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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει εισάγει τα εργαλεία 

διευκόλυνσης ITI (Integrated Territorial Investment) και CLLD (Community-Led Local 

Development) προς την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την χωρική ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, τα 

συγκεκριμένα εργαλεία ενσωματώνονται ως: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤΟΚ), «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ) και «Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη» (ΒΑΑ).  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της περίπτωσης: «Ολοκληρωμένη 

Χωρική Επένδυση βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης», για την ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη της περιοχής. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση, ως προς το φυσικό περιβάλλον, τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα εν γένει κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, με χρήση 

στοιχείων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων και της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης, καθώς και δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με χρήση της 

Swot ανάλυσης παρουσιάζονται τα προβλήματα/ανάγκες, οι περιορισμοί/απειλές, οι 

δυνατότητες και οι ευκαιρίες της περιοχής. 

Τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα της χρήσης του εργαλείου της ΟΧΕ αναλύεται η 

προτεινόμενη στρατηγική. Συγκεκριμένα αναλύονται: οι στόχοι, το σχέδιο δράσης και  

χρηματοδότησης, η μέθοδος υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής, με ανάλυση των 

κινδύνων και προτάσεις για την αποφυγή τους καθώς και το σύστημα διακυβέρνησης. Τέλος 

περιγράφεται η διαδικασία της  διαβούλευσης.   

Εν κατακλείδι διατυπώνονται τα συμπεράσματα από την περιπτωσιολογική μελέτη εφαρμογής 

της ΟΧΕ. 
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ABSTRACT 

For the 2014-2020 programming period, the European Union has introduced the Integrated 

Territorial Investment (ITI) and Community-Led Local Development (CLLD) tools for an 

integrated approach to spatial development. In Greece, these tools are integrated as: "Local 

Development with Local Communities Initiative" (LDLCI), "Integrated Spatial Investment" (ISI) 

and "Sustainable Urban Development" (SUD). 

The subject of this paper is the study of the case: "Integrated Spatial Investment for 

sustainable development of Rodopi mountain range", for the integrated spatial development 

of the area. 

In particular, the current situation regarding the natural environment, the demographic 

characteristics and the socio-economic characteristics in general is presented, using data from the 

Operational Programs of the municipalities and the Region of Eastern Macedonia and Thrace, as 

well as the data of the Hellenic Statistical Authority. Using the Swot analysis, the problems / 

needs, the limitations / threats, opportunities and opportunities of the region are presented. 

By documenting the necessity of using the ISI tool, the proposed strategy is analyzed. 

Specifically, the objectives, the action plan and funding, the strategy implementation and 

monitoring strategy, the risk analysis and the avoidance proposals as well as the system of 

governance are analyzed. Finally, the consultation process is outlined. 

In conclusion, the conclusions from the ISI case study are outlined. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία διευκόλυνσης προς τα κράτη-μέλη, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα σύγχρονα προβλήματα των περιφερειών. Συγκεκριμένα για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει εισάγει τα εργαλεία διευκόλυνσης ITI (Integrated 

Territorial Investment) και CLLD (Community-Led Local Development) στην κατεύθυνση της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την χωρική ανάπτυξη.  

Στην Ελλάδα, τα συγκεκριμένα εργαλεία ενσωματώνονται ως: «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤΟΚ), «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ) 

και «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» (ΒΑΑ).  

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 

προβλέπεται η εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση 

των οικονομικών, των κοινωνικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της ανεργίας στη χωρική 

ενότητα που εκδηλώνονται οι ανισότητες και υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή 

τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, στοχεύει στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων ενεργειών για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη σταδιακή απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα συνδράμει στην εθνική και τις περιφερειακές 

στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, με συνδυασμό όλων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που 

αναφέρονται στην ίδια χωρική ενότητα  και συν-ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων. 

Τα εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν την “Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤΟΚ), την “Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση” 

(ΟΧΕ) και την “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη” (ΒΑΑ).1 

                                                 

1
Εγκύκλιος Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων  
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Για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων 

χρησιμοποιούνται οι ΟΧΕ ως εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων οι ΟΧΕ εφαρμόζονται:  

α) σε περιοχές με συγκεκριμένα προβλήματα που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης ή  

β) σε περιοχές που διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες δύναται να 

μεγιστοποιηθούν στην βάση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου. 

Στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα συμβάλλουν η συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των 

προτεινόμενων δράσεων και η αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.  

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής περιλαμβάνονται: 

 βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης,  

 βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών με κοινωνικούς όρους,  

 διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι ΟΧΕ δύναται να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω 

συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με 

συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από 

διαφορετικούς θεματικούς στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένα μέτρα των Ταμείων 

ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις ΟΧΕ. 

Επίσης το εργαλείο των ΟΧΕ επιλέγεται για χωρικές ενότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

όπως περιοχές τουριστικού, πολιτιστικού και οικολογικού ενδιαφέροντος.  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μελέτη της περίπτωσης: «Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης». 

Επιλέχθηκε η περιοχή της οροσειράς Ροδόπης επειδή (όπως εκτενώς αναλύεται παρακάτω)  

διακρίνεται από συγκεκριμένα προβλήματα που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης και 

παράλληλα εμφανίζει αναπτυξιακές δυνατότητες, που δύναται να μεγιστοποιηθούν στην βάση 

ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου. 

Οι κύριες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την μέγιστη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων του ορεινού όγκου δίνονται από τα κείμενα Στρατηγικής της Π.Α.Μ.Θ. 

(Αναθεώρηση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Π.Α.Μ.Θ., Ε.Π.  Π.Α.Μ.Θ., την  RIS3 Π.Α.Μ.Θ., το 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 

Π.Α.Μ.Θ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής της 

οροσειράς Ροδόπης με εξέταση του φυσικού περιβάλλοντος, των δημογραφικών, κοινωνικών 

και οικονοµικών - αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, µε τη χρήση έγκυρων επιστηµονικών 

δεδοµένων. Τα ως άνω δεδοµένα θα αξιολογηθούν µέσω της διαδικασίας Ανάλυσης SWOT, η 

οποία θα  χρησιµοποιηθεί για την ενιαία, συγκριτική και βαθµονοµηµένη καταγραφή των 

παραµέτρων που  τεκµηριώνουν το πλαίσιο των αναπτυξιακών ή/και διαρθρωτικών αναγκών και 

διαµορφώνουν το «µίγµα» των επιλογών της αναπτυξιακής στρατηγικής για το σύνολο της 

περιοχής της οροσειράς Ροδόπης. 

1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η οροσειρά της Ροδόπης εκτείνεται στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία και αποτελεί γεωγραφικό 

και πολιτικό σύνορο των δύο χωρών. Το 82% της συνολικής της έκτασης ανήκει στη Βουλγαρία 

και μόνο το 18% βρίσκεται στην Ελλάδα. Το Ελληνικό τμήμα της (Χάρτης Χ.2) καταλαμβάνει 

έκταση περίπου 19.000 τ.χλμ. και βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης 

και Έβρου και διοικητικά υπάγεται στους Δήμους Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης (Δ.Ε. 

Προσοτσάνης), Δράμας, Παρανεστίου, Δοξάτου (Δ.Ε. Δοξάτου), Νέστου (Δ.Ε. Ορεινού), 

Ξάνθης, Μύκης, Κομοτηνής (Δ.Ε. Κομοτηνής), Ιάσμου, Αρριανών και Σουφλίου (Δ.Ε. Ορφέα).   
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1.1.1  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ορεινή Ροδόπη είναι προικισμένη με μια μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων, μοναδικών για 

την Ελλάδα, τα οποία εντάσσονται και προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000.  

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει στο δυτικό τμήμα της, την ευρύτερη περιοχή του Εθνικού 

Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) που εκτείνεται στις Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης και στο 

κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, την υπόλοιπη περιοχή μελέτης που εκτείνεται στις Π.Ε. 

Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

Το Ε.Π.Ο.Ρ. δημιουργήθηκε το 2009 καταλαμβάνει έκταση 1.731.150 στρέμματα, με βόρεια 

όρια τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας έως την 

περιοχή του Δημαρίου Ξάνθης και νότια όρια τις βορειανατολικές πλαγιές του Φαλακρού όρους 

και τον ποταμό Νέστο. Μέσα στο όρια του Εθνικού Πάρκου βρίσκεται το Παρθένο Δάσος του 

Φρακτού, ένα από τα πέντε πιο σημαντικά παρθένα δάση της Ευρώπης. 

Είναι το πιο πλούσιο σε βιοποικιλότητα Εθνικό Πάρκο της Ελλάδας και μία από τις πιο 

σημαντικές περιοχές για την άγρια φύση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διαθέτει τεράστιο πλούτο 

χλωρίδας και πανίδας, απέραντα δάση, προσφέροντας  αίσθημα συνύπαρξης με την πραγματικά 

παρθένα και ανέγγιχτη φύση και είναι μοναδικό για την Ελλάδα
2
.  

Στην κεντρική και ανατολική περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα οικοσυστήματα που εντάσσονται και 

προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000 επίσης.  

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον ολόκληρης της περιοχής αποτελεί ένα από τα βασικά συγκριτικά 

της πλεονεκτήματα.  

 

                                                 

2
 Ιστοσελίδα Ε.Π.Ο.Ρ. 
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1.1.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της Π.Α.Μ.Θ. είναι 608.182 άτομα , 

εκ των οποίων τα 104.043 άτομα  κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της οροσειράς Ροδόπης και 

αντιστοιχούν στο 17,11% του μόνιμου πληθυσμού της Περιφέρειας. Η πυκνότητα του 

πληθυσμού είναι 15 άτομα/τχ μικρή σε σύγκριση με την πυκνότητα του πληθυσμού της 

Περιφέρειας, που είναι 42 άτομα/τχ. 

Η σύνθεση του πληθυσμού της οροσειράς Ροδόπης είναι 48,84% άντρες και 51,16% γυναίκες. 

Κύρια δημογραφική τάση αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Το πρόβλημα γήρανσης του 

πληθυσμού έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης
3
 (63,44%), που υποδηλώνει ότι στην 

περιοχή μελέτης κατά το ίδιο έτος σε 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας αντιστοιχούσαν 63 άτομα 

που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα (ηλικιωμένοι και παιδιά), έναντι 51 άτομα σε 

επίπεδο χώρας
4
. 

Η κεντρική και ανατολική περιοχή διαθέτει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που παρουσιάζει 

ευνοϊκά δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικιακή σύνθεση). Αντιθέτως η δυτική περιοχή 

εμφανίζει αρνητικά δημογραφικά δεδομένα
5
.  

Σαν γενική τάση καταγράφεται - με διαφορετική κατά τόπους ένταση - η μετακίνηση πληθυσμού 

από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές προς τις αστικές και περιαστικές ζώνες των εδρών των 

Π.Ε.
6
 

                                                 

3
 Υπολογισμός Δεικτών στο Παράρτημα 

4
 Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011 

5
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014GR16M2OP014  βάσει του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και      

 την απασχόληση»  

6
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. 2014-2019   
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1.1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της οροσειράς Ροδόπης συγκαταλέγεται η ειδική 

πληθυσμιακή ομάδα των Πομάκων (θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα) που διαβιούν 

στην κεντρική και ανατολική περιοχή (κυρίως δήμοι Μύκης και Αρριανών). 

Στην δυτική Ροδόπη οι ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών είναι σημαντικές σε όλους τους τομείς 

και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της προσβασιμότητας και των ΤΠΕ
7
.  

Στην κεντρική και ανατολική Ροδόπη τα κύρια προβλήματα καταγράφονται στους τομείς 

ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών απορριμμάτων
8
.  

Γενικότερα όλη η περιοχή παρέμβασης χρειάζεται βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

διαμέσου αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, ηλεκτροφωτισμού, δημιουργίας νέων ή 

αναβάθμισης υπαρχόντων δομών βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ αλλά και δομών φροντίδας 

μεγάλης ηλικίας (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κλπ.). Παράλληλα οι κτιριακές δομές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης χρήζουν εκσυγχρονισμού καθότι είναι παλαιωμένες και είναι βέβαιο ότι δεν 

πληρούν τις προυποθέσεις ενός σύγχρονου σχολείου. 

 

 

 

 

 

                                                 

7
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. 2014-2019   

8
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014GR16M2OP014  βάσει του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και    

   την απασχόληση»  
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1.1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η οικονομία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) έχει χαμηλές 

επιδόσεις στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια. Σε όρους 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανά κάτοικο (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) η Π.Α.Μ.Θ. 

κατατάσσεται για το 2013 στην 242η θέση ανάμεσα σε 265 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 28 Κρατών – Μελών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η 

Π.Α.Μ.Θ. κατατάσσεται διαχρονικά στις τελευταίες θέσεις των Περιφερειών της Ελλάδας 

(μεταξύ κυρίως 12ης και 13ης θέσης ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της Χώρας με εξαίρεση το 

έτος 2010)
9
. 

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της περιοχής μελέτης το 2011 ανήλθε σε 38.394 άτομα 

(36,90% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού) ενώ ο Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός 

ανήλθε σε 65.649 άτομα (63,10% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού). 

Από το σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού οι άνεργοι το 2011 ήταν 7.897 άτομα 

δηλαδή ποσοστό 20,56% του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, όπως φαίνεται στο κάτωθι 

διάγραμμα. 

 

                                                 

9
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. 2014-2019   

79,43 

13,77 
6,80 

Διάγραμμα 1.1 

Οικονομικά Ενεργός πληθυσμός οροσειράς Ροδόπης 

Απασχολούμενοι 

Ζητούσαν εργασία 

Ζητούσαν εργασία για 
πρώτη φορά 
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Ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) (δυτική 

Ροδόπη) εμφανίζει χαμηλό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού και υψηλή ανεργία 

(διπλάσια απ’ ότι στην υπόλοιπη περιοχή) που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα σε 

συνδυασμό με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του πρωτογενή τομέα (μικρός κλήρος και 

δύσκολο ανάγλυφο, ελλιπείς υποδομές κτηνοτροφικής παραγωγής, παρωχημένες παραγωγικές 

πρακτικές, διάρρηξη της αλυσίδας αξίας / μικρό ποσοστό μεταποιημένων προϊόντων) ο οποίος 

απασχολεί σημαντικό τμήμα (45%) των εργαζομένων
10

. 

Η κεντρική και ανατολική Ροδόπη εμφανίζει μεγάλη εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα (72% 

των απασχολούμενων είναι στον αγροτικό τομέα) και ιδιαίτερα από φθίνουσες καλλιέργειες 

όπως αυτή του καπνού και οι επιπτώσεις της κρίσης σε τομείς όπως ο κατασκευαστικός 

συνδέονται τόσο με τα σχετικά υψηλά επίπεδα ανεργίας (χαμηλότερα πάντως από το μ.ο. της 

ΠΑΜΘ) όσο και με τη «διαρροή» πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα
11

. 

 Η ενασχόληση με τον τουρισμό είναι μικρή σε σύγκριση με το πλούσιο και υψηλής αξίας 

φυσικό περιβάλλον, καθώς και το ανεκμετάλλευτο πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής. Στο 

ανατολικό τμήμα και συγκεκριμένα στα Πομακοχώρια η τουριστική δραστηριότητα είναι 

ανύπαρκτη. 

