
 
 .ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 Ενίσχυση τεχνολογικού εκσυγχρονισµού επιχειρήσεων. 
 
 Αναβάθµιση τεχνολογικών υπηρεσιών (παρουσία µεγάλων εκπαιδευτικών,  
τεχνολογικών, ερευνητικών ιδρυµάτων) 
 
 Προσανατολισµός σε τοµείς µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας και υψηλότερης  
παραγωγικότητας. 
 
 Αποµάκρυνση ρυπογόνων χρήσεων. 
 
 Ολοκλήρωση σχεδιασµού και υποδοµών χώρων συγκέντρωσης µεταποιητικών µονάδων. 
 
 ∆ηµιουργία αναβαθµισµένου περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων  
επιχειρήσεων. 
 
 .ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 
 Επέκταση συστήµατος συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην περιαστική  
περιοχή του ΠΣΘ και σύνδεσή του µε τη χωρική οργάνωση της πόλης. 
 
 Ενίσχυση δικτύων οµβρίων στις αστικές περιοχές και διάνοιξη φυσικών διόδων  
απορροής (ρέµµατα) 
 
 Ολοκλήρωση έργων υδροδότησης από Αλιάκµονα και αντικατάσταση πεδινών  
τµηµάτων δικτύου ύδρευσης.. 
 
 Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. 
 
 Ολοκλήρωση έργων λιµανιού, αεροδροµίων και δηµιουργία ολοκληρωµένου  
συστήµατος µεταφορών. 
 
 Ολοκλήρωση κυκλοφοριακών υποδοµών δροµολόγησης υλοποίησης υποθαλάσσιας  
αρτηρίας, χώρων στάθµευσης µέσου σταθερής τροχιάς (µετρό), προαστιακού  



σιδηροδρόµου και µέσων µαζικών µεταφορών. 
 
 Ολοκλήρωση χώρων υγειονοµικής ταφής και δηµιουργία χώρου εναπόθεσης στερεών  
και βιοµηχανικών αποβλήτων. 
 
 .ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 Κάλυψη οικιστικών αναγκών στους οικισµούς της ευρύτερης περιοχής Ορθολογική  
χρήση εδαφικών πόρων και καταπολέµηση φαινοµένων αυθαίρετης και άναρχης  
δόµησης. 
 
 Προώθηση ολοκληρωµένων αστικών παρεµβάσεων σε περιοχές µε οικονοµική   
κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθµιση. 
 
 Υλοποίηση στόχων Ρυµοτοµικού Σχεδίου για µια πόλη µε πολυκεντρική δοµή. 
 
 Προώθηση πολιτικών εξασφάλισης κατοικίας σε µειονεκτούσες οµάδες Βελτίωση  
κοινωνικών υποδοµών µε τη διάθεση επαρκών οικονοµικών και τεχνολογικών πόρων. 
 
 .ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 Υιοθέτηση δεικτών ποιότητας περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης για την  
παρακολούθηση των αλλαγών του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 
 
 Σύνταξη έκθεσης κατάστασης περιβάλλοντος που θα εξετάζει τα πρότυπα αστικής  
ανάπτυξης, την κατανάλωση και επάρκεια των πόρων, την ποιότητα ζωής στις  
αστικές περιοχές και την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
 
 Ελάττωση εξάπλωσης δραστηριοτήτων στον περιαστικό χώρο, που επηρεάζει την  
ποιότητα του περιβάλλοντος. 
 
 ∆ιαφοροποίηση στο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό ώστε να  
αντιµετωπισθούν τα υφιστάµενα προβλήµατα υποβάθµισης του ατµοσφαιρικού  
περιβάλλοντος (συσσώρευση ρύπων, φωτοχηµικό νέφος, στερεά σωµατίδια στην  
ατµόσφαιρα κ.λπ.). 
 
 Λήψη µέτρων για την ελάττωση της στάθµης του θορύβου στο Π.Σ.Θ. 
 
 Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµµάτων και αντιµετώπιση προβληµάτων  
διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων, υγρών και στερεών 
 
 Προώθηση εξειδικευµένου σχεδιασµού για τη διάσωση του πολιτιστικού και  
αστικού περιβάλλοντος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και σε περιοχές  
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
 
 Προστασία οικοσυστηµάτων συνθήκης Ramsar, του δάσουςπάρκου, των ρεµάτων και  
των ελεύθερων χώρων στις παρυφές του ΠΣΘ από την άναρχη δόµηση και τις  
ανθρώπινες δραστηριότητες. 
 
