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ΜΕΡΟΣ I 





1. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

*Η έντονη τάση πού παρατηρείται τ ί ς τελευταίες ΙΟετίες γ ιά συγ-

κέντρωση του πληθυσμοί) καί τών οικονομικών δραστηριοτήτων οτά μεγάλα 

κυρίως αστικά κέντρα, μέ παράλληλη μείωση του πληθυσμοϋ σέ μεγάλες 

περιοχές της χώρας, δημιουργεί πολλά σοβαρά προβλήματα καί επιτείνει 

άλλα. Στό καθαρά οικονομικό επίπεδο περιορίζει τ ί ς ευκαιρίες αναπτύ

ξεως καί τό βαθμό αξιοποιήσεως τών ανθρώπινων καί φυσικών πόρων ολό

κληρων περιοχών της χώρας καί δημιουργεί ψηλό κοινωνικό κόστος λειτουρ

γίας στά μεγάλα κέντρα, επιβραδύνοντας έτσι σέ τελική ανάλυση την ανά

πτυξη. Στό κοινωνικό καί τό πολιτιστικό επίπεδο υποβαθμίζει την ποιό

τητα της ζωής τόσο οτίς δημογραφικά φθίνουσες περιφέρειες, πού αποδυ

ναμώνονται γενικά,δσο καί στά κυριότερα κέντρα πού ασφυκτιούν. Τέλος 

στό ανθρώπινο επίπεδο ή μετανάστευση καί ή διάσπαση τών δεσμών τών με

ταναστών μέ τό οικογενειακό καί κοινωνικό τους περιβάλλον αποτελούν 

πηγή συναισθηματικής άποστερήσεως. 

Γιά τσύς λόγους αυτούς βασική επιδίωξη τής πολιτικής γιά τήν πε

ριφερειακή ανάπτυξη είναι ò περιορισμός τής εσωτερικής μεταναστεύσεως 

στό ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο καί ή συγκράτηση σέ κάθε περιφέρεια ενός 

βιώσιμου καί επαρκούς πληθυσμού. Γιά τους ίδιους λόγους,οτίς περιπτώ

σεις πού οί πόροι μιας περιοχής καί οί δυνατότητες αναπτύξεως της δέν 

μπορούν νά εξασφαλίσουν στό σημερινό ή τό μελλοντικό πληθυσμό της τό 

επίπεδο διαβιώσεως πού ò ίδιος επιθυμεί, βασική επιδίωξη είναι ή δη

μιουργία προϋποθέσεων, ώστε ή μετανάστευση νά κατευθύνεται κάθε φορά 

προς τ ί ς π ι ό γειτονικές περιοχές πού έχουν δυνατότητες αναπτύξεως, 

γιά νά περιορίζονται οί δυσμενείς συνέπειες της. 

Παράλληλη βασική επιδίωξη άλλα καί προϋπόθεση γιά τόν περιορι

σμό τής μεταναστεύσεως είναι ή γρήγορη βελτίωση τοο βιοτικού" επιπέδου 

οτίς φτωχότερες περιοχές καί ò περιορισμός τών περιφερειακών οίκονομι-

κών καί κοινωνικών ανισοτήτων. Κάτω από τ ί ς ελληνικές συνθήκες καί 

οάν αποτέλεσμα τής σημαντικής καί γρήγορης αυξήσεως τσΟ διαθέσιμου 
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ευσοδήματος, σέ όλες σχεδόν τ ι ς περιφέρειες, ή οποία επιτρέπει τήν 

ικανοποίηση δλο καί περισσότερων βασικών αναγκών, αυξημένη σημασία 

αποκτούν οι ανισότητες, ανάμεσα στά μεγάλα αστικά κέντρα καί τή λοι

πή χώρα, πού αφορούν τή στάομη των κοινωνικών υπηρεσιών (υγείας,παι

δείας, πρόνοιας) καί τών πολιτιστικών δραστηριστήτων. Οι ανισότητες 

αυτές επηρεάζουν σημαντικά τόν τρόπο μέ τόν οποίο Ò πληθυσμός στίς 

διάφορες περιοχές καί περιφέρειες της χώρας αντιλαμβάνεται τό σχετι

κό επίπεδο ευημερίας του καί συνεπώς τ ί ς αποφάσεις του πού αφορούν 

τή μετανάστευση. Γι'αυτό, στην προσπάθεια γιά τή μείωση τών ανισο

τήτων καί τή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ιδιαίτερη έμφαση θά δο

θεί καί στους παράγοντες αυτούς. 

"Αλλη βασική επιδίωξη είναι ή διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου 

απασχολήσεως σέ όλες τ ί ς περιφέρειες, ή διατήρηση ψηλών ρυθμών αναπτύ

ξεως, στίς περιφέρειες πού ήδη αναπτύσσονται μέ γρήγορο ρυθμό,καί ή 

επιτάχυνση των ρυθμών αναπτύξεως στίς περιφέρειες πού υστερούν άπό τήν 

άποψη αυτή. Ή επιδίωξη αυτή συνδέεται στενά μέ τήν προηγούμενη, απο

τελεί προϋπόθεση γιά τή συγκράτηση του πληθυσμού καί έχει άπό μόνη της 

μεγάλη σημασία τόσο γιά κάθε περιφέρεια όσο καί γιά τό εθνικό σύνολο. 

"Ως ένα σημείο ή συγκράτηση του πληθυσμού στίς περιοχές πού έχουν περι

ορισμένους πόρους μπορεί καί πρέπει νά στηριχτεί στή μεταβίβαση πόρων 

άπό τό εθνικό σύνολο καί άπό τήν ΒΟΚ. Σέ μακροχρόνια βάση, όμως, ή 

δημογραφική ισορροπία σέ κάθε περιφέρεια καί ή παροχή στον πληθυσμό 

της, καί ίδιαίτερα στους νέους, τών απαραίτητων ευκαιριών γιά ανάπτυ

ξη της προσωπικότητας καί ικανοποίηση τών φιλοδοξιών τους δέν μπορούν 

νά επιτευχθούν χωρίς παράλληλη οικονομική ανάπτυξη. 

2. 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΠΟΔΥΝΑΜΟΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ/Α 

2 · 1 · * Η_ ΐΕ^έλι̂ ]]__τών_ Περίφερε ιακών Άν ισοτήτων 

Οι περιφερειακές ανισότητες στην 'Ελλάδα εΓναι μεγάλες,μέ τή 

στενή έννοια του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, γιά τό 
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οποίο υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, άλλα καί, άχόμη περισσότερο, μέ 

τήν ευρύτερη έννοια τής οίκονομικης, τή"ς κοινωνικής καί πολι,τιστικής 

υποδομής'καί των ευκαιριών γιά ανάπτυξη της προσωπικότητας του άτο

μου (Πίνακας 1). Τό γεγονός ότι ανάλογες ή ακόμη καί πιό έντονες 

ανισότητες παρατηρούνται καί σέ άλλες χώρες της ΒΟΚ δείχνει , ότι 

τά αίτ ια του φαινομένου είναι βαθύτερα καί γενικότερα, άλλα δέν πε

ριορίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος γ ιά τήν 'Ελλάδα. 

Σύμφωνα μέ προσεγγιστικές εκτιμήσεις πού έγιναν, τό κατά κεφα

λήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην πρωτεύουσα τό 1977 ξεπερνούσε τό 

αντίστοιχο μέγεθος τών λοιπών περιοχών τή*ς χώρας, μέ εξαίρεση τό νο

μό Θεσσαλονίκης καί την ευρύτερη περιοχή τής πραπεύουοας,'κατά 40% 

μέχρι καί 100% περίπου (τά σχετικά μεγέθη δίνονται στον Πίνακα 1) . 

*Η διαφορά σέ όρους διαθέσιμου εισοδήματος δέν αποκλείεται νά 

είναι μικρότερη, ιδίως στίς περιοχές εκείνες στίς οποίες εισρέουν 

πολλοί πόροι άπό μεταβίβαση καί οι όποιες συνήθως είναι καί οι φτω

χότερες. Οι αγροτικές περιοχές, πού είναι κατά κανόνα καί οί πιό 

φτωχές, δέν πληρώνουν φόρο εισοδήματος καί οί συντάξεις του ΟΓΑ χρη

ματοδοτούνται κατά ένα μεγάλο μέρος άπό φορολογικά έσοδα πού βαρύνουν 

τον αστικό τομέα. 'Εξάλλου τό κόστος της αγροτικής παράγωγης επιδο

τείται καί οί τιμές πολλών προϊόντων στηρίζονται άπό έσοδα, πού στό 

μεγαλύτερο τους μέρος πηγάζουν άπό φορολογία της οικονομικής δραστη

ριότητας στην 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη. Πέρα άπό αυτά,σημαντικό 

ποσοστό των μεταναστευτικών καί ναυτιλιακών εμβασμάτων εισρέει στίς 

περιφέρειες μέ τους σχετικά πολλούς μετανάστες (Β. 'Ελλάδα, "Ηπειρος) 

ή ναυτικούς (ορισμένα νησιά) . Τέλος είναι γνωστό, ότι ô ηλικιωμένος 

κυρίως πληθυσμός στην ύπαιθρο δέχεται σημαντικές μεταβιβάσεις άπό 

κατιόντες πού εργάζονται στά μεγάλα αστικά κέντρα. 

Άπό τήν άλλη μεριά, μέ τόν τρόπο πού υπολογίζεται τό ακαθάρι

στο περιφερειακό προϊόν, κέρδη καί πρόσοδοι άπό οικονομικές μονάδες 

πού βρίσκονται στην περιφέρεια, άλλα ελέγχονται άπό οικονομικά συγκρο

τήματα πού εδρεύουν στην 'Αθήνα καί σέ μικρότερη έκταση στή Θεσσαλονίκη, 
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^ταγράφονται σάν περιφερειακό εισόδημα, ένω στην πραγματικότητα 

εισρέουν στίς έδρες τών μητρικών» επιχειρήσεων. 'Επίσης σημαντικές 

είναι και οι ροές των μεταβιβάσεων άπό τ ί ς περιφέρειες προς τά με

γάλα κέντρα (φοιτητές κλπ.) , οι όποιες όμως πρόσφατα τείνουν νά 

στραωουν προς τά περιφερειακά κέντρα (σάν αποτέλεσμα π.χ. της δη

μιουργίας πανεπιστημίων στ ίς περιφέρειες). 

Μέ βάση τά προηγούμενα ή ποσοτική σημασία των παραγόντων αυ

τών, πού συνεπάγονται υπερεκτίμηση του περιφερειακού προϊόντος σέ 

σύγκριση μέ τό περιφερειακό διαθέσιμο εισόδημα, δέν φαίνεται, οτ ίς 

περισσότερες τουλάχιοτουν περιπτώσεις, αρκετή γ ι ά νά αντισταθμίσει 

τή σημασία των μεταβιβάσεων προς τήν περιφέρεια, πού μόλις αναφέρθη

καν καί οδηγούν σέ διαθέσιμο εισόδημα μεγαλύτερο άπό τό περιφερειακό 

προϊόν. 'Επομένως μπορεί νά συμπεράνει κανείς*, ότι ή έκταση τών π ε 

ριφερειακών ανισοτήτων εκτιμώμενη μέ τό κατά κεφαλήν περιφερειακό 

προϊόν παρουσιάζεται μεγαλύτερη άπό τήν αντίστοιχη εκτίμηση πού δ ί 

νει τό κατά κεφαλή διαθέσιμο περιφερειακό εισόδημα. 

Τά τελευταία χρόνια διαγράφεται μιά αρκετά σαφής τάση γιά μ ε ί 

ωση τών ανισοτήτων στό κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 

περιφέρεια. "Ετσι, ένω ή πρωτεύουσα ξεπερνούσε τό μέσο όρο της χώρας 

κατά 33% περίπου τό 1970, ή υπεροχή αυτή μειώθηκε στό 25% περίπου τό 

1977. Στά τρία τελευταία χρόνια, μέ τά ενισχυμένα κίνητρα γιά τήν 

ανάπτυξη της επαρχιακής βιομηχανίας καί γενικότερα μέ τήν ενίσχυση 

όλων τών παραμεθόριων περιοχών, ή πρόοδος προς τήν κατεύθυνση της 

μειώσεως τών οικονομικών ανισοτήτων πρέπει νά έχει διατηρηθεί',άν δέν 

έχει επιταχυνθεί. 

Παράλληλα, όμως, ò ρυθμός αυξήσεως του προϊόντος τών περιφε

ρειών παρέμεινε συγκριτικά χαμηλός. "Ετσι, σύμφωνα μέ τά διαθέσιμα 

στοιχεία, ένω τό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν οτήν περίοδο 1970-1977 

αυξήθηκε κατά 5% περίπου τό χρόνο οτήν πρωτεύουσα καί κατά 7% οτήν 

ευρύτερη ζώνη της Θεσσαλονίκης,οι αντίστοιχοι ρυθμοί ήταν μεταξύ 

2% καί 3% στή Θράκη καί τά Νησιά του 'Ανατολικού Αιγαίου, 3% ως 4% 

- 14 -



vo oo in ο ο m 
N f » »<M •>* 
<N •» in in ·π CM 

•tì δ a -S 
u m η ω ο ο 

ι «r » - - » -
ι Γ PH H O l O O i 

CM vo m en CM i n 

??! 
co i n i n ^ i n i n 

CM CO ο ο 

I-Η ο i n co 

vo r-» c i en i n co 
r~ *» » » i n i n 

-< CO VO iH 
CM Γ— 

VO Ο TP CM 

? 0 CO Γ» 

ΙΟ t f ΙΠ Η Γ > Γ -

Ο CTI Ο Ο 

CM Ο Ο ~ Ι 
ι Τ CM η 

ιη 
•α· 
CM 

CO CO 
co co 
.-H t 
1 

o in ο o 
rH e? r~ ο 
Ι Τ CM m 

<o m ο ο 

O H r t » 

en m vo η i-i i n 

.-Η co co co vo ^p 
c o f >• > . i n r ~ 

CM VO Π rH 

τ? vo vo η o CM 
en vo - - vo vo 

CM co co rH 

h f O H < J O 

S w ~ o f 

CM rH Ο O 

ο o r~ o 

O M O h 
H HCOVO 
rH CM rH 

#: »: 

Γ» p~ r- r-~ t-~ 
en en en en en 

vf t g ë 1 
;» -> IC δ rt 

er χ 

ο 

-3 

- 15 -



στην Πελοπόννησο rai Δυτική Στερεά 'Ελλάδα rat στην 'Ανατολική Μακε

δονία κ α ι 4% ώς 5% στην "Ηπειρο, τήν Κρήτη καί τη Θεσσαλία. 

2.2. Ή Δημογραφική 'Αποδυνάμωση τον Περιφερειών 

*Η τάση γ ι ά μείωση των οικονομικών ανισοτήτων, πού μόλις αναφέρ

θηκε, δέν φαίνεται νά έ χ ε ι συγκρατήσει τή δημογραφική αποδυνάμωση των 

φτωχότερων περιοχών της χώρας. 'Υπολογίζεται ό τ ι στην περίοδο 1971-

1977 ο ι περιφέρειες, μέ εξαίρεση τά δύο μεγάλα κέντρα καί τήν ευρύτε

ρη περιοχή τους, έχασαν περίπου 125.000 κατοίκους ή , στ ίς περισσότερες 

περιπτώσεις, άπό 3%-5% του πληθυσμού πού είχαν τό 1971 (μέσος ετήσιος 

ρυθμός μειώσεως άπό 0,4% ως 0,6%) . "Αν λάβουμε υπόψη καί τή φυσική αύ

ξηση πού θά ε ίχε λάβει χώρα στον πληθυσμό των περιωερειων αυτών,η .συνο

λική απώλεια πληθυσμού άπό αυτές ήταν της τάξεως των 325.000 κατοίκων 

ή του 6% περίπου του πληθυσμού πού είχαν τό 1971. Κατά περιφέρεια τό 

ποσοστό αυτό κυμάνθηκε άπό 3,5% ώς καί 8,5%. 

Βέβαια αυτά τά ποσοστά μειώσεως ήταν πολύ μικρότερα άπό εκε ίνα 

της περιόδου 1961-1971. *Η διαφορά όμως ο φ ε ί λ ε τ α ι , στό μεγαλύτερο της 

μέρος, στην εξωτερική μετανάστευση, πού ήταν ι δ ι α ί τ ε ρ α έντονη στην πε

ρίοδο 1961-1971, ένω ήταν πολύ μικρή στην περίοδο 1971-1973 καί αρνη

τ ι κ ή στην περίοδο 1974-1977 (καθαρή παλιννόστηση 21.500 άτομα). Ή 

τάση γ ι ά τή δημογραφική αποδυνάμωση της υπαίθρου, μέ αντίστοιχη δ ι ό γ 

κωση τοο πληθυσμού των μεγάλων κυρίως αστικών κέντρων, συνεχίστηκε 

καί μετά τό 1971 μέ ρυθμό μειωμένο μέν σέ σύγκριση μέ τήν περίοδο 

1961-1971 (κατά 30% περίπου) , άλλα πάντως αρκετά έντονο. 

'Αποτέλεσμα των εξελίξεων της τελευταίας 20ετίας ε ί ν α ι ο ι δυσμε

ν ε ί ς δημογραφικές συνθήκες σημαντικών τμημάτων της χώρας. "Οπως φαίνε

τ α ι άπό τόν Πίνακα 2, ή γήρανση τοο πληθυσμού, σέ συνδυασμό καί μέ την 

πολύ χαμηλή φυσική αύξηση, καθιστούν τ ί ς δημογραφικές προοπτικές, ιδίως 

στ ίς περιφέρειες των Νησιών του 'Ανατολικού Αίγαίου, της 'Ανατολικής Μα

κεδονίας καί σέ μικρότερη έκταση τής Πελοποννήσου, της Δυτικής Στερεάς 

καί της 'Ηπείρου, ανησυχητικές. Μέ συγκριτικά ψηλό ποσοστό ηλικιωμένων 
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Πίνακας 2 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Περιφέρεια 

'Ανατολική Στερεά 
* Ελλάδα καί Νησιά 

(Περιψέρεια Πρω
τεύουσας) 

Κεντρική χαί Δυ
τική Μακεδονία 

Πελοπόννησος κ α ί 
Δυτική Στερεά 

'Ελλάδα 

Θεσσαλία 

'Ανατολική Ιϊχκεδσνία 

Κρήτη 

"Ηπειρος 

Θράκη 

Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Σύνολο χώρας 

« 

0-14 

21,2 

(20,2) 

24,5 

25,8 

25,3 

25,9 

24,9 

26,0 

27,8 

22>8 

23,5 

Ομάδες ηλικιών 1971 

15-64 

67,1 

(68,9) 

64,1 

59,0 

62,5 

60,6 

60,4 

60,0 

61,3 

59,7 

63,8 

65 καί πάνω 

11,7 

(10,9) 

11,4 

15,2 

12,2 

13,5 

14,7 

14,0 

10,9 

17,5 

12,7 

Φυσική αύξηση ο/οο 

1961 

8,6 

(2,1) 

11,5 

10,8 

11/1 

11,5 

9,8 

11,3 

14,5 

6,4 

10,4 

1971 

7,8 

(8,8) 

7,5 

5,6 

7,0 

2,7 

7,1 

4,3 

6,5 

1,2 

6,5 

Πηγή; ΕΣΥΕ, Στατιστική 'Επετηρίς της 'Ελλάδος, 1963. 
ΕΣΥΕ, 'Απογραφή Πληθυομου-Κατοικιων, 1961. 
ΚΕΠΕ, "Εκθεση 'Επιτροπής Πληθυσμού, Μάιος 1978, χαί 

'Εκτιμήσεις. 
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ατόμων και πολύ χαμηλό ρυθμό φυσικής αυξήσεως, où"περιφέρειες αυτές 

αγγίζουν τά opta της δημογραφικής στασιμότητας. Βέβαια σέ ορισμένες 

χώρες μέ ώριμες οικονομίες ή δημογραφική στασιμότητα δέν θεωρείται 

σοβαρό πρόβλημα, κατά καιρούς μάλιστα αποτέλεσε καί στόχο. Στην 'Ελ

λάδα, όμως, τό επίπεδο αναπτύξεως, σέ συνδυασμό καί μέ τή μακροχρόνια 

μεταναστευτική' παράδοση, καθιστούν τή μηδενική φυσική κίνηση του πλη

θυσμού μιας περιφέρειας Ιδιαίτερα μάλιστα άν ή περιφέρεια είναι φτωχή, 

ένα πολύ ασταθές καί επισφαλές επίπεδο δημογραφικής ισορροπίας. 

'Από τά πιό πάνω συνάγεται, ότι ή σχετική βελτίωση στό επίπεδο 

διαβιώσεως του πληθυσμού τών περιφερειών - όπως μπορεί νά μετρηθεί μέ 

τό κατά κεφαλήν ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν - , σέ σχέση μέ τά δυό 

μεγάλα αστικά κέντρα καί τή ζώνη άμεσης επιρροής τους, ήταν αποτέλεσμα 

όχι μόνο της οικονομικής αναπτύξεως στην περιφέρεια άλλα καί της παρα

πέρα δημογραφικής άποδυναμώσεως ή στασιμότητας. 