 

 

                                                 

10
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014GR16M2OP014  βάσει του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και    

   την απασχόληση»  

 

11
 Στοιχεία από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014GR16M2OP014  βάσει του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση»  
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1.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

(ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT) 

Από την ανωτέρω καταγραφή και την μελέτη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων 

καθώς και της Π.Α.Μ.Θ. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου προκύπτουν τα κάτωθι 

προβλήματα, οι περιορισμοί, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες της περιοχής παρέμβασης.  

1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

1.1.Φυσικό Περιβάλλον 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

 -Υψηλό επίπεδο διατήρησης της «φυσικότητας» 

του φυσικού περιβάλλοντος  

-Υψηλή βιοποικιλότητα και σημαντική παρουσία 

απειλούμενων και ενδημικών ειδών. 

-Σημαντικό ποσοστό δασοκάλυψης (Π.Ε. Δράμας 

το υψηλότερο στην χώρα)  

-Ύπαρξη σημαντικών υδάτινων πόρων που 

εξυπηρετούν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες. 

- Σημαντικός αριθμός περιοχών Natura (34) που 

αναλογούν στο 16% της συνολικής έκτασης της 

Π.Α.Μ.Θ. 

-Ύπαρξη τεχνικών έργων ανάδειξης φυσικού 

περιβάλλοντος (θέσεις θέας, κιόσκια, βρύσες, 

μονοπάτια, γέφυρες). 

-Ύπαρξη τηλεματικού δικτύου και προβολή 

περιοχής μέσω αυτού και της χρήσης νέων 

τεχνολογιών.  

-Δυνατότητα πρόληψης πυρκαγιών μέσω του 

τηλεματικού δικτύου. 

-Κίνδυνοι από βιοτικούς και αβιοτικούς 

παράγοντες (ανεξέλεγκτη απόρριψη 

στερεών αποβλήτων, μόλυνση υδροφόρου 

ορίζοντα, πυρκαγιές, έντομα κ.λπ.). 

-Κλιματική αλλαγή (π.χ. επιπτώσεις στον 

αγροτικό τομέα, στους υδάτινους πόρους 

και στη χιονοδρομία). 

-Μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων 

υδάτων. 

-Ανάγκη διευθέτησης των χειμάρρων της 

περιοχής 

-Ανάγκη οργάνωσης των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων μαρμάρου σε 

καθορισμένους χώρους    

-Ανάγκη καθορισμού περιοχών 

μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

-Ανάγκη βελτίωσης - εκσυγχρονισμού 

αρδευτικών δικτύων με σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών. 

-Μέτρια ανταπόκριση των πολιτών σε 
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-Η ύπαρξη αξιόλογου ορυκτού πλούτου στην 

περιοχή, κυρίως μαρμάρων αλλά και 

μεταλλευμάτων (γρανίτες κλπ.)   

- Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.) με την υλοποίηση στην ανατολική 

περιοχή (Δήμος Αρριανών)  αιολικού πάρκου   

 

περιβαλλοντικά θέματα. 

-Πιέσεις από οικονομικές δραστηριότητες 

(π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός). 

-Καθυστέρηση στην εκπόνηση και 

εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης και 

έκδοση των απαιτούμενων θεσμικών 

ρυθμίσεων για τις προστατευόμενες 

περιοχές.  

-Ελλείψεις στον προσδιορισμό της 

κατάστασης (βαθμό) διατήρησης των 

οικοτόπων και των περιοχών Natura.  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Πλούσιο φυσικό περιβάλλον που μπορεί να 

συμβάλλει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 

(ειδικά των προστατευόμενων περιοχών).  

-Χρηματοδοτικές δυνατότητες για τη διαχείριση 

προστατευόμενων περιοχών που αποτελούν 

άμεση προτεραιότητα από την ΕΕ  

-Η ύπαρξη περιβαλλοντικών φορέων και 

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται ενεργά 

στην Περιφέρεια για την ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, την ανάκτηση και διάχυση 

περιβαλλοντικών δεδομένων και τη συνεργασία 

με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων   

-Η ανάπτυξη της έρευνας και η απόκτηση 

επιστημονικών δεδομένων από διάφορους 

εκπαιδευτικούς – ερευνητικούς φορείς.   

 

-Αβεβαιότητα στον τρόπο μελλοντικής 

λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών (Φορείς 

Διαχείρισης) κυρίως εξαιτίας 

περιορισμένων οικονομικών πόρων.   

-Ανεξέλεγκτες δραστηριότητες που 

ενδέχεται να διαταράξουν την κατάσταση 

των οικοτόπων (π.χ λαθροθηρία, 

λαθροϋλοτοµία, υπερβόσκηση, πυρκαγιές, 

όχληση εξαιτίας του τουρισμού)   

-Ρύπανση των εδαφών και των φυσικών 

οικοτόπων εξαιτίας των κτηνοτροφικών 

υγρών αποβλήτων   

-Ρύπανση εξαιτίας της χρήσης χημικών 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων από τις 

αγροτικές δραστηριότητες.  

 -Πιέσεις από οικονομικές δραστηριότητες 

(π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός). 

- Κίνδυνοι υποβάθμισης του τοπίου και του 

περιβάλλοντος από λατομικές και 
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μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

-Η επιβάρυνση της ορνιθοπανίδας σε 

περιοχές (μαζικής) ανάπτυξης Αιολικών 

Πάρκων. 

-Η έλλειψη καθορισμένων χώρων 

λατομικών περιοχών και οι πολύ λίγες 

περιπτώσεις αποκατάστασης χώρων 

λατομείων και λήψης αδρανών υλικών ως 

προς τις πραγματικές ανάγκες. 

 

1.2. Οικιστική και Πολεοδομική ανάπτυξη 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Διάρθρωση οικιστικού δικτύου (συγκρότηση 

σε πυρήνες). 

- Επιμόρφωση υπαλληλικού δυναμικού των 

δήμων μέσω ΠΙΝΕΠ, παρακολούθηση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων άλλων φορέων π.χ. 

ΤΕΕ, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κλπ.  

- Αξιοποίηση του εξειδικευμένου υπαλληλικού 

δυναμικού της ΠΑΜΘ. 

-Σημαντική χρονική υστέρηση στην 

αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ 

ΑΜΘ  

-Έλλειμμα σχεδιασμού σε περιοχές ειδικού 

ενδιαφέροντος (περιοχές του Δικτύου 

NATURA 2000 

-Έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού στους ΟΤΑ 

Α Βαθμού  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών πηγών και 

εργαλείων  

- Υψηλό κόστος μελετών  

-Περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο με συχνές 

επικαλύψεις ιδίως στην περιοχή του Εθνικού 

Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. 

-Μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο και 

έγκριση των μελετών 
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1.3. Μεταφορικές Υποδομές 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Η ύπαρξη στην οροσειρά Ροδόπης τριών εκ 

των τεσσάρων  μεθοριακών σταθμών της 

Π.Α.Μ.Θ.(Εξοχής, Εχίνου και Νυμφαίας). 

-Ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 

των κτιριακών υποδομών και των συνδέσεων 

των μεθοριακών σταθμών  

-Ανάγκη βελτίωσης των χαρακτηριστικών και 

συνθηκών ασφαλείας του οδικού δικτύου και 

συντήρησης των επαρχιακών – περιφερειακών 

οδών και ιδιαίτερα αυτών του ορεινού όγκου 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

- Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών πηγών και 

εργαλείων (ΕΣΠΑ 2014-2020, Προγράμματα 

Εδαφικής Συνεργασίας κτλ)  

-Δυνατότητα ενεργοποίησης ιδιωτικής 

συμμετοχής για μεταφορικά έργα τοπικής 

σημασίας  

-Κίνδυνος ατυχημάτων λόγω κακής ποιότητας 

οδικού δικτύου, στροφών, καιρικών συνθηκών 

(ομίχλη, χιονοπτώσεις), ελλιπούς συντήρησης, 

απουσία διαγράμμισης κλπ στο ορεινό δίκτυο.  

- Υπερβολικός χρόνος αδειοδοτήσεων 

- Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών  

- Ελλείψεις μελετών ωρίμανσης έργων 

 

1.4. Υποδομές δικτύων: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας, Επικοινωνιών. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

 -Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης στους 

οικισμούς που δεν υπάρχει παροχή νερού.  

-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους 

οικισμούς με έντονα προβλήματα. 

-Απουσία συστήματος αποχέτευσης σε 

αρκετούς οικισμούς. 

-Ακραίες κλιματολογικές συνθήκες - μεγάλη 
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κατανάλωση ενέργειας. 

-Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού των 

κοινόχρηστων χώρων  και του δημοτικού 

δικτύου. 

-Ανάγκη επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 

φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων με χρήση 

λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

-Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η 

υποβάθμιση του τοπίου σε ορισμένες 

περιπτώσεις εγκατάστασης ενεργειακών 

υποδομών (π.χ ανεμογεννήτριες, κλπ)   

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από 

δημόσιες επενδύσεις δράσεων εγκατάστασης 

ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ.   

 

 

1.5. Διαχείριση αποβλήτων και καθαριότητα 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

- Η ομαλή λειτουργία του συστήματος 

αποκομιδής των απορριμμάτων στους 

οικισμούς. 

-Η υλοποίηση έργων αποκατάστασης 

υπαρχόντων ΧΑΔΑ  

-Η ύπαρξη εθνικού θεσμικού πλαισίου για την 

Διαχείριση Αποβλήτων σε Περιφερειακό 

επίπεδο.  

 

-Μεγάλη διασπορά οικισμών και θέσεων 

συγκέντρωσης οικιακών απορριμμάτων που 

δυσχεραίνει την αποκομιδή. 

-Η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων σε 

διάφορες περιοχές και ειδικά υλικών 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων εξαιτίας 

έλλειψης οργανωμένων χώρων για τη διάθεσή 

τους.   

-Οι ελλείψεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων στους μικρότερους 

οικισμούς της Περιφέρειας 
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-Η μη αποδοτική διαχείριση αποβλήτων των 

σημαντικότερων παραγωγικών κλάδων 

(εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου, 

υλοτομία,  κτηνοτροφία)  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Οι ικανοποιητικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης έργων περιβαλλοντικών 

υποδομών που προσφέρονται από το νέο 

ΕΣΠΑ   

-Οι δυνατότητες αξιοποίησης ανακυκλώσιμων 

υλικών και γεωργικών κτηνοτροφικών 

υπολειμμάτων (π.χ. για την παραγωγή 

ενέργειας και κομπόστ).  

-Οι δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών 

συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων - 

«πράσινων υποδομών» για μικρής κλίμακας 

δραστηριότητες/οικισμούς ειδικά σε 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

-Περαιτέρω υποβάθμιση του τοπίου και των 

υδάτινων συστημάτων από την ανεξέλεγκτη 

ρίψη αποβλήτων και επικίνδυνων ουσιών.  

-Υποβάθμιση περιοχών υψηλής 

επισκεψιμότητας (π.χ τουριστικές) από τη μη 

ολοκλήρωση περιβαλλοντικών υποδομών σε 

αυτές 

-Υποβάθμιση εδαφών από τους υπάρχοντες 

ΧΑΔΑ  

 

2. Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός  

2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Δυνατότητα παροχής προληπτικής ιατρικής 

και εμβολιασμού ανασφάλιστου πληθυσμού 

-Ανάπτυξη παρεμβάσεων για την κοινωνικο-

οικονομική ένταξη ειδικών πληθυσμιακών 

ομάδων. 

-Ευαισθητοποίηση των φορέων των τοπικών 

κοινοτήτων στην κατεύθυνση της έμπρακτης 

υποστήριξης πρωτοβουλιών για την Κοινωνική 

Μέριμνα και την Κοινωνική Ενσωμάτωση.  

-Ενεργοποίηση ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 

-Μειωμένη λειτουργικότητα και 

αποτελεσματικότητα των υγειονομικών 

μονάδων λόγω των μειωμένων κρατικών 

κονδυλίων.  

-Ανεπαρκής στελέχωση μονάδων υγείας, 

έλλειψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού 

προσωπικού. 

-Δημιουργία νέων και συντήρηση 

υφιστάμενων Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

-Δημιουργία νέων δομών φροντίδας μεγάλης 
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στον τομέα υγείας πρόνοιας και μπορούν να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά των 

δημόσιων υπηρεσιών 

ηλικίας (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κλπ.), καθώς και 

ΚΔΑΠ 

-Δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στις 

υπηρεσίες φροντίδας.  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Ανάπτυξη της τηλεϊατρικής  

-Δημιουργία – λειτουργία κινητών 

διαγνωστικών μονάδων.  

-Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020» με 

την ενσωμάτωση της στα διαρθρωτικά 

προγράμματα του ΕΣΠΑ και την εξειδίκευση 

ως προς τους 11 θεματικούς στόχους της 

πολιτικής συνοχής  

-Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική 

Ένταξη  και την Υγεία. 

-Δημιουργία Δικτύου Εθελοντικής Προσφοράς  

-Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για την 

υλοποίηση προγραμμάτων ευπαθών ομάδων 

και τη δημιουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας.  

-Θεσμοθέτηση “Κοινωνικών Συμπράξεων”  

που θα αποτελέσουν βασικό κύτταρο των 

δράσεων αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας.   

-Ενίσχυση από ΕΣΠΑ της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για την παροχή 

υπηρεσιών μέριμνας και φροντίδας  

-Η θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 

Προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του 

τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της 

ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 

2014-2020 

-Επιδείνωση της φτώχειας και περαιτέρω 

αύξηση της ανεργίας  
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2.2. Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Αύξηση του αριθμού των μαθητών που 

εγγράφονται στην προσχολική εκπαίδευση.  

-Συγκράτηση του δείκτη σχολικής διαρροής 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

--Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης. 

-Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων δια βίου 

μάθησης - κατάρτισης με έμφαση στις ανάγκες 

του τοπικού παραγωγικού μοντέλου (π.χ. 

πρωτογενής τομέας - βιολογικά προϊόντα, 

τριτογενής τομέας - τοπική χειροτεχνία και 

παραγωγή). 

 

-Χαμηλοί δείκτες εκπαίδευσης  

-Έλλειψη σύγχρονων σχολικών κτιρίων α’ 

βάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών και την 

δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών 

-Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, κυρίως της α’ 

βαθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζουν 

προβλήματα και μεγάλο κόστος συντήρησης 

λόγω παλαιότητας. 

-Στην α’ βαθμια εκπαίδευση, υπάρχουν μικρές 

σχολικές μονάδες, διθέσιων-τριθέσιων και 

τετραθέσιων σχολείων στις οποίες υπάρχει 

έλλειψη συναγωνισμού και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών εκπαίδευσης 

-Ύπαρξη εκπαιδευτικών ανισοτήτων με την 

μειωμένη συμμετοχή στην εκπαίδευση 

ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων.  

-Υψηλός δείκτης σχολικής διαρροής  

-Ίδρυση και λειτουργία Δημόσιων 

Βιβλιοθηκών. 