 ∆ηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης για την αντιµετώπιση φυσικών  
και τεχνολογικών κινδύνων (σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές, βιοµηχανικά  
ατυχήµατα). 
 
 3.9.2. Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (ΠΕΧΠ) 
 
 (190) Κατά το άρθρο 11 του πρόσφατου νόµου 2742/99 "Χωροταξικός Σχεδιασµός  
και Αειφόρος Ανάπτυξη", ως Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (ΠΕΧΠ)  
χαρακτηρίζονται οι περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµών)  
που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιµα προβλήµατα χωρικής ανάπτυξης, τα οποία  
απαιτούν ειδικό σχεδιασµό και ρύθµιση και ιδίως: 
 
 1. περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από µεγάλης κλίµακας έργα,  
όπως η δηµιουργία νέων εδαφών από προσχώσεις, υδάτινων επιφανειών 
 



 2. περιοχές µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά, λόγω γεωγραφικής αποµόνωσης 
 
 3. περιοχές σε παραµεθόριες ζώνες, µε κρίσιµα προβλήµατα από γεωπολιτική  
άποψη 
 
 4. περιοχές µε απρόβλεπτες ανάγκες, λόγω φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών  
ή κινδύνων (π.χ. σεισµοί, πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) 
 
 5. περιοχές ειδικών κοινωνικών οµάδων. 
 
 (191) Σε γενικές γραµµές, ο συσχετισµός των περιοχών αυτών µε τα, δεδοµένα  
του χώρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως εξής: 
 
 Ι. Στις περιοχές των περιπτώσεων (2) και (3) µπορεί να ενταχθεί το σύνολο  
των περιοχών της παραµεθόριας ζώνης, που περιλαµβάνει τα βόρεια τµήµατα των  
νοµών Σερρών, Κιλκίς και Πέλλας και χαρακτηρίζεται από ειδικές γεωγραφικές  
κοινωνικές παραµέτρους (διασυνοριακή επαφή, φυσικός διαµελισµός του  
αναγλύφου, δυσµενείς συνθήκες προσπελασιµότητας, αδυναµίες και ελλείψεις του  
κοινωνικού και οικιστικού ιστού). Οι γενικές κατευθύνσεις για την παραµεθόρια  
αυτή ζώνη αφορούν κυρίως: 
 
 .Τη βελτίωση της κυκλοφοριακής διασύνδεσης και την ολοκλήρωση των λοιπών  
τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών για την καλύτερη διασύνδεση της ζώνης µε τις  
πεδινές παραγωγικές περιοχές και τα αστικά κέντρα. 
 
 .Την τοπική ενίσχυση µέσω της ανάπτυξης προωθητικών δραστηριοτήτων σε  
επιλεγµένα σηµεία, όπως οι περιοχές ΠροµαχώναΣιδηροκάστρου και Κιλκίς  
Πολυκάστρου). 
 
 .Την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Ανάπτυξης Ορεινών 'Ογκων και τη συµπλήρωσή  
του µε δράσεις από άλλους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους µε στόχο την  
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, την  
αποτελεσµατικότερη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του  
πρωτογενή κ.λπ. 
 
 .Την οργάνωση του συστήµατος παροχής υπηρεσιών και των αναπτυξιακών υποδοµών  
µε έµφαση στη συλλογικότητα των δράσεων (παρεµβάσεις διαδηµοτικού και  
διανοµαρχιακού χαρακτήρα). 
 
 Ειδικότερες κατευθύνσεις στην παραµεθόρια ζώνη αφορούν χωρικές παρεµβάσεις  
για την αξιοποίηση τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, όπως: 
 
 .Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης και διασυνοριακών  
δράσεων στην περιοχή Προµαχώνα σε συνδυασµό µε τις λειτουργίες της περιοχής  
ως χερσαίας πύλης της χώρας. 
 
 .Οργάνωση πολυδύναµου κέντρου αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην  
περιοχή ∆οϊράνης παράλληλα µε την ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων και την  
αξιοποίηση της παραλίµνιας και παραµεθόριας περιοχής στις ανατολικές ακτές  
της λίµνης σε συνδυασµό µε τους ορεινούς σχηµατισµούς της Κερκίνης. 
 