2 .3 . Οι 'Εξελίξεις στην 'Απασ^ό^ηοη 

·*0 συνδυασμός της μειώσεως του πληθυσμού αφενός καί της σημαντι

κής αυξήσεως του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αφετέρου οδήγησε στή 

γρήγορη μείωση της ανεργίας στίς περιφέρειες καί γενικά στον περιορι

σμό τών αποθεμάτων εργατικού δυναμικού. 

"Αν καί ικανοποιητικά στοιχεία ανεργίας καί ύποαπαοχολήσεως δέν 

είναι διαθέσιμα, σύμφωνα μέ όλες τ ί ς ενδείξεις ή υποαπασχόληση είναι 

ακόμη αρκετά εκτεταμένη, λόγω,κυρίως, της μεγάλης συμμετοχής,στίς πε

ρισσότερες περιφέρειες, της -γαύργιαο, στην απασχόληση. Ή απασχόληση 

στή γεωργία γιά ένα μεγάλο μέρος του γεωργικού πληθυσμού δέν είναι 

συνεχής, λόγω τοο μικροο κλήρου κλπ. 'Από τό άλλο μέρος είναι αλήθεια, 

ότι èva μεγάλο ποσοστό άπό αυτούς πού δέν έχουν πλήρη απασχόληση στή 

γεωργία άι^οχολουνται καί σέ άλλες δραστηριότητες. Τό γεγονός αυτό, 

σέ συνδυασμό καί μέ τό ότι ή ανοικτή ανεργία βρίσκεται ήδη σέ πολύ 

χαμηλά επίπεδα στίς περιφέρειες, δημιουργείΓ, σέ ορισμένες περιπτώσεις, 

δυσκολίες στην άντληση εργατικού δυναμικού γ ιά τήν επάνδρωση τών δρα-
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στηριοτήτων. Ν&τορουμε επίσης νά πούμε, πως ή γρήγορη αύξηση της α

πασχολήσεως σέ νέες δραστηριότητες είναι δυνατό, προσωρινά, νά επη

ρεάσει αρνητικά την παραγωγή στους παραδοσιακούς τομείς. 

Τό συμπέρασμα αυτό, κάτω άπό συνθήκες σημαντικού λανθάνοντος 

πλεονάσματος εργασίας στή γεωργία, φαίνεται κάπως παράδοξο, θά πρέ

πει όμως νά ληφθεί υπόψη δτι τό πλεόνασμα αυτό, τό οποίο θεωρητικά, 

μέ μιαν αύξηση της παραγωγικότητας στή γεωργία,μπορεί νά απελευθερω

θεί γιά νά επανδρώσει άλλους τομείς, αποτελείται, σέ μεγάλη έκταση, 

άπό άτομα προχωρημένης συγκριτικά ηλικίας, γ ιά τά όποια ή επιμόρφωση 

καί απασχόληση σέ άλλους τομείς είναι προβληματική. Τό ποσοστό τών 

αρρένων στό εργατικό δυναμικό τής γεωργίας των ηλικιών άπό 20 ως 35, 

σύμφωνα μέ τήν απογραφή τού 1971, ανερχόταν ήδη στό 23% έναντι 52% 

οτίς ηλικίες άπό 55 ώς 65 καί 77% άπό 65 ετών καί πάνω. 'Εννιά χρό

νια μετά τήν τελευταία απογραφή, ή συμμετοχή τών αρρένων νεαρής ηλι

κίας στό εργατικό δυναμικό της γεωργίας ε ίναι , πολύ πιθανό αρκετά 

χαμηλότερη άπό εκείνη του 1971. 

2.4. Οΐ_Προοπτικές 

Μέ βάση τά διαθέσιμα στοιχεία καί τ ί ς προηγούμενες παρατηρήσεις 

μπορεί κανείς νά συμπεράνει, δτι δ βαθμός τών ανισοτήτων καί ι δ ι α ί 

τερα τών οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ τών περιφερειών τη"ς χώρας φαί

νεται νά βρίσκεται σέ υποχώρηση όχι μόνο μέ απόλυτη άλλα καί σημαντι

κή σχετική καλυτέρευση στή θέση τών περιφερειών. Τό θετικό αυτό απο

τέλεσμα, δμως, είναι συνέχεια όχι τόσο της γρηγορότερης αναπτύξεως 

τών φτωχότερων περιοχών άλλα, ένμέρει, της μειώσεως τοο πληθυσμού τους. 

"Αν καί ή τελευταία αυτή τάση έχει πρόσφατα επιβραδυνθεί καί υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις καί στοιχεία δτι σέ ορισμένες περιπτώσεις έχει αντισ

τραφεί τά τελευταία τρία χρόνια, παρόλα αυτά ή κάμψη τοο πληθυσμού έ

χει Φτάσει σέ τέτοιο σημείο, ώστε σέ ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις 

ή δημογραφική εtκóvα νά είναι ανησυχητική, δχι μόνο γ ι ά μερικές ορει

νές καί ήμιορεινέο περιοχές, πού στερούνται πόρων, άλλα γιά ολόκληρες 

περιφέρειες. 
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"Ενα ενθαρρυντικό, εντούτοις/ στοιχείο φαίνεται νά είναι τό γ ε 

γονός ότι άρχισαν, άπό πολλές απόψεις, νά δημιουργούνται προϋποθέσεις 

γιά την αποφασιστική συγκράτηση των δυσμενών τάσεων πού παρατηρήθηκαν 

οτό παρελθόν. *Η πιό αποτελεσματική πολιτική κινήτρων χαί περιφερεια

κής αναπτύξεως γενικότερα, πού ασκείται πρόσφατα, δ βαθμιαίος κορε

σμός των μεγάλων αστικών κέντρων, ή σταδιακή βελτίωση των οικονομικών 

καί γενικότερων κοινωνικών καί πολιτιστικών συνθηκών στην περιφέρεια, 

δημιουργούν προοδευτικά ισχυρότερα αντικίνητρα γιά τήν εγκατάσταση 

πληθυσμού καί δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα καί στή Θεσσαλονίκη καί 

ισχυρότερα κίνητρα γιά τή δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στίς περιφέ

ρειες . 

3. 01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3.1. Γενικά 

Ό προγραμματισμός γ ι ά τήν περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σέ 

πολύ αναπτυγμένες χώρες, όπου τό πρόβλημα έχει ποσοτικά περιορισμέ

νες καί γεωγραφικά πολύ εντοπισμένες διαστάσεις, παίρνει συνήθως τή 

μορφή οΜίπλΓίρώματος της γενικότερης αναπτυξιακής προσπάθειας καί κυ

ριότερο προσανατολισμό τήν αρωγή, μέ διάφορες μορφές, των περιοχών 

πού μειονεκτούν. 

Στή χώρα μας ιδιαίτερα, όπως φαίνεται άπό τή σύντομη ανάλυση 

του προηγούμενου τμήματος, ή έκταση του προβλήματος των περιφερεια

κών ανισοτήτων καί της δημογραφικής άποψιλώσεως στίς φτωχότερες π ε 

ριφέρειες είναι πολύ μεγαλύτερη. Ή έκταση τών περιφερειών πού υστε

ρούν, ò πληθυσμός τους καί οι πόροι πού συγκεντρώνονται εκεί, σέ σύγ

κριση μέ τή χώρα σαν σύνολο, είναι τόσο μεγάλα, ώστε κάθε προσπά

θεια νά στηρίξει κανείς τήν ανάπτυξη τους πάνω σέ μιά μόνιμη μετα

φορά πόρων άπό τήν υπόλοιπη χώρα σ'αυτές είναι όχι μόνο ανέφικτη άλ

λα καί οικονομικά αστήριχτη. 'Από τήν άλλη μεριά, τό γεγονός ότι 

εκτεταμένες περιφέρειες της χώρας υστερούν,αποτελεί ένα σοβαρό πρό-
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βλήμα άλλα καί παράλληλα μιαν ευκαιρία γ ιά τήν ανάπτυξη, γιατί έχουν 

ακόμη σημαντικό απόθεμα ανθρώπινων καί φυσικών πόρων, πού ή αποδοτι

κή αγιοποίηση τους μπορεί νά επιταχύνει την ανάπτυξη. Γιά τους λόγους 

αυτούς ò προγραμματισμός γ ιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί οργα

νικό καί πολύ σημαντικό κομμάτι τοϋ δλου αναπτυξιακού προγραμματισμού. 

'Αποσκοπεί στην προώθηση των βασικών επιδιώξεων, πού αναφέρθηκαν πιό 

πάνω, μέ δύο τρόπους: Πρώτο, στην οίκσνομική ανάπτυξη κάθε περιφέρειας 

ως συνόλου πάνω σέ βιώσιμη καί δσο γίνεται πιό αυτοδύναμη βάση καί, 

δεύτερο, στην αρωγή των περιοχών εκείνων πού είναι πολύ φτωχές σέ πό

ρους καί έχουν περιορισμένες δυνατότητες αναπτύξεως, ώστε ένα επίπεδο 

αναγκαίου πληθυσμού νά μπορεί νά παραμείνει έκει καί νά έχει ενα Ικα

νοποιητικό επίπεδο διαβιώσεως. 

3.2. OL^SSkiiÉS-^SlJÊ^y^ËiS-lSSj^iklH^S Ύ1^· τ ή ν Περιφερειακή 

Άνάπτυξτ] 

Ειδικότερα γ ιά τήν προώθηση της περιφερειακής αναπτύξεως πάνω 

σ'αυτές τ ί ς βάσεις ol κυριότερες κατευθύνσεις πολιτικής, πού πηγά

ζουν άπό τή συνδυασμένη θεώρηση τών βασικών επιδιώξεων τής πολιτι

κής γιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη, ol όποιες αναφέρθηκαν στό πρώτο 

τμήμα, καί των συγκεκριμένων συνθηκών πού επικρατούν, όπως δίνονται 

περιληπτικά στό δεύτερο τμήμα, είναι οι έξης: 

(1) Θά ενθαρρυνθώ συγκριτικά ψη-

M.TgJPgY^YiiltÓTIIig·, ΜΡ-ί. ΤΐΡ^^Ι^^Ηές,τα^^ρρυθμης βελτιώσεως της στό μέλ

λον, μέ εξαίρεση τ ί ς προβληματικές περιοχές, δπου αυτό δέν είναι πάν-

τα_δυνατό. 

Ή έμφαση σέ δραστηριότητες μέ συγκριτικά ψηλή παραγωγικότητα καί 

καλές προοπτικές παραπέρα αυξήσεως της καθίσταται αναγκαία τόσο άπό 

τ ί ς βασικές επιδιώξεις της πολιτικής γιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη όσο 

καί άπό τό στάδιο αναπτύξεως καί τή μορφή τών προβλημάτων, πού αντιμε

τωπίζει ή ελληνική οικονομία. 
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"Οπως σημειώθηκε πιό πάνω, μεγάλα πλεονάσματα εργατικού δυναμι-

κοϋ μέ τή μορφή της ανοικτής ανεργίας δέν υπάρχουν πιά στ ίς ελλην ι

κές περιφέρειες, ένώ καί n ανισότητα στο επίπεδο διαβιώσεως τ ε ί ν ε ι νά 

μειωθεί, ιδ ιαίτερα τά τελευταία χρόνια. "Ετσι, γ ι α τή συγκράτηση του 

πληθυσμού στην περιφέρεια, δέν άρκεΐ απλώς ή δημιουργία νέων θέσεων 

ανεξάρτητα άπό τό είδος καί τ ί ς συνθήκες απασχολήσεως καί τ ί ς προοπτι

κές επαγγελματικής ανόδου. *Η δημιουργία νέων θέσεων απασχολήσεως, σέ 

μονάδες ανειδίκευτης καί ημιεξειδικευμένης εργασίας, μπορεί νά απορρο

φήσει τυχόν πλεονάσματα εργατικού δυναμικού καί νά μειώσει τήν υποαπα

σχόληση. Γ ιά τή συγκράτηση δμως τοϋ πιό μορφωμένου, του πιό Ικανού καί 

του πιό νέου τμήματος τοϋ πληθυσμού στην περιφέρεια - πού ε ί ν α ι απαραί

τητο γ ι ά τήν ανάπτυξη της - χρειάζονται ευκαιρίες απασχολήσεως μέ πε

ρισσότερες απαιτήσεις άπό τόν εργαζόμενο άλλα καί καλύτερες προοπτικές, 

όχ ι μόνο γ ι ά τή βελτίωση της οίκονομικής του καταστάσεως άλλα καί γ ι ά 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Στην αντίθετη περίπτωση, άν ληφθεί 

υπόψη ή έντονη τάση τών νέων γ ι ά σπουδές, o l περιφέρειες θά εξακολου

θήσουν νά χάνουν πληθυσμό, ιδ ιαίτερα ανάμεσα στους νέους μέ τά περισ

σότερα προσόντα καί φιλοδοξίες. 

(2) Οά,δοθεΐ Ιδ ιαίτερη έμφαση καί ενθάρρυνση σέ αυτόχθονες πρω

τοβουλίες, χωρίς νά παρεμποδιστεί ή,,Τά\άπτυ^]]_δρασττ3ριοτήτων μέ πρωτο

βουλία καί κέντρα αποφάσεων έκτος της_περιφέρειας. 

Μιά άπό τ ί ς καλύτερες διεξόδους γ ι ά τή συγκράτηση του πιό Ικα

νού καί φιλόδοξου μέρους του πληθυομοϋ σέ κάθε περιφέρεια ε ί ν α ι ή ε ν 

θάρρυνση της τοπικής πρωτοβουλίας στον επιχειρηματικό τομέα. Ή βαθ

μ ι α ί α δημιουργία αυτοχθόνων πυρήνων επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 

καί δραστηριότητας στίς περιφέρειες ή, πάντως, ή αξιόλογη συμμετοχή 

του τοπικού πληθυομοϋ στίς δραστηριότητες αυτές, έκτος άπό τ ί ς δη

μιουργούμενες ευκαιρίες γ ι ά ενδιαφέρουσα καί αποδοτική απασχόληση, 

εξασφαλίζει τ ί ς προϋποθέσεις γ ι ά τή συνεχή ανανέωση τών παραγωγικών 

μονάδων σέ κάθε περιφέρεια καί γ ι ά τήν επιτυχή προσαρμογή τους στίς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. "Ετσι περιορίζεται ό κίνδυνος οικονομικής 

καί δημογραφικής παρακμής, κάθε φορά πού ο*ι συνεχείς μεταβολές στή 
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σύνθεση της παράγωγης καί της ανταγωνιστικότητας οδηγούν στή βαθμι

αία εγκατάλειψη ορισμένων δραστηριοτήτων χωρίς τήν έγκαιρη υποκατά

σταση τους άπό άλλες. 

Μέ τήν έννοια αυτή χρειάζεται επίσης προσοχή στην επιλογή γιά 

τήν εγκατάσταση μεγάλων μονάδων πού ελέγχονται ή επηρεάζονται σημαν

τικά άπό τό δημόσιο. Τέτοιες μονάδες συμβάλλουν θεαματικά καί απο

φασιστικά στην τόνωση της οικονομικής ζωής στίς περιφέρειες καί δη

μιουργούν πολύ ευνοϊκό κλίμα προσδοκιών. Πρέπει όμως παράλληλα νά 

καταβάλλεται ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια γ ιά τή.βαθμιαία ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, μέ βάση τους τοπικούς παράγοντες, καί γ ι ά τή διαφορο

ποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, γ ι ά νά αποφευ

χθεί ή στασιμότητα,πού θά ήταν αναπόφευκτη ύστερα άπό τή δημιουργία 

τέτοιων μονάδων,καί οι κίνδυνοι καθιζήσεως της περιοχής, δταν γιά 

κάποιο λόγο οι μονάδες αυτές μπουν στή φάση της παρακμής. 

(3) Θά ληφθεί ειδική φροντίδα, ώστε οί μεγάλες μονάδες καί 

ιδιαίτερα αυτές πού προκαλούν μεγάλη όχληση στό περιβάλλον^ νά 

παίρνουν τά αναγκαία μέτρα καί νά εφοδιάζονται μέ τόν αναγκαίο 

εξοπλισμό καί τά κατάλληλα μέσα γ ιά τήν προστασία τοΟ περιβάλλον

τος. Περιοχές καί αστικά κέντρα πού στερούνται τά αναγκαία μέσα 

γιά τήν κατάλληλη λειτουργία τέτοιων μονάδων θά ά\απτυχθουν μέ βά

ση, κατά προτίμηση, μικρές καί μεσαίες μονάδες πού νά δημιουργούν 

μικρότερη όχληση στό περιβάλλον. 

*0 πληθυσμός σ'δλη τή χώρα γίνεται όλο καί περισσότερο ευαί

σθητος γύρω άπό τά προβλήματα της οχλήσεως του περιβάλλοντος. Μιά 

χλιαρή πολιτική σ 'δ,τ ι άφορα τά κατάλοιπα καί τ ί ς επιδράσεις της 

βισμηχανοποιήσεως στό περιβάλλον δημιουργεί τόν κίνδυνο, στίς πε

ριφέρειες, νά ενισχυθεί ή αρνητική στάση έναντι της εγκαταστάσεως 

βιομηχανικών μονάδων, ή οποία ήδη συναντάται σέ ορισμένες περιπτώ

σεις καί προκαλεί τή δημιουργία κλίματος αντίθετου προς τή βιομηχα

νική ανάπτυξη. Βεβιασμένες αποφάσεις γ ιά εγκατάσταση μονάδων σέ 

περιοχές πού δέν διαθέτουν τά ελάχιστα αναγκαία μέσα μπορεί μακρο

χρόνια νά αποβούν αντιαναπτυξιακές. 
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(4) θά δοθεί έμφαση στη βελτίωση της αναγκαίας υποδομής σ τ ι ς 

περιφέρειες καί Ιδ ιαίτερα σ 'εκε ίνες τ ί ς περιοχές τους, oL όποιες 

έχουν άμεση σχέση μέ την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων. 

01 δύσκολες συνθήκες ζωής στην πρωτεύουσα καί στη Θεσσαλονίκη 

καί ή έντονη πίεση της κοινής γνώμης, γ ι ά αποθάρρυνση της βιομηχανι

κής συγκεντρώσεως στην πρώτη m i γ ι ά ελεγχόμενη επέκταση τών δραστη

ριοτήτων στή δεύτερη, δημιουργούν ήδη ευνοϊκές προϋποθέσεις γ ι ά στρο

φή τών επιχειρήσεων σέ εγκατάσταση μονάδων στην επαρχία. "Ετσι προο

δευτικά σημαντικότερος παράγοντας γ ι ά τήν ανάπτυξη της βιομηχανίας 

στ ίς περιφέρειες γ ίνεται ό χ ι μόνο ή προσπάθεια μέ θετ ικά καί άμεσα 

κίνητρα - καί αντίστοιχα αντικίνητρα γ ι ά τά μεγάλα κέντρα - νά π ε ι 

σθεί ò επιχειρηματικός κόσμος νά προτιμήσει σάν τόπο εγκαταστάσεως 

τ ί ς περιφέρειες, άλλα καί ή βελτίωση της υποδομής στην περιφέρεια, 

γ ι ά νά μπορεί νά υποδεχτεί τ ί ς νέες μονάδες χωρίς σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις γ ι 'αύτές καί χωρίς τή δημιουργία άμεσων προβλημάτων π ε ρ ι 

βάλλοντος. Ή έμφαση πού δ ί ν ε τ α ι οτήν ανάπτυξη της υποδομής πηγάζει 

καί άπό τή συνειδητοποίηση του γεγονότος, ό τ ι αντικείμενο τών κ ι ν ή 

τρων θά ε ί ν α ι ή υπερνίκηση τών δυνάμεων της αδράνειας, πού δέν ε υ 

νοούν τήν περιφέρεια, καί του αυξημένου κόστους, πού συνεπάγονται 

ή έλλειψη εξωτερικών οικονομιών καί oL αναπόφευκτες δυσκολίες, ο ι 

οποίες συ\χχ\πώνται στά αρχικά στάδια κάθε νέας προσπάθειας, καί όχ ι 

ή αναπλήρωση πάνω οέ μόνιμη βάση του αυξημένου κόστους πού οφείλεται 

στην έλλειψη βασικής υποδομής. 

(5) * Η περ ̂ φερε^ακή^,άνν^υξη^θ^οτηρ^τεΐ ,όλο^^ ί ^περισσότερο 

σ τ ί ς άποκεντρωμένεξ άρμοδιότητες__τών κρατικών οργάνων αφενός καί στή 

επ;ενή συνερ^^ία_μέ_τίς παραγωγικές τάξε ις σέ..κάθε_περιφέρεια^αφετέ

ρου. 