-Σοβαρή υστέρηση της Π.Α.Μ.Θ. στην τεχνική 

και επαγγελματική εκπαίδευση και δια βίου 

μάθηση με αρνητική επίδραση στην 

ανταγωνιστικότητα των κλάδων του 

περιφερειακού παραγωγικού συστήματος   

-Ελλιπής διασύνδεση της γνώσης με τις 

ανάγκες της τοπικής οικονομίας  

-Ύπαρξη κατοίκων που δε γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα.  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δία 

Βίου Μάθησης  

-Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 

δομών κατάρτισης και των επιχειρηματικών 

φορέων για την αντιμετώπιση ειδικών και 

τοπικών αναγκών  

-Προώθηση της συνεργασίας των υφιστάμενων 

φορέων και δομών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης   

-Χρήση νέων Τεχνολογιών.  

-Συνέχιση προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την 

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας με 

ενίσχυση κι άλλων μαθημάτων προκειμένου να 

καταρτιστούν πλήρως και να ενσωματωθούν 

στην ελληνική κοινωνία.  

-Διευρυμένη λειτουργία των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης με ενισχυτικό 

χαρακτήρα σε Εκπαίδευση και Δια Βίου 

μάθηση. 

-Αυξημένη ανεργία που εντείνει το φαινόμενο 

της σχολικής διαρροής 

-Συνέχιση της οικονομικής ύφεσης και 

έλλειψη κονδυλίων για την ανέγερση νέων 

μονάδων και την επέκταση υφιστάμενων.  

 

 

2.3. Αθλητισμός  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για 

ανάπτυξη ειδικών μορφών αθλητικού 

τουρισμού (π.χ. προετοιμασία ομάδων) που θα 

προκαλέσει τη δημιουργία υποδομής. 

-Πλούσιο φυσικό περιβάλλον όπου μπορούν 

να αναπτυχθούν αθλητικές δραστηριότητες 

-Ύπαρξη ικανοποιητικών ειδικών τουριστικών 

-Γήπεδα χωρίς άδεια λειτουργίας.  

-Ανεπαρκείς επιχορηγήσεις Αθλητικών 

Συλλόγων 

-Προβλήματα οικονομικής - διαχειριστικής 

φύσεως στη λειτουργία του Χιονοδρομικού 

Κέντρου του Φαλακρού. 
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υποδομών (χιονοδρομικό κέντρο, πίστες 

ανεμοπτερισμού, δραστηριότητες στην 

ύπαιθρο) 

-Η αξιοποίηση υποδομών (δασικών 

μονοπατιών, δημοτικών οδών, κλπ) για 

διεξαγωγή ποδηλατικών αγώνων. 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Διοργάνωση βαλκανικών, ευρωπαϊκών και 

διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων  

-Σύνδεση του Αθλητισμού - ως κοινωνικό 

πολιτιστικό αγαθό - με τον τουρισμό, την 

αναψυχή και τη διασκέδαση 

-Αδυναμία άμεσης χρηματοδότησης από 

ευρωπαϊκούς πόρους στον τομέα του 

αθλητισμού 

 

 

2.4. Πολιτισμός 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, λαϊκή 

παράδοση και πολυ-πολιτισμικά στοιχεία 

(Πομάκοι) 

-Λειτουργία και προβολή μουσείων(π.χ. 

μουσείο Οχυρού Λίσσε). 

-Παραδοσιακοί οικισμοί (Παγονερίου, 

Περιθωρίου, Κάτω Καρυοφύτου, κ.α.). 

-Ισχυρό πολιτιστικό κεφάλαιο και αξιόλογη 

δράση πολιτιστικών συλλόγων. 

-Αξιοποίηση των ιστορικών-θρησκευτικών 

μνημείων και η σύνδεσή τους σε δίκτυο 

επισκέψιμων χώρων   

-Ανάγκη αξιοποίησης και ανάδειξης 

πολιτιστικών πόρων περιοχής (χαμηλή 

αναγνωρισιμότητα)  

-Ανεπαρκής διασύνδεση των πολιτιστικών 

πόρων με την τουριστική δραστηριότητα. 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 
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-Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

περιοχής μέσω προβολής των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της Περιφέρειας 

(ιστορικότητα, πολυπολιτισμικότητα, 

πολυθρησκευτικότητα, φυσικό περιβάλλον, 

διατροφή κλπ).  

-Ανάδειξη πολιτιστικού τουρισμού αλλά και 

άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού 

(μαθητικού, θρησκευτικού, ιαματικού, 

φυσιολατρικού, αγροτουρισμού).  

-Ένταξη των τουριστικών και πολιτιστικών 

πόρων της περιοχής σε ένα ενιαίο δίκτυο και 

τόνωση του δίπολου φύση – πολιτισμός 

(culture & nature).  

-Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, τη 

διασκέδαση και την ψυχαγωγία, για την 

δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής 

εμπειρίας και ενός μοναδικού τουριστικού 

προορισμού με διακριτά ταυτοτικά 

χαρακτηριστικά που να στηρίζεται στους 

πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.  

-Προσέλκυση επισκεπτών από τα Βαλκάνια, 

τη Ρωσία και την Τουρκία  

-Ανάπτυξη συνεργιών με τις όμορες 

Περιφέρειες και χώρες στο επίπεδο της 

ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων.  

-Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργιών με άλλους 

φορείς (Επαγγελματικά επιμελητήρια, Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Φορείς 

Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων, Μουσεία, 

Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, Σωματεία, Συλλόγους) 

για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος προβολής και ανάδειξης των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων.  
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3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση  

3.1. Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων στον 

πρωτογενή τομέα   

-Υποστήριξη και προώθηση της ενίσχυσης της 

τοπικής παραγωγής για την μείωση της 

ανεργίας  

-Χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και 

διαχρονικά υψηλή ανεργία.  

-Μειωμένη απασχόληση στον δευτερογενή 

τομέα παραγωγής.   

-Μεγάλα ποσοστά ανεργίας νέων  

-Υψηλός ρυθμός αστικοποίησης και 

εγκατάλειψης υπαίθρου. 

-Ύπαρξη εγκαταλελειμμένων οικισμών. 

-Διαχρονικά μειωμένη αποδοτικότητα και 

ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγροτικής 

οικονομίας  

-Εσωστρεφής χαρακτήρας του τριτογενή τομέα 

-Ελλιπής πληροφόρηση τοπικού πληθυσμού 

για επενδυτικές ευκαιρίες, προγράμματα 

αγροτικής κατεύθυνσης και αγροτουρισμό. 

-Έλλειψη μηχανισμών υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας.  

-Απουσία καινοτόμων έργων για την τόνωση 

της τοπικής οικονομίας. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή 

τομέα και ενίσχυση του αγροδιατροφικού 

κλάδου  

-Δυνατότητα στροφής προς «εντατικές» 

καλλιέργειες   

-«Ενεργοποίηση» του δευτερογενή τομέα 

-Αυξανόμενη ανεργία της περιοχής. 

-Εκροή οικονομικών δραστηριοτήτων προς τη 

Βουλγαρία. 
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μέσω της μεταποίησης γεωργικών προιόντων 

-Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον 

τομέα του τουρισμού  

-Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της 

επιχειρηματικής και αναπτυξιακής 

δραστηριότητας.  

-Παγκόσμια αύξηση ενδιαφέροντος για 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

 

3.2. Παραγωγικοί Τομείς - Επιχειρηματικότητα  

i. Πρωτογενής Τομέας 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Σημαντική και ποιοτική παραγωγή γεωργικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων  

-Πλήθος από εκτάσεις για βοσκοτόπους. 

-Αξιοποίηση ερευνητικών δομών που 

υπάρχουν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 

για μια ανταγωνιστική και καινοτόμα γεωργία  

-Σημαντική και αξιόλογη παραγωγή 

μαρμάρου. 

-Σημαντική υλοτομική δραστηριότητα. 

Μεγάλη έκταση δασών. 

-Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για την 

απομάκρυνση των κτηνοτροφικών μονάδων 

από τους οικισμούς 

 

 

-Εξειδίκευση σε καλλιέργειες που η ζήτησή 

τους δεν παρουσιάζει δυναμική (καπνός) και 

έλλειψη καινοτομίας στα παραγόμενα 

αγροτικά προϊόντα.  

-Ελλειμματικότητα σε νέες καλλιέργειες και 

μεγάλη εξάρτηση από μονοκαλλιέργειες. 

-Συρρίκνωση του εισοδήματος λόγω της 

εφαρμογής της ΚΑΠ. 

-Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων γεωργικών 

εκτάσεων, από επιφανειακά νερά  

-Γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και 

ανεπαρκής κατάρτιση γενικά. 

.Έλλειψη δομών κατάρτισης καθώς και 

συμβουλευτικής υποστήριξης.  

-Μικρό μέγεθος των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και πολύ-τεμαχισμός  

-Απουσία ενός σχεδίου και πολιτικής 

διαχείρισης αγροτικής γης και κτηνοτροφίας, 
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με συνακόλουθη την απουσία χωροταξικού 

σχεδιασμού ζωνών γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής,  

-Εξάπλωση ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων  

-Έλλειψη εκσυγχρονισμού της κτηνοτροφίας 

(κυρίως αιγοπροβατοτροφία).  

-Η πλειοψηφία των σημαντικότερων 

προϊόντων του πρωτογενούς τομέα  

κατευθύνεται στην εσωτερική αγορά.  

-Κακή κατάσταση δικτύου αγροτικής 

οδοποιίας και ελλείψεις σε στραγγιστικά – 

αρδευτικά δίκτυα.  

-Ακατάλληλες σταυλικές εγκαταστάσεις 

(πολλές στερούνται άδειας και έχουν 

προβλήματα με τη διαχείριση αποβλήτων), 

έλλειψη οργανωμένων κτηνοτροφικών πάρκων 

και ελλείψεις σε πληρότητα κατάλληλων 

υποδομών – εξοπλισμού σε σφαγεία.  

-Χαμηλό ποσοστό βιολογικής γεωργικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής. 

-Έλλειψη συντονισμού στην προώθηση και 

εμπορία τοπικών παραγόμενων προιόντων.  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Εκμετάλλευση πόρων από τα προγράμματα 

της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020 και τον Αναπτυξιακό Νόμο προκειμένου 

οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες των 

κλάδων του πρωτογενούς τομέα να παράγουν 

προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας – 

εμπορικότητας.  

-Αξιοποίηση των ευρημάτων της στρατηγικής 

-Ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών όπου 

απαγορεύεται η βόσκηση. 

-Καθυστέρηση στην υλοποίηση 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης  

-Αυξημένοι κίνδυνοι καταστροφών από 

ακραία φυσικά φαινόμενα λόγω κλιματικής 

αλλαγής.  
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για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3.  

-Αύξηση ζήτησης για βιολογικά αγροτικά 

προϊόντα  

-Στροφή στην πρωτογενή παραγωγή λόγω 

οικονομικής κρίσης.  

-Αξιοποίηση καλλιεργειών για εκτροφή ζώων 

(ζωοτροφές /βόσκηση, κ.α.). 

-Διαρκείς αυξήσεις του κόστους μέσων 

παραγωγής (π.χ. καύσιμα, έξοδα συντήρησης 

εξοπλισμού, κ.α.)  

 

 

 

ii. Δευτερογενής Τομέας 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών (ορυκτός 

πλούτος, αγροτικά προϊόντα)   

-Βελτίωση των περιφερειακών υποδομών 

(δίκτυο δρόμων που ενώνουν την Περιφέρεια 

με την υπόλοιπη Ελλάδα, την Νοτιοανατολική 

Ευρώπη και τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες)   

-Παρουσία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

και του ΤΕΙ της Περιφέρειας τα οποία 

αποτελούν βασικότατο πυλώνα γνώσης, 

έρευνας και καινοτομίας που μπορεί να 

συνδεθεί με την παραγωγική διαδικασία.  

-Δυνατότητες από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 

 

-Έλλειψη ικανού αριθμού μονάδων 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων  κοντά στις 

περιοχές έντασης πρωτογενούς 

δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιείται το 

παραγόμενο προϊόν και να προσδίδεται 

προστιθέμενη αξία  

-Περιορισμένη χρήση ΑΠΕ. 

-Μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 

γειτονικές χώρες  

-Υψηλό μεταφορικό κόστος των παραγόμενων 

προϊόντων και την απουσία δικτύων διάθεσης 

των προϊόντων σε μεγάλα αστικά κέντρα  

-Το πλήθος των φορέων και αδειοδοτήσεων 

που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία 

μεταποιητικών μονάδων και τις επακόλουθες 

καθυστερήσεις  

-Ασάφειες στον καθορισμό χρήσεων γης  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Εκμετάλλευση πόρων από τα προγράμματα 

της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020 προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι 

επαγγελματίες των κλάδων του δευτερογενούς 

τομέα να παράγουν προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας – εμπορικότητας.  

-Αξιοποίηση των ευρημάτων της στρατηγικής 

για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3.  

-Αξιοποίηση ζήτησης για οικολογικά - 

βιολογικά αγροτικά προϊόντα που αυξάνεται 

παγκοσμίως που αφορά το κομμάτι της 

μεταποίησης αυτών από τον δευτερογενή 

τομέα.  

-Εκμετάλλευση της ειδικής πληθυσμιακής 

σύνθεσης της περιοχής για την παραγωγή 

προϊόντων με αποκλειστικό εξαγωγικό 

προσανατολσμό τις Μουσουλμανικές χώρες  

- Οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων 

-Ισχυρός Ανταγωνισμός από χώρες με 

χαμηλότερα κόστη παραγωγής  

-Τα βασικά προβλήματα χρηματοδότησης για 

τις επιχειρήσεις  

-Συνοριακή σχέση της περιοχής με την 

Βουλγαρία, όπου το φορολογικό και 

ασφαλιστικό καθεστώς είναι ευνοϊκότερα  

 

iii. Τριτογενής Τομέας 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Αξιοποίηση Χιονοδρομικού Κέντρου 

Φαλακρού. 

-Βελτιωμένες περιφερειακές υποδομές (δίκτυο 

δρόμων που ενώνουν την περιοχή με την 

υπόλοιπη Ελλάδα, την Νοτιοανατολική 

Ευρώπη και τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες)   

-Πλήθος σημαντικών φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων του ορεινού όγκου.  

-Έλλειψη επαρκών τουριστικών υποδομών 

στην ορεινή περιοχή της περιφέρειας  

-Συντήρηση και λειτουργία του τηλεματικού 

δικτύου «Ιχνηλάτης».  

-Προβληματική λειτουργία του Χιονοδρομικού 

Κέντρου Φαλακρού. 

-Έλλειψη εμβληματικών πόλων έλξης  
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-Αυξανόμενη διεθνής τάση προσέγγισης της 

φύσης και της παράδοσης 

-Ύπαρξη γαστρονομικού πλούτου και 

πολυπολιτισμικής κουζίνας  

-Παραγωγή τοπικών προιόντων υψηλής αξίας 

(ΠΟΠ, ΠΓΕ) και φημισμένων παραδοσιακών 

προιόντων 

-Ανακαίνιση και αξιοποίηση δημοτικών 

κτιρίων και χρήση τους για τουριστικούς 

σκοπούς (ξενώνες, εκθεσιακοί χώροι κ.α.). 

-Αξιοποίηση υπάρχοντος τουριστικού τρένου. 

-Δυνατότητες ενίσχυσης του εισοδήματος 

μέσω επενδύσεων στον αγροτουρισμό από 

κοινοτική πρωτοβουλία LEADER. 