 .Εφαρµογή ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης µε αξιοποίηση των τοπικών  
εδαφικών και υδάτινων πόρων στην περιοχή του µικρού υψιπέδου Νότιας  
Περίκλειας σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη δρασεων εναλλακτικού τουρισµού στις  
γειτονικές περιοχές του Πάϊκου. 
 
 .Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης  
στην ευρύτερη περιοχή �ρνισσας Β.Α. Βεγορίτιδας σε συνδυασµό µε το  
χιονοδροµικό κέντρο στο Καϊµακτσαλάν. 
 
 11. Στις περιοχές της περίπτωσης (2) εντάσσονται ορεινές και αποµονωµένες  
περιοχές, όπως: 
 
 .Τα ανατολικά και δυτικά Πιέρια 



 
 .Η ευρύτερη περιοχή Χολοµώντα 
 
 .Η περιοχή της οροσειράς ∆ύσωρου Μαυροβουνίου Βερτίσκου Κερδυλλίων µε τις  
υπώρειές της καθώς και η περιοχή Σοχού 
 
 .Η περιοχή της οροσειράς Ορβήλου Βροντούδος Μενοικίου και των υπωρειών τους  
(Ν. Σερρών) 
 
 .Το Ν.Α. τµήµα του όρους Παϊκου και το Ν.Α. τµήµα του Ν. Κιλκίς (ευρύτερη  
περιοχή Κρουσίων) 
 
 Οι γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των ανωτέρω περιοχών, που πέραν της  
γεωγραφικής αποµόνωσης διαθέτουν κατά κανόνα ευαίσθητα οικοσυστήµατα και  
αξιόλογα στοιχεία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι οι παρακάτω: 
 
 Στην περιοχή Χολοµώντα οι παρεµβάσεις θα έχουν ως άξονα την ανάδειξη  
αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισµών και του αξιόλογου πολιτιστικού  
περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού  
στους εξαιρετικής σηµασίας δασικούς πόρους της περιοχής. 
 
 Στη διανοµαρχιακή περιοχή Ανατολικών και ∆υτικών Πιερίων η παρέµβαση αφορά  
κυρίως την εφαρµογή ολοκληρωµένου .προγράµµατος ανάπτυξης (χιονοδροµικό  
κέντρο, εναλλακτικόςπεριηγητικός τουρισµός) για την αξιοποίηση των φυσικών  
πόρων της περιοχής. 
 
 Για τις ευρύτερες περιοχές της οροσειράς ∆ύσωρου Μαυροβουνίου Βερτίσκου  
Κερδυλλίων καθώς και της οροσειράς Ορβήλου Βροντούδος Μενοικίου και των  
υπωρειών τους αλλά και για το Ν.Α. τµήµα του όρους Πάϊκου καθώς και για το  
Ν.Α. τµήµα του Ν. Κιλκίς (ευρύτερη περιοχή Κρουσίων) είναι επιθυµητή η  
ανάπτυξη έναλλακτικών µορφών τουρισµού σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των  
κυκλοφοριακών, τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών σε συνδυασµό µε επιλεγµένες  
δράσεις στον πρωτογενή τοµέα και µε την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών  
προϊόντων. 
 
 111. Τέλος στην περίπτωση (1) µπορεί να ενταχθεί η περιοχή των ευαίσθητων  
οικοσυστηµάτων των δελταϊκών σχηµατισµών Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα µε στόχο τη  
συνολική διαχείριση της ευαίσθητης αυτής ζώνης, καθόσον η εν λόγω περιοχή  
περιλαµβάνει όχι µόνον τους χώρους των πυρήνων των υγροτόπων αλλά και την  
ευρύτερη ενδοχώρα τους και τους οικισµούς της περιβάλλουσας ζώνης και απαιτεί  
γενικότερες παρεµβάσεις. Συνεπώς, η διαχείριση των υγροτόπων θα πρέπει, πέραν  
της προστασίας τους, να προσεγγίζει ευρύτερα το ζήτηµα της συνολικής  
αντιµετώπισηςδιαχείρισής τους ως συστήµατος ποτάµιων παράκτιων δελταϊκών  
σχηµατισµών και χερσαίων περιοχών. 
 