*Η άμεση ανάμειξη τών τοπικών παραγόντων στή διαμόρφωση καί 

εκτέλεση τών αποφάσεων καί τήν προώθηση της περιφερειακής αναπτύ

ξεως γενικά ε ί ν α ι πάρα πολύ χρήσιμη. Μέ τ ί ς γνώσεις τών τοπι

κών προβλημάτων καί δυνατοτήτων πού διαθέτουν ο ι παράγοντες αυτοί, 
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μποροϋν νά ^ταοτήσουν την άναπτυξιακή πολιτική πιό αποτελεσματική. 

'Επιπλέον οι αντίστοιχοι ρόλοι πού δημιουργούνται γιά τά τοπικά στοι

χεία παρέχουν θαυμάσιες ευκαιρίες γ ιά ανάπτυξη της προεκοπικότητας 

τών ατόμων, ol όποιες αποτελούν πολύ σημαντικά αντικίνητρα γιά τή με

τανάστευση. 

Ή αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων τοϋ κράτους οτό πεpupεpειaκó 

καί τοπικό επίπεδο, πού βρίσκεται σέ εξέλιξη, είναι επίσης απαραίτη

τη, όχι μόνο γ ι α τ ί οι τοπικές αρχές καί τά στελέχη της διοικήσεως 

στην περαρέρεια έχουν πιό άμεση αντίληψη τών προβλημάτων καί των δυ

νατοτήτων, άλλα καί γιατί ή στελέχωση καί ή αποδοτικότητα τών κεντρι

κών υπηρεσιών δέν βρίσκεται στό επίπεδο πού θά τους επέτρεπε Ικανο

ποιητική εποπτεία καί αποτελεσματική προώθηση της περαρερειακης ανα

πτύξεως. 

( 6 ) Οάάποφευχθοϋν μέτρακαί άπαιράοΈΐς^πού μπορεί νά έχουν 

Ικανοποιητικά ή καί εντυπωσιακά άμεσα αποτελέσματα^ άλλα πού υπάρ

χει οαχρής προοπτική__νά, δημιουργήσουν προβλήματα καί προο^άμματα γ ιά 

τη ν_ παραπέρα ανάπτυξη στό μέλλον. 

*Η πρόσρατη εμπειρία τόσο στην "Ελλάδα όσο καί ο τ ί ς άλλες χώρες 

έχει δείξει, οτ ι ή προσπάθεια αναπτύξεως κάθε περιοχής θά έπρεπε νά 

είναι ανάλογη μέ τόν πληθυσμό καί τους πόρους της καί τή δεκτικότητα 

της στην αλλαγή καί τήν ανάπτυξη. *Η εγκατάσταση μεγάλων βιομηχανικών 

μονάδων ή συγκροτημάτων οτίς «περιοχές πού είναι κυρίως αγροτικές ή ή 

εκμετάλλευση τών διαθέσιμων πόρων μέ υπερβάλλοντα ρυθμό θά είναι ή ε

ξαίρεση. Θά αναλαμβάνονται μόνο στίς περιπτώσεις, όπου μιά προσεκτι

κή εξέταση θά έδειχνε, ότι τά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας ενέργειας 

υπερτερούν τών μειονεκτημάτων της. 

(7 ) * Η_δραστηριότητα γιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη θά κατανέμε

ι^- ^6_χωρο, στό χρόνο καί στού^ τομείς TTJC, ^Ικονομίας μέ τ έ τ ο ι ο τ ρ ό -

ιτο,ώοτε νά επιτυγχάνεται η ελάχιστη^ο 0^^^, 1?.JBÜ §2LSlv2a_^SIK a i^ 

γ ιά τήν άποτελεοματ ικότητα_τών σχετικών ενεργέ ιών». Μ id 61. αοπορά των δρα-

στηρισν^τωνσέ: μεγάλη εκταστ|( μέ τήν ελπίδα ότι θά ανυψώσουν τό επίπε-

& 



6ο £ωης όλων τών τμημάτων της χώρας ̂ ^^τόχρσνοι^ο^_μΓΐορ€:ϋ ^ _ Ayoçtié— 

^£ESLJ^ÜjQA_eΓναι <^τελεοτιατική. 

Λεπτομέρειες γιά τη* χωροταξική πολιτική δίνονται στό μέρος 

πού ακολουθεί. 

3.3. * Η Κατανομή, yfjg .jjjpaoniafo lag^ ί kÉJEU^ JÈSS^SSÊ. kSStSU -, 1^S5BJË3 
ojo_)ßQo 

3 ·3 . 1 . .fjcjreuouoa >^^_Περιφε^ειακά_Κέντρα_ 'Αναπτύξεως 

Μιά συνεχής προσπάθεια θά αναληφθεί γ ιά τη* σταδιακή αποκέντρω

ση όλων εκείνων τών λειτουργιών της δημόσιας διοικήσεως, οι όποιες 

έχουν τοπικό ή περιφερειακό ενδιαφέρον. Ή λειτουργία της κεντρικής 

διοικήσεως στην 'Αθήνα θά περιοριστεί σταδιακά στό ρόλο του κέντρου 

επιτελικών υπηρεσιών γιά τή χάραξη πολιτικής, πού ή εφαρμογή της θά 

ανατίθεται, σέ όλο καί πιό μεγάλη έκταση, στους αποκεντρωμένους φο

ρε ίς , στίς περιφέρειες. *Η πολιτική αυτή, σέ συνδυασμό μέ τήν πολι

τική της σταδιακής άποθαρρύνσεως της βιομηχανικής επεκτάσεως στην 

'Αθήνα, παρέχει τήν ελπίδα ότι θά συμβάλει ουσιωδώς στην επιβράδυνση 

της μεγεθύνσεως της πρωτεύουσας. 

"Αν καί ή Θεσσαλονίκη έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα στό παρελθόν, 

τό σημερινό της μέγεθος δεν δικαιο/ογεΐ τό είδος της περιοριστικής 

πολιτικής στίς λειτουργίες καί στή μεγέθυνση πού υιοθετούνται γιά 

τήν 'Αθήνα. "Εχει γίνει παραδεκτό ότι ή Θεσσαλονίκη έχει ακόμη ση

μαντικά περιθώρια αναπτύξεως καί στην περίπτωση της ή έμφαση θά δο-, 

θεΐ στην αποτελεσματική οργάνωση καί στον έλεγχο τής παραπέρα αναπτύ

ξεως, ώστε νά περιοριστούν στό ελάχιστο τά προβλήματα. 

'Αναφορικά μέ τά άλλα αστικά κέντρα, προτεραιότητα θά δοθεί στην 

ανάπτυξη της τεχνικής καί τής κοινωνικής υποδομής σέ έναν περιορισμέ

νο αριθμό σημαντικών περιφερειακών κέντρων. Θά διατεθούν πόροι ε κ ε ί , 

σέ έκταση πού νά εξασφαλίζεται ή αποτελεσματικότητα τής αναπτυξιακής 

προσπάθειας. Γιά τά προσεχή χρόνια θά επιλέγουν γύρω οτά δέκα κέντρα, 
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γιά τά οποία ή προσπάθεια αναπτύξεως θά είναι εντατική. Είδικότερα 

οι πόλεις της Πάτρας, το(5 Βόλου, της Λάρισας, του 'Ηρακλείου, τής 

Καβάλας, της Κοζάνης, της Πτολεμαιδας και τών Ιωαννίνων έχουν ήδη 

επιλεγεί ώς κέντρα εντατικής περιφερειακής αναπτύξεως (πόλοι αναπτύ

ξεως) . Γιά τή Θράκη, τή Δυτική Κρήτη, τήν "Ηπειρο καί τή Νοτιοδυτι

κή Πελοπόννησο θά εκπονηθούν μελέτες γιά τήν επιλογή των κέντρων, 

πού σέ μεταγενέστερο στάδιο θά αποτελέσουν πόλους αναπτύξεως. 

%Η ανάπτυξη της βασικής υποδομής γ ιά τ ί ς ι-^πχφορές καί τ ί ς επι

κοινωνίες εθνικής καί διεθνούς σημασίας θά σχεδιαστεί, όχροΰ ληφθούν 

υπόψη ή γεωγραφική θέση καί ή σχετική σπουδαιότητα των πιό πάνω άνα-

Κι,υξιακών πόλων. 

3.3.2. Μεσαίες καί Μικρές_ΠΟλεις 

'Εκτός άπό τό μικρό αριθμό των περιφερειακών πόλων αναπτύξεως 

πού αναφέρθηκαν στό προηγούμενο μέρος, θά αναληφθεί μ ι ά έντονη προ

σπάθεια γιά τήν ενίσχυση τής κοινωνικής καί τεχνικής υποδομής σ'ένα 

μεγάλο αριθμό επαρχιακών πόλεων, ώστε νά είναι σέ θέση νά υποδεχτούν 

μιά σημαντική αύξηση τής δραστηριότητας τόσο στή βιομηχανία δσο καί 

στους άλλους τομείς. 

3.3.3. Βιο^^ανία καί _Τρυρισμός 

Γιά τή βελτίωση τής κατανομής τής βιομηχανικής δραστηριότητας, 

θά ενταθούν τά περιοριστικά μέτρα γ ιά τήν εγκατάσταση καί τήν πέρα 

άπό ένα δριο επέκταση των βιομηχανιών μεγάλης οχλήσεως στην ευρεία 

περιφέρεια της 'Αθήνας. Θά ενθαρρυνθεί έντονα ή εγκατάσταση νέων 

μονάδων στίς επαρχίες καί σέ ορισμένη έκταση, ή μεταφορά προς αυ

τές βιομηχανικών μονάδων άπό τήν 'Αθήνα/μέ τή βοήθεια ενός κατάλλη

λου συστήματος κινήτρων καί μέ τή δημιουργία βιομηχανικών περιοχών. 

'Εκτός άπ'αύτά/θά προωθηθούν ακόμη περισσότερο τά προγράμματα γιά 

τήν τεχνική καί επαγγελματική εκπαίδευση καί γ ιά τή βελτίωση τής τ«4-

ραγωγικότητας, τόσο στους περιφερειακούς πόλους αναπτύξεως όσο καί 

στά άλλα αστικά κέντρα τών περιφερειών. 
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"Οσον άφορα τον τουρισμό καί τήν αναψυχή γενικότερα, ή πολιτική 

συνίσταται ,στό νά επιδιωχθεί ή διάκριση των σχετικών περιοχών τής χώ

ρας σέ διάφορες κατηγορίες ι καί ιδιαίτερα σέ περιοχές γιά τουρισμό 

καί αναψυχή του άοτικοο πληθυσμού, σέ περιοχές γιά. τουρισμό καί ανα

ψυχή 'Ελλήνων καί ξένων τουριστών κλπ. 

3.4. * Η _ Πολιτ ική Κι νίτρων 

3.4.1. *Η^Ε^έ^ι§3_τ3ς_Πολιτικ3ςJSi^^p^_yj^î^_n§£i^p^ιακτ^ 

'Ανάπτυξη, 

*Η πολιτική κινήτρων γ ι ά τήν περιφερειακή ανάπτυξη μέχρι τό L970 

έκανε διάκριση ανάμεσα στό κέντρο - τήν 'Αθήνα ή τό νομό 'Αττικής -

καί τήν υπόλοιπη χώρα, μέ μιά πρόσθετη μικρή διαφοροποίηση σέ όφελος 

της νησιωτικής χώρας. Τά κίνητρα αφορούσαν κατά. κύριο λόγο τή βιομη

χανία - τους τομείς μεταποιήσεως καί μεταλλείων-όρυχείων - καί ήταν 

κίνητρα φορολογικής (φορολογικές απαλλαγές)* δασμολογικής (ατέλεια 

στην ε6σαγωγή μηχανών εξοπλισμού) καί λειτουργικής (μειωμένοι συντε

λεστές φόρου κύκλου εργασιών καί ασφαλιστικών είσφορων) φύσεως, καθώς 

επίσης καί κίνητρα πού λάβαιναν τή μορφή της προτιμήσεως των επαρχια

κών επιχειρήσεων στίς κρατικές προμήθειες. 

Ουσιαστική ισχυροποίηση καί επέκταση των βιομηχανικών κινήτρων 

άρχισε μετά τό 1970. Τότε έγινε ή διαίρεση της χώρας σέ τρεις περιο

χές κινήτρων, Α, Β καί Γ (μέ τό Ν.Δ. 1078/71), καί λίγο όργότερα δη

μιουργήθηκε καί τέταρτη περιοχή, ή Δ (μέ τό Ν.Δ. 1377/73). Τά νέα κ ί 

νητρα, πού καί πάλι ήταν,κατά κύριο λόγο, φορολογικής καί λειτουργικής 

φύσεως, άλλα καί χρηματοπιστωτικά, κλιμακώθηκαν μέσα στίς περιοχές αυ

τές, ενισχύοντας περισσότερο τ ί ς πιό απομακρυσμένες άπό τό κέντρο π ε 

ριφέρειες (περιοχή κινήτρων Δ). 

Τό 1976 δημιουργήθηκε καί πέμπτη περιοχή, Ε, ή οποία αφορούσε 

όχι μόνο τή βιομηχανία, άλλα καί τόν τουρισμό καί τή γεωργία (Ν.289/76), 

όπου δόθηκαν ακόμη πιό Οσχυρά κίνητρα καί όπου, γ ιά πρώτη φορά, δόθηκε 

κρατική επιχορήγηση γιά επενδύσεις σέ νέες βιομηχανικές κτιριακές εγκα-
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ταατάσεις. Ό κύριος λόγος γ ιά τήν επιπλέον ενίσχυση των περίφερε ια

χών κινήτρων ήταν, να βοηθήσει τ Le περιοχές πού έχαναν πληθυσμό μέ 

ψηλό ρυθμό. 

"Ενα νέο κίνητρο ενισχύσεως των βιομηχανικών επενδύσεων θεσπί

στηκε τό 1978 (Ν. 849/78). Τό κίνητρο αυτό, πού κλιμακώνεται μεταξύ 

των περιοχών Γ, Δ καί Ε, είναι ή άτοκη μακροπρόθεσμη δανειακή ενίσχυ

ση, ή οποία δίνεται εναλλακτικά, αντί της αφορολόγητης κρατήσεως γιά 

τήν επένδυση κατά τήν επιλογή του επενδυτή. 'Επίσης μέ τό Ν. 849/78 

διευρύνθηκε ή περιοχή Ε καί εξουσιοδοτήθηκε τό 'Υπουργικό Συμβούλιο 

νά προχωρήσει μέ πράξεις του σέ υποδιαιρέσεις των περιοχών Γ, Δ καί 

Ε,μέ κλιμάκωση των κινήτρων (άτοκη δανειακή ενίσχυση καί επιδότηση 

επιτοκίου έντοκων δανείων) μΐσα στίς περιοχές αυτές. 'Ακόμη δόθηκε 

ή δυνατότητα στό 'Υπουργικό Συμβούλιο νά διαφοροποιεί τά κίνητρα αυ

τά μεταξύ βιομηχανικών κλάδων. Τέλος, γιά πρώτη φορά; μέ τόν Ιδιο 

νόμο, δόθηκαν κίνητρα γιά τήν ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας, γιά 

τήν εξοικονόμηση ενέργειας καί γ ι ά τόν περιορισμό της μολύνσεως του 

περ ιβάλλοντος. 

Παράλληλα μέ τήν παροχή κινήτρων περιφερειακής αναπτύξεως προ

στέθηκε καί ò θεσμός των βιομηχανικών περιοχών. 

*Η προσπάθεια δημιουργίας βιομηχανικών περιοχών ξεκίνησε τό 1965, 

όταν θεσπίστηκε ò Ν. 4458, βάσει του οποίου τό έργο τής δημιουργίας, 

οργανώσεως χαί εκμεταλλεύσεως τους ανατέθηκε στην Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ). Ή προσπάθεια αυτή πέρασε άπό διάφο

ρα στάδια κατά τήν αναζήτηση καλύτερων τρόπων γιά τή μείωση τών καθυ

στερήσεων καί τήν αύξηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής αυτής. 

Ό Ν. 742/77 προβλέπει 28 βιομηχανικές περιοχές σ'όλη τή χώρα, άπό τ ί ς 

όποιες μόνο οκτώ λειτουργούν σήμερα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. "Ο

πως φαίνεται επίσης άπό τά στοιχεϋα πού παρατίθενται στον Πίνακα 4, 

μέ εξαίρεση τή Θεσσαλονίκη καί σέ μικρότερη έκταση τό Βόλο καί τό 

'Ηράκλειο, οι υπόλοιπες βιομηχανικές περιοχές, πού λειτουργούν, βρί

σκονται σέ πολύ αρχικό στάδιο αναπτύξεως. 
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Πίνακας 3 

Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. ) κατά Περιφέρειες καί Νομούς 

Περιφέρειες καί νομοί 
πού διαθέτουν ΒΙ.ΠΕ. 

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛ

ΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ 

1.1 . Ν. 'Αττικές 

1.2. Ν. Φθιώτιδας 

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ 

Ι1ΑΚΕΔ0ΝΙΑ 

2 . 1 . Ν. Θεσσαλονίκης 

2 . 2 . Ν. Κιλκίς 

2 . 3 . Ν. Πέλλας 

' 1 Ν. ^Λωμινας 

Βιομηχανικές 
περιοχές 
(ΒΙ.ΠΕ.) 

1. Α τ τ ι κ ή ς 

2. Λαμίας 

3 . Θεσσαλονίκης 

4. Κιλκίς 

5. "Εδεσσας 

6. Φλώρινας 

Κατάσταση 
ΒΙ.ΠΕ. 

Θεσμοθετημένη 

Όριοθετημένη 

Σ έ _ λ ε ι τ ο ^ ^ ί α 

* Οριοθετημένη 

Θεσμοθετημένη 

'Οριοθετημένη 

Συνολική 
έκταση 9 

(1000 ΜΓ) 

1.500 

9.000 

957 

-

1.090 

3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΔΥ-

ΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

3 . 1 . 

3 .2 . 

3 .2 . 

3 . 3 . 

3.4. 

3 .5 . 

3.6 

3 .7 . 

3 .7 . 

Ν. Κορίνθου 

Ν. 'Αχαΐας 

Ν. 'Αχαΐας 

Ν. 'Ηλείας 

Ν. Μεσσηνίας 

Ν. 'Αρκαδίας 

Ν. Λακωνίας 

Ν. Αιτωλοακαρ
νανίας 

Ν. Αιτωλοακαρ
νανίας 

4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

4 . 1 . 

4 . 2 . 

Ν. Λάρισας 

Ν. Μαγνησίας 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 

12. 

1 3 . 

14. 

15. 

16. 

17. 

Κορίνθου 

Πάτρας 

Αίγ ίου 

Πύργου 

Καλαμάτας 

Τριπόλεως 

Σπάρτης 

Μεσολογγ ίου 

'Αγρινίου 

Λάρισας 

Βόλου 

Θεσμοθετημένη 

Σέ λε ιτουργία 

Θεσμοθετημένη 

Θεσμοθετημένη 

'Οριοθετημένη 

'Οριοθετημένη 

Θεσμοθετημένη 

Όριοθετημένη 

Όριοθετημένη 

Όριοθετημένη 

Σέ λε ιτουργία 

-

4.050 

-

-

2.400 

1.200 

-

1.300 

1.500 

2.500 

3.460 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Περιφέρειες κ α ί νομοί 
πού διαθέτουν ΒΙ.ΠΕ. 

ΑΝΙΑΊΌΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

5 . 1 . Ν. 

5.2. Ν. 

5 . 3 . Ν. 

ΚΡΗΤΗ 

6 . 1 . Ν. 

6 . 2 . Ν. 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

7 . 1 . Ν. 

7 . 2 . Ν. 

7 . 3 . Ν. 

7 . 4 . Ν. 

ΘΡΑΚΗ 

8 . 1 . Ν. 

8 . 2 . Ν. 

8 . 3 . Ν. 

Καβάλας 

Δράμας 

Σερρών 

'Ηρακλείου 

Χανίων 

' Ιωαννίνων 

Πρέβεζας 

Θεσπρωτίας 

"Αρτας 

Ξάνθης 

Ροδόπης 

"Εβρου 

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

Βιομηχανικές 
π ε ρ ι ο χ έ ς 
(ΒΙ.ΠΕ.) 

18. Καβάλας 

19. Δράμας 

20. Σερρών 

21. 'Ηρακλείου 

22. Χανίων 

23. 'Ιωαννίνων 

24. Πρέβεζας 

25. Ηγουμενίτσας 

26. "Αρτας 

27. Ξάνθης 

28. Κσμοτινης 

29 'Αλεξ/λεως 

— 

Κατάσταση 
ΒΙ.ΠΕ. 

Σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 

Σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 

Όριοθετημένη 

Σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 

Όριοθετημένη 

'Οριοθετημένη 

'Οριοθετημένη 

'Οριοθετημένη 

Θεσμοθετημένη 

Σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 

Σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 

Όριοθετημένη 

— 

Συνολική 
έκταση _. 
(1000 ντ} 

2.080 

2.250 

1.200 

1.472 

370 

1.950 

2.000 

1.120 

-

970 

4.400 

1.900 

— 

Πηγΐ]: ΕΤΒΑ καί Νομοθεσία Κινήτρων Περιφερειακής 'Αναπτύξεως. 