-Ακαδημαϊκό και ερευνητικό κεφάλαιο του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

-Τουριστικός τομέας εσωστρεφής  

-Ελλιπής ενημέρωση, εκπαίδευση – κατάρτιση 

των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα  

-Συστηματική και δυναμική προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Εκμετάλλευση πόρων από τα προγράμματα 

της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020 προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι 

επαγγελματίες των κλάδων του τριτογενούς 

τομέα να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας – 

εμπορικότητας ειδικά στον τομέα του 

τουρισμού.  

-Αξιοποίηση των ευρημάτων της στρατηγικής 

για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3.  

-Αξιοποίηση αυξανόμενης ζήτησης για 

οικολογικά - βιολογικά αγροτικά που αφορά 

στο κομμάτι της εμπορίας και των μεταφορών 

από τον τριτογενή τομέα.  

-Ίδρυση στην περιοχή (Δ.Ε. Σταυρούπολης) 

 

-Μεγάλη εποχική διακύμανση του τουριστικού 

ρεύματος  

-Ισχυρός ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες 

με χαμηλότερα κόστη παραγωγής και 

χαμηλότερες τιμές παροχής υπηρεσιών και 

προϊόντων.  

-Τα βασικά προβλήματα χρηματοδότησης για 

τις επιχειρήσεις  

-Συνέχιση της οικονομικής κρίσης με 

συνέπειες για το εσωτερικό εμπόριο και τον  

εσωτερικό τουρισμό. 
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κέντρου ενημέρωσης για την καφέ αρκούδα, 

που διαβιεί στην ορεινή Ροδόπη, σε 

συνεργασία με την ΜΚΟ «Αρκτούρος»  

-Λειτουργία τουριστικών περιπτέρων για την 

ενημέρωση των επισκεπτών. 

-Αξιοποίηση της ιδιαίτερα αυξημένης εισροής 

αλλοδαπών από τους τρεις μεθοριακούς 

σταθμούς της περιοχής  

-Δημιουργία συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων 

και των τριών παραγωγικών τομέων (πχ 

συνδυασμός αγροδιατροφικού τομέα με 

τουρισμό.)  

-Στοχευμένη ανάπτυξη τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων (πολιτιστικός, οικολογικός, 

συνεδριακός, ευεξίας, κλπ.) που θα δώσει 

δυνατότητες επέκτασης της τουριστικής 

περιόδου.  

-Ο συνδυασμός των διαφορετικών σημαντικών 

τουριστικών πόρων-προορισμών της περιοχής 

(πολιτιστικών, οικολογικών, ορειβατικών, 

θρησκευτικών, γαστρονομικών, 

αγροδιατροφικών κλπ.) και η διαμόρφωση 

ταυτότητας, ως «δικτύου - ψηφιδωτού που 

περιέχει αξιόλογους και μοναδικούς 

προορισμούς».  

-Δημιουργία, εκμετάλλευση και τόνωση 

εμβληματικών πόλων έλξης (π.χ. Ε.Π.Ο.Ρ.) για 

τον τουρισμό στην περιοχή. 
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3.2. Έρευνα & Καινοτομία 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ 

-Ακαδημαϊκό και ερευνητικό κεφάλαιο του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

-Σημαντικού εύρους άυλη γνώση στον 

κτηνοτροφικό τομέα. 

-Απουσία στοχευμένης ερευνητικής 

δραστηριότητας με βάση την τοπική οικονομία 

(ιδιαίτερα εμφανής η απουσία ερευνητικών 

έργων αγροτικού τομέα)   

-Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των δαπανών για 

Έρευνα και Τεχνολογία  

-Ανεπαρκής σύνδεση της καινοτομίας με την 

παραγωγική διαδικασία  

-Περιορισμένη διείσδυση και αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών - και ειδικά των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

-Απουσία ενδιάμεσων δομών υποστήριξης της 

καινοτομίας και της εκμετάλλευσης νέας 

γνώσης από επιχειρήσεις.  

-Χαμηλής έντασης δεσμοί ανταλλαγής γνώσης 

μεταξύ συστήματος έρευνας και παραγωγικού 

ιστού. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Εκμετάλλευση πόρων από τα προγράμματα 

της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020 προκειμένου οι επιχειρήσεις να παράγουν 

προϊόντα και υπηρεσίες καινοτόμα ή/και με 

καινοτόμες μεθόδους, υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας – εμπορικότητας.  

-Αξιοποίηση των ευρημάτων της στρατηγικής 

για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3.  

-Αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για 

βιολογικά-αγροτικά προϊόντα με έμφαση σε 

ερευνητικά έργα του αγροτικού 

-Ισχυρός ανταγωνισμός από χώρες με 

χαμηλότερα κόστη και προβάδισμα σε επίπεδο 

τεχνογνωσίας σε θέματα καινοτομίας.  

-Προβλήματα χρηματοδότησης για τις 

επιχειρήσεις και τους φορείς προκειμένου να 

αντλήσουν πόρους για έρευνα και καινοτομία.  

-Συνέχιση της οικονομικής κρίσης με 

συνέπειες για το επίπεδο των επενδύσεων σε 

έρευνα και καινοτομία. 
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αγροδιατροφικού τομέα.  

-Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ μέσω 

προγραμμάτων όπως το Horizon 2020.  
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1.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΧΕ 

Η περιοχή της οροσειράς Ροδόπης, όπως αναλύθηκε παραπάνω, πλήττεται από έντονα 

δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ενώ παράλληλα διαθέτει πλούσιο και 

ανεκμετάλλευτο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα.  

Συνοψίζοντας η υπό μελέτη περιοχή διακρίνεται από τα εξής κύρια χαρακτηριστικά/ανάγκες: 

 παραδοσιακή αγροτική παραγωγή που χρήζει αναδιάρθρωσης 

 πλούσιο ανεκμετάλλευτο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, ικανό να αποτελέσει μοχλό 

ανάπτυξης του τουρισμού 

 ελλιπείς υποδομές σε δίκτυα (οδικό, ύδρευση-αποχέτευση) 

 ανάγκη νέων κοινωνικών δομών και νέων ή αναβαθμισμένων υποδομών (κέντρα υγείας, 

παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί χώροι και αθλητικές εγκαταστάσεις). 

Τα ανωτέρω προβλήματα και ανάγκες αν αντιμετωπισθούν συνολικά στο πλαίσιο της «ΟΧΕ 

βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης» διαμέσου της προώθησης και εκμετάλλευσης των 

πλούσιων φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πλεονεκτημάτων της. στη βάση της αειφόρου 

προσέγγισης της αναπτυξιακής διαδικασίας, δύναται να οδηγήσουν την περιοχή στην βελτίωση 

της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των κατοίκων της.  
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1.4 ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

 

 

Χ.1 - ΧΑΡΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ.  
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Χ.3 - ΧΑΡΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Ε.Π.Ο.Ρ.) 
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Χ.4 - ΧΑΡΤΗΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ-ΟΡΑΜΑ 

Το όραμα για την περιοχή παρέμβασης συνοψίζεται ως εξής: 

Η αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτισμικού 

αποθέματος της οροσειράς Ροδόπης με ταυτόχρονη βελτίωση της οικονομικής και 

κοινωνικής κατάστασης των κατοίκων της, αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για 

τον μετασχηματισμό της σε άριστο τουριστικό προορισμό και τόπο διαμονής και παρέχουν 

τα εχέγγυα για την προσέλκυση ατόμων για μόνιμη εγκατάσταση. 

 

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Ο βασικός στόχος της ΠΑΜΘ για τον τουρισμό είναι η μετεξέλιξη της σε τουριστικό 

προορισμό αριστείας
12

. 

Όσον αφορά την περιοχή παρέμβασης με τον κατάλληλο συντονισμό των αρμοδίων φορέων, την 

κάλυψη των ελλείψεων σε τομείς που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη (ανθρώπινοι 

πόροι, στοχευμένες επενδύσεις) και την προβολή και ανάδειξη της περιοχής, αξιοποιώντας τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η περιοχή μπορεί να μετασχηματιστεί σε έναν 

ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του έτους. Αυτό θα επιτευχθεί και με 

την διεύρυνση του τουριστικού προιόντος και την επέκτασή του σε νέες μορφές τουρισμού 

(όπως γαστρονομικός, ιαματικός, θρησκευτικός κ.α.) 

                                                 

12
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. 2014-2019 
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Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία τουριστικών εμπειριών και η παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών και προιόντων, ικανά να ικανοποιήσουν τους επισκέπτες και να προσελκύσουν 

νέους τουρίστες. 

Όλα τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής παρέμβασης: 

 πλούσιοι, υψηλής οικολογικής αξίας περιβαλλοντικοί πόροι 

 πολιτισμικά μνημεία, ήθη-έθιμα και πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 γαστρονομικός πλούτος και πολυπολιτισμική κουζίνα 

 τοπικά προιόντα υψηλής αξίας του πρωτογενούς τομέα (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

 φημισμένα παραδοσιακά προιόντα  

Όσον αφορά την βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών της περιοχής 

προτείνονται τα ακόλουθα: 

Η αγροτική παραγωγή να επεκταθεί σε νέες δυναμικές καλλιέργειες, αποδοτικές στο μικροκλίμα 

της περιοχής (π.χ. αρωματικά φυτά και βότανα, για χρήση τους στην φαρμακευτική και στα 

καλλυντικά). Ακόμη με την μεγάλη και αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα είναι 

αναγκαία η στροφή της γεωργίας σε βιολογικές καλλιέργειες. Στον τομέα της κτηνοτροφίας 

μπορούν να δημιουργηθούν μεγαλύτερες μονάδες από την μέχρι σήμερα οικόσιτη παραγωγή, σε 

χώρους σύμφωνα με τις χρήσεις γης που θα καθορίσει το ΠΠΧΣΑΑ της ΠΑΜΘ. 

Στον δευτερογενή τομέα αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της RIS3 μπορούν να παραχθούν 

καινοτόμα προϊόντα ικανά να οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Παράλληλα είναι αναγκαία η ίδρυση 

μεταποιητικών μονάδων των τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.. 

Βασική προϋπόθεση της ομαλής λειτουργίας των ανωτέρω είναι η βελτίωση και συντήρηση του 

οδικού δικτύου που συνδέει τους οικισμούς μεταξύ τους αλλά και με τα γειτνιάζοντα αστικά 

κέντρα. 

Αδήριτη ανάγκη αποτελεί η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των 

πολιτών, η οποία σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη (νέες θέσεις εργασίας) θα 
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συγκρατήσει τον ντόπιο πληθυσμό και ενδεχομένως θα προσελκύσει νέους κατοίκους στην 

περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει τις αναγκαίες νέες ή βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών σε 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχών υγείας αλλά και κοινωνικών 

δομών (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί χώροι και αθλητικές 

εγκαταστάσεις). 

 

2.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 

Η προτεινόμενη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση είναι συμβατή με τις υφιστάμενες 

στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό 

επίπεδο.   

Τα βασικότερα κείμενα στρατηγικής που αφορούν την περιοχή είναι:    

 Η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ.  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2014-2019   

 Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014−2020   

 Η Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Α.Μ.Θ. (RIS3) 

 Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας. Α.Μ.Θ. 

  Η Στρατηγική για την Ευρώπη 2020  

Σύμφωνα με την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης: «στον ορεινό χώρο βασική στρατηγική κατεύθυνση είναι η ανάδειξη της 

μοναδικής ταυτότητας της περιοχής και η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της στην 

κατεύθυνση της οικοανάπτυξης. Υπό αυτό τον όρο εννοείται μία σύνθετη διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνει αγροτική ανάπτυξη βασισμένη σε ειδικά και εναλλακτικά προϊόντα, ορεινή και 

βιολογική κτηνοτροφία, ήπια και, σε κατάλληλες θέσεις, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και 

εναλλακτικό και ορεινό τουρισμό. Στο επίπεδο της προστασίας και ανάδειξης των ορεινών 

περιοχών, βασική προϋπόθεση αποτελεί η εκπόνηση των προβλεπόμενων ειδικών 
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περιβαλλοντικών μελετών, για τη θεσμοθέτηση με προεδρικά διατάγματα των υφιστάμενων 

ζωνών Natura. Η ανάπτυξη του ειδικού - εναλλακτικού τουρισμού στις ορεινές περιοχές θα 

πρέπει να λάβει υπόψη και να προωθήσει τις διαφορετικές κατηγορίες ζήτησης που αντιστοιχούν 

σε διαφορετικές απαιτήσεις διαμονής και εξυπηρέτησης. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 

κατάσταση ως προς το φυσικό περιβάλλον, τους οικισμούς και τις μεταφορικές υποδομές στην 

ορεινή περιοχή δίνεται η κατεύθυνση τουριστικής ανάπτυξης ήπιας μορφής κατά προτεραιότητα 

εντός των υφιστάμενων οικισμών, τόσο για λόγους βιωσιμότητας των τουριστικών επενδύσεων, 

όσο και για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οικισμών. Προτείνεται η παροχή κινήτρων για 

την κατασκευή ξενώνων και την αποκατάσταση – επανάχρηση υφιστάμενων αξιόλογων κτιρίων, 

ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς και εγκαταλειμμένους οικισμούς.» 

Στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 της ΠΑΜΘ αναφέρεται: «σε αντίθεση 

με τα αναπτυξιακά μοντέλα που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν – που στηρίχτηκαν περισσότερο 

στη χρηματοδότηση δημόσιων υποδομών και σε πολιτικές κινήτρων που επηρέασαν μόνο την 

επιλογή χωροθέτησης των επιχειρήσεων και όχι τη βιωσιμότητά τους - η βασική προσέγγιση 

στην οποία στηρίζεται ο στρατηγικός της σχεδιασμός συνίσταται στο μοντέλο της «ενδογενούς» 

και  «αυτοτροφοδοτούμενης» ανάπτυξης. 

Προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσω σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης περιοχών 

που συγκροτούν δίκτυο πολιτιστικών – φυσικών πόρων, με στόχο την τουριστική τους 

αξιοποίηση. Αιτιολογείται δε από την ανάγκη αξιοποίησης των ευκαιριών που αφορούν στη 

διαρκή ανάπτυξη της ζήτησης τουριστικών προτύπων ειδικών μορφών τουρισμού και την 

ανάγκη εξάλειψης της αδυναμίας, που αφορά στο έλλειμμα σχεδιασμού ενιαίων τουριστικών 

προορισμών. Τα σχέδια Ο.Χ.Ε τουρισμού–πολιτισμού εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά 

στην ικανοποίηση του στρατηγικού στόχου να καταστεί η ΠΑΜΘ τουριστικός προορισμός 

αριστείας»  

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020, «στις 

ορεινές περιοχές παρατηρείται ένας δυϊσμός τάσεων όσον αφορά την ανάπτυξή τους. Η μια 

συνίσταται στην εγκατάλειψη μεγάλων περιοχών ακόμα και ως περιοχών βιώσιμης κατοίκησης 

και οικονομικής δραστηριότητας. Η δεύτερη τάση συνδέεται με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, 
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την αναδυόμενη βιολογική γεωργία, την αντοχή ορισμένων παραδοσιακών προτύπων, κ.λπ. 