 3.9.3. Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ) 
 
 (192) Τα ΣΟΑΠ όπως περιγράφεται από το Ν. 2742/99 (άρθρο 12) είναι  
µηχανισµός ολοκληρωµένων στρατηγικών αστικού σχεδιασµού σε πόλεις ή ευρύτερες  
αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα αναπτυξιακής  
υστέρησης, κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης  
και ποιότητας ζωής. 
 
 (193) Τα ΣΟΑΠ αποτελούν µηχανισµούς παρέµβασης σε περιοχές όπου επικρατούν  
συνθήκες αστικής υποβάθµισης σε συνδυασµό µε προβλήµατα απασχόλησης και  
ένταξης κοινωνικών οµάδων. Τα ΣΟΑΠ στηρίζονται µε ιδιαίτερους χρηµατοδοτικούς  
µηχανισµούς. 
 
 Στο γεωγραφικό χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας προκύπτουν οι εξής κατηγορίες  
αστικών αναπλάσεων: 
 
 .Μεγάλης κλίµακας και στρατηγικού χαρακτήρα σε περιοχές, που λόγω θέσης ή  
µεγέθους ασκούν µεγάλη επιρροή στην αστική ανάπτυξη. 
 



 .Σε χώρους ειδικών χρήσεων (βιοµηχανικές εµπορικές περιοχές, λιµάνια,  
σταθµούς που απαξιώθηκαν οδηγώντας σε υποβάθµιση και ευρύτερες περιοχές που  
γειτνιάζουν µε αυτούς. 
 
 .Σε ιστορικά κέντρα και τµήµατα αυτών που βρίσκο νται κάτω από ισχυρή πίεση  
για οικονοµική εκµετάλλευση (κατοικία, τουρισµός, αναψυχή κλπ.) 
 
 .Αναπλάσεις σε περιοχές µε ειδικά χαρακτηριστικά (προσφυγικές,  
υποβαθµισµένες κλπ.). 
 
 Στην πράξη λόγω του περιορισµένου µεγέθους των διατιθέµενων πόρων οι αστικές  
αναπλάσεις θα πρέπει να χωροθετούνται κατά προτεραιότητα στη µητροπολιτική  
περιοχή Θεσσαλονίκης, σε µεγάλα αστικά κέντρα (Βέροια, Εδεσσα, Γιαννιτσά,  
Νάουσα, Κατερίνη, Σέρρες κλπ.) και σε περιοχές µε ιδιαίτερα προβλήµατα. 
 
 Επειδή οι πολιτικές που ασκήθηκαν µέχρι σήµερα ανέδειξαν µια σειρά από  
αδυναµίες όπως η έµφαση στο εξωραϊστικό στοιχείο, η αδυναµία επίτευξης των  
επιδιωκόµενων στόχων (εκδίωξη παλαιών κατοίκων, ανάπτυξη οχλουσών χρήσεων)  
και η δηµιουργία αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και αστικό περιβάλλον,  
απαιτείται διαφοροποίηση των µεθοδολογιών παρέµβασης. Ειδικότερα απαιτείται η  
εφαρµογή πιο σύνθετων πολιτικών µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, η  
δηµιουργία ευέλικτων φορέων υλοποίησης και διαχείρισης, η εφαρµογή πολιτικής  
ελέγχου χρήσεων γης και επιπτώσεων στο αστικό περιβάλλον κλπ. 
 
 Οι αστικές αναπλάσεις στρατηγικού χαρακτήρα αφορούν µεγάλης κλίµακας αστικές  
περιοχές όπου επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η δια  
µόρφωση ενιαίων δικτύων πρασίνου χώρων πολιτισµού και η αισθητική αναβάθµιση  
(είσοδος πόλεων, βασικό οδικό δίκτυο, κεντρικές τουριστικές περιοχές). 
 
 Στην περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης, περιοχές χωροθέτησης τέτοιου  
είδους δράσεων µπορεί να είναι το θαλάσσιο µέτωπο (παλαιά και νέα παραλία) το  
∆υτικό Τόξο (από Επταπύργιο έως δυτικές συνοικίες, το Λιµάνι) οι χώροι  
Στρατοπέδων (Π.Μελά, Κόδρα) , η παραλιακή περιοχή του ∆. Καλαµαριάς κ.α. 
 