1. Πρόκειται γ ιά τή δημιουργία Βιοτεχνικού Κέντρου στην 
περιοχή Κολοκυνθούς (χώρος εργοστασίου πρώην Λαναρα-
Κύρτση). 

_ ">1 — 



Πίνακας_4 

Στοιχεία Βιομηχανικών Ρερισχων πού Λειτουργούν 

Βιομηχανική 
περιοχή 

Θεσσαλονίκης 

Βόλου 

ί^ιακλείου 

Πάτρας 

Κχβάλας 

Κομοτινής 

Ξάνθης 

Δράρας 

Σύνολο 

' Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
π ο ύ αγόρασαν 
βιομηχανικά 
γήπεδα 

74 

67 

88 

20 

6 

33 

36 

29 

353. 

' Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
πού λειτουργούν 
ή βρίσκονται 
ύπό εγκατάσταση 

45 

43 

47 

2 

1 

13 

22 ' 

21 

194 

'Απασχολού
μενα άτομα 

5.700 

3.300 

2.000 

30 

40 

580 

300 

756 

12.706 
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Στον τομέα του τουρισμού, όπου τα κίνητρα πού δίνονται είναι 

Φορολογικά, λειτουργικά καί χρηματοπιστωτικά, ή περιφερειακή τους 

διαφοροποίηση έγινε τό 1972 μέ τό Ν.Δ. 1313. "Οπως και γ ι ά τη" βιο

μηχανία,δημιουργήθηκαν τρεις περιοχές,ή Α, ή Β καί ή Γ, καθώς καί 

ή περιοχή Δ, ή οποία όμως ποτέ δέν ενεργοποιήθηκε. 'Αργότερα, μέ 

τό Ν. 289/76, προστέθηκε καί ή περιοχή Ε. 

Λόγω της διαφορετικής φύσεως του τουρισμού, σέ σύγκριση μέ 

τή βιομηχανία, οι περιοχές κινήτρων τοο τουρισμοο έκτος από τήν πε

ριοχή Ε είναι διαφορετικές από τ ί ς αντίστοιχες περιοχές βιομηχανι

κών κινήτρων. Κατά τή διάρκεια τη"ς περιόδου 1968-1974 ,ή πολιτική 

πού εφαρμόστηκε στά πλαίσια του νομικοί) καθεστώτος,πού μόλις περι

γράφτηκε, στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο σέ ένα σύστημα ελεγχόμενο από 

τόν EOT, πού προέβλεπε συνηγορία του γιά κάθε επένδυση καί χρηματο

δότηση τών επενδύσεων άπό τό τραπεζικό σύστημα μέ ευνοϊκούς όρους 

καί κρατική εγγύηση. 

'Από τό 1975 τό σύστημα έχει αλλάξει δραστικά. Τά μεγέθη τών 

πιστώσεων στον τουρισμό έχουν πολύ μειωθεί καί ή επιλογή γ ιά τή χρη

ματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων γίνεται μέ τραπεζικά κριτήρια 

άπό τραπεζικούς φορεϋς καί χωρίς τήν εγγύηση του δημοσίου (έκτος άπό 

τήν περιοχή Ε, όπου τό σύστημα της κρατικής εγγυήσεως επανήλθε πρόσ

φατα) . Οι τουριστικές επενδύσεις δέν ενισχύονται ούτε μέ επιχορηγή

σεις γ ιά κτιριακές εγκαταστάσεις του Ν. 289/76, ούτε μέ άτοκες δανει

ακές ενισχύσεις του Ν. 849/78, πού θεωρούνται οί πιό γενναιόδωρες 

μορφές παροχών τοο όλου συστήματος τών κινήτρων. 

3.4.2. ^_1Ι^ύ^..Σύστ^μα^Κινήτβων 

3.4 .2 .1 . Γενικά 

"Ενα νέο σύστημα περιφερειακών κινήτρων βρίσκεται στό τελικό 

στάδιο της επεξεργασίας του. Συνεπώς, μέρος άπό ό,τι ακολουθεί, θά 

έχει σύντομα ιστορική μόνο σημασία. 'Εφόσον όμως τό νέο αυτό σύστημα 

δέν είναι ακόμη στην τελική επίσημη μορφή του, τό καλύτερο πού μπορεί 
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νά γ ί ν ε ι έδώ είναι η σύντομη περιγραφή του παρόντος συστήματος καί 

ή άνσχρορά στα πιό σημαντικά σημεία, οτά οποία τό νέο σύστημα εϊναι 

πιθανό νά διαφέρει. 

Τά κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως, πού ισχύουν σήμερα, αφο

ρούν τους φορείς τών έξης τομέων καί δραστηριοτήτων: 

α. της μεταποιήσεως (βιομηχανικές καί βιοτεχνικές επιχειρήσεις)", 

β. τών μεταλλείων-όρυχείων, 

γ. του τουρισμού, 

δ. τών ναυτιλιακών επιχειρήσεων κάτω άπό ορισμένες προϋποθέσεις 

(ευρείας μετοχικής βάσεως, Ιδιαίτερα μέ συμμετοχή προσώπων άπό 

τήν περιοχή πού θά εξυπηρετεί ή ναυτιλιακή επιχείρηση), 

ε. ορισμένων γεωργικών καί κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων μόνο στην 

περιοχή Ε, 

στ. eoo εργατικού δυναμικού (κίνητρα ενισχύσεως της κινητικότητας), 

ζ. ορισμένων συλλογικών δραστηριοτήτων πού αποσκοπούν<στην τοπική 

ανάπτυξη. 

3.4.2.2. Βιομηχαν ία-Βιοτεχν ία 

*Η χώρα έχει διαιρεθεί σέ πέντε περιοχές κινήτρων, τ ί ς Α, Β, Γ, 

Δ καί Ε. 'Εκτός άπό ορισμένες ειδικές περιπτώσεις (π.χ. περιορισμό 

οχλήσεων περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας), δέν παρέχεται κανέ

να κίνητρο γιά τήν περιοχή Α. 'Επενδύσεις στίς περιοχές Β ώς Ε είναι 

δυνατό νά βοηθηθούν σέ βαθμό πού γίνεται Ισχυρότερος άπό τήν περιοχή 

Β στην περιοχή Ε. *Η τελευταία περιοχή, πού απολαμβάνει τά ισχυρότε

ρα κίνητρα, καλύπτει τ ί ς φτωχότερες παραμεθόριες περιοχές της χώρας. 

Γιά τή βιομηχανία καί τή βιοτεχνία τό υπουργικό συμβούλιο, 

κάνοντας χρήση του δικαιώματος πού τοϋ παρέχει ò Ν. 849/78, προχώ

ρησε στην παραπέρα γεωγραφική διαφοροποίηση τών περιοχών κινήτρων Γ, 

Δ καί Ε, δημιουργώντας τέσσερις ύποπερισχές στην περιοχή Γ,πέντε ύπο-
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περιοχές στην περιοχή Δ καί έξι ύποπεριοχές στην περιοχή Ε. Προχώρη

σε επίσης στή διαφοροποίηση τών βιομηχανικών κλάδων σέ τέσσερις κα

τηγορίες, δηλαδή τους κλάδους ψηλής, μέσης καί χαμηλής ενισχύσεως καί 

τους υπόλοιπους κλάδους μέ τό ακόμη χαμηλότερο επίπεδο ενισχύσεως. *Η 

π ιό πάνω διαφοροποίηση πραγματοποιήθηκε, άφοϋ ελήφθησαν υπόψη ol μελ

λοντικές προοπτικές των διάφορων κλάδων καί ύπσκλάδων, ο Ι δυσκολίες 

πού αντιμετωπίζει κάθε κλάδος από τόν ξένο ανταγωνισμό, καθώς επίσης 

καί τό στάδιο αναπτύξεως τους. Σέ γενικές γραμμές προϊόντα πού ανή

κουν στους σχετ ικά μή αναπτυγμένους άλλα μέ καλές προοπτ ικές κλάδους 

των χημικών, μεταλλουργικών καί τής μηχανουργίας μπορούν νά λάβουν 

τήν ψηλότερη ενίσχυση, ενώ ή δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα 

καί άπό τους κλάδους αυτούς άλλα καί άπό τους κλάδους των παραδοσια

κών βιομηχανιών πού αναπτύσσονται μέ γρήγορο ρυθμό (π.χ. επεξεργασία 

γεωργικών προϊόντων, υφαντουργικά, δέρματα, προϊόντα ξύλου). 

α. Φορολογικά κίνητρα 

Ό νόμος προβλέπει τρεις κατηγορίες τέτοιων κινήτρων, δηλαδή: 

ι. Πρόσθετες αποσβέσεις, πού τό ποσοστό τους μπορεί νά φτάσει μέ

χρι τό 200% του ύψους της αρχικής επενδύσεως. 

ι ι . Φορολογικές απαλλαγές των κερδών. Είδικότερα παρέχεται έκπτω

ση άπό τά καθαρά κέρδη ποσοστού της δαπάνης επενδύσεων, πού κυ

μαίνεται μεταξύ 25%-150%. 'Επίσης μπορεί νά δοθεί έκπτωση άπό 

τά καθαρά κέρδη ενός ποσοϋ γ ι ά τή δημιουργία μόνιμου κεφαλαίου 

κινήσεως σέ μόνιμη βάση, πού κυμαίνεται άπό 0-25% της δαπάνης 

νέων επενδύσεων. Τό σύνολο τών κερδών πού μπορεί νά απαλλαγεί 

άπό φορολογία καί μέ τους δύο αυτούς τρόπους δέν πρέπει νά υπερ

βαίνει τό 40% ως καί 100%, ανάλογα πάντοτε μέ τήν περιοχή κινή

τρων. 

ι ι ι . Μείωση του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, γιά τήν περιοχή κινή

τρων Ε, πού αγοράζονται γ ιά κάλυψη αναγκών τής επιχειρήσεως, 

μέ τήν προϋπόθεση οτι τά ακίνητα αυτά θά χρησιμοποιηθούν άπό 

τήν επιχείρηση γιά πέντε τουλάχιστον χρόνια. 
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β. 'Επιχορηγήσεις 

Γιά τήν κάλυψη δαίϊχνων κτιριακού εγκαταστάσεων στίς περιοχές 

κινήτρων Δ καί Ε,παρέχσνται βοήθειες άμεσης χορηγήσεως, πού Φτάνουν 

αντίστοιχα τό 25% καί τό 40%. 

Υ · "Ατοκες δανειακές ενισχύσεις 

"Ατοκες δανειακές ενισχύσεις παρέχονται άπό 20% μέχρι 60% τής 

δαπάνης επενδύσεως γιά πάγιες εγκαταστάσεις στίς περιοχές Γ, Δ καί Ε, 

αυξανόμενες άπό τήν περιοχή Γ στην Ε. Τό κίνητρο αυτό δίνεται αντί 

γιά τό κίνητρο των φορολογικών απαλλαγών καί μέ τήν προϋπόθεση, ότι ή 

δανειοδοτούμενη επιχείρηση δημιουργεί τουλάχιστον έξι νέες θέσεις μό

νιμης απασχολήσεως μιας βάρδιας. 'Επίσης, ένας άλλος περιορισμός στην 

παροχή αυτής της ενισχύσεως ε ίναι , ότι γ ιά επενδύσεις πάνω άπό 100 

εκατ. δρχ., ή ενίσχυση δέν μπορεί νά ξεπεράσει τό ποσό πού προκύπτει 

άπό τό γινόμενο μεταξύ των νέων θέσεων μόνιμης απασχολήσεως καί του 

ποσού των δύο εκατ. δρχ. άνά θέση. Τά άτοκα αυτά δάνεια του δημοσίου 

εξοφλούνται σέ δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις, καί ή πρώτη δόση καταβάλ

λεται δυό χρόνια μετά τήν ολοκλήρωση τής επενδύσεως. *Η επιχείρηση πού 

ζητά νά τής χορηγηθεί αυτό τό κίνητρο είναι υποχρεωμένη νά έχει ένα ε

λάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής στό σύνολο τής αξίας τής επενδύσεως, 

πού κυμαίνεται μεταξύ 20% καί 35%, ανάλογα μέ τήν περιοχή. 

Ιφέπει νά σημειωθεί, δτι άτοκες δανειακές ενισχύσεις δίνονται 

επίσης γ ιά τήν ενθάρρυνση της μετεγκαταοτάσεως βιομηχανικών επιχειρή

σεων άπό τ ί ς περιοχές Α καί Β σέ άλλες περιοχές. Τό ποσοστό ενισχύ

σεως των δαπανών μετεγκαταοτάσεως μπορεί νά φτάσει τό 55%. 

"Ατοκες δανειακές ενισχύσεις δίνονται επίσης καί σέ υφιστάμενες 

βιομηχανικές καί μεταλλευτικές επιχειρήσεις, άσχετα μέ τήν περιοχή 

πού είναι εγκαταστημένες, γ ι ά τ ί ς δαπάνες επενδύσεως πού αφορούν τήν 

εξοικονόμηση ενέργειας, τόν περιορισμό της ρυπάνσεως τοο περιβάλλοντος 

καί τήν εφαρμοσμένη έρευνα ή τήν ίδρυση εργαστηρίου δοκιμής προϊόντων 

στον τομέα τών ορυχείων καί τής μεταλλουργίας. 
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δ. 'Επιδότηση επιτοκίου 

'Επιδότηση επιτοκίου παρέχεται γ ι ά τραπεζικά επενδυτικά καί ομο

λογιακά δάνεια σέ δημοσία έγγραφη ανάλογα μέ τήν περιοχή κ α ί τό β ι ο 

μηχανικό κλάδο, ή οποία μπορεί νά φτάσει μέχρι 9 ποσοστιαίες μονάδες. 

Βασική προϋπόθεση γ ι ά την επιδότηση του επιτοκίου ε ί ν α ι ή συμμετοχή 

του δανειοδοτούμενου στην α ξ ί α της επενδύσεως, ανάλογα μέ τήν περιο

χή, από 15% ώς 40%. 'Επίσης τό κατώτατο επιτόκιο πού θά χατοβάλλεται άπό 

τόν ενδιαφερόμενο μετά τήν επιδότηση δέν μπορεί νά εΓναι κατώτερο άπό 

4%, έκτος άπό τήν περιοχή Ε πού μπορεί νά εϋναι 1%. 

ε . Λειτουργικά κίνητρα 

Οι συντελεστές φόρου κύκλου εργασιών μπορούν νά μειωθούν κατά 

25% στην περιοχή Β, 50% στίς περιοχές Γ καί Δ καί 75% στην περιοχή 

Ε. Οί ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών καί τών εργαζομένων μπο

ρούν επίσης νά μειωθούν κατά 20% στην περιοχή Γ, 40% στην περιοχή Δ 

καί 50% στην περιοχή Ε. 

σ τ · Κίνητρα κινητικότητας εργατικού δυναμικού 

Παρέχονται κίνητρα γ ι ά τή μετακίνηση εργατικού δυναμικού άπό 

τό κέντρο προς τήν περιφέρεια, πού λαβαίνουν τή μορφή επιδοτήσεως 

των δαπανών μετεγκαταστάσεως καί τοΰ καταβαλλόμενου ε ν ο ι κ ί ο υ . 'Επι

πλέον παρέχονται στεγαστικά δάνεια μέ ευνοϊκούς δρους, ιδίως στην 

περιοχή Ε. 

Τέλος σημαντικές φορολογικές καί χρηματοπιστωτικές διευκολύν

σεις παρέχονται σέ φορείς συλλογικής δράσεως, μέ ευρεία μετοχική βά

ση, πού έχουν σάν σκοπό τήν εκμετάλλευση τοπικών πόρων καί πού προσ

φέρουν ευκαιρίες απασχολήσεως γ ι ά τους κατοίκους τών περιοχών, έκτος 

άπό τους νομούς 'Αττικής καί Θεσσαλονίκης. 

3 . 4 . 2 . 3 . Τουρισμός 

OÌ μορφές τών ενισχύσεων στον τουριστικό τομέα έχουν σήμερα 

ώς εξής: 
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α. Φορολογικά κίνητρα 

Παρέχονται πρόσθετες αποσβέσεις/ πού φτάνουν ανάλογα μέ την 

περιοχή κινήτρων μέχρι 100% του ύψους τον αρχικών επενδύσεων, καθώς 

καί φορολογικές απαλλαγές,πού φτάνουν μέχρι και 150% των ακαθάριστων 

επενδύσεων. 'Επίσης έκπτωση άπό τά καθαρά κέρδη ποσού γιά δημιουργία 

μόνιμου κεφαλαίου κινήσεως, πού φτάνει μέχρι καί 25% της δαπάνης νέων 

επενδύσεων. 

Γιά τήν περιοχή κινήτρων Ε παρέχεται μείωση του φόρου μεταβιβά

σεως ακινήτου, μέ τήν προϋπόθεση ότι τά ακίνητα αυτά θά χρησιμοποιη

θούν γιά τήν κάλυψη αναγκών της επιχειρήσεως καί γιά πέντε τουλάχιστον 

χρόνια. 

β. 'Επιχορήγηση γιά κάλυψη δαπανών γιά τή μετασκευή ή επισκευή κ τ ι 

σμάτων παραδοσιακοΟ χορσ^τήρασέ ξενώνες ή μικρά ξενοδοχεία 

Μιά ειδική περιοχή κινήτρων προβλέπεται γ ι ά επιχορήγησειςΛπού 

μπορούν νά ανέλθουν μέχρι 35% της δαπάνης ,γιά τή μετατροπή παραδοσια

κών κτισμάτων σέ τουριστικές μονάδες. 

γ . 'Επιδότηση επιτοκίου 

Παρέχεται επιδότηση του επιτοκίου γιά τραπεζικά επενδυτικά δά

νεια ανάλογα μέ τήν περιοχή, πού μπορεί νά φτάσει μέχρι επτά ποσο

στιαίες μονάδες. 'Υπάρχουν επίσης ειδικοί όροι χρηματοδοτήσεως των 

επενδύσεων στην περιοχή Ε, μέ εγγύηση του δημοσίου. 

δ· Λε ι τουρΐ ικά κ ίνητρα 

Παρέχεται μείωση στους συντελεστές φόρου κύκλου εργασιών κατά 

75% στην περιοχή Ε. Μείωση παρέχεται επίσης στους συντελεστές ασφα

λιστικών εισφορών εργοδοτών καί εργαζομένων, άπό 20% μέχρι 50%, ανά

λογα μέ τήν περιοχή καί τό ποσοστό αλλοδαπών πελατών. Τέλος ένα πο

σοστό άπό τά έσοδα πού προέρχονται άπό διανυκτερεύσεις αλλοδαπών πε

λατών, άπό 2% ώς 4%, ανάλογα μέ τήν περιοχή, απαλλάσσεται άπό τή φο

ρολογία. 
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3.4.3. Ή 'Αποτελεσματικότητα τών Κινήτρων Περιφερειακής 

'Αναπτύξεως 

"Οπως, μέ κάπως περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέρεται στά κεφά

λαια πού αφορούν τ ί ς περιφέρειες χωριστά, ή πολιτική των κινήτρων πε

ριφερειακής αναπτύξεως, πού έχει εφαρμοστεί, φαίνεται οτ ι είχε σημαν

τικά αποτελέσματα στην προώθηση της τουριστικής αναπτύξεως καί επίσης, 

πιό πρόσφατα, της βιομηχανικής δραστηριότητας,τουλάχιστον σέ ορισμένες 

άπό τ ί ς περιφέρειες τής χώρας. Δέν είναι όμως δυνατό νά εκτιμηθεί μέ 

βεβαιότητα ò βαθμός αναπτύξεως των δύο αυτών τομέων στό παρελθόν, στην 

περίπτωση πού δέν θά ίσχυαν τά κίνητρα αυτά. Αξιόπιστες εκτιμήσεις 

κόστους-άποτελέοματος των κινήτρων αυτών δέν έχουν γ ί ν ε ι καί αύτό,έν-

μέρει, γιατί o l εκτιμήσεις του κόστους των, μέ δεδομένη τή μορφή πού 

έχουν λάβει, ε ίναι πολύπλοκες καί αβέβαιες. 'Εντούτοις ή Ιδιαίτερη 

μορφή καί ή χωροταξική κατανομή τής τουριστικής αναπτύξεως καί επίσης 

πιό πρόσφατα της βιομηχανικής δέν αφήνει πολλά περιθώρια γ ιά αμφιβο

λίες γ ιά τή σημαντική επίδραση των κινήτρων πού ισχύουν. 

Παρά τά αξιόλογα αποτελέσματα πού είχαν τά κίνητρα στό παρελ

θόν, τό σύστημα πάσχει άπό σοβαρές αδυναμίες. 