Ωστόσο διαπιστώνονται κοινά προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, προσβασιμότητας, 

δημογραφικής αποδυνάμωσης και κατακερματισμού των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η 

ενδυνάμωση της δραστηριότητας στον αγρο-διατροφικό τομέα (και των συμπληρωματικών 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων σχετικής κλίμακας), η προώθηση εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού (χειμερινός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός) και η εν γένει διαφοροποίηση της τοπικής 

οικονομικής βάσης μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, 

στη διατήρηση της οικολογικής αξίας (όσον αφορά στα συστήματα παραγωγής, στη 

βιοποικιλότητα, στην παραγωγή τοπικών ποιοτικών προϊόντων), καθώς και στη συγκράτηση του 

τοπικού πληθυσμού. Επίσης, επιτακτικής ανάγκης είναι οι χωρικές παρεμβάσεις 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα που μπορούν να συντελέσουν στην μείωση των ανισοτήτων και να 

ενδυναμώσουν αποτελεσματικά την τοπική κοινωνική συνοχή, τη συνεργασία και τους 

κοινωνικούς δεσμούς τόσο εντός της κοινότητας, όσο και σε σχέση με τις γειτονικές περιοχές. 

Οι στρατηγικοί στόχοι που ιδιαιτέρως τις αφορούν είναι η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού πλεονεκτήματος, η ενίσχυση της τάσης επιστροφής στον αγροτικό τομέα και η 

αναδιάρθρωση του, η επικέντρωση του τουρισμού σε εμπλουτισμό και διεύρυνση του 

τουριστικού προϊόντος. 

 Η αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να συνεχίσει να στοχεύει σε ένα πολυλειτουργικό μοντέλο με 

έμφαση στην παραγωγή ιδιότυπων προϊόντων (προϊόντα τοπικά, ειδικού τύπου και τεχνολογίας, 

υψηλής ποιότητας, κ.λπ.) στις ορεινές και λιγότερο ευνοημένες περιοχές ως μια δυνατότητα 

διαφοροποίησης με βάση τη «συμβολική αξία τους» και απόκτησης προστιθέμενης αξίας για 

τους κατοίκους των περιοχών αυτών.» 

Η Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Α.Μ.Θ. (RIS3) 

αναφέρει: «Η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη θα είναι το 2020 ο δεύτερος βιομηχανικός πόλος 

έντασης γνώσης στην Ελλάδα, διπλασιάζοντας τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε έρευνα και 

ανάπτυξη. Αξιοποιώντας ενδογενή και εισαγόμενη γνώση, θα βελτιώσει κατά 20% την 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του αγροδιατροφικού της συμπλέγματος. Την ίδια στιγμή θα 

επενδύσει στο φυσικό και πολιτιστικό της απόθεμα ώστε να μετασχηματιστεί σε «τουριστικό 
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προορισμό αριστείας» βελτιώνοντας κατά 20% τους βασικούς δείκτες επιδόσεων του τουρισμού. 

Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει στο έπακρο νέες συλλογικότητες, απελευθερώνοντας 

δημιουργικές δυνάμεις και ενδυναμώνοντας τη βάση του δημιουργικού δυναμικού της». 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 

Περιφέρειας. Α.Μ.Θ.: «Το πλεόνασμα φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας δίνει 

προοπτικές, ώστε ο κλάδος του εναλλακτικού τουρισμού να αποτελέσει όχι απλώς 

συμπληρωματικό του λοιπού εισοδήματος ή του κυρίαρχου τουρισμού, αλλά μοχλό ανάπτυξης 

της περιοχής. 

 

Βασικές προτεραιότητες προς αυτή την κατεύθυνση είναι: 

 Η δημιουργία ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας που να στηρίζεται στους πλούσιους  

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής.  

 Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις όμορες χώρες στο επίπεδο της ανάδειξης των φυσικών  

και πολιτιστικών πόρων, αλλά και της δημιουργίας κοινών τουριστικών προορισμών. 

 Η ένταξη των διάφορων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας σε δίκτυα.  

 Η δημιουργία πάρκων συνδυασμένου ενδιαφέροντος (αρχαιολογικού, περιβαλλοντικού,  

γεωλογικού).   

 Η ενίσχυση του ιαματικού και του φυσιολατρικού τουρισμού. 

 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού σε περιοχές οικοτουρισμού.» 

 Σύμφωνα με την στρατηγική της Ευρώπης για το 2020: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 

συμβάλει στη διαφοροποίηση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών ενθαρρύνοντας τις ροές 

τουριστών εντός της Ευρώπης χάρη στη αξιοποίηση θεματικών τουριστικών προϊόντων σε 

ευρωπαϊκή κλίμακα. Πράγματι, οι διεθνικές συνέργιες μπορεί να βελτιώσουν την προώθηση και 

να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη της τουριστικής προβολής. Επίσης μπορούν να συμπεριλάβουν 

το σύνολο του πολιτιστικού πλούτου σε όλη την ποικιλομορφία του: πολιτιστική κληρονομιά 

(συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών διαδρομών), σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά, 

προστατευόμενες φυσικές περιοχές, τουρισμός υγείας και ευεξίας (συμπεριλαμβανομένων του 

ιαματικού τουρισμού), εκπαιδευτικός τουρισμός, οινοποιητικός-γαστρονομικός, ιστορικός, 
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αθλητικός ή  θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός, αγροτικός τουρισμός, ή ακόμη ο 

τουρισμός που αξιοποιεί τη θαλάσσια και υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και τη 

βιομηχανική κληρονομιά ή τον οικονομικό ιστό μιας περιφέρειας.» 

Ανακεφαλαιώνοντας από τα προγραμματικά κείμενα προκύπτει η ανάγκη ολοκληρωμένης 

παρέμβασης στον ορεινό όγκο για την μείωση των ανισοτήτων και την αποτελεσματική 

ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνικής συνοχής, της συνεργασίας και των κοινωνικών δεσμών 

τόσο εντός της κοινότητας, όσο και σε σχέση με τις γειτονικές περιοχές.
13

  

 

2.3.1 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 

Η προτεινόμενη ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης είναι απολύτως συμβατή με τους 

κάτωθι Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 : 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική 

Προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση επιλογής 

02 - Βελτίωση της 

πρόσβασης, της χρήσης 

και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των 

επικοινωνιών 

2c - Ενίσχυση των 

εφαρμογών ΤΠΕ στον 

τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής μάθησης, της 

ηλεκτρονικής ένταξης, του 

ηλεκτρονικού πολιτισμού 

και της ηλεκτρονικής υγείας 

Ανάγκες ανάπτυξης ψηφιακού 

περιεχομένου προς υποστήριξη 

άλλων παρεμβάσεων του ΠΕΠ, με 

έμφαση στον πολιτισμό και τον 

τουρισμό 

 

04 - Υποστήριξη της 

μετάβασης προς μια 

οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους 

4c - Στήριξη της 

ενεργειακής απόδοσης, της 

έξυπνης διαχείρισης της 

ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στις δημόσιες 

Αυξημένες ανάγκες ενεργειακής 

εξοικονόμησης στο κτιριακό 

απόθεμα της περιφέρειας λόγω 

κλιματολογικών συνθηκών 

Σημαντικός αριθμός ενεργοβόρων 

κτιρίων του δημόσιου τομέα. 

                                                 

13
Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020  
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τομείς υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και 

στον τομέα της στέγασης 

Εκπλήρωση απαιτήσεων από την 

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και 

την εναρμόνιση με της ευρωπαϊκές 

οδηγίες (2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ 

κ.α.). 

06 - Διαφύλαξη και 

προστασία του 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποδοτικότητας των 

πόρων 

6c - Διατήρηση, προστασία, 

προώθηση και ανάπτυξη 

της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

Πλούσιο πολιτιστικό και οικολογικό 

απόθεμα που μπορεί να αξιοποιηθεί 

για περαιτέρω ανάπτυξη. Ανάγκες 

«προστασίας – συντήρησης – 

ανάδειξης» μνημείων και χώρων, 

συμπεριλαμβανομένων και περιοχών 

υψηλής οικολογικής αξίας. 

6d - Προστασία και 

αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και του 

εδάφους και προώθηση των 

υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, μεταξύ 

άλλων μέσω του δικτύου 

Natura 2000, και των 

πράσινων υποδομών 

Απαιτήσεις που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

(για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων και το δίκτυο Natura 

2000), τη στρατηγική για τη 

βιοποικιλότητα καθώς και το εθνικό 

θεσμικό πλαίσιο για τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και των 

προστατευόμενων περιοχών. 

07 - Προώθηση των 

βιώσιμων μεταφορών και 

της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 

7b - Ενίσχυση της 

περιφερειακής 

κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων 

και τριτευόντων κόμβων με 

τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των 

πολυτροπικών κόμβων 

Σημαντικά προβλήματα 

προσβασιμότητας 

προσπελασιμότητας ορεινών και 

νησιωτικών Περιοχών. 

08 - Προώθηση της 

διατηρήσιμης και 

ποιοτικής απασχόλησης 

και στήριξη της 

κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού 

8iii - Αυτοαπασχόληση, 

επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

Ανάγκη συμπληρωματικότητας στις 

παρεμβάσεις Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων για αστική 

ανάπτυξη και την τουριστική 

ανάπτυξη σε περιοχές που 

συγκροτούν δίκτυα πολιτιστικών – 

φυσικών πόρων 
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09 - Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε 

διάκρισης 

9a - Επενδύσεις στις 

υποδομές υγείας και τις 

κοινωνικές υποδομές που 

συμβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, μειώνοντας τις 

ανισότητες όσον αφορά την 

κατάσταση στον τομέα της 

υγείας, προωθώντας την 

κοινωνική ένταξη μέσω 

βελτίωσης της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες κοινωνικού, 

πολιτιστικού χαρακτήρα και 

υπηρεσίες αναψυχής και τη 

μετάβαση από την 

ιδρυματική φροντίδα στη 

φροντίδα της κοινότητας 

Προβλήματα (αδυναμία 

αντικατάστασης/αναβάθμισης 

εξοπλισμού, κ.α.) στη λειτουργία των 

υποδομών υγείας λόγω της 

παρατεταμένης κρίσης. Επιτακτικές 

ανάγκες βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας στη λειτουργία 

λόγω των μειωμένων οικονομικών 

δυνατοτήτων της δημόσιας 

διοίκησης. 

9i - Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και 

τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

Επιδείνωση των δεικτών ανεργίας 

λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και 

ειδικά των νέων και των 

μακροχρόνια ανέργων. Τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

παρατηρούνται σε ομάδες πληθυσμού 

με χαρακτηριστικά κοινωνικού 

αποκλεισμού ή/ και σε άλλες ειδικές 

ομάδες. 

10 - Eπένδυση στην 

εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την 

επαγγελματική κατάρτιση 

για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά 

βίου μάθηση 

10a - Επενδύσεις στην 

εκπαίδευση την κατάρτιση, 

και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και 

τη διά βίου μάθηση με την 

ανάπτυξη υποδομών 

κατάρτισης και 

εκπαίδευσης 

Ανάγκη μείωσης του δείκτη σχολικής 

διαρροής, ο οποίος καταγράφει στην 

Π-ΑΜΘ διαχρονικά την υψηλότερη 

τιμή. Η πρόσφατη αύξηση της 

συμμετοχής τους στην εκπαίδευση 

(επιθυμητός στόχος) σε συνδυασμό 

με την εσωτερική μετανάστευση και 

τις πεπαλαιωμένες κτιριακές 

υποδομές δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα επάρκειας και 

πρόσβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

 

3.1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όπως προαναφέρθηκε ο στρατηγικός στόχος για την περιοχή της οροσειράς Ροδόπης είναι ο 

μετασχηματισμός της σε άριστο τουριστικό προορισμό και τόπο διαμονής. Στην βάση αυτή είναι 

απαραίτητη η ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής, με αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς και η βελτίωση της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων αυτής.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και 

καινοτομία σε συνδυασμό με νέες επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας και τεχνολογίας που θα 

οδηγήσουν στην παραγωγή καινοτόμων προιόντων και ιδεών. Οι ιδέες αυτές μαζί με την 

αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάδειξη της μοναδικής 

ταυτότητας της περιοχής
14

. Η οικονομία της περιοχής είναι δυνατόν να ενδυναμωθεί με τον 

εμπλουτισμό και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος
15

 με πολλαπλά οφέλη για την τοπική 

οικονομία.  

Η αγροτική ανάπτυξη δύναται να βασιστεί σε ειδικά και εναλλακτικά προϊόντα (προϊόντα 

τοπικά, ειδικού τύπου και τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας, κ.λπ.)
16

, ορεινή και βιολογική 

κτηνοτροφία, ήπια και, σε κατάλληλες θέσεις, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
17

. 

                                                 

14
 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.,  Β΄ Φάση 

15
 Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020 

16
 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.,  Β΄ Φάση 

17
 Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020 
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 Η βελτίωση της κοινωνικής ζωής δύναται να επέλθει με την αναβάθμιση και τη δημιουργία 

νέων υποδομών και δομών κοινωνικής μέριμνας. Τέλος είναι αναγκαία η βελτίωση της 

πρόσβασης στην περιοχή με την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της. 

Κατά συνέπεια το σχέδιο δράσης της ΟΧΕ οδηγεί στον ορισμό και προσπάθεια επίτευξης των 

παρακάτω Ειδικών Στόχων:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

1 Αύξηση επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία 

2 Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων 

3 Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 

4 Βελτίωση εξωστρέφειας των ΜμΕ 

5 Βελτίωση υποδομών 

6 Προμήθεια εξοπλισμού 

7 Βελτίωση δικτύων 

8 Προβολή και ανάδειξη χώρων 

9 Προστασία προστατευόμενων περιοχών 

 

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται οι Ειδικοί Στόχοι της ΟΧΕ, τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

από την πραγματοποίηση αυτών καθώς και ο συσχετισμός τους με τους Ειδικούς Στόχους του 

Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΧΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΠ 

ΑΜΘ 

Αύξηση επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία 

Προαγωγή της προϊοντικής ή 

διεργασιακής ή οργανωτικής 

καινοτομίας σε επιχειρήσεις 

(νέες ή υφιστάμενες). Αύξηση 

δραστηριοτήτων καινοτομίας σε 

μικρές επιχειρήσεις και φορείς 

της κοινωνικής 

οικονομίας/Αύξηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και 

των καινοτομιών που 

αξιοποιούνται από τον 

παραγωγικό ιστό της 

Περιφέρειας. Ενίσχυση της 

διάχυσης ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και καινοτομιών 

1.1b-Αύξηση των 

επιχειρηματικών επενδύσεων 

στην Έρευνα και Καινοτομία για 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών στους τομείς 

προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(RIS3)./Ενίσχυση της 

συνεργατικής έρευνας μεταξύ 

ερευνητικών, ακαδημαϊκών 

φορέων και επιχειρήσεων στους 

τομείς προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Αξιοποίηση ψηφιακών 

εργαλείων 

Ανάπτυξη ψηφιακού 

περιεχομένου με σημαντικά 

περιθώρια επαναξιοποίησης στην 

αυτοδιοίκηση και στον πολιτισμό 

- τουρισμό 

3.2c-Ενίσχυση της προσφοράς 

ψηφιακού περιεχομένου σε 

τομείς της Περιφερειακής 

Διοίκησης, του Πολιτισμού και 

του Τουρισμού 

Προώθηση της 

επιχειρηματικότητας μέσω Νέων 

Επιχειρήσεων Εντάσεως 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΝΕΕΤ) 

Δημιουργία πλέγματος 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

χρηματοδότησης της εκκίνησης 

καινοτόμων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Βελτίωση του 

βαθμού οικονομικής 

εκμετάλλευσης καινοτόμων 

ιδεών μέσω της μετατροπής τους 

σε εμπορεύσιμα 

προϊόντα/υπηρεσίες. Βελτίωση 

δεικτών νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

4.3a-Αύξηση των Νέων 

Επιχειρήσεων Εντάσεως 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΝΕΕΤ) στους τομείς 

προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
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Βελτίωση εξωστρέφειας των 

ΜμΕ (π.χ. επιχειρήσεις 

μαρμάρου) 

Νέοι ή ενισχυμένοι συνεργατικοί 

σχηματισμοί ως καταλύτης 

επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Διευκόλυνση της εισόδου ΜΜΕ 

της ΠΑΜΘ σε διεθνείς 

(πρωτίστως) αλλά και εγχώριες 

αλυσίδες αξίας 

6.3d-Αύξηση της εξωστρέφειας 

των ΜμΕ. 