 Στις περιπτώσεις περιφερειακών αστικών κέντρων (Βέροια, Εδεσσα, Σέρρες,  
Νάουσα κλπ.) θα µπορούσε να προωθηθεί µια ολοκληρωµένη παρέµβαση αστικής  
ανάπλασης µε πολλαπλού ς στόχους (ενοποίηση ελεύθερωνπολιτιστικών χώρων,  
αποµάκρυνση οχλουσών χρήσε ων ,αναβάθµιση κεντρικών περιοχών κλπ.), που θα  
εντάσσονται στο γενικότερο χωροταξικό, πολεοδοµικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό. 
 
 Αστικές αναπλάσεις πρέπει να προωθηθούν και σε χώρους που έχουν απαξιωθεί  
(λιµάνια, σταθµοί κλπ.), µε στόχους την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος  
και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης τέτοιες  
περιοχές είναι οι ζώνες γύρω από τον παλιό και νέο σιδηροδροµικό σταθµό, η  
περιοχή 26ης Οκτωβρίου αλλά και θύλακες στις δυτικές συνοικίες. Επιλογή  
τέτοιων χώρων µπορεί να γίνει και στο δίκτυο των οικισµών της περιφέρειας µε  
πληθυσµό άνω των 8 10.000 κατοίκων. 
 
 Οι αναπλάσεις ιστορικών κέντρων στοχεύουν όχι µόνον στη διατήρηση της  
φυσιογνωµίας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, αλλά και στην ένταξή τους στη  
σύγχρονη ανάπτυξη µε τρόπο συµβατό µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Η  
διασφάλιση από ττις οχλούσες χρήσεις που µετατρέπουν το ιστορικό κέντρο σε  
χώρους αναψυχής εµπορίου αποτελεί βασικό στόχο του σχεδιασµού. 
 
 Στην πόλη της Θεσσαλονίκης συναφείς παρεµβάσεις αποτελούν τα προγράµµατα των  
αρχαιολογικών περιπάτων, των πολιτιστικών τόξων και οι αναπλάσεις σε  
επιλεγµένα σηµεία (Ανω Πόλη, ιστορικό κέντρο, χώροι γύρω από µνηµεία). 
 
 Το πρόγραµµα αυτό µπορεί να επεκταθεί τόσο στο δίκτυο των αστικών κέντρων  
που διατηρούν τµήµα ιστορικών κέντρων (Βέροια περιοχές Μπαρµπούτας και  
Κυριώτισσας Εδεσσα, Νάουσα κλπ.) όσο και σε µικρότερους οικισµούς (ιστορικούς  
και παραδοσιακούς). 
 
 Οι παρεµβάσεις σε περιοχές µε ειδικά προβλήµατα (προσφυγικές, προβληµατικές,  



κοινωνικού αποκλεισµού) έχουν σαν στόχο την κοινωνική ενσωµάτωση περιθωριακών  
οµάδων, τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης και την αντιµετώπιση προβληµάτων  
οικονοµικού και κοινωνικού αποκλεισµού. 
 
 4. Πρόγραµµα ∆ράσης 
 
 4.1. Το Μακροπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ράσης του Χωροταξικού Σχεδίου της  
Περιφέρειας (20072015) 
 
 (194) Το πρόγραµµα δράσης αναφέρεται στο σύνολο ενεργειών, των ρυθµίσεων,  
των µέτρων και των προγραµµάτων που απαιτείται να ληφθούν, προκειµένου να  
ολοκληρωθεί η εφαρµογή του περιφερειακού πλασίου Χωροταξικού Σχεδιασµού εντός  
της προγραµµατικής περιόδου 2001 2015. 
 
 Για το αρχικό διάστηµα 2001 2006, η πρόβλεψη για τις ενέργειες καλύπτεται µε  
σχετική προγραµµατική ακρίβεια από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  
(ΠΕΠ) της Κ. Μακεδονίας, σε συνδυασµό µε τις πράξεις που θα υλοποιηθούν µέσω  
των τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµάτων (π.χ. Επιχειρησιακό πρόγραµµα  
Περιβάλλοντος ΕΠΠΕΡ, Ε.Π. Οδικοί άξονες / Λιµένες / Αστική Ανάπτυξη, Ε.Π.  
Υπουργείου Γεωργίας, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Υπ. Ανάπτυξης) , του ταµείου  
Συνοχής (για τα έργα περιβάλλοντος και µεταφορών) και των κοινοτικών  
πρωτοβουλιών. 
 