Ή προσπάθεια νά ληφθούν υπόψη ot Ιδιομορφίες τών διάφορων πε

ριοχών της χώρας καί τών συγκριτικών πλεονεκτημάτων καί όδυναμιών 

τών διάφορων κλάδων δραστηριότητας είχε σαν αποτέλεσμα, τό Ιοχυον σύ

στημα νά είναι πολύ λεπτομερειακό. 'Αποτέλεσμα αύτου άλλα καί του γ ε 

γονότος ότι ορισμένα άπό τά κίνητρα δέν δίνονται κατά τρόπο αυτόματο, 

άλλα εξαρτώνται ένμέρει άπό αποφάσεις τών διοικητικών αρχών,είναι ότι 

ή λειτουργία του συστήματος έχει γ ί ν ε ι γράφεισκρατική καί χρονοβόρα. 

Τό σύστημα τών κινήτρων πού Ισχύει δέν έχει διαφάνεια σέ Ικα

νοποιητικό βαθμό. *0 εκ τών υστέρων υπολογισμός του δημοσιονομικού 

κόστους τών παρεχόμενων κινήτρων είναι δύσκολος καί υπόκειται σέ ση

μαντικό περιθώριο σφάλματος. Ό προϋπολογισμός του καθίσταται εξαιρε

τικά δύσκολος, άν πάρουμε ως δεδομένη τή φύση πολλών κινήτρων. 
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"Ετσι ò προϋπολογισμός TOO κόστους τών φορολογικών απαλλαγών πάνω στα 

κέρδη προϋποθέτει μιαν εκτίμηση του άναμενόιιενου κέρδους, Ô προϋπολο

γισμός τοϋ κόστους του μειωμένου φόρου κύκλου εργασιών προϋποθέτει 

μιαν εκτίμηση τοο άναμενόμετνου κύκλου εργασιών κλπ. 

Οι ιδ ιαίτερες συνθήκες πού αντιμετωπίζουν ο ι διάφορες επιχειρή

σεις ποικίλλουν σέ μεγάλο βαθμό. "Ετσι μ ιά επαρκώς διαφοροποιημένη 

δέσμη κινήτρων, πού θά ανταποκριθεί σ'αυτές τ ί ς συνθήκες καί θά αυξή

σει την αποτελεσματικότητα του συστήματος, φαίνεται κατ'αρχάς επιθυμη

τ ή . Τό ίσχϋσν σύστημα βέβαια φαίνεται προς τό παρόν ό τ ι έχε ι προχωρή

σ ε ι πιό πολύ άπ'δ,τιθά έπρεπε προς τήν κατεύθυνση της διαφοροποιήσεως 

τών κινήτρων. Αυτό έχει σάν αποτέλεσμα, ò ενδιαφερόμενος επενδυτής 

νά δυσκολεύεται κάπως νά εκτιμήσει τ ί ς δυνατότητες πού τοϋ προσφέρον

τ α ι καί τ ί ς ευνοϊκές επιδράσεις άπό κάθε ένα κίνητρο στή χρηματοδο

τ ι κ ή του θέση καί τά μελλοντικά του σχέδια. 

Μιά άλλη αδυναμία του ισχύοντος συστήματος ε ί ν α ι , ό τ ι ορισμένα 

άπό τά κίνητρα δέν συμβιβάζονται μέ τ ί ς αρχές τών κινήτρων γ ι ά περιφε

ρειακή ανάπτυξη πού έχει θεσπίσει ή ΕΟΚ, στην οποία ή χώρα γ ί ν ε τ α ι 

σύντομα πλήρες μέλος. 

Οι βασικοί προσανατολισμοί πού ακολουθούνται στην προσπάθεια 

πού βρίσκεται σέ εξέλιξη, γ ι ά τήν αναμόρφωση του ισχύοντος συστήμα

τος τών κινήτρων, ε ί ν α ι ή υιοθέτηση τοϋ συστήματος τών επιχορηγήσεων 

προς τ ί ς παραγωγικές επενδύσεις (grants) πού ισχύει στ ίς χώρες τής 

ΕΟΚ. "Αν καί αυτό θά τ ε ί ν ε ι , τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, νά αυξήσει 

τό δημοσιονομικό κόστος τών παρεχόμενων κινήτρων, θά αυξήσει εντού

το ις τό βαθμό διαφάνειας τοϋ συστήματος, καί αναμένεται ό τ ι θά αυ

ξήσει καί τήν αποτελεσματικότητα του. Κάτω άπό τ ί ς ελληνικές συν

θήκες φαίνεται πιθανό, ή αίσθηση άπό τήν πλευρά τοϋ ενδιαφερομένου, 

ό τ ι ένα κίνητρο ε ί ν α ι σημαντικό,νά ε ί ν α ι ισχυρότερη, άν μερικά άπό 

τά ισχύοντα κίνητρα μετατραπούν στή μορφή τών επιχορηγήσεων, μέ τ ί ς 

οποίες τό σύνολο τοϋ οφέλους παρέχεται στον ενδιαφερόμενο όταν πραγ

ματοποιεί τήν επένδυση. 
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"Αν καί δέν αναμένονται, ουσιώδεις αλλαγές στή γεωγραφική δ ι α ί 

ρεση της χώρας σέ περιοχές κινήτρων, ò αριθμός τών κατηγοριών των 

περιοχών αυτών πρόκειται μάλλον νά μειωθεί (πιθανώς άπό 5 σέ 3) καί 

τό σύστημα τών κινήτρων πού θά διαμορφωθεί μπορεί νά παρέχει κάποιο 

διαφοριομό προς όφελος τών μονάδων πού θά εγκαθίστανται σέ περιοχές 

πού θεωρούνται κατάλληλες άπό πλευράς σχεδιασμού τών πόλεων, καθώς 

επίσης καί άπό πλευράς γενικής πολιτικής της κατανομής των οικονομι

κών δραστηριοτήτων στό χώρο. 

Μιά άλλη πιθανή αλλαγή στό ισχύον σύστημα είναι ή μείωση της 

σχετικής σημασίας τών χρηματοπιστωτικών κινήτρων (επιδότηση επιτο

κίου κλπ.) . Αυτό έρχεται σέ συμφωνία μέ τή γενική πολιτική τής στα

διακής απελευθερώσεως του τραπεζικού συστήματος άπό τ ί ς παρεμβάσεις 

τών νομισματικών άρχων καί τοΰ προσδιορισμού τοΰ επιτοκίου σύμφωνα 

μέ τ ί ς δυνάμεις της αγοράς. 

Κίνητρα πού επηρεάζουν τό τρέχον κόστος παραγωγής καί διατα

ράσσουν τή λειτουργία τών δυνάμεων τής αγοράς θά καταργούνται στα

διακά καί θά αντικαθίστανται ένμέρει άπό τό σύστημα τοΰ φόρου προσ

τιθέμενης αξίας, ò οποίος σύντομα θά εφαρμοστεί καί στή χώρα μας. 

3.5. Ή Πολιτική γιά τ ί ς Προβληματικές^ Περιοχές 

3.5.1. Γενικά 

Άπό όσα αναφέρθηκαν στά προηγούμενα γίνεται σαφές, ότι ή πολι

τική γιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη είναι ενα πολύ σπουδαίο καύ ανα

πόσπαστο μέρος της εθνικής πολιτικής αναπτύξεως. ΕΓναι επίσης σα

φές, δτι μεταξύ περιφερειών καί μέσα σέ κάθε περιφέρεια δίνεται μιά 

έμφαση στην ανάπτυξη περιοχών μέ σημαντικές δυνατότητες. Είδική έμ

φαση δίνεται, επίσης, στή βελτίωση τών συνθηκών διαβιώσεως καί γενι

κότερα στην ανάπτυξη τών προβληματικών περιοχών μέ συγκριτικά πε

ριορισμένους πόρους. 'Εκτός άπό τ ί ς ευνοϊκές επιδράσεις τής γενικής 

αναπτυξιακής πολιτικής καί τών μέτρων πού λαμβάνονται γ ι 'αυτές τ ί ς 
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6ύο κατηγορίες περιοχών, ένας, αριθμός ειδικών σχεδίων πολιτικής έ

χει υιοθετηθεί καί εφαρμοστεί γ ιά τήν προώθηση της περιφερειακής ανα

πτύξεως. Τά σπουδαιότερα άπ'αύτά ά\«φέρονται πιό κάτω. 

3.5.2. * Εταιρίες Περιφερειακής 'Αναπτύξεως καί 'Ανώνυμες 

'Εταιρίες μέ_Εύρεία Βάση Συμμετοχής 

Ό βασικός σκοπός των εταιριών αυτών περιγράφεται στό κεφάλαιο 

6,πού άφορα τήν εφαρμογή τών προγραμμάτων περιφερειακής αναπτύξεως. 

Σ'αυτό τό σημείο είναι αρκετό νά σημειωθεί, ότι οι εταιρίες αυτές 

είναι νέα μέσα αναπτύξεως, πού νομοθετήθηκαν καί απολαμβάνουν ορι

σμένη μορφή βοήθειας ή προνομίων, μέ τό σκοπό νά συνεισφέρουν στην 

περιφερειακή ανάπτυξη καί ίδιαίτερα στην ανάπτυξη τών προβληματικών 

περιοχών. 

3.5.3. Προγράμματα 'Αναπτύξεως σέ 'Επίπεδο ΝομοΟ 

"Ολοκληρωμένα προγράμματα αναπτύξεως καταρτίζονται γιά ένα ση

μαντικό αριθμό νομών τής χώρας ή τμήματα ορισμένων \>αμών μέ χαμηλά 

εισοδήματα καί συγκριτικά χαμηλό βαθμό αναπτύξεως, πού αντιμετωπί

ζουν δύσκολα προβλήματα καί μ ι ά συντονισμένη αναπτυξιακή προσπά

θεια εΓναι αναγκαία. Τέτοια προγράμματα έχουν ετοιμαστεί γιά επτά 

νομούς καί ακόμη περισσότερα εΓναι στό.στάδιο της καταρτίσεως. Τό 

σκεπτικό γύρω άπό τή δικαιολόγηση τών προγραμμάτων εϋναι, ότι τά γε

νικά κίνητρα αναπτύξεως καί τά είδικά αναπτυξιακά έργα είναι πιθανό 

νά μήν επαρκούν γιά νά ξεφύγουν ορισμένες προβληματικές περιοχές άπό 

τήν παρούσα κατάσταση τους. Μόνο μιά πιό ολοκληρωμένη προσπάθεια, 

πού παρέχει βοήθεια καί ώθηση γιά ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων τών 

δυνατοτήτων, θά εϋναι σέ θέση νά αντιμετωπίσει μέ επιτυχία τ ί ς αρ

νητικές ή μή ικανοποιητικές τάσεις. 

3.5.4. Πρόγραμμαια_ ΐΑγροτικων Οικισμών 

Βασική προϋπόθεση /ιά τήν ανάπτυξη τών αγροτικών·' καί ίδ ιαί-
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τερα των προβληματικών περιοχών είναι ή βελτίωση της κοινωνικής και 

τεχνικής υποδομής. 'Εντούτοις τό μικρό μέγεθος καί ò μεγάλος αριθμός 

των αγροτικών οικισμών συντελούν στό νά εϋναι εξαιρετικά δαπανηρή καί 

σέ πολλές περιπτώσεις αδύνατη ή δημιουργία τής πιό πάνω υποδομής στίς 

περιοχές αυτές. Γιά νά αντιμετωπιστεί αυτό τό πρόβλημα,μιά διαδικα

σία επιλογής έχει ήδη προχωρήσει γ ι ά τόν καθορισμό εκείνων των ο ίκ ι-

ομων,οί όποιοι εϋναι κατάλληλα τοποθετημένοι γεωγραφικά,γιά νά εξυ

πηρετούν ευρύτερες περιοχές καί τελικά νά αποτελέσουν πόλους έλξεως 

γιά τόν πληθυσμό εκείνων των γειτονικών τους περιοχών/πού αποτελούν

ται άπό κατεοτοαρμένους μικρούς οικισμούς μέ προβληματική βιωσιμότη

τα. Σ'αυτά τά κέντρα παρέχονται τά μέσα γιά τήν αναγκαία υποδομή 

κατά προτεραιότητα*ή οποία θά τά καταστήσει ικανά νά ανταποκριθούν 

στό ρόλο πού τους ανατίθεται. 

3.5.5. Προγράμματα 'Αναπτύξεως /taoâv 

Τά προγράμματα αυτά μοιάζουν μέ τά προγράμματα αγροτικών oC-

κισμών. 4Η διαφορά τους έγκειται στό ότι ή εφαρμογή τους περιορίζε

ται στίς δασικές περιοχές καί στό ότι έχουν ευρύτερο ορίζοντα. Αυ

τό δικαιολογείται άπό τό γεγονός, ότι τά δασικά χωριά αντιμετωπίζουν 

πολύ πιό έντονες ελλείψεις άπό πλευράς υποδομής καί άνωδομής. Σέ 

πολλές περιπτώσεις δ σκοπός του προγράμματος εϋναι νά δημιουργήσει 

δασικούς οικισμούς σχεδόν άπό τό τίποτα καί καλύπτει αγροτικούς δρό

μους πού συνδέουν τους δασικούς οίκιομούς. *Η ευρύτερη επιδίωξη τών 

προγραμμάτων αυτών εϋναι» άπό τό ένα μέρος νά βοηθήσουν τήν ανάπτυ

ξη τών προβληματικών περιοχών καί άπό τό άλλο νά δημιουργήσουν τή 

βάση γιά μιά πιό συστηματική εκμετάλλευση ενός σημαντικοΟ πόρου. 

3.5.6. Εί,δικό Πρόγραμμα 'Αναπτύξεως τοΟ "Εβρου 

Ό anonÓQ καί τό περιεχόμενο τοΟ προγράμματος αυτού άνα ιέρε-

ται συνοπτικά στό κεφάλαιο της περιφέρειας της Θράκης. EÜvr ε ί -

δικά σχεδιασμένο γιά νά επιταχύνει τήν ανάπτυξη μιας K £ p ^ f je 

χαμηλό βαθμό αναπτύξεως καί μεγάλες δυνατότητες. 
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"Eux ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του ε ί ν α ι , ό τ ι ή ευθύνη γ ι ά την 

εφαρμογή του έχε ι κατά ένα μεγάλο μέρος ανατεθεί σέ όργανα πού εδρεύ

ουν στην περιοχή. 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

4 . 1 . Γενικά 

Ol περιφέρειες προγράμματος συνδέονται στενά καί οργανικά μ ε 

ταξύ τους καί ή ανάπτυξη της καθεμίας πρέπει ν ά βρίσκεται σέ αρμο

ν ί α μέ τήν ανάπτυξη σ τ ί ς λ ο ι π έ ς καί μέ τ ί ς γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ε ς κατευθύνσεις 

του εθνικού προγράμματος γ ι ά τή χορα ώς σύνολο. "Ετσι τά μέτρα καί 

ή πολιτ ική γ ι ά κάθε περιφέρε ια v a i μέν έχουν σάν άμεσο σκοπό τήν προώ

θηση της αναπτύξεως οτήν περιφέρε ια πάνω σ τ ί ς σωστές βάσεις, συνδυά

ζονται όμως κ α ί , σέ μερικές περιπτώσεις, υπαγορεύονται άπό τους βα

σικούς στόχους γ ι ά τήν ανάπτυξη τών διάφορων τομέων της οικονομίας, 

πού κρίθηκε ότι αποτελούν προϋπόθεση γ ι ά τήν επιτάχυνση τής αναπτύ

ξεως σέ εθνικό επίπεδο, χωρίς τήν οποία δέν μπορεί σέ τελική ανάλυ

ση ούτε ή περιφερειακή ανάπτυξη νά προωθηθεί αποτελεσματικά. 

Στά επόμενα αναφέρονται τά κυριότερα άπό τ ά σ τ ο ι χ ε ί α εκε ίνα 

της εθνικής αναπτυξιακής π ο λ ι τ ι κ ή ς κατά κλάδο οίκονομικής δραστη

ριότητας, πού φαίνεται νά σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι Ι δ ι α ί τ ε ρ α μέ τήν περιφερεια

κή π ο λ ι τ ι κ ή . 

4.2. Πρωτογενής Τομέας 

Ol δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα κλιμακώνονται ευρύτα

τα στό χώρο καί είναι πολύ σημαντικές γιά τίς περιφέρειες."Ετσι ή 

πολιτική γιά τήν ανάπτυξη του έχει μεγάλη σημασία γιά τήν περιφε

ρειακή ανάπτυξη. 

Βασική επιδίωξη γιά τό άμεσο μέλλον είναι, νά προετοιμαστεί 
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έτσι ò τομέας της ζωικές καί φυτικής παραγωγής, ώστε νά εξασφαλιστεί 

τό μεγαλύτερο δυνατό όφελος άπό τήν »ένταξη στην ΒΟΚ καί τήν εφαρμο

γή της Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Παράλληλες επιδιώξεις ε ί 

ν α ι , νά περιοριστούν στό ελάχιστο ο ί δυσμενείς επιπτώσεις, ο ί οποίες 

τυχόν θά προκύψουν άπό τόν ανταγωνισμό τών κοινοτικών προϊόντων ή 

τών προϊόντων των χωρών πού συνδέονται μέ τήν Κοινότητα μέ ε ί δ ι κ έ ς 

συμφωνίες. Γ ι ά τό σκοπό αυτό προβλέπεται νά λάβει χώρα μ ι ά σειρά 

άπό μέτρα καί έργα. "Ετσι, ανεξάρτητα άπό τή σημασία ενός συγκεκρι

μένου έργου αυτής τής κατηγορίας γ ι ά μ ιά περιφέρεια, σέ σύγκριση μέ 

άλλα έργα πού χρειάζεται νά γίνουν, ένα τ έ τ ο ι ο έργο αναφέρεται σάν 

πρώτης προτεραιότητας γ ι ά λόγους συνέπειας μέ τήν εθνική πολιτική 

πάνω στό θέμα αυτό. 

"Αλλη βασική επιδίωξη ε ί ν α ι ή ποσοτική καί κυρίως ή ποιοτική 

προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής σ τ ί ς δυνατότητες γ ι ά εξαγωγές 

στ ίς χώρες τής ΒΟΚ. ΊΟ συγκριτικό πλεονέκτημα των διάφορων περιο

χών στην παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων π ο ι κ ί λ λ ε ι , καί ανάλογα ποι

κ ί λ λ ε ι , άπό τήν άποψη αυτή, καί ή έμφαση στην αγροτική τους ανάπτυξη. 

Σημαντική γ ι ά τήν ανάπτυξη το0 πρωτογενούς τομέα σέ κάθε πε

ριφέρεια ε ί ν α ι καί ή επιδίωξη γ ι ά τήν αοξηση τής παραγωγικότητας 

στον τομέα καί τή βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας τών γεωργικών 

προϊόντων. Αυτό συνεπάγεται, ό τ ι ή έμφαση του Προγράμματος Περι

φερειακής'Αναπτύξεως γ ι ά τή γεωργία θά ε ί ν α ι στην αοξηση τής παρα

γωγικότητας καί στή βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας μάλλον παρά 

στην αύξηση της παραγωγής. 'Εξαίρεση σ'αύτό θά αποτελέσουν ο ί προ

βληματικές περιοχές μέ περιορισμένους αγροτικούς πόρους, όπου ή 

έμφαση στην παραγωγικότητα δέν ε ί ν α ι πάντοτε δυνατή ή επιθυμητή. 

4.3. Δευτερογενής Τομέας 

Βασικές κατευθύνσεις τής εθνικής πολιτικής γ ιά τόν εξορυκτι

κό τομέα ε ί ν α ι ή προώθηση γεωλογικών καί άλλων ερευνών, γ ι ά τόν 
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εντοπισμό πρόσθετων κοιτασμάτων ορυκτών καί μεταλλευμάτων, πού αξ ιο

ποιούνται σήμερα, καί γ ι ά τήν αναζήτηση κοιτασμάτων νέων ορυκτών, 

γ ι ά τά οποία ο ί υπάρχουσες ε ν δ ε ί ξ ε ι ς ε ί ν α ι ενθαρρυντικές. Μιά πα

ράλληλη επιδίωξη ε ί ν α ι ή προώθηση μεταλλευτικών καί μεταλλουργικών 

ερευνών γ ι ά τήν ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας, όπου χρε ιάζεται , ή 

γ ι ά τήν προσαρμογή της ξένης στά ελληνικά δεδσιιένα, σέ τρόπο πού θά 

επιτρέψει τήν πληρέστερη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. 

Δεδομένου δ τ ι ο ι δραστηριότητες γ ι ά τήν προώθηση τών επιδιώ

ξεων αυτών τοποθετούνται οτό σύνολο τους σχεδόν σ τ ί ς περιφέρειες, 

ή έμφαση πού δ ί ν ε τ α ι σ'αύτές άπό τήν εθνική πολιτ ική μπορεί εύλο-

γα νά αναμένεται ό τ ι θά συμβάλει ουσιωδώς καί στην επιτάχυνση τη*ς 

περιφερειακής αναπτύξεως. %Η προσπάθεια αυτή θά ευνοήσει βέβαια πε

ρισσότερο τ ί ς περιφέρειες πού ε ί ν α ι συγκριτικά πλούσιες σέ ορυκτό 

πλούτο. ' Ιδ ια ίτερη σημασία άπ'αύτή τήν άποψη αποκτά ή προτεραιότη

τα πού δ ί ν ε τ α ι στην ανάπτυξη τών πηγών ενέργειας/ ο ι όποιες συγκε

ντρώνονται σ'ένα μικρό αριθμό περιοχών της χώρας. 