Βελτίωση υποδομών 

Χαμηλότερο ενεργειακό 

αποτύπωμα του δημόσιου τομέα 

(σχολεία, υποδομές υγείας, 

κτίρια γραφείων) 

8.4c-Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημόσιων υποδομών 

  

Μείωση των χρονοαποστάσεων 

των ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων. Αύξηση του 

επιπέδου ασφάλειας των 

ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων. Βελτίωση της 

προσβασιμότητας 

απομακρυσμένων, ορεινών, 

νησιωτικών και μειονεκτικών 

περιοχών. 

16.7b-Ενίσχυση της 

συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων - 

νησιωτικών περιοχών για την 

αντιμετώπιση κοινωνικών - 

αναπτυξιακών προβλημάτων 

 

Αναβαθμισμένες υποδομές 

υγείας. Αναβαθμισμένες 

κοινωνικές υποδομές. Αύξηση 

αποτελεσματικότητας στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικού χαρακτήρα 

18.9a-Βελτίωση / αναβάθμιση 

υποδομών υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας. 

Αυξημένη δυναμικότητα των 

υποδομών εκπαίδευσης σε 

περιοχές όπου παρατηρούνται 

υστερήσεις. Αύξηση της 

συμμετοχής στην εκπαίδευση. 

Μείωση του φαινομένου της 

σχολικής διαρροής 

19.10a-Βελτίωση / αναβάθμιση 

υποδομών εκπαίδευσης. 

Προμήθεια εξοπλισμού Αύξηση των αστικών στερεών 

αποβλήτων που ανακυκλώνονται 

Υποστήριξη της ολοκληρωμένης 

και βιώσιμης διαχείρισης 

απορριμμάτων στην ΠΑΜΘ 

Βελτίωση δικτύων Βελτίωση της επάρκειας και της Αποδοτική χρήση υδάτινων 
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ποιότητας του πόσιμου νερού. 

Αναβαθμισμένη ποιότητα των 

υδατικών πόρων (σύμφωνα με 

τους στόχους των ΣΔΥΔ). 

πόρων 

Προβολή και ανάδειξη χώρων Αξιοποίηση του τουριστικού 

δυναμικού φυσικών περιοχών 

και πόρων πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

12.6c-Ανάδειξη φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

Προστασία προστατευόμενων 

περιοχών 

Αποτελεσματική διαχείριση 

προστατευόμενων περιοχών 

13.6d-Προστασία του 

οικολογικού αποθέματος 

 

3.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Η ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης προτείνεται να συμπεριλάβει 29 δράσεις που 

μπορούν να ομαδοποιηθούν στους κάτωθι 7 τομείς: 

1. Ψηφιακές υπηρεσίες 

2. Υποδομές 

3. Εξοπλισμός 

4. Ενίσχυση επιχειρήσεων 

5. Απασχόληση 

6. Δημοσιότητα 

7. Οικολογικό απόθεμα 

Ο Φορέας Στρατηγικής δύναται να υποστηριχθεί από Τεχνικό Σύμβουλο για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής, που θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 

Στις παρακάτω προτεινόμενες ενδεικτικές δράσεις δεν έχουν περιληφθεί έργα που μπορούν να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο διασυνοριακών και διακρατικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

(INTERREG) ή άλλων προγραμμάτων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  

Οι ανωτέρω αναλυθέντες Ειδικοί Στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την υλοποίηση των 

προτεινόμενων δράσεων στα πλαίσια της «ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης». 
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Συγκεκριμένα οι νέες επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας και τεχνολογίας δύναται να οδηγήσουν 

στην παραγωγή καινοτόμων προιόντων και ιδεών για τον τομέα του τουρισμού και του 

εκσυγχρονισμού/μετασχηματισμού της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης. Βασική 

επιδίωξη είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου και ποιοτικού τουριστικού δικτύου με διασύνδεση 

όλων των εμπλεκομένων φορέων του τομέα του τουρισμού και στην κατεύθυνση αυτή 

καθοριστικής σημασίας είναι η σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Προτείνεται να 

δημιουργηθεί δίκτυο διαδρομών το οποίο συμπλεκόμενο με τον αγροδιατροφικό κλάδο θα 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ικανό να παρέχει αξιόλογες εμπειρίες. Παράλληλα οι 

επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας και τεχνολογίας  θα διερευνήσουν την δυνατότητα επέκτασης 

του τουρισμού σε νέες μορφές (ιαματικός, θρησκευτικός κ.α.). Στην προβολή και ανάδειξη των 

φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής θα συμβάλλει η δημιουργία ηλεκτρονικών 

ξεναγήσεων σε τόπους ιδιαίτερου φυσικού κάλους, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σύγχρονες 

πολιτιστικές υποδομές. Θα προωθηθούν οι προτάσεις των ΝΕΕΤ ως προς την αγροτική παραγωγή και την 

μεταποίηση. Όλα τα ανωτέρω δύναται να οδηγήσουν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που 

προτείνεται να καλυφθεί από καταρτισμένο προσωπικό. Ακόμη με την προστασία (εφαρμογή 

σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000), αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων 

πολιτισμού, προστασία και προώθηση της εν γένει πολυπολιτισμικής άυλης κληρονομιάς της περιοχής 

δύναται να διατηρηθεί/μεγιστοποιηθεί το τουριστικό προιόν. Η βελτίωση της κοινωνικής ζωής των 

κατοίκων όπως προαναφέρθηκε μπορεί να προέλθει από την βελτίωση/δημιουργία όλων των υποδομών 

δομών και δικτύων.  

Οι προτεινόμενες δράσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α’ και β’ προτεραιότητας.  Η 

Στρατηγική της ΟΧΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη οροσειράς Ροδόπης είναι ολοκληρωμένη με τις 

κύριες δράσεις α’ προτεραιότητας, που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ενώ 

οι δράσεις β’ προτεραιότητας είναι συμπληρωματικές και δύναται να χρηματοδοτηθούν από το 

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 σε περίπτωση που το κόστος των κύριων δράσεων της Στρατηγικής είναι 

μικρότερο του προϋπολογιζόμενου και προκύπτουν διαθέσιμοι πόροι στην αντίστοιχη 

Επενδυτική Προτεραιότητα.  

Οι προτεινόμενες δράσεις αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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α/α 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 1 Δράσεις Τουριστικής Προβολής  Δημοσιότητα ΠΑΜΘ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 2 Δράσεις συνεργασίας των τομέων τουρισμού και 

πολιτισμού με κλάδους που επηρεάζουν άμεσα το 

τουριστικό προϊόν (εστίαση, μεταφορές, εμπόριο, 

μεταποίηση) με στόχο την ενίσχυση των 

τουριστικών δικτύων και των ολοκληρωμένων 

τουριστικών προγραμμάτων/προορισμών  

Ενίσχυση 

επιχειρήσεων 
ΠΑΜΘ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 3  Έργα ανάδειξης, προβολής, και βελτίωσης 

επισκεψιμότητας ιστορικών τόπων, εθνικών 

πάρκων, τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους, και 

άλλων αξιόλογων περιοχών. 

Υποδομές ΠΑΜΘ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 4 Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης, δημιουργία 

και λειτουργία στο διαδίκτυο «εικονικών 

μουσείων» που αναδεικνύουν το φυσικό και 

πολιτιστικό απόθεμα. Δημιουργία και λειτουργία 

στο διαδίκτυο «εικονικών ξεναγήσεων» σε τόπους 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους, μουσεία, 

αρχαιολογικούς χώρους και σύγχρονες 

πολιτιστικές υποδομές 

Ψηφιακές 

υπηρεσίες 
ΠΑΜΘ Α+Β ΠΕΠ ΑΜΘ 

 5  Δημιουργία Δικτύων ή/και Συστάδων 

Καινοτομίας, σε επιλεγμένες αλυσίδες αξίας όπως 

προκύπτουν από τη διαδικασία της RIS3 για 

παραγωγή και διάθεση καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών 

Ενίσχυση 

επιχειρήσεων 
ΔΕΣΜ-ΟΣ 

Α.Μ.Θ. 
Α Δράσεις Leader/ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

 6 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων 

έντασης γνώσης και καινοτομίας για την ίδρυση 

και αρχική λειτουργία τους 

Ενίσχυση 

επιχειρήσεων 
ΠΑΜΘ Α ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 
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 7  Μεμονωμένες επιχειρηματικές επενδύσεις σε 

εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύουν σε 

προϊόντική καινοτομία. Οι συγκεκριμένες δράσεις 

μπορούν να αφορούν είτε επενδυτικά σχέδια 

μεμονωμένων επιχειρήσεων με επαρκές δυναμικό 

Ε&Κ ή συνεργασίες επιχειρήσεων με 

ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς.  

Ενίσχυση 

επιχειρήσεων 
ΠΑΜΘ Α ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

 8 Αναβάθμιση του υφιστάμενου περιφερειακού 

οδικού δικτύου 
Υποδομές ΠΑΜΘ-Τεχνική 

Υπηρεσία 
Α ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη  9 Βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού 

δικτύου σε ορεινές  περιοχές. 
Υποδομές ΔΗΜΟΙ-

Τεχνική 

Υπηρεσία 

Α ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη  10 Διασυνδέσεις του οδικού δικτύου 

(συμπεριλαμβανομένων των κόμβων) με χώρους 

πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος 

Υποδομές ΠΑΜΘ-Τεχνική 

Υπηρεσία 
Α ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 11 Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 
Οικολογικό 

απόθεμα 
ΥΠΕΚΑ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 12 Δράσεις διαχείρισης / προσέλκυσης επισκεπτών σε 

προστατευόμενες περιοχές 
Οικολογικό 

απόθεμα 
ΥΠΕΚΑ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 13 Δράσεις εντοπισμού, παρακολούθησης και 

αναφοράς παράνομων δραστηριοτήτων εντός των 

οριοθετημένων προστατευόμενων περιοχών. 

Οικολογικό 

απόθεμα 
ΥΠΕΚΑ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 14 Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης 

Μνημείων και Αρχαιολογικών χώρων (πέτρινα 

γεφύρια, νερόμυλοι κλπ.) 

Υποδομές ΕΦΑ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 
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 15 Αναβάθμιση παραδοσιακών οικισμών και 

μεμονωμένων πολιτιστικών στοιχείων που 

εντάσσονται σε ολοκληρωμένη παρέμβαση 

πολιτισμού – τουρισμού (μουσεία, πολιτιστικά 

κέντρα, πνευματικά κέντρα, θρησκευτικά μνημεία) 

Υποδομές ΕΦΑ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 16 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων 

υποδομών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων χωρικών 

επενδύσεων (μουσεία, κέντρα ενημέρωσης 

επισκεπτών, κλπ.)  

Υποδομές ΠΑΜΘ Β ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 17 Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της 

τοπικής απασχόλησης αξιοποιώντας τη 

δυναμικότητα των τομέων τουρισμού (ειδικές 

μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (δημιουργικές 

βιομηχανίες)  

Απασχόληση ΤΑΠΤΟΚ Α Δράσεις Leader/ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

 18 Ενέργειες σε συμβουλευτική, κατάρτιση, 

δικτύωση, κλπ ανέργων, με στόχο την 

(επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω των 

κλάδων τουρισμού και πολιτισμού  

Απασχόληση ΠΑΜΘ Α ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση 

 19 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ολοκληρωμένων 

αλυσίδων αξίας για βελτίωση των εξαγωγικών 

τους επιδόσεων 

Ενίσχυση 

επιχειρήσεων 
ΔΕΣΜ-ΟΣ 

Α.Μ.Θ. 
Α ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

 20  Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων 

κτιρίων σε όλους τους τομείς (Εκπαίδευση, Υγεία, 

Δημόσια Διοίκηση) 

Υποδομές ΔΗΜΟΙ Β ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 21 Αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών Υγείας και 

Πρόνοιας (κτιριακές παρεμβάσεις, 

εκσυγχρονισμός εξοπλισμού) 

Υποδομές ΠΑΜΘ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 
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 22 Ανάπτυξη νέων δομών και υποδομών 

εξειδικευμένων δομών φροντίδας και υποστήριξης 

(ΚΔΑΠ, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(ΜΦΗ), ΚΑΠΗ). 

Υποδομές ΔΗΜΟΙ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 23 Βελτίωση υφισταμένων υποδομών Κοινωνικής 

Φροντίδας (κτιριακές παρεμβάσεις, 

εκσυγχρονισμός εξοπλισμού) 

Υποδομές ΔΗΜΟΙ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 

 24 Αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (κτιριακές 

παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, κ.λπ.). 

Υποδομές ΔΗΜΟΙ Α ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση 

 25 Δράσεις στην κατεύθυνση του περιορισμού της 

σχολικής διαρροής (ενημέρωση, συμβουλευτική, 

αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στη 

μετακίνηση μαθητών ευπαθών ομάδων, κλπ) 

Υποδομές ΠΑΜΘ Α ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση 

 26 Επέκταση / Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης  
Υποδομές ΔΗΜΟΙ Α ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 27 Έργα κατασκευής νέων και αποκατάστασης / 

ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων και λοιπών 

υποδομών ύδρευσης 

Υποδομές ΔΗΜΟΙ Α ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 28 Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών σε 

δομές ταμίευσης, σε συστήματα υδροληψίας, 

καθώς και σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής 

ύδατος (για ύδρευση, άρδευση και λοιπές χρήσεις) 

Υποδομές ΔΗΜΟΙ Β ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 29  Προμήθεια απορριμματοφόρων και κάδων 

ανακύκλωσης 
Εξοπλισμός ΔΗΜΟΙ Α ΠΕΠ ΑΜΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

4.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ε.Π. 

Α.Μ.Θ. 2014-2020  ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

Οι δράσεις της ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης συνδέονται με τις εξής 

επενδυτικές προτεραιότητες της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020:   

 ΕΠ6c Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

  ΕΠ3d  Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές 

και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

  ΕΠ3a Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

 ΕΠ7b Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 

 ΕΠ6d Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, 

και των πράσινων υποδομών  

 ΕΠ 4c Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

 ΕΠ8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

 ΕΠ9a Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 

στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 

κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και 

τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 
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 ΕΠ10a Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση 

για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης 

και εκπαίδευσης 

 ΕΠ6b Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

 ΕΠ6a Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 

4.2 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Οι πηγές χρηματοδότησης της «ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης» δύναται 

να προέλθουν από τα εξής προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020:   

 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Μ.Θ.  