 (195) Το Πρόγραµµα ∆ράσης αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών, των  
ρυθµίσεων, των µέτρων και προγραµµάτων, που απαιτείται να ληφθούν,  
προκειµένου να ολοκληρωθεί η "εφαρµογή" του Περιφερειακού Πλαισίου  
Χωροταξικού Σχεδιασµού εντός της προγραµµατικής χρονικής περιόδου 200015. για  
το µεν πρώτο διάστηµα 20002006 η πρόβλεψη για τις ενέργειες καλύπτεται µε  
σχετική προγραµµατική ακρίβεια από το ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής  
Μακεδονίας, αφού συµπεριληφθούν τα τµήµατα των επενδύσεων του εθνικού σκέλους  
του Γ΄ΚΠΣ για την Περιφέρεια και οι πρωτοβουλίες (Interreg, Leader). Στην  
προσέγγιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος (βλέπε 4.2.1) παρουσιάζεται η µέχρι  
σήµερα γενική εικόνα του ΠΕΠ το οποίο και εξελίσσεται µε ένταξη νέων έργων. 
 
 (196) Για το µακροχρόνιο πρόγραµµα δράσης η αβεβαιότητες είναι τέτοιας  
κλίµακας που δεν είναι δυνατόν να γίνουν αναλυτικές ποσοτικές προσεγγίσεις.  
Είναι όµως βέβαιο ότι µε τη λήξη του Γ΄ ΚΠΣ (2008) τα περιγραφόµενα στο  
χωροταξικό σχέδιο δεν θα έχουν ολοκληρωθεί 
 
 Έτσι, η περίοδος 20082015 είναι µια επταετία που θα χαρακτηρίζεται από νέες  
συνθήκες που µπορούν να σκιαγραφήθούν µε τις παρακάτω υποθέσεις: 
 
 .Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να εντάσσεται σε προγράµµατα  
του τύπου Στόχου 1 αλλά και πρωτοβουλίες σε σχέση µε τις χώρες της  
διεύρυνσης. 
 
 .Οι ενταγµένες νέες χώρες θα συµµετέχουν στο σύνολο τους σε παρόµοια  
προγράµµατα 
 
 (που ήδη έχουν εδραιωθεί µε τα προγράµµατα Phare) ανταγωνιστικά µε τις  
ελληνικές περιφέρειες. 
 
 .Η Περιφέρεια θα παραµείνει τυπικά συνοριακή και θα πρέπει να αναµένει  
αύξηση των µεγεθών προγραµµάτων τύπου Interreg και ενδεχοµένως ΠΕΠ. Στα ίδια  
και αλλά και ίσως ακόµα µικρότερα µεγέθη του σηµερινού Γ΄ ΚΠΣ. 
 
 (197) Η παραπάνω εξελίξεις δεν εκθέτουν παρά ένα περισσότερο πιθανό σενάριο.  
Είναι πρόδηλο ότι µετά το Γ΄ ΚΠΣ η διάρθρωση των προγραµµάτων θα  
µετασχηµατιστεί ως προς τους στόχουςκατευθύνσεις. Γενικά µέτρα όπως οι  
υποδοµές µεταφορών και άλλα έργα τεχνικών υποδοµών θα µετέχουν σε µικρότερα  
ποσοστά, ενώ αντίθετα άλλες ενέργειες και µέτρα αστικής ανάπτυξης κατάρτισης  
εκπαίδευσης θα έχουν αυξηµένη συµµετοχή στο σύνολο της δηµόσιας δαπάνης. Η  
συµµετοχή του άξονα ανάπτυξη της υπαίθρου θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ  
η συµµετοχή της καινοτοµίας ανταγωνιστικότητας που ανταποκρίνεται σε  



ιδιωτικές πρωτοβουλίες θα αυξηθεί σηµαντικά. Έργα µεταφορών και προστασίας  
περιβάλλοντος θα απαιτούν αυτοχρηµατοδότηση, και ιδιαίτερα τα δεύτερα θα  
βασίζονται όλο και περισσότερο στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", 
 
 Οι δράσεις που αφορούν τον αγροτικό τοµέα θα είναι σε άµεση συνάρτηση µε την  
Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
 
 (198) Κατά κατηγορία αξόνων, κατά αντιστοιχία του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,  
θα µπορούσε να εκτιµήσει κανείς την κατανοµή των Προτεραιοτήτων για την  
περίοδο 20082015 ως εξής: 
 