Μιά βασική επιδίωξη πού άφορα τό βιομηχανικό τομέα ε ί ν α ι ή 

πιό ισόρροπη κατανομή τών δραστηριοτήτων του στό χώρο,μέσω τών κ ι 

νήτρων περιφερειακής αναπτύξεως καί της άποθαρρύνσεως της παραπέρα 

αναπτύξεως στην πρωτεύουσα ίο ίως, όπου έχε ι συγκεντρωοεί ένα μεγά

λο μέρος της βιομηχανικές δραστηριότητας της χώρας. Αυτό εϋναι C-

σως τό πιό σημαντικό σημείο τής εθνικής πολιτικής πού συμβάλλει 

στην περιφερειακή ανάπτυξη. *Η πολιτική πού ακολουθήθηκε μέχρι τώ

ρα γ ι ά τό σκοπό αυτό καί τά βασικά σημεία πού αφορούν τήν τροποποίηση 

αυτής της πολιτικής, περιγράφονται κάπως λεπτομερέστερα σέ άλλο 

μέρος του Προγράμματος. 

4.4. Ίίριτογενής Τομέας 

%Η πολιτική πού χαράσσει τό εθνικό πρόγραμμα στον τομέα τής 

υποδομής ο τ ί ς μεταφορές επηρεάζει τήν περιφερειακή ανάπτυξη ση

μαντικά. Οι περιφερειακές προτεραιότητες πού αφορούν τό δίκτυο 
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μεταφορών καί ô σχεδιασμός του πρέπει νά "δένουν" μέ τους βασικούς 

εθνικούς άγονες συγκοινωνιών και τ ι ς αναπτυξιακές προοπτικές τους. 

"Ετσι, σέ έναν ορισμένο βαθμό, ol περιφερειακές προτεραιότητες πού 

αφορούν τήν υποδομή στις μεταφορές υπαγορεύονται όχι αποκλειστι

κά άπό τ ί ς περιφερειακές απαιτήσεις άλλα και σέ συνδυασμό μέ τήν 

πολιτική πού άφορα τό βασικό εθνικό δίκτυο μεταφορών. 

Στον τομέα του τσυρισμσΟ θά επιδιωχθεί ανάσχεση της αναπτύ

ξεως περιοχών ή τόπων, όπου εμφανίζονται έντονα σημεία συμφορήσεως 

καί κορεσμού (π.χ. 'Αθήνα, Ρόδος, Κέρκυρα, 'Ηράκλειο), καί θά κατα

βληθεί προσπάθεια γιά τήν αύξηση της συμβολής τοϋ τουρισμού στην 

ανάπτυξη προβληματικών περιοχών καί τήν περιφερειακή ανάπτυξη. 

Σύμφωνη μέ τήν πολιτική αυτή εϋναι καί ή παράλληλη επιδίωξη της 

αυξήσεως τών βοηθητικών καταλυμάτων,σέ σύγκριση μέ τά κύρια κατα

λύματα, καί της ορθολογικής κατανομής τους στό χώρο μέ βάση χωρο

ταξικά σχέδια, ώστε νά περιοριστούν στό ελάχιστο δυνατό οί δυσμε

νείς επιπτώσεις στό περιβάλλον. 

Στον τομέα της εκπαιδεύσεως, τής υγείας καί τών υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας βασικές επιδιώξεις σέ εθνικό επίπεδο είναι ή 

αύξηση τών ευκαιριών γιά τεχνική καί επαγγελματική εκπαίδευση στίς 

επαρχίες καί γενικότερα ή ανύψωση τής ποιότητας τής εκπαιδεύσεως σ* 

αυτές, ή άμβλυνση τών ανισοτήτων στην υποδομή στον τομέα τής υγείας, 

όπου ή κατανομή της στό χώρο σήμερα εϋναι πολύ άνιση, καί ή βελτίω

ση τής ποιότητας τών υπηρεσιών υγείας πού προσφέρονται στίς περιφέ

ρειες. 

Στον τομέα τών αποχετευτικών έργων έχουν χαραχτεί σέ εθνικό 

επίπεδο συγκεκριμένες προτεραιότητες γιά τά βασικά έργα στην πρω

τεύουσα καί στή Θεσσαλονίκη. Αυτό αποτελεί μιαν εξαίρεση στό γε

νικό πνεύμα της εθνικής πολιτικής αναπτύξεως, πού ευνοεί μέ κάθε 

τρόπο τ ίς περιφέρειες, έναντι τής πρωτεύουσας καί, σέ μικρότερη 

έκταση, τής Θεσσαλονίκης. Μέ τήν εξαίρεση αυτή αναγνωρίζεται, ότι 

τό πρόβλημα τής αποχετεύσεως στά δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώ-
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ρας εϋναι ήδη τόσο οξύ, ώστε νά του δίνεται, δίκαια -μεγάλη προτεραιό

τητα. Παράλληλα μέ τήν προσπάθεια πού γίνεται γ ι ά την 'Αθήνα καί τή 

Θεσοαλονίκη ή υπόλοιπη αναπτυξιακή προσπάθεια σ'αύτό τόν τομέα θά συγ

κεντρωθεί σ'εκείνα τά επαρχιακά κέντρα, όπου τό πρόβλημα ήδη γίνεται 

όξύ. 

5. 01 ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ 

5.1. Γενικά 

Προσεκτικές μελέτες δχουν γ ίνε ι , μέ σκοπό τόν εντοπισμό καί τή 

μέτρηση των πιθανών επιπτώσεων στους διάφορους τομείς της οίκονομίας 

άπό τήν ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 'Εκτός άπό λίγες περιπτώσεις,τά 

αποτελέσματα είναι αμφίβολα. Αυτό συμβαίνει, γ ιατί οί αναμενόμενες 

αλλαγές οτίς συνθήκες καί στους παράγοντες της αγοράς άπό τήν ένταξη, 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι μάλλον περιορισμένες, καί μό

νο σταδιακές. 'Επιπλέον ή στατιστική πληροφόρηση αναφορικά μέ τήν υ 

πάρχουσα κατάσταση δέν εϋναι πάντοτε επαρκής. Γιά παράδειγμα μιά 

μείωση τοο είσαγωγικοΟ δασμού ενός ορισμένου προϊόντος κατά 5% ή 10%, 

τό οποίο παράγεται ώς έπί τό πλείστον άπό μεσαίες καί μικρές βιομηχα

νικές μονάδες, όπου τό περιθώριο κέρδους μπορεί νά εκτιμηθεί μόνο μέ 

μεγάλα περιθώρια σφάλματος καί όπου οί πιθανότητες γ ιά εύκολη βελτίω

ση της παραγωγικότητας μπορούν νά εκτιμηθούν μόνο πολύ χοντρικά, εΖ-

ναι δυνατό νά συνεπάγεται εΓτε τήν παρακμή τοο κλάδου αύτου είτε τήν 

πρόκληση, πού θά /ήταν αναγκαία, ώστε Ò κλάδος νά αυξήσει τήν ανταγω

νιστικότητα του. Κάτω άπό αυτές τ ί ς συνθήκες δέν εΓναι δυνατό νά προ

βλεφθεί μέ τρόπο πού θά έχει κάποια έννοια, τ ί ακριβώς θά συμβεί άπό 

τήν ένταξη στην ΕΟΚ. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. 

Ή προσπάθεια πού γίνεται έδΰ, νά δοθεί σέ κάποιο βαθμό ή πιθα

νή επίδραση άπό τήν ένταξη τής χώρας στην ΕΟΚ στην ελληνική περιφε

ρειακή ανάπτυξη, θά πρέπει νά ίδωθει κάτω άπό τό πρίσμα τον παρατη

ρήσεων πού έγιναν προηγουμένως. 
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5.2. Ol Πιθανές Θετικές 'Επιδράσεις 

*Η ελληνική προσπάθεια περιφερειακής αναπτύξεως μπορεί νά ε ν ι 

σχυθεί ουσιωδώς άπό τή χρηματοδοτική καί ηθική υποστήριξη πού τής 

προσφέρει ή Κοινότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη γενικά. 

%Η χρηματοδοτική υποστήριξη άπό τήν ΒΟΚ θά αυξήσει σημαντικά 

τά κονδύλια πού δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι γ ι ά περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα 

καί περιφερειακή βοήθεια, αφενός μέ τή συμπλήρωση τών εθνικών δαπα

νών πού δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι γ ι ά τήν περιφερειακή ανάπτυξη καί αφετέρου μέ 

τή συμβολή τους στή στροφή κεφαλαίων τοΟ δημοσίου καί τών ιδιωτών 

προς τ ί ς περιφέρειες. Μιά τ έ τ ο ι α στροφή συμβαδίζει μέ τήν εθνική 

αναπτυξιακή μας πολιτ ική, ή οποία έ χ ε ι πρόσφατα Αναγνωρίσει,περισ

σότερο άπό ποτέ άλλοτε, τή σπουδαιότητα τής περιφερειακής αναπτύ

ξεως καί τόν ψηλό βαθμό προτεραιότητας πού πρέπει νά δοθεί σ'αύτή. 

Σημαντικά χρηματοδοτικά οφέλη θά περιέλθουν στην ομάδα τών 

αγροτών - κατοίκων ώς έπί τό πλείστον τών περιφερειών - o t όποιοι 

παράγουν γεωργικά προϊόντα τά όποια απολαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 

στηρίξεως στην Κοινότητα άπό όσο απολαμβάνουν σήμερα στή χώρα. 

'Ανεξάρτητα άπό τ ό γενικό θέμα της απόλυτης ορθότητας ή ό χ ι τής πο

λ ι τ ι κ ή ς αύτης άπό πλευράς ΒΟΚ, τά αυξημένα είσοδήματα πού θά περιέλ

θουν σ'αύτές τ ί ς ομάδες τών γεωργών θά αποτελέσουν μιαν ώθηση προς 

την περιφερειακή ανάπτυξη,μέσω της αυξήσεως τσΟ επιπέδου διαβιώσεως 

στ ίς περιοχές αυτές. 

Πραγματικά άναπτι^ιακά οφέλη θά αποκτήσουν ο ι ομάδες τών γ ε 

ωργών πού παράγουν προϊόντα, γ ι ά τ ά οποία ή χώρα έχε ι ίσχυρό συ

γκριτ ικό πλεονέκτημα καί τά όποια έχουν καλές προοπτικές διαθέσεως 

οτήν αγορά της Κοινότητας. 'Απόψεις γύρω άπό τ ί ς επιπτώσεις τής 

κοινής αγροτικής πολιτικής σ τ ί ς διάφορες περιοχές τής χώρας αναφέ

ρονται στά κεφάλαια πού άφοροον τ ί ς περιοχές αυτές. 

0Ì αγροτικές περιοχές της χώρας, ο ι όποιες ώς έπί τό πλεί

στον ανήκουν σ τ ί ς περιφέρειες όπως ορίζονται επίσημα, θά ώφελη-
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θοον επίσης σημαντικά άπό τή βοήθεια, γ ιά τή βελτίωση της παραγωγι

κότητας στή γεωργία/ πού παρέχεται άπό τό Γεωργικό Ίομείο. 'Ακόμη 

περισσότερο θά ώφεληθοον οι φτωχές ορεινές καί ημιορεινές αγροτικές 

περιοχές άπό την ειδική βοήθεια πού παρέχει τό Γεωργικό Ίαμειο σ' 

αυτές. 

Οι πόροι πού θά προέλθουν άπό τό Κοινωνικό Ταμείο καί τήν 

Ευρωπαϊκή Ίράπεζα 'Επενδύσεων θά συμβάλουν επίσης ουσιωδώς στην πε

ριφερειακή μας άνάπτυξη,μέ τήν ενίσχυση της χρηματοδοτήσεως πού δια

τίθεται γιά κοινωνικά καί επενδυτικά προγράμματα στίς περιφέρειες. 

*Η προσπάθεια περιφερειακής αναπτύξεως της χωράς, έκτος άπό τά 

άμεσα καί έμμεσα χρηματοδοτικά οφέλη πού θά έχει άπό τήν Κοινότητα, 

θά ωφεληθεί επίσης πολύ σημαντικά καί άπό τήν ηθική υποστήριξη πού 

συνεπάγεται ή πολιτική της Κοινότητας. 

*Η πολιτική περιφερειακής αναπτύξεως της Κοινότητας εφοδιάζει 

όσους πιστεύουν σέ μιά αυξημένη προσπάθεια γιά περιφερειακή ανάπτυξη 

στην *Ελλάδα μέ καλά επιχειρήματα, μέ μιά προσέγγιση πού έχει συνέ

πεια καί μέ ένα σοβαρό προηγούμενο γιά νά υποστηρίξουν τή θέση τους. 

Παράλληλα μέ τ ί ς ωφέλειες πού είναι πιθανό νά περιέλθουν στίς 

περιφέρειες της χώρας μέ τον τρόπο πού μόλις αναφέρθηκε, μπορούν ε

πίσης νά παρατεθούν καί ορισμένες απόψεις σχετικά μέ μερικές αρνητι

κές επιδράσεις, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά πιό κάτω. 

5.3. Οι Πιθανές 'Αρνητικές 'Επιδράτεις 

*Η απελευθέρωση τσο έμπορίσ έναντι τών χωρών τής ΕΟΚ, καθώς 

επίσης καί έναντι των τρίτων χο -ων πού απολαμβάνουν εμπορικές παρα

χωρήσεις άπό τήν ΕΟΚ, είναι έ δεχόμενο νά δοκιμάσει σκληρά τήν ικα

νότητα ορισμένων κλάδων τή*ς ελληνικής βιομηχανίας - οι οποίοι σήμε

ρα απολαμβάνουν προστασίας σέ πολύ σημαντικό επίπεδο - νά επιβιώ

σουν καί νά ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τά ξένα προϊόντα. 

'Ανεξάρτητα άπό τήν έκταση του" προβλήματος, ή οποία δέν είναι 
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εύκολο νά προβλεφθεί, γιά τους λόγους πού αναγέρθηκαν π ι ό πάνω, οί 

πιθανές αρνητικές επιδράσεις στίς περιφέρειες θά εΓναι στή χειρό

τερη περίπτωση περιορισμένες. *Η βιομηχανική δραστηριότητα στίς πε

ριφέρειες είναι ως έπί τό πλείστον περιορισμένη και ή παρουσία σ' 

αυτές των βιομηχανικών κλάδων, οι όποιοι μπορεί νά υποφέρουν περισ

σότερο άπό τόν ανταγωνισμό αυτό (π.χ. μηχανήματα, διαρκή καταναλω

τικά) εΓναι ακόμη πιό περιορισμένη. Οί κατηγορίες των βιομηχανικών 

καί βιοτεχνικών δραστηριοτήτων πού βρίσκονται στίς περιφέρειες εΓ

ναι, κυρίως, ή* μονάδες πού συνδέονται μέ τήν εκμετάλλευση πλουτοπα

ραγωγικών πόρων ή μονάδες πού προστατεύονται λόγω του σημαντικοο 

κόστους μεταφοράς των προϊόντων τους, πράγμα πού τ ί ς κατέστησε ικα

νές νά επιζήσουν άπό τόν ανταγωνισμό παρόμοιων μονάδων στην 'Αθήνα 

καί τή Θεσσαλονίκη. Συνεπώς δέν φαίνεται πιθανό, ότι ò ανταγωνι

σμός άπό τό εξωτερικό,γιά τό εΓδος της ελαφρός βιομηχανίας στους 

παραδοσιακούς τομείς, ατό οποίο οί περισσότερες περιφέρειες εξει

δικεύονται, θά έχει σοβαρή αρνητική επίδραση στίς μικρής εκτάσεως 

βιομηχανικές καί βιοτεχνικές δραστηριότητες πού βρίσκονται στίς 

περισσότερες περιφέρειες. 

Οί μονάδες πού εγκαταστάθηκαν στίς περιφέρειες μόνο πρόσφα

τα (μετά τό 1976), ως αποτέλεσμα της τονωσεως των παρεχόμενων πε

ριφερειακών κινήτρων, αποτελούν διαφορετική περίπτωση. 

Ή ανταγωνιστικότητα τους δέν έχει ακόμη δοκιμαστεί καί δέν 

μπορεί νά αποκλειστεί ή δημιουργία σοβαρών προβλημάτων, ιδιαίτερα 

σ'αυτές πού απολαμβάνουν προς τό παρόν ψηλή προστασία. Βέβαια 

μιά εξέταση της συνθέσεως των βιομηχανικών μονάδων πού δημιουργή

θηκαν πρόσφατα στίς περιφέρειες ώς αποτέλεσμα τών πιό πάνω κινή

τρων δείχνει, ότι καί αυτές συνδέονται κυρίως εΓτε μέ τήν έκμετάλ-
« 

λευση πόρων ε ί τ ε ανήκουν σέ κλάδους της βιομηχανίας,στους οποίους 

ή ελληνική ανταγωνιστικότητα φαίνεται γενικά μεγαλύτερη καί οί 

οποίοι δέν απολαμβάνουν σήμερα ψηλά επίπεδα προστασίας. Μονάδες 

πού ανήκουν σέ κλάδους οί όποιοι απολαμβάνουν ψηλά επίπεδα προστα

σίας καί πού θά μπορούσαν νά ύποστοον πολύ δυσμενείς επιδράσεις 

- 51 -



άπό τήν ένταξη στην ΕΟΚ, είναι σέ μεγάλο βαθμό ή εξαίρεση. 

Ή ένταξη στην BÖK μπορεί επίσης νά έχει αρνητική επίδραση στίς 

προοπτικές γιά τήν εγκατάσταση νέων μονάδων στίς περιφέρειες - πού 

επωφελούνται άπό τά κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως - σ'αύτούς τους 

βιομηχανικούς κλάδους, όπου ή ήδη περιορισμένη ανταγωνιστικότητα μπο

ρεί νά εκμηδενιστεί άπό τήν απελευθέρωση του" εξωτερικού εμπορίου. 

Σέ αντιστάθμισμα βέβαια σ'αύτό θά πρέπει νά αναγνωριστεί, δτι οί 

ελληνικές περιφέρειες μπορεί νά ωφεληθούν άπό τή δημιουργία μονάδων 

πού ανήκουν σέ κλάδους,τον οποίων ή ανταγωνιστικότητα,πού είναι ή 

μπορεί νά γίνει ικανοποιητική, καί ή ανάπτυξη τους μπορεί νά επιτα

χυνθεί ώς αποτέλεσμα της συμμετοχής τής 'Ελλάδας, πάχω σέ μόνιμη βά

ση, σέ μιαν ευρύτερη αγορά. 

Παρά τή σημαντική υποστήριξη των γεωργικών προϊόντων άπό τήν 

κοινή αγροτική πολιτική καί τά άμεσα οφέλη πού μπορεί νά αποκομί

σουν άπό αυτήν οι ελληνικές περιφέρειες, θά πρέπει νά σημειωθεί, 

δτι ή κοινή αγροτική πολιτική, δπως είναι σήμερα, επιβάλλει έμμεσα 

εμπόδια στην αποτελεσματική γεωργική ανάπτυξη σέ ορισμένες περιφέ

ρειες της χώρας. 'Υπάρχει ή τάση, σέ ορισμένους κύκλους της Κοινό

τητας* άπε>θαρρύνσεως ή τουλάχιστον μή έΛ^αρρύνσεως επενδυτικών σχε

δίων πού αυξάνουν τήν παραγωγική ικανότητα τής γεωργίας, γιά τό λό

γο δτι ή αυξημένη παραγωγή αυξάνει καί τό οίκονσμικό βάρος στηρίξεως 

της. Γιά μιά χώρα δπως ή 'Ελλάδα, στην οποία ή ανάπτυξη της γεωρ

γίας βρίσκεται ακόμη σέ ενδιάμεσο στάδιο, μέτρα πολιτικής καί έργα 

πού ευνοούν τήν, αύξηση τής παραγωγικότητας, όπως είναι λ.χ. τά αρ

δευτικά, οδηγούν επίσης στην αύξηση τής παραγωγικής ικανότητας. 