 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

 ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  

 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  

 Εθνικοί Πόροι   

 Δράσεις Leader 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

5.1 ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Δυνητικοί δικαιούχοι των προτεινόμενων δράσεων είναι οι φορείς που έχουν και την 

αρμοδιότητα υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων. Οι δυνητικοί δικαιούχοι ανάλογα με τον 

τομέα αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες 
 

ΠΑΜΘ 

Υποδομές 
 

ΔΗΜΟΙ- Τεχνική Υπηρεσία/ 

ΠΑΜΘ-Τεχνική Υπηρεσία/ΕΦΑ 

Εξοπλισμός 
 

ΠΑΜΘ 

Ενίσχυση επιχειρήσεων 
 

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. 

Απασχόληση 
 

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. 

Δημοσιότητα 
 

ΠΑΜΘ 

Οικολογικό απόθεμα 
 

ΥΠΕΚΑ 

    

5.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατηγικής θα γίνεται μέσω της χρήσης δεικτών 

παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής διακρίνονται 

σε Δείκτες εκροών και Δείκτες αποτελέσματος όπως έχουν τεθεί από το Σύμφωνο Εταιρικής 

Σχέσης 2014-2020.  

Οι δράσεις της ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης, δύναται να παρακολουθούνται 

σύμφωνα με τους δείκτες του κάτωθι πίνακα:  
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΟΧΕ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΠ ΑΜΘ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΚΡΟΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Προβολή και 

ανάδειξη χώρων 

12.6c-Ανάδειξη 

φυσικής και 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

CO09-Αειφόρος 

Τουρισμός: Αύξηση 

του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων 

σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες 

πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς 

και πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Επισκέψεις/έτος 
 

Τ1032- 
Διανυκτερεύσεις 

(ημεδαπών και 

αλλοδαπών) σε 

ξενοδοχειακά 

καταλύματα 
 

Αριθμός 

διανυκτερεύσεων 
 

Βελτίωση της 

εξωστρέφειας των 

ΜΜΕ. 

6.3d-Αύξηση της 

εξωστρέφειας των 

ΜΜΕ.  

CO01-Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Τ1035-Πλήθος 

διανυκτερεύσεων 

αλλοδαπών τουριστών 

σε ξενοδοχεία. 
 

αριθμός 

Αξιοποίηση 

ψηφιακών εργαλείων 

3.2c-Ενίσχυση της 

προσφοράς ψηφιακού 

περιεχομένου σε 

τομείς της 

Περιφερειακής 

Διοίκησης, του 

Πολιτισμού και του 

Τουρισμού 

Τ1001-Αριθμός 

δημόσιων ψηφιακών 

υπηρεσιών που 

αναβαθμίστηκαν 

Αριθμός T1014-Φυσικά 

πρόσωπα που 

αλληλεπιδρούν 

επιγραμμικά με 

δημόσιες αρχές κατά 

τους τελευταίους 12 

μήνες 

Ποσοστό 

 

Προώθηση της 

επιχειρηματικότητας 

μέσω Νέων 

Επιχειρήσεων 

Εντάσεως Έρευνας 

και Τεχνολογίας 

(ΝΕΕΤ) 

4.3a-Αύξηση των 

Νέων Επιχειρήσεων 

Εντάσεως Έρευνας 

και Τεχνολογίας 

(ΝΕΕΤ) στους τομείς 

προτεραιότητας της 

Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 

CO01-Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Τ1015-Ποσοστό start-

ups/νέων εταιρειών 

στους ενισχυόμενους 

κλάδους προς το 

σύνολο νέων 

επιχειρήσεων. 

Ποσοστό 
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Εξειδίκευσης (RIS3) 

Αύξηση επενδύσεων 

στην Έρευνα και 

Καινοτομία 

1.1b-Αύξηση των 

επιχειρηματικών 

επενδύσεων στην 

Έρευνα και 

Καινοτομία για την 

ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και 

υπηρεσιών στους 

τομείς 

προτεραιότητας της 

Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

(RIS3)./Ενίσχυση της 

συνεργατικής 

έρευνας μεταξύ 

ερευνητικών, 

ακαδημαϊκών φορέων 

και επιχειρήσεων 

στους τομείς 

προτεραιότητας της 

Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3).  

CO01-Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Αριθμός Τ1013-Κυλιόμενος 

μέσος αριθμός 

συμβάσεων μεταφοράς 

τεχνολογίας κάθε 

είδους που 

συνάφθηκαν μεταξύ 

δημόσιων ερευνητικών 

οργανισμών και 

επιχειρήσεων ανά 

τριετία 

αριθμός 

Βελτίωση υποδομών 

16.7b-Ενίσχυση της 

συνδεσιμότητας 

δυσπρόσιτων - 

νησιωτικών περιοχών 

για την αντιμετώπιση 

κοινωνικών - 

αναπτυξιακών 

προβλημάτων 

CO14- Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων 

ή αναβαθμισμένων 

οδών 

χλμ 
 

Τ1023-Συνολική 

χρονοαπόσταση στα 

τμήματα όπου γίνονται 

παρεμβάσεις 

λεπτά της ώρας 
 

Προστασία 

προστατευόμενων 

13.6d-Προστασία του 

οικολογικού 

CO23- Φύση και 

βιοποικιλότητα: 

Εκτάρια 
 

Τ1020- 

Προστατευόμενες 

ποσοστό 
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περιοχών αποθέματος Επιφάνεια οικοτόπων 

που λαμβάνουν 

ενίσχυση για να 

αποκτήσουν 

καλύτερο καθεστώς 

διατήρησης 

περιοχές (σύνολο 

περιοχών NATURA 

2000) με εργαλεία 

διαχείρισης 

Βελτίωση υποδομών 

8.4c-Ενεργειακή 

αναβάθμιση 

δημόσιων υποδομών. 

CO32-Ενεργειακή 

απόδοση: Μείωση της 

ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς 

ενέργειας των 

δημόσιων 
κτιρίων 

kWh/έτος Τ1036-Ετήσια 

κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

σε δημόσια κτίρια 

MWh/έτος 

Αύξηση 

απασχόλησης 

21.8iii-Υποστήριξη 

Τοπικών 

Πρωτοβουλιών 

Απασχόλησης 

(Τ.Π.Α.) σε 

Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις 

CO01-άνεργοι, 

συμπεριλαμβανο 

μένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 
 

  

Βελτίωση υποδομών 

18.9a-Βελτίωση/ 

αναβάθμιση 

υποδομών υγείας και 

κοινωνικής 

φροντίδας. 

  Τ1025 Βελτίωση της 

πρόσβασης και χρήσης 

των υπηρεσιών υγείας 

(πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια) - 

Αριθμός επισκέψεων 
 

Βελτίωση υποδομών 

19.10a-Βελτίωση/ 

αναβάθμιση 

υποδομών 

εκπαίδευσης. 

CO35-Παιδική 

μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης 

Άτομα 
 

Τ1026- Μαθητές 

ηλικίας 17 ετών σε όλα 

τα επίπεδα 

εκπαίδευσης ως 

ποσοστό του 

πληθυσμού ίδιας 

ηλικίας (Students (all 

ISCED levels) aged 17 

at regional level - as % 

Ποσοστό 
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of corresponding age 

population) 

Βελτίωση δικτύων 

11.6b-Αποδοτική 

χρήση υδάτινων 

πόρων. 

CO18-Ύδρευση: 

Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτομα Τ1033-Απώλεια 

ύδατος σε δίκτυα 

ύδρευσης 

εκατ. κυβικά μέτρα 
 

Προμήθεια 

εξοπλισμού 

10.6a-Υποστήριξη 

της ολοκληρωμένης 

και βιώσιμης 

διαχείρισης 

απορριμμάτων στην 

ΠΑΜΘ. 

CO17- Στερεά 

απόβλητα: Πρόσθετη 

δυναμικότητα 

ανακύκλωσης 

αποβλήτων 

Τόνοι/έτος 
 

Τ1019- Ποσοστό των 

παραγόμενων αστικών 

στερεών αποβλήτων 

που εκτρέπονται από 

την ταφή 

Ποσοστό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

6.1 ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης κατά την διάρκεια υλοποίησής της μπορεί να 

παρουσιάσει διαφόρους κινδύνους που μπορεί να είναι οι εξής:  

 Μη ένταξη έργων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα λόγω ελλιπούς ωριμότητας.  

  Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων από αναδόχους.   

  Οικονομικά προβλήματα των φορέων ή των αναδόχων λόγω της γενικότερης 

οικονομικής κρίσης της χώρας   

 Καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις.  

  Αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.  

Σε κάθε περίπτωση, στις επιμέρους δράσεις της Στρατηγικής – ιδιαίτερα τις δράσεις που 

αφορούν τα μνημεία και τις υποδομές – ενδέχεται να υπάρχουν ειδικότεροι απρόβλεπτοι 

τεχνικοί-κατασκευαστικοί κίνδυνοι. Είναι απαραίτητο για καθένα έργο, η αρμόδια υπηρεσία σε 

συνεργασία με τον ανάδοχο να προβαίνει σε αντίστοιχη ανάλυση κινδύνων. 

6.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η κατηγοριοποίηση σε χαμηλό, μέτριο ή υψηλό κίνδυνο εξαρτάται από δύο παράγοντες: την 

πιθανότητα να συμβεί ο κίνδυνος και την επίπτωση.   Η πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου 

μπορεί να είναι: Συχνά, Κάποιες φορές, Σπάνια, Σχεδόν ποτέ.   Η επίπτωση του κινδύνου μπορεί 

να είναι: Ασήμαντη, Μικρή, Σημαντική, Κρίσιμη.  

Από τον συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων προκύπτει ο βαθμός επικινδυνότητας για κάθε 

κίνδυνο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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 Πιθανότητα 

εκδήλωσης 

Επίπτωση Βαθμός 

επικινδυνότητας 

Μη ένταξη έργων σε χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα λόγω ελλιπούς 

ωριμότητας. 

Σπάνια Κρίσιμη Υψηλό 

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

δράσεων από αναδόχους. 

Κάποιες φορές Σημαντική Μέτριο 

Οικονομικά προβλήματα των 

φορέων ή των αναδόχων λόγω της 

γενικότερης οικονομικής κρίσης της 

χώρας   

Κάποιες φορές Σημαντική Μέτριο 

Καθυστερήσεις στις 

χρηματοδοτήσεις  

Κάποιες φορές Σημαντική Μέτριο 

Αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων.  

Σπάνια Περιορισμένη/ 

Ασήμαντη 

Χαμηλό 

 

6.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ΟΧΕ προέρχεται από την μη ένταξη των προτεινόμενων 

δράσεων. Αν και η πιθανότητα να συμβεί είναι μικρή, επειδή προηγείται κατόπιν συνεργασίας 

των εμπλεκόμενων φορέων η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης, ωστόσο η 

επίπτωση είναι κρίσιμη. Για τον περιορισμό της πιθανότητας να συμβεί πρέπει οι δικαιούχοι να 

ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες ωρίμανσης και η Διαχειριστική Αρχή να εκδώσει 

άμεσα τις προσκλήσεις ένταξης των έργων.   
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Οι υπόλοιποι κίνδυνοι του ανωτέρω πίνακα παρόλο που έχουν σημαντική επίπτωση στην ΟΧΕ, 

εμφανίζουν μέτριο βαθμό επικινδυνότητας, καθώς επιμηκύνουν τον χρόνο υλοποίησης των 

δράσεων και επομένως καθυστερούν την πορεία υλοποίησης της ΟΧΕ. 

 Τα βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν για τον περιορισμό των πιθανοτήτων και 

επομένως και των επιπτώσεων είναι:  

 παρακολούθηση τήρησης του χρονοδιαγράμματος  

 παρακολούθηση ταμειακών ροών για την ομαλή χρηματοδότηση των δράσεων 

 αξιολόγηση της κατάστασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναθεώρηση όποτε 

απαιτείται.    

Τέλος, χαμηλή επικινδυνότητα παρουσιάζει η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων 

φορέων με περιορισμένες επιπτώσεις και μικρή πιθανότητα να συμβεί, και επομένως δεν χρήζει 

ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

6.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΦΟΡΕΩΝ 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων αρμόδιοι φορείς για θέματα Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης είναι οι κάτωθι:  

α) Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) 

Η ΕΑΣ / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) είναι η 

αρμόδια υπηρεσία για θέματα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, για την έκδοση σχετικών 

κατευθύνσεων και οδηγιών εφαρμογής, για τις σχετικές εκθέσεις προόδου και για το συντονισμό 

του δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. 

β) Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) 

Οι Δ.Α. αποτελούν τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της εφαρμογής των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν την ευθύνη για:  

 την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των ΟΧΕ, 

 τον προσδιορισμό των φορέων που θα εμπλακούν στο σχεδιασμό Στρατηγικών ΟΧΕ και    

       το επίπεδο εμπλοκής τους στην εφαρμογή των Στρατηγικών ΟΧΕ και την υλοποίηση των   

       επί μέρους δράσεων/πράξεων,  

 τη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς για την ωρίμανση των   

       ΟΧΕ, 

 την επιλογή του τρόπου εφαρμογής των ΟΧΕ (π.χ. εκχώρηση σε ΕΦ, επιλογή πράξεων  

       από αστική αρχή - εκχώρηση καθηκόντων-, υλοποίηση από τη ΔΑ εκχώρηση σε ΕΦΔ   

       της επιλογής και της υλοποίησης των πράξεων, εκχώρηση σε ΕΦ/Αστική Αρχή της    

       επιλογής των πράξεων και υλοποίηση από την ΔΑ ή ΕΦΔ), 

 τη διαμόρφωση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής τόσο των ΟΧΕ όσο και των επί  

       μέρους δράσεων / πράξεων,  
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 τις ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των ΟΧΕ.  

γ) Αστικές αρχές 

Ως Αστικές Αρχές ορίζονται οι Δημοτικές αρχές, δίκτυα Δήμων σε σχήματα/ συμπράξεις 

(ενότητες γειτονικών δήμων, δίκτυα), εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτική/ές Αρχή/ές 

δ) Ενδιάμεσοι φορείς / Φορείς Στρατηγικής 

Ενδιάμεσοι φορείς δύναται να είναι: κεντρικός φορέας, περιφερειακές αρχές ή διαπεριφερειακό 

συντονιστικό όργανο, αστικές αρχές και τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνεται ως Φορέας Στρατηγικής της «ΟΧΕ βιώσιμης ανάπτυξης 

οροσειράς Ροδόπης» η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., η οποία θα διαμορφώσει και θα υποβάλει την 

χωρική στρατηγική. 

Παράλληλα προτείνεται η Δ.Α. να αναθέσει καθήκοντα Ε.Φ. για την επιλογή των 

πράξεων/δράσεων που θα περιληφθούν στην συγκεκριμένη ΟΧΕ., με τα καθήκοντα υλοποίησης 

της ΟΧΕ να παραμένουν στην Δ.Α. Ως Ε.Φ. δύναται να είναι Αστική Αρχή/εταιρικό σχήμα 

αποτελούμενο από τους Δήμους χωρικής εφαρμογής της ΟΧΕ και τις Αναπτυξιακές Εταιρείες 

των Π.Ε. της περιοχής της οροσειράς Ροδόπης. Ο Ε.Φ. δεν είναι σκόπιμο να έχει εκτελεστικές / 

διαχειριστικές λειτουργίες, για να αποφευχθεί η «επιβάρυνση» του συστήματος με μία ακόμη 

«διοικητική βαθμίδα» και η πρόκληση πρόσθετων διαχειριστικών βημάτων στο εσωτερικό 

διαδικασιών (του ΕΣΠΑ) που ήδη είναι αρκετά πολύπλοκες και μάλλον χρονοβόρες.   