Πίνακα 4.1.1: Υπόθεση κατανοµής δηµόσιας δαπάνης 2008-2015 
 
1. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ   25%  Κατανοµή αντίστοιχη του ΠΕΠ 2000-2006 µε 
ΡΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ            δραστική µείωση του µέτρου 1.6 (Μεταφορές) 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ    12%  Κατανοµή αντίστοιχη του ΠΕΠ 2000-2006 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ                40%  Κατανοµή αντίστοιχη του ΠΕΠ 2000-2006 µε 
ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ      δραστική µείωση του µέτρου 3.1 (Μεταφορικό 
                                  ∆ίκτυο) 
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ         18%  Κατανοµή αντίστοιχη του ΠΕΠ 2000-2006 
5. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ     5%  Κατανοµή αντίστοιχη του ΠΕΠ 2000-2006 
ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ 
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ       8%  Κατανοµή αντίστοιχη του ΠΕΠ 2000-2006 
ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ/ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   
 
 4.2. Το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ράσης (20002006) 
 
 4.2.1. Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 20002006 
 
 (199) Η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 20002006, έχοντας  
συνεκτιµήσει τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα καθώς και τις αδυναµίες και  
τα προβλήµατα της Περιφέρειας, επιδιώκει την επίτευξη των κάτωθι στρατηγικών  
στόχων, µέσω της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και του ανθρωπογενούς και  
φυσικού δυναµικού της Περιφέρειας: 
 
 (α) την αξιοποίηση της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης στη Βαλκανική, την ΕΕ,  
την παρευξείνια ζώνη και το θαλάσσιο ορίζοντα και της συγκυρίας που διαµορφώ  
νουν οι νέες τεχνολογικές, πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες  
στην περιοχή. 
 
 (β) την ενίσχυση των υφιστάµενων υποδοµών και τη δηµιουργία εκείνων των  
κοινοτικών συνθηκών που υπόσχονται ισόρροπη ανάπτυξη στο πλαίσιο µιας  
Περιφέρειας ίσων ευκαιριών και αναβαθµισµένου περιβάλλοντος χώρου µε  
µακρόχρονες προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξης, και 
 
 (γ) την εφαρµογή διορθωτικών κινήσεων για το περιβάλλον. 
 
 (200) Ο πρώτος στόχος εστιάζεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ως τον κύριο  
πόλο ανάπτυξης της Περιφέρειας σε διεθνές επίπεδο (κυρίως Βαλκανικό), ενώ ο  
δεύτερος στόχος εστιάζεται στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών που θα  
εξασφαλίσουν τη διάχυση των αναπτυξιακών αυτών αποτελεσµάτων σε όλο το χώρο  
της Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας έτσι την ισόρροπη ανάπτυξή της. 
 
 (201) 'Οσον αφορά τους στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης, το ΠΕΠ Κεντρικής  
Μακεδονίας ακολουθεί µε συνέπεια τις δεδοµένες κατευθύνσεις και ειδικότερα: 
 
 .Αποσκοπεί στη λειτουργική διασύνδεση µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών που  



διέρχονται από την Περιφέρεια και στην αποτελεσµατική αξιοποίηση τους 
 
 .Ενισχύει την τοπική επιχειρηµατικότητα, την παραγωγικότητα και  
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αξιοποιεί το ευνοϊκό αναπτυξιακό  
περιβάλλον που δηµιουργείται στην ευρύτερη περιοχή. 
 
 .Συντελεί στην ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας µε τον εκσυγχρονισµό των  
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, την εισαγωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και  
την προσπάθεια για στενότερη διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή. 
 
 .Ενισχύει την απασχόληση και αποσκοπεί στη µείωση της ανεργίας (καίριες  
προτεραιότητες της στρατηγικής) 
 
 .Εντάσσει την προστασία του περιβάλλοντος και την αεϊφόρο ανάπτυξη ως  
σηµαντικές αναπτυξιακές παραµέτρους για την Περιφέρεια. 
 
 5. ∆ιαγράµµατα 
 
 'Οπως στο παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής  
(Χάρτης Α. 1, Α.2, Β.1, Β.2, Β.3, ∆.1.1). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 4 
 
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα  
της Κυβερνήσεως. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2004 
 
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 