"Ετσι, άν ή προαναφερθείσα τάση εφαρμοστεί γ ιά τήν 'Ελλάδα, ή οποία 

γιά έναν αριθμό προϊόντων απολαμβάνει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτη

μα λόγω τοο εδάφους καί τον κλιματολογικών συνθηκών, μπορεί νά κα

ταλήξει στην αποθάρρυνση τής γεωργικής αναπτύξεως, πού σήμερα εί

ναι ή πιό σημαντική δραστηριότητα στίς περιφέρειες. 
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6. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΙΓΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 

6.1. Γενικά 

Μέ εξαίρεση μερικές δημόσιες επιχειρήσεις, ol όποιες έχουν ως 

πρακτική τήν κατάρτιση μεσοπρόθεσμων επενδυτικών πρσγραμμάτοϊν, ot 

δημόσιες δαπάνες μέχρι σήμερα προγραμματίζονται σέ ετήσια βάση. Πέ

ρα άπό τόν ετήσιο προϋπολογισμό επενδύσεων δέν υπάρχει άλλη επίσημη 

χρηματοδοτική δέσμευση. Τά ύπό εκτέλεση έργα μέ περίοδο εκτελέσεως 

μεγαλύτερη του έτους έπαιρναν τ ί ς ετήσιες πιστώσεις τους μέσω τοϋ 

ετήσιου προϋπολογισμού επενδύσεων. 

Τά μεγέθη γ ι ά τή χρηματοδότηση του Προγράμματος Περιφερειακής 

'Αναπτύξεως 1981-1985 περιλαμβάνουν δεσμεύσεις γ ιά τά πρώτα τρία χρό

νια του Προγράμματος άλλα καί μεγέθη πέρα άπό αυτά,πού ε ίναι αποτέ

λεσμα μακροοικονομικής αναλύσεως. *0 διαχωρισμός τών δεσμεύσεων άπό 

τ ί ς προβλέψεις δέν είναι δυνατός προς τό παρόν, άφοϋ ή διαδικασία 

της εκπληρώσεως μιας εξαντλητικής λίστας δεσμεύσεων, γ ι ά τά επόμε

να λίγα χρόνια, δέν έχει τελειώσει ακόμη. 

Παρόμοιες δυσκολίες εμφανίζονται στην πραγματοποίηση προβλέ

ψεων γιά τόν ιδιωτικό τομέα καί ιδίως γ ι ά τ ί ς βιομηχανίες καί τ ί ς 

τουριστικές επενδύσεις πού παρουσιάζουν έδώ τό άμεσο ενδιαφέρον.Τό 

Ίσχυον σύστημα τών κινήτρων περιφερειακής αναπτύξεως, τό οποίο προσ

φέρει πολύ 'ισχυρότερη ώθηση στίς βιομηχανικές επενδύσεις στ ίς περιφέ

ρειες άπό τό προηγούμενο, έχει θεσπιστεί μόλις τό 1976 καί άλλαξε ση

μαντικά τό 1978. *Η πολύ πρόσφατη εμπειρία δείχνει μιά πολύ ουσιώδη 

μεταβολή στίς προϋπάρχουσες τάσεις, μέ αύξηση του μεριδίου τών περι

φερειών στίς συνολικές βιομηχανικές επενδύσεις. Αυτό όμως δέν μπο

ρεί νά αποτελέσει αρκετά ισχυρή βάση γ ι ά τήν εκτίμηση τοϋ βαθμοϋ τής 

μεταβολής τής παλαιότερης τάσεως. 

"Οσον αφορά τόν τουρισμό, ο Ι πληροφορίες πού είναι διαθέσιμες 

σχετικά μέ τ ί ς πρόσφατες τάσεις είναι μάλλον ατελείς καί αυξάνουν 

έτσι τ ί ς δυσκολίες τών προβλέψεων. Τά μεγέθη, επομένως, πού δίνον-
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ται τόσο γ uà τή βιομηχανία όσο καί γιά τόν τουρισμό πρέπει νά θεωρη-

θοον ώς εκτιμήσεις κατά προσέγγιση. 

6.2. 'Εθνικά Συνολικά Μεγέθη 

Στον Πίνακα 5 δίνονται εκτιμήσεις γ ι ά τά πιθανά ετήσια επίπε

δα των δημόσιων επενδύσεων, καθώς καί τών ίδιωτικών επενδύσεων στή 

βιομηχανία καί τόν τουρισμό γ ι ά τήν περίοδο 1981-1985, σέ τ ι μ έ ς 1980. 

Παρατίθενται επίσης ο ι πρόσφατες τάσεις γ ι ά λόγους συγκρίσεως. Οι 

εκτιμήσεις αυτές έγιναν, άφοο ελήφθησαν υπόψη οί πρόσφατες τάσεις των 

μεγεθών αυτών, ο ι μεσοπρόθεσμες δεσμεύσεις, σπου υπάρχουν, ή κυβερνη

τ ι κ ή πολιτ ική, ο ι νέες πηγές χρηματοδοτήσεως, πού συνδέονται μέ τήν 

ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, καί ο ι πιθανές προοπτικές γ ιά τήν παραπέ

ρα ανάπτυξη της οίκονσμίας. Οι υποθέσεις γύρω από τόν τελευταίο πα

ράγοντα ùnfjpgav επιφυλακτικές, λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας καί 

τών δυσκολιών πού αντιμετωπίζει ή οικονομία. 

Στον Πίνακα 6 δίνονται εκτιμήσεις τών κρατικών επενδύσεων κατά 

τομείς καί τών κυριότερων δημόσιων επιχειρήσεων γ ι ά τήν περίοδο 1981-

1985. Σ τ ί ς εκτιμήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη ο ί πρόσφατες τάσεις, ο ι 

τομεακές προτεραιότητες, οί ανάγκες στ ίς περιφέρειες στό προσεχές μέλ

λον, καθώς καί ο ί δεσμεύσεις πού αναφέρονται στά ε ι δ ι κ ά επενδυτικά 

προγράμματα. 

6.3. * Εθνική Δαπάνη πού 'Αφορα τ ί ς Περιφέρειες 

Μιά λεπτομερής ανάλυση τών δημόσιων επενδυτικών δαπανών στην 

περίοδο 1976-1979 οδηγεί στό συμπέρασμα, ό τ ι τό 40% περίπου τών δα

πανών αυτών ε ί τ ε απορροφήθηκε από τήν Αθήνα (20% περίπου) ε ί τ ε απο

τελέστηκε άπό κατηγορίες δαπανών πού δέν ήταν δυνατό νά χαρακτηρι

στούν ό τ ι είχαν σημαντικό περιφερειακό προσανατολισμό. *Η τελευταία 

ομάδα περιλαμβάνει κατηγορίες καθαρά συνολικού εθνικού ενδιαφέροντος 

(π.χ. έρευνα), ορισμένες μορφές επιδοτήσεων πού χρηματοδοτοονται άπό 
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πίνακας 5 

Έτος 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

'Εκτίμησε ι ς 

Κρατικές 
επενδύσεις 

66.600 

84.900 

89.200 

84.500 

79.800 

80.400 

58.000 

'Επενδύσεων 'Ορισμένων Βασικών Τομέων 

Φορέας 

'Επενδύσεις 
τών δημό
σιων ε π ι 
χειρήσεων 

51.700 

35.400 

33.900 

28.200 

39.800 

50.000 

50.000 

Ι δ ι ω τ ι κ έ ς 
επενδύσεις 
στή βιομη
χ α ν ί α 

70.000 

61.600 

62.300 

59.100 

57.400 

62.900 

57.000 

(Σέ ε κ α τ . δρχ. 
σέ τ ι μ έ ς 1980) 

' Ι δ ι ω τ ι κ έ ς 
επενδύσε ις 
στον τ ο υ 
ρισμό 

7.500 

5.200 

6.600 

4.900 

5.800 

5.500 

5.500 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

66.000 

69.000 

71.000 

74.000 

77.000 

54.000 

57.000 

61.000 

64.000 

68.000 

60.000 

63.000 

66.000 

69.000 

73.000 

6.000 

6.500 

7.000 

7.500 

8.000 

1981-
1985 375.000 304.000 331.000 35.000 

* Τά μεγέθη μετά τό έτος 1978 δέν είναι απόλυτα συγκρί
σιμα μέ εκείνα τών προηγούμενων ετών, λόγω κάποιας με
ταβολής σέ ορισμένα στοιχεία του Προϋπολογισμού Δημό
σιων 'Επενδύσεων. 
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τόν προϋπολογισμό επενδύσεων, τών οποίων δέν ήταν διαθέσιμη ή περι

φερειακή κατανομή, καί διάφορα μικρά έργα, τά όποια δέν ήταν δυνατό 

va κατανεμηθούν κατά περιφέρεια. 

"Οσον αφορά τ ί ς επενδύσεις τών δημόσιων επιχειρήσεων, τό τμή

μα τους πού δέν είχε περιφερειακό χαρακτήρα αποτελείται άπό τρεις 

κατηγορίες. Αυτές πού ά\κχφέρσνται αποκλειστικά στην 'Αθήνα ή γιά 

την 'Αθήνα (π.χ. 'Οργανισμός 'Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, 'Επιχείρη

ση Αστικών Συγκοινωνιών), αυτές πού έχουν καθαρά ενδιαφέρον γ ιά 

τή χώρα ώς σύνολο (π.χ. 'Ολυμπιακή Αεροπορία) καί αυτές τών δημό

σιων επιχειρήσεων σέ εθνική κλίμακα, πού αφορούν τήν 'Αθήνα καί 

δέν θά ήταν δυνατό νά κατανεμηθούν στίς περιφέρειες. Βάσει τών δια

θέσιμων στοιχείων ol κατηγορίες αυτές συνιστούν τό 30% περίπου τών 

συνολικών επενδύσεων άπό τ ί ς δημόσιες επιχειρήσεις. 

Γιά τύς επενδύσεις στή βιομηχανία, τό μέρος πού άφορα τήν πρω

τεύουσα ύτιολογίοτηκε μέ τήν προβολή της πτωτικής τάσεως πού παρατη

ρήθηκε κατά τήν τελευταία τετραετία. "Ετσι τό ποσοστό αυτό γ ι ά τήν 

πρωτεύουσα άπό 36% στην περίοδο 1973-1976 έπεσε στό 29% στην περίο

δο 1976-1979 καί προβλέπεται νά κατέβει στό 25% στην περίοδο 1981-

1985. 

Ol περιφερειακές επενδύσεις στον τουρισμό εκτιμήθηκαν μέ βάση 

τά πρόσφατα μεγέθη καί μιαν εκτίμηση τών είδικών γ ι ά τή μελλοντική 

ανάπτυξη του τομέα καί μιαν ανάλυση τών διαθέσιμων ενδείξεων. 

6.4. Περιφερειακή Κατανομή τών 'Εθνικών Δαπανών πού 'Αφορούν τ ί ς 

Περιφέρειες 

6 .4 .1 . Κρατ ικές ' Επενδύσε ι ς 

Ίά μεγέθη πού δίνονται στον Πίνακα 7, γιά κάθε περιφέρεια, 

έχουν εκτιμηθεί, άίοοϋ ελήφθη υπόψη ένας αριθμός σχετικών παραγόν

των. Προσεγγιστικοί δείκτες τής ύποαναπτύξεως τών περιφερειών 

υπολογίστηκαν μέ βάση τό κατά κεφαλή προϊόν καί άλλες σχετικές 
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πληροφορίες. 'Από τό άλλο μέρος οί. ανάγκες κάθε περιφέρειας καί οί 

δυνατότητες της, όπως περιγράφονται πιό κάτω στά αντίστοιχα κεφά

λαια, χρησιμοποιήθηκαν οάν βάση γ ι ά ένα δεύτερο ποιοτικό δείκτη. 

Οί πρόσφατες τάσεις στίς κρατικές επενδύσεις.γιά κάθε περιοχή τρο

ποποιήθηκαν σύμφωνα μέ τους δείκτες πού ποοαναφέρθηκαν. Τό μελλον

τικό μερίδιο στό σύνολο των επενδύσεων σέ σχέση μέ τό -παρελθόν αυ

ξήθηκε περισσότερο σέ περιοχές μέ χαμηλό βαθμό αναπτύξεως, μέ σχε

τικά μεγάλες δυνατότητες καί μεγάλες ανάγκες. 0Ì εκτιμήσεις αυτές 

εξομαλύνθηκαν,γιά νά είναι συνεπείς μέ τ ί ς υπάρχουσες δεσμεύσεις καί 

γιά νά αποφευχθούν απότομες αλλαγές στην περιφερειακή σύνθεση των 

επενδύσεων, γεγονός πού δέν είναι ούτε επιθυμητό ούτε πιθανό, ί δ ι -

αίτερα άν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ύπό εκ

τέλεση έργων. 

6.4.2. 'Επενδύσεις των Δημόσιων 'Επιχειρήσεων (Πίνακας 8) 

*Η περιφερειακή κατανομή των σχετικών μεγεθών έγινε μέ βάση 

τ ί ς πληροφορίες πού χορηγήθηκαν άπό τ ί ς αντίστοιχες δημόσιες επι

χειρήσεις. Τά απόλυτα μεγέθη βέβαια, πού παρασχέθηκαν άπό τους 

Φορείς αυτούς,σέ πολλές περιπτώσεις προσαρμόστηκαν σύμφωνα μέ τή 

συνολική ικανότητα χρηματοδοτήσεως. 

6.4.3. 'Ιδιωτικές 'Επενδύσεις στή Βιομηχανία (Πίνακας 9) 

Μιά πρώτη προσέγγιση στην πιθανή περιφερειακή κατανομή των 

σχετικών ιδιωτικών επενδύσεων στή βιομηχανία έγινε μέ βάση τήν εμ

πειρία των έτων 1976-1979, οπότε (Ισχυσε τό τρέχον σύστημα τον κ ι 

νήτρων. Τά αποτελέσματα αυτά τροποποιήθηκαν μέ τή βοήθεια ενός 

συστήματος δεικτών, στό όποιο ελήφθη υπόψη ή ένταση των περιφερεια

κών κινήτρων κατά περιοχή,πού πιθανότατα θά ίοχύσει,καί ò βαθμός 

ελκυστικότητας κάθε περιφέρειας γ ιά επενδύσεις, όπως μπορεί νά 

συναχθεί άπό τ ί ς επενδύσεις των έτων 1973-1976, όπου τό τρέχου 

σύστημα κινήτρων δέν (Ισχυε. Τά κίνητρα πού παρέχονταν πρίν άπό 

τό 1976 είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. 
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6.4.4. 'Ιδιωτικές 'Επενδύσεις στάν Τουρισμό (Πίνακας 10) 

Οι περιφερειακές εκτιμήσεις τών επενδύσεων στον τουρισμό βασί

στηκαν στίς πρόσφατες τάσεις, στην πολιτική πού εφαρμόστηκε σ 'δ,τι 

άφορα τόν τομέα καί στίς δυνατότητες τών διάφορων περιοχών. 

7. ΕΦΑΡΜ3ΓΗ 

7.1. Γενικά 

Τή γενική ευθύνη γιά τήν κατάρτιση καί εφαρμογή τοο Προγράμ

ματος ΠεριφερειακήςΆναπτύξεους τόσο γιά τά έργα όσο καί γιά τά άλλα 

σημαντικά μέτρα πολιτικής έχει τό 'Υπουργείο Συντονισμού. Αυτό συν

δέεται μέ τό γεγονός/ότι τό 'Υπουργείο αυτό είναι υπεύθυνο γ ιά τή 

διαμόρφωση, τόν έλεγχο καί τήν εφαρμογή τής όλης οίκονομικής πολι

τικής της χώρας. 

Συγκεκριμένα όλα τά σημαντικά επενδυτικά έργα τοΟ δημοσίου πε

ριλαμβάνονται στό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων πού βρίσκεται κάτω 

άπό τήν άμεση ευθύνη τοΟ 'Υπουργείου Συντονιομοϋ. 'Αφού εγκριθεί ένα 

σημαντικό επενδυτικό έργο, οι απαιτούμενες ετήσιες πιστώσεις πού χο

ρηγούνται γιά τήν εκτέλεση του εντάσσονται μέσα στά πλαίσια τοΟ ετή

σιου προυπολογισμου των δημόσιων επενδύσεων, ò οποίος βρίσκεται 

επίσης κάτω άπό τόν άμεσο έλεγχο του Οδιου Υπουργείου. Ή επίβλε

ψη καί ή παρακολούθηση τής εκτελέσεως τών επενδυτικών έργων ανατί

θεται στό 'Υπουργείο Δημοσίων "Εργων ή στά άλλα 'Υπουργεία καί δη

μόσιες επιχειρήσεις πού έχουν σχέση μέ τό έργο. Συχνά άπό τους τε

λευταίους φορείς προέρχεται επίσης ή πρωτοβουλία, γ ιά νά περιληφθούν 

έργα στον προϋπολογισμό τών δημόσιων επενδύσεων πού καταρτίζει τό 

'Υπουργείο Συντονισμού. 

'Αποφάσεις γ ιά μικρότερα έργα τοπικού χαρακτήρα καί περιορι

σμένου προϋπολογισμού* βρίσκονται στή δικαιοδοσία τής νομαρχίας ή 

τών τοπικών άρχων καί χρηματοδοτούνται άπό τά νομαρχιακά ταμεία ή 

τά ταμεία τών δήμων καί κοινοτήτων. 
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'Εξαίρεση άπό τό γενικό κανόνα, δτι σημαντικά επενδυτικά έργα 

εγκρίνονται μόνο άπό τό Υπουργείο ΣυντονισμοΟ, άποτελοΟν, άπό τό 

èva μέρος έργα πού άφοραΟν τήν εκμετάλλευση βασικών αρδευτικών έργων, 

τά οποία βρίσκονται οτή δικαιοδοσία τοΟ 'Υπουργείου Γεωργίας, καί άπό 

τό άλλο μέρος έργα τσο ΌργανιομοΟ Υδρεύσεως καί 'Αποχετεύσεως 'Αθη

νών, τά οποία βρίσκονται στή δικαιοδοσία τσο 'Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων. Πρέπει βέβαια νά σημειωθεί, ότι τά βασικά αρδευτικά έργα 

βρίσκονται στή δικαιοδοσία τοο Υπουργείου ΣυντσνιομοΟ. "Οπως έχει 

αναφερθεί καί προηγούμενα, τά επενδυτικά έργα των δημόσιων επιχειρή

σεων βρίσκονται κάτω άπό τον έλεγχο τοο Υπουργείου ΣυντονισμοΟ, τσο 

οποίου ή έγκριση είναι αναγκαία γ ιά τήν εκτέλεση κάθε έπενδυτικσΟ 

έργου άπό οποιονδήποτε άπό αυτούς τους φορείς. Φυσικά αυτό δέν ση

μαίνει ότι τό Ύπουργεϋο Συντονισμού επεμβαίνει σέ λεπτομέρειες σ' 

δ,τ ι άφορα τά επενδυτικά έργα των δημόσιων επιχειρήσεων. 'Εξετάζει 

μόνο καί έχει αποφασιστική γνώμη γ ιά τή σκοπιμότητα καί τό συνολικό 

προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού* προγράμματος, άφου λάβει υπόψη τ ί ς 

είδικές ανάγκες τής χώρας άπό πλευράς αντικειμένου της επιχειρήσεως, 

καθώς επίσης καί τ ί ς ανάγκες της οίκσνομικής πολιτικής γενικά. 

Ol Ιδιωτικές επενδύσεις οτή βιομηχανία εγκρίνονται άπό τό 

"Υπουργείο Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας καί οτόν τουρισμό άπό τόν 'Ελ

ληνικό 'Οργανισμό ΤουριομοΟ. Γιά όλες όμως τ ί ς ίδιωτικές επενδύ

σεις στή βιομηχανία ή τόν τουρισμό, οί όποιες ενισχύονται στά πλαί

σια των περιφερειακών κινήτρων ή ύπό οποιαδήποτε άλλη μορφή κρατι

κής ενισχύσεως, ή παροχή μιας τέτοιας βοήθειας βρίσκεται στή δ ι 

καιοδοσία τοο 'Υπουργείου ΣυντονισμοΟ. 

Γιά νά συνοψίσουμε, μέ έ&ιίρεση τά μικρά επενδυτικά έργα το

πικού ενδιαφέροντος, πού καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό τών 

συνολικών επενδύσεων τοο δημόσιου τομέα, ot κρατικές επενδύσεις 

καί οι επενδύσεις τών δημόσιων επιχειρήσεων ελέγχονται άπό τό Υ

πουργείο ΣυντονισμοΟ. Τό υπουργείο αυτό ελέγχει επίσης έμμεσα 

ένα μεγάλο μέρος τών Ιδιωτικών επενδύσεων στή βιομηχανία καί τόν 
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τουρισμό, μέσω τού συστήματος τών κινήτρων πού παρέχονται. "Ετσι γ ί 

νεται σαφές, δτι ò ρόλος του 'Υπουργείου Συντονισμού οτή λήψη αποφά

σεων γύρω άπό τήν περιφερειακή ανάπτυξη, σ 'δ ,τ ι άφορα καί τά έργα καί 

τήν πολιτική, ε ίναι αποφασιστικός. 'Οπωσδήποτε είναι χρήσιμο νά σκια

γραφηθεί πιό κάτω ò ρόλος των άλλων φορέων πού λαβαίνουν μέρος, άμεσα 

η έμμεσα, στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ol φορείς αυτοί επηρεάζουν ήδη 

σημαντικά τή διαμόρφωση καί εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής. 'Επι

πλέον, καί αυτό μπορεί νά είναι σημαντικότερο, υπάρχει μ ι ά έντονη τά

ση νά ενισχύονται μέ τό χρόνο ol εξουσίες καί οί αρμοδιότητες αυτών 

τών φορέων. 

7.2. Τοπική Αυτοδιοίκηση 

'Υπάρχουν δύο κατηγορίες τοπικών άρχων στην 'Ελλάδα. "Η μία κα

τηγορία είναι οι δήμοι, ο'ι όποιοι εκπροσωπούν οίκιομούς μέ 10.000 

κατοίκους καί πάνω, καθώς καί λίγους μικρότερους οίκιομούς, πού γιά 

Ιστορικούς, τουριστικούς καί άλλους λόγους θεωρούνται ως δήμοι. Ή 

άλλη κατηγορία είναι οί κοινότητες, ol όποιες εκπροσωπούν οίκισμούς 

μέ λιγότερους άπό 10.000 κατοίκους, φ έ π ε ι νά σημειωθεί, ότι ένα με

γάλο μέρος άπό τους τελευταίους έχουν πολύ μικρό αριθμό κατοίκων (ά

πό τ ί ς 5.000 περίπου κοινότητες πού υπάρχουν 3.300 είχαν λιγότερους 

άπό 500 κατοίκους ή καθεμιά τό 1971). 

Γενικά μπορούμε νά πούμε, δτι o l λειτουργίες τών τοπικών άρχων 

οτήν 'Ελλάδα είναι συγκριτικά περιορισμένες σέ σχέση μέ δ , τ ι συμβαίνει 

στίς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καθαρισμός οδών, συλλογή απορριμμάτων, 

συντήρηση οδών, πάρκων καί άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, καί, στους μ ι 

κρότερους οικισμούς, ή ύδρευση, είναι ο Ι σπουδαιότερες αρμοδιότητες. 

Ο'ι χρηματικοί πόροι τών τοπικών άρχων είναι επίσης μικροί. Γιά νά μπο

ρέσουν νά επιτελέσουν τ ί ς λειτουργίες πού τους έχουν ανατεθεί,παίρνουν 

κάθε χρόνο μιά σημαντική επιχορήγηση άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό. 

Τό νέο ελληνικό σύνταγμα προβλέπει πολύ ευρύτερες δικαιοδοσίες 

γιά τ ί ς τοπικές αρχές καί ένα σχέδιο νόμου έχει. υποβληθεί στό κοινο

βούλιο, μέ τό όποιο διευρύνονται οί ορίζοντες δραστηριότητας της το-
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πικης αυτοδιοικήσεως σύμφωνα, μέ τά προβλεπόμενα στό σύνταγμα. Στό 

σχέδιο αυτό νόμου γίνεται πρόβλεψη καί για τη συμμετοχή τής τοπικής 

αυτοδιοικήσεως στην προπαρασκευή και στην έcpαpμσγή τών περιφερεια

κών προγραμμάτων. 

*Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοικήσεως σέ ένα ευρύτερο φάσμα 

κατηγοριών επενδυτικών έργων καί αρμοδιοτήτων θά προχωρήσει σταδια

κά, λόγω της περιορισμένης Ικανότητας της νά αναλάβει αμέσως πρόσθε

τες αρμοδιότητες. Ή εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι , ένμέρει 

άπό έλλειψη χρηματικών πόρων καί ένμέρει άπό ανεπαρκή οργάνωση καί 

επάνδρωση, οΐ τοπικές αρχές δέν εκτελούσαν πλήρως ούτε εκείνες τ ίς 

λειτουργίες πού ήταν καθαρά της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα μέ τό 

ισχύον γ ι*αυτές νομικό καθεστώς. 

7.3. Νομαρχίες 

*Η 'Ελλάδα διαιρείται γεωγραφικά σέ 51 νομούς καί ό νομάρχης 

πού διορίζεται άπό τήν κυβέρνηση έχει πολύ σημαντικές καί εκτετα

μένες δικαιοδοσίες. 

Σύμφωνα μέ τό νόμο όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες των υπουρ

γείων στά διάφορα τμήματα της χώρας υπάγονται στή νομαρχία καί 

διευθύνονται άπό τό νομάρχη. *0 νομάρχης θεωρείται ό αντιπρόσωπος 

της κυβερνήσεως στό νομό, καθώς επίσης καί κάθε ύπουργοϋ χωριστά. 

Είναι υπεύθυνος γιά τή διοίκηση στό νομό,γιά τήν εφαρμογή των νόμων 

καί τών υπουργικών αποφάσεων, γιά τό συντονισμό όλων τών δημόσιων 

υπηρεσιών στό νομό καί γενικά γιά τή διαχείριση τών τοπικών θεμάτων. 

'Υπάρχει ένα σχέδιο νόμου στό κοινοβούλιο, συμφωνά μέ τό όποιο 

θά συσταθεί σέ κάθε νομό ένα νομαρχιακό συμβούλιο, μέ κύρια ευθύνη 

τό σχεδιασμό επενδυτικών έργων σέ επίπεδο νομοϋ. 

Σύμφωνα μέ τά ισχύοντα, εκτός άπό τ ί ς προαναφερθείσες γενικές 

δικαιοδοσίες του,ο νομάρχης αποφασίζει επίσης γ ιά τή διάθεση τών πό

ρων του νομαρχιακού ταμείου, όταν πρόκειται γ ιά μικρά έργα τοπικής 

σημασίας. 
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Μεταξύ της κεντρικής κυβερνήσεως άπό τό ένα μέρος, ή οποία γ t a 

θέματα περιφερειακής πολιτικές εκπροσωπείται άπό τό 'Υπουργείο Συν

τονισμού, καί τ ί ς πενήντα μ ία νομαρχίες άπό τό άλλο, μερικά τουλάχι

στον υπουργεία θεώρησαν αναγκαίο νά ιδρύσουν μιαν ενδιάμεση υπηρε

σία, πού νά καλύπτει ευρύτερες περιοχές τής χώρας. Ή λειτουργία αυ

τών τών περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων συνίσταται ένμέρει στό 

νά βοηθά τό υπουργείο στην εκτέλεση των διοικητικών λειτουργιών του 

σ'όλη τή χώρα καί ένμέρει στό νά λαβαίνει αποφάσεις σέ περιφερειακό 

επίπεδο. 

' Ιδ ια ίτερη σημασία, άπό τήν άποψη αυτή,έχουν ο ί υπηρεσίες πε

ριφερειακής αναπτύξεως του * Υπουργέ ίου Συντονισμού. 

7 . 4 . 1 . 'Υπηρεσίες Περιφερειακής 'Αναπτύξεως 'Υπουργείου 

Συντονισμού 

Γιά τους σκοπούς της περιφερειακής αναπτύξεως ή χώρα διαιρέθη

κε σέ εννιά περιφέρειες. Υπάρχει άπό μ ιά υπηρεσία περίφερειακή"ς α 

ναπτύξεως σέ κάθε περιφέρεια, ή οποία εδρεύει σ'ένα επιλεγμένο α σ τ ι 

κό κέντρο της περιφέρειας. Οί κύριες αρμοδιότητες τών υπηρεσιών πε

ριφερειακής αναπτύξεως ε ί ν α ι νά βοηθούν τό 'Υπουργείο Συντονισμού 

στην προετοιμασία τών περιφερειακών προγραμμάτων γενικά, στην πα

ρακολούθηση της έφαρμογίΊς τών επενδυτικών έργων του δημοσίου στην 

περιοχή καί στην εφαρμογή τών κινήτρων περιφερειακής αναπτύξεως πού 

προσφέρονται. 

Άπό όσα ήδη αναφέρθηκαν, φαίνεται καθαρά, ό τ ι Ô ρόλος τών υ 

πηρεσιών περιφερειακής αναπτύξεως του Υπουργείου Συντσνισμοο ε ί 

ναι νά βοηθούν τό κεντρικό υπουργείο στή διεκπεραίωση τών λειτουργιών 

πού αφορούν τήν περιφερειακή ανάπτυξη μάλλον παρά νά λαβαίνουν απο

φάσεις σέ περιφερειακό επίπεδο. 

0Ì υπηρεσίες περιφερειακής αναπτύξεως ε ί ν α ι ένας νέος θ ε -
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σμός καί ô βαθμός επιρροής τους, πού είναι αναπόφευκτα περιορισμέ

νος κατά τά πρώτα στάδια, θά ανέρχεται γρήγορα. 

7.4.2. Περιφερειακές, (Διανομαρχιακές) 'Επιθεωρήσεις 

Υπουργείων 

Αντίθετα μέ τ ί ς υπηρεσίες περιφερειακής αναπτύξεως τοϋ 'Υπουρ

γείου Συντονισμού, οί όποιες είναι συγκριτικά νέες, πολλά υπουργεία 

έχουν περιφερειακές υπηρεσίες άπό πολύ καιρό,πράγμα πού συνέβαλε 

στην καλύτερη εδραίωση τους οτά διάφορα τμήματα της χώρας. Ό ρόλος 

τους συνίσταται, ένμέρει στή βοήθεια τών αντίστοιχων υπουργείων κα

τά τήν εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους καί ένμέρει στή λήφη αποφάσεων. 

"Ετσι ένας αριθμός τοπικών προβλημάτων, γιά τά όποια μπορούσαν θεω

ρητικά νά επιληφθούν οί νομαρχίες, έρχονται στή δικαιοδοσία των πε

ριφερειακών υπηρεσιών τών αντίστοιχων υπουργείων. 

"Ενα ειδικό πρόβλημα, πού άφορα αυτές τ ί ς ενδιάμεσες υπηρεσίες 

της κυβερνήσεως, είναι, ότι ή γεωγραφική οριοθέτηση τοΟ χώρου επιρ

ροής τών περιφερειακών υπηρεσιών τών διάφορων υπουργείων διαφέρει. 

"Ετσι δημιουργείται ένα μάλλον πολύπλοκο δίκτυο δικαιοδοσιών, τό 

οποίο καθιστά δύσκολο τό συντονισμό τών δραστηριοτήτων τών διάφορων 

υπουργείων σέ ενιαία περιφερειακή βάση. Μιά άλλη δυσκολία είναι, 

ότι ò διαχωρισμός τών εξουσιών καί αρμοδιοτήτων δέν εϋναι πάντοτε 

τελείως καθαρός, μέ συνέπεια νά δημιουργούνται κατά διαστήματα προ

βλήματα. 

7.5. 'Εταιρίες 'Αναπτύξεως 

"Ενας πολύ πρόσφατος νόμος, Ô Ν. 849/1978, πού έγινε γιά νά βοη

θήσει τήν ανάπτυξη τών περιφερειών καί τών διάφορων περιοχών της χώ

ρας, προβλέπει τήν ίδρυση εταιριών αναπτύξεως πού αφορούν ορισμένα 

τμήματα τής χώρας καί ιδιαίτερα εκείνα πού αντιμετωπίζουν δύσκολα 

προβλήματα ή προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες. 

Οι εταιρίες αυτές παίρνουν τή μορφή τών ανώνυμων εταιριών κάτω 
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άπό τό συνδυασμένο έλεγχο τών * Υπουργείων Συντονισμού, Οικονομικών 

καί Δημοσίων "Εργων. Μπορούν νά χρηματοδοτούνται άπό δημόσιες επι

χορηγήσεις, άπό εισφορές πού επιβάλλονται στον πληθυσμό της περιο

χής, ò όποιος ωφελείται άπό τά έργα πού θά εκτελεστούν, άπό πιστω

τικά Ιδρύματα, τά οποία θά αποφασίζουν ίσως νά συμμετάσχουν στίς ε

ταιρίες αυτές, άπό τ ι ς τοπικές αρχές, άπό εταιρίες κλπ. 

Οί εταιρίες αναπτύξεως έχουν τήν ευθύνη της προπαρασκευής ανα

πτυξιακών προγραμμάτων σέ τοπικό, νομαρχιακό ή περιφερειακό επίπεδο, 

τήν κατάρτιση μελετών γιά επενδυτικά έργα καί τήν εκτέλεση τους καί, 

τέλος, τή διαχείριση τών διάφορων συλλογικών υπηρεσιών στίς περιο

χές πού έχουν αρμοδιότητα. 

"Ηδη μιά τέτοια εταιρία αναπτύξεως έχει δημιουργηθεί γ ι ά τό 

νομό Ευρυτανίας καί γιά τή Δυτική Κρήτη. 

7.6. 'Ανώνυμες 'Εταιρίες Ευρείας Μετοχικής Βάσεως 

Ό Ν. 849/1978 προβλέπει επίσης τή δημιουργία ανώνυμων εται

ριών μέ ευρεία διασπορά τών μετοχών τους μεταξύ του πληθυσμού, ô 

όποιος εξυπηρετείται άπό τ ί ς εταιρίες αυτές, γ ιά όλα τά τμήματα 

της χώρας έκτος άπό τήν 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη. *0 σκοπός αυ

τών τών ανώνυμων εταιριών εϋναι ή προώθηση της εκμεταλλεύσεως ενός 

πόρου ή της προσφοράς μιας σπουδαίας υπηρεσίας στον τοπικό πληθυ

σμό. "Ηδη ένας αριθμός παρόμοιων εταιριών έχει δημιουργηθεί,κυ

ρίως μέ αντικείμενο τήν απόκτηση πλοίων, τά όποια συνδέουν τά νη

σιά μέ τήν ηπειρωτική χώρα. 
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ΜΕΡΟΣ I I 





Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ 

(ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μονάδα Περι-
μετρή- φέρεια 
σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ώς % οτή 

χώρα 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συνολική έκταση χλμ. 

"Εκταση γεωργικές γης H 

Διάρθρωση γεωργικής γης 
Πεδινή % 

'Ημιορεινή 
'Ορεινή 
Σύνολο 

'Αρδευόμενη έκταση ώς % οτό σύν
ολο τίΐς καλλιεργούμενης: 1977 % 

21.611 

5.560 

43,5 
38,2 
18,3 

100,0 

131.990 

38.564 

55,5 
25,1 
19,4 

100,0 

16,4 

14,4 

21,5 26,0 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πληθυσμός: 1977 

Μεταβολή πληθυσμού: 1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λές πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 1977 

Ποσοστό άστικσποιήσεως: 1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εργατικό δυναμικό: 1971 

Απασχόληση: 1971 

Σύνθεση απασχολήσεως: 1977 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χ ι λ . 
II 

II 

% 
Π 

άτομα 
χλμ. Ζ 

% 
II 

χ ι λ . 
II 

% 
II 

II 

II 

858 

17 
8 

0,2 
0,1 

27,0 
30,0 

3Ό2 

294 

37,7 
35,1 
27,2 

100,0 

9.268 

380 
500 

0,44 
0,93 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

9,3 

9,3 

9,3 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

'Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ ( τ ι μ έ ς 1970) : 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ιμές) : 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

ΔΕΙΚΤΕΣ EYH-ΕΡΙΑΣ 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

εκ.δρχ. 
II 

% 

% 
II 

π 

Περι
φ έ ρ ε ι α 

27.200 
37.400 

4,7 

24,4 
45,9 
29,7 

100,0 

Χώρα 

258.000 
370.583 

5,3 

16,8 
31,4 
51,8 

100,0 

Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

10,5 
10,0 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τιμές) : 1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τ ιμές) : 1970-77 

Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γ ιά οίκια-
κή χρήση: 1970 

1977 

'Οχ,ήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 

1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

δρχ. 

KWH 

100.000 91.335 

18,7 17,6 

110 
217 

36,0 
167,0 

226 
448 

45,5 
125,0 

120 
245 

48,7 
48,4 

79,1 
133,6 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1 . 'Εξελίξεις καί Προβλήματα 

2.1.1. Γενικά 

Ή παρουσία της πρωτεύουσας στό κέντρο της περιφέρειας έχει ασκή

σει καθοριστική επίδραση στίς εξελίξεις πού σημειώθηκαν στό υπόλοιπο 

τμήμα της (περιφέρεια 'Ανατολικής Στερεάς 'Ελλάδας καί Νησιών, έκτος 

της Περιφέρειας Πρωτεύουσας πού θά αποκαλείται στό έξης Λοιπή Περιφέ

ρεια) , τό όποιο αποτελεί τό αντικείμενο τής αναλύσεως. Είδικότερα οι 

δημογραφικές καί οικονομικές μεταβολές πού πραγματοποιήθηκαν στή Λοι

πή Περιφέρεια, άλλα καί οι εξελίξεις στίς χρήσεις γης, στην υποδομή 

κλπ.,στό παρελθόν κυριαρχήθηκαν άπό τήν έντονη έλξη πού άσκησε ή πρω

τεύουσα στον πληθυσμό της περιφέρειας καί άπό τ ί ς ανάγκες του πληθυ

σμού της πρωτεύουσας καί τ ί ς οικονομικές δραστηριότητες πού συγκεντρώ

νονται σ'αύτήν. 

Ή συγκριτικά ψηλή παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα στή Λοιπή 

Περιφέρεια συνδέεται μέ τή γειτνίαση της μεγάλης αγοράς τής πρωτεύου

σας, πού επέτρεψε τή δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού μεγάλων καί 

καλά οργανωμένων επιχειρήσεων καί τήν εξειδίκευση τμημάτων της περιφέ

ρειας σέ πιό αποδοτικές γεωργικές απασχολήσεις (π.χ. λαχανικά). 'Επί

σης ή ψηλή παραγωγικότητα συνδέεται μέ τό γεγονός,ότι ή γειτνίαση μέ 

τή μεγάλη αγορά εργασίας της πρωτεύουσας απορρόφησε τήν εργασία πού 

πλεονάζει άπό τή γεωργία, συμβάλλοντας έτσι στή μείωση τη*ς ύποαπασχο-

λήσεως του πρωτογενούς τομέα. *Η γρήγορη ανάπτυξη της μεταποιήσεως 

κατά μήκος των αξόνων άπό τήν πρωτεύουσα προς τήν Πελοπόννησο καί τή 

Βόρεια 'Ελλάδα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σέ πρωτοβουλίες πού προ

έρχονται άπό τήν πρωτεύουσα. Τέλος ή συγκριτικά δυσμενής δημογραφική 

εξέλιξη, ακόμη καί στίς περιοχές πού ευημερούν σχετικά, είναι τό απο

τέλεσμα της αυξημένης έλξεως γιά μετανάστευση πού άσκησί πάνω στον 

πληθυσμό τους ή πρωτεύουσα. 

Γενικότερα ή δομή των χρήσεων γή*ς, ή αξία τής γης καί τά σοβα-
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ρά προβλήματα περιβάλλοντος πού αντιμετωπίζει ή περιφέρεια, ή διάτα

ξη του συγκοινωνιακού δικτύου καί ο£ μεγάλοι φόρτοι του, πού προκατ 

λουν συχνά κυκλοφοριακές συμφορήσεις, συνδέονται επίσης άμεσα μέ τήν 

πρωτεύουσα. 

*Η επιρροή της πρωτεύουσας στή Λοιπή Περιφέρεια καί τά αποτελέ

σματα αύτης της επιρροής εξαρτώνται κυρίως άπό τήν απόσταση των δ ι ά 

φορων περιοχών της περιφέρειας άπό τήν πρωτεύουσα καί άπό τήν έκταση 

στην οποία ο ι φυσικοί καί ανθρώπινοι πόροι των περιοχών μπορούν vd 

ικανοποιήσουν τ ί ς ανάγκες της πρωτεύουσας. 'Από τήν άποψη αυτή ή Λ ο ι 

πή Περιφέρεια μπορεί νά δ ιακριθεί σέ τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες 

περιοχών: 

α . Στό υπόλοιπο του νομού - Α τ τ ι κ ή ς καί στ ίς περιοχές των όμορων 

νομών, πού γειτνιάζουν πολύ μέ τήν πρωτεύουσα. 

Ol περιοχές αύτης της κατηγορίας κυριαρχούνται σχεδόν αποκλει

στικά άπό τήν επιρροή τής πρωτεύουσας. 'Ανάλογα μέ τήν τοπογραφία, 

τό οδικό δίκτυο καί τή λοιπή υποδομή, ο ι περιοχές στό μεγαλύτερο μέ

ρος τους χρησιμοποιούνται είτε σάν βιομηχανικά γήπεδα εΓτε σαν χώ

ροι σημερινής ή μελλοντικής αναψυχής καί δεύτερης κατοικίας άπό τόν 

πληθυσμό της πρωτεύουσας. 

β. Στ ίς περιοχές γύρω άπό τους οδικούς άγονες (εθνικές οδοί) πού 

συνδέουν τήν πρωτεύουσα μέ τήν υπόλοιπη χώρα. 

Σ τ ί ς περιοχές πού ανήκουν στην κατηγορία αυτή ,περισσότερο μέ

χρι τήν Κόρινθο καί μέχρι τή Χαλκίδα καί τή Θήβα καί λιγότερο μέχρι 

τή Λαμία, ò τρόπος ζωής τών κατοίκων αλλάζει γρήγορα, καθώς ή