Το έργο της Δ.Α. δύναται να υποστηρίζεται από Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος καθ’ όλη την 

διάρκεια υλοποίησης της Στρατηγικής θα βοηθά την Δ.Α. στην παρακολούθηση της εφαρμογής 

της ΟΧΕ, στην αναθεώρηση και στην επικαιροποίηση της.  

Μετά την ολοκλήρωση  υλοποίησης της ΟΧΕ για την ορθή οργάνωση και λειτουργία της, 

προτείνεται η Δ.Α. να αναλάβει δράσεις Φορέα Λειτουργίας.  

Έτσι η Δ.Α. ως  Φορέας Λειτουργίας κρίνεται απαραίτητο να αναλάβει τις ενότητες:  

 Μέριμνα για την συντήρηση & εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους υποδομών με 

συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης των 

υποδομών και μνημείων.    
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  Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας  με την επιχειρηματική κοινότητα της 

περιφέρειας καθώς και με την τοπική κοινωνία.  

  Διαρκής προβολή και ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος που θα παραχθεί στο 

πλαίσιο υλοποίησης της ΟΧΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

8.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Οι διαδικασίες διαβούλευσης προτείνεται να γίνουν σε δύο φάσεις: 

 Α΄ Φάση: συγκέντρωση σχετικών προτάσεων φορέων  

 Β΄ Φάση: παρουσίαση – οριστικοποίηση της Ο.Χ.Ε.  

Στην Α΄ Φάση η Διαχειριστική Αρχή καλεί σε διαβούλευση όλους τους δυνητικά 

εμπλεκόμενους/αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την κατάθεση των προτάσεών 

τους. 

Η πρόσκληση για διαβούλευση ενδείκνυται να απευθύνεται σε: 

 Φορείς του Δημοσίου: όπως Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

– Θράκης, Δήμους, ΑΕΙ, και Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα.  

  Κοινωνικο-οικονομικούς Φορείς: όπως Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες, και επιχειρήσεις.  

  Φορείς της κοινωνίας των πολιτών: όπως οργανώσεις και Μ.Κ.Ο. οικολογικού, 

πολιτιστικού, κοινωνικού, κ.α. σκοπού που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο της 

περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ή είναι εθνικής εμβέλειας. 

Εδικά στον τομέα του Περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας σκόπιμο είναι να προσκληθούν 

περιβαλλοντικοί φορείς όπως: 

 Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης 

 WWF Hellas  

  Άλλες μικρές τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (όπως η Οικολογική Ομάδα 

Ροδόπης, η Οικολογική Εταιρία Έβρου, η Οικολογική Κίνηση Δράμας, κ.α.) 

Όσον αφορά την αξιοποίηση των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής είναι αναγκαία η 

συμμετοχή των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. 
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Η Δ.Α. αποστέλλει έντυπο στο οποίο όλοι οι φορείς καταθέτουν τις απόψεις/προτάσεις  τους ως 

προς τις προτεινόμενες δραστηριότητες/δράσεις και ενδεχομένως νέες δράσεις που κρίνουν 

απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην ΟΧΕ.  

Εν συνεχεία ο Ε.Φ. σε συνεργασία με την Δ.Α. επιλέγει τις πράξεις/δράσεις της «ΟΧΕ βιώσιμης 

ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης». 

Στην Β΄ Φάση η Διαχειριστική Αρχή καλεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τους φορείς 

που κλήθηκαν στην Α΄ Φάση καθώς και το ευρύ κοινό για την κατάθεση των προτάσεών τους 

επί της διαμορφωμένης πλέον (Α΄ Φάση) ΟΧΕ.  

8.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Όλες οι προτάσεις αξιολογούνται από την Δ.Α. και οι εφικτές / σκόπιμες λαμβάνονται υπόψη 

και οριστικοποιείται η ΟΧΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η περιοχή της οροσειράς Ροδόπης διακρίνεται για τα πλούσια φυσικά, πολιτιστικά και 

ανθρώπινα πλεονεκτήματά της, τα οποία με την εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης βιώσιμης ανάπτυξης οροσειράς Ροδόπης», είναι ικανά να αντιστρέψουν το 

αρνητικό κλίμα, το οποίο βιώνει η περιοχή με την απομόνωση και την ανεργία να κυριαρχούν, 

να φέρουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία στους κατοίκους της, αναδεικνύοντας την σε 

άριστο τουριστικό προορισμό και αξιοβίωτο τόπο.  

Ειδικότερα με την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος 

(ανάδειξη και εδραίωση κατά προτεραιότητα, νέων μορφών θεματικού τουρισμού, όπως 

οικολογικός, πολιτιστικός, κλπ.) σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών 

πόρων της περιοχής την ενίσχυση, των συμπλεγμάτων που αναδεικνύονται (τουρισμός – 

πολιτισμός, τουρισμός – αγροδιατροφή, τουρισμός – περιβάλλον) και με την συνδρομή της 

Ε&Κ, και ειδικότερα της αξιοποίησης ΤΠΕ και την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής 

δύναται να αντιστραφεί το κλίμα της οικονομίας και η περιοχή να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. 

 Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την αναβάθμιση-επέκταση και δημιουργία νέων δικτύων, 

υποδομών και κοινωνικών δομών, εκμεταλλευόμενα πλήρως το εργαλείο της ΟΧΕ (συνολική, 

πολύπλευρη, πολυτομεακή και πολυταμειακή  αντιμετώπιση), της νέας Προγραμματικής 

Περιόδου-ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν ικανούς παράγοντες για την Ολοκληρωμένη Χωρική 

Ανάπτυξη της περιοχής της οροσειράς Ροδόπης.    

.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Α.Ε.Π.: Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν 

Α.Μ.Θ.: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

Α.Π.Ε.: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Β.Α.Α.: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Γ.Π.Σ.: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Δ.Α.: Διαχειριστική Αρχή 

Δ.Ε.: Δημοτική Ενότητα 

Δ.Ε.Δ.-Μ.: Διευρωπαικό Δίκτυο Μεταφορών 

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.: Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Ε.Α.Σ.: Εθνική Αρχή Συντονισμού 

Ε.Γ.Τ.Α.Α.: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ε.Ε.: Ευρωπαική Ένωση 

Ε.Κ.Τ.: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Ε&Κ: Έρευνας και Καινοτομίας 

Ε.Λ.Σ.Τ.Α.Τ.: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Ε.Ο.Κ.: Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα 

Ε.Π.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/Επενδυτική Προτεραιότητα 
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Ε.Π.Ο.Ρ.: Εθνικό Πάρκο οροσειράς Ροδόπης 

Ε.Σ.Π.Α.: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

Ε.Τ.Π.Α.: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Τ.Θ.Α.: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

Ε.Υ.Σ.Σ.Α.: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

Ε.Φ.: Ενδιάμεσος Φορέας 

Ε.Φ.Α.: Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ε.Φ.Δ.: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

Κ.Α.Π.: Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Κ.Α.Π.Η.: Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Κ.Δ.Α.Π.: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Κ.Η.Φ.Η.: Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων 

Μ.Κ.Ο.: Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

Μ.μ.Ε.: Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις  

Μ.Φ.Η.: Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Μ.Φ.Ι.Ρ.: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης 

Ν.Ε.Ε.Τ.: Νέες Επιχειρήσεις Έντασης Έρευνας και Τεχνολογίας 

Ο.Χ.Ε.: Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

Π.Α.Μ.Θ.: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Π.Γ.Ε.: Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 
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Π.Ε.: Περιφερειακή Ενότητα 

Π.Ε.Π.: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Π.Ι.Ν.Ε.Π.: Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης  

Π.Ο.Π.: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού. Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

R.I.S.3: Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Σ.Δ.Υ.Δ.: Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος 

Σ.Ε.Σ.: Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.: Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης  

S.W.O.T.: Strengths – Δυνατά Σημεία, Weaknesses - Αδυναμίες, Opportunities - Ευκαιρίες, 

Threats - Κίνδυνοι 

Τ.Α.Π.Τ.Ο.Κ.: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

Τ.Ε.Ε.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Τ.Ε.Ι.: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Τ.Π.Α.: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Τ.Π.Ε.: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

Χ.Α.Δ.Α.: Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 

W.W.F. Hellas: World Wide Fund for nature Hellas - Εθνική Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF 

Ελλάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

A.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ Απογραφής 2011 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μόνιμος 
Ορεινότητα 

(Π=Πεδινά,Η=Ημειορει

νά,Ο=Ορεινά) 

Έκταση 

(τχ)* 

1 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Τ.Κ. Γρατινής, 

Κάλχαντος, Καρυδιάς & 

Πανδρόσου) 2.276 Η 225,222 

2 ΦΙΛΛΥΡΑΣ 7.583 Η 235,818 

3 ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.589 Η 178,202 

4 ΚΕΧΡΟΥ 1.222 Ο 141,653 

5 ΟΡΓΑΝΗΣ 2.183 Ο 217,483 

6 ΙΑΣΜΟΥ 5.703 Π 222,488 

7 ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1.773 Η 34,655 

8 ΣΩΣΤΟΥ 6.334 Η 230,055 

9 ΔΡΑΜΑΣ (Εκτός πόλεως 

Δράμας) 13.709 Η 488,359 

10 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 412 Ο 351,492 

11 ΔΟΞΑΤΟΥ 8.943 Π 161,796 

12 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 7.860 Ο 872,394 

13 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.096 Ο 787,479 

14 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2.805 Ο 240,924 

15 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9.065 Η 418,885 

16 ΟΡΦΕΑ 4.761 Η 644,456 

17 ΟΡΕΙΝΟΥ 1.212 Ο 318,704 

18 ΞΑΝΘΗΣ (Εκτός πόλεως Ξάνθης 

& Δ.Κ. Ευμοίρου) 3.927 Η 110,604 

19 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.050 Ο 348,460 

20 ΜΥΚΗΣ 12.087 Ο 314,015 

21 ΘΕΡΜΩΝ 812 Ο 89,602 

22 ΚΟΤΥΛΗΣ 2.158 Ο 78,868 

23 ΣΑΤΡΩΝ 483 Ο 149,588 

ΣΥΝΟΛΑ 104.043   6.861,202 
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A.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Α/Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
Σύνολο Απασχολούμενοι 

Ζητούσαν 

εργασία 

Ζητούσαν 

εργασία 

για 

πρώτη 

φορά 

Οικονομικά 

μη ενεργοί 

1 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Τ.Κ. 

Γρατινής, Κάλχαντος, 

Καρυδιάς & 

Πανδρόσου) 2276 707 114 51 1404 

2 ΦΙΛΛΥΡΑΣ 7583 3155 152 147 4129 

3 ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5589 2359 40 73 3117 

4 ΚΕΧΡΟΥ 1222 418 16 36 752 

5 ΟΡΓΑΝΗΣ 2183 726 14 96 1347 

6 ΙΑΣΜΟΥ 5703 1626 244 150 3683 

7 ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1773 591 145 21 1016 

8 ΣΩΣΤΟΥ 6334 2288 192 120 3734 

9 

ΔΡΑΜΑΣ (Εκτός 

πόλεως Δράμας) 13709 4190 839 445 8235 

10 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 412 130 21 6 255 

11 ΔΟΞΑΤΟΥ 8943 2334 619 283 5707 

12 

ΚΑΤΩ 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 7860 2150 265 272 5173 

13 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1096 215 36 15 830 

14 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2805 593 134 95 1983 

15 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9065 2269 413 204 6179 

16 ΟΡΦΕΑ 4761 1212 154 64 3331 

17 ΟΡΕΙΝΟΥ 1212 294 52 25 841 

18 

ΞΑΝΘΗΣ (Εκτός 

πόλεως Ξάνθης & Δ.Κ. 

Ευμοίρου) 3927 1219 310 104 2294 

19 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2050 405 97 54 1494 

20 ΜΥΚΗΣ 12087 2928 1116 243 7800 

21 ΘΕΡΜΩΝ 812 123 43 16 630 

22 ΚΟΤΥΛΗΣ 2158 370 250 67 1471 

23 ΣΑΤΡΩΝ 483 195 21 23 244 

ΣΥΝΟΛΑ 104043,00 30497 5287 2610 65649 

Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ Απογραφής 2011. 
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A.3 ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΛΙΚΙΑ 

0-14 
ΗΛΙΚΙΑ 

15-64 
ΗΛΙΚΙΑ 
65-80+ 

Σύνολο 

1 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Τ.Κ. Γρατινής, 

Κάλχαντος, Καρυδιάς & 

Πανδρόσου) 

374,32 1538,87 362,8 2276 

2 ΦΙΛΛΥΡΑΣ 1130 4997 1456 7583 

3 ΑΡΡΙΑΝΩΝ 741 3668 1180 5589 

4 ΚΕΧΡΟΥ 183,5 817 221,5 1222 

5 ΟΡΓΑΝΗΣ 412,5 1414 356,5 2183 

6 ΙΑΣΜΟΥ 755 3343 1605 5703 

7 ΑΜΑΞΑΔΩΝ 299,5 1141 332,5 1773 

8 ΣΩΣΤΟΥ 686 4030 1618 6334 

9 ΔΡΑΜΑΣ (Εκτός πόλεως Δράμας) 2113,31 8678,67 2917,01 13709 

10 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 24 233,5 154,5 412 

11 ΔΟΞΑΤΟΥ 1174,5 5078,5 2690 8943 

12 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1063,5 4696,5 2100 7860 

13 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 143,5 615,5 337 1096 

14 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 320 1510 975 2805 

15 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1032,5 4855,5 3177 9065 

16 ΟΡΦΕΑ 693 2710,5 1357,5 4761 

17 ΟΡΕΙΝΟΥ 105,5 575 531,5 1212 

18 ΞΑΝΘΗΣ (Εκτός πόλεως Ξάνθης 

& Δ.Κ. Ευμοίρου) 
753,74 2666,38 506,88 3927 

19 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 175,5 1055 819,5 2050 

20 ΜΥΚΗΣ 2574 7794,5 1718,5 12087 

21 ΘΕΡΜΩΝ 123,5 476 212,5 812 

22 ΚΟΤΥΛΗΣ 400,5 1432,5 325 2158 

23 ΣΑΤΡΩΝ 83 316 56 483 

ΣΥΝΟΛΑ 15361,87 63642,92 25010,19 104014,98 

104014,98 

 

 

 

Ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ Απογραφής 2011. 

Ο Δείκτης Γήρανσης ισούται με το % πηλίκο του Ρ(65-80+) προς το Ρ(0-14).  

Ο Δείκτης Εξάρτησης ισούται με το % πηλίκο του αθροίσματος των Ρ(0-14) και Ρ(65-80+) προς 

το Ρ(15-64), 

όπου Ρ: ο πληθυσμός των αντίστοιχών ηλικιακών ομάδων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, υπολογίζονται οι Δείκτες Γήρανσης 

και Εξάρτησης της περιοχής. 

Δείκτης Γήρανσης=162,81% και Δείκτης Εξάρτησης=63,44% για την περιοχή της οροσειράς 

Ροδόπης. 
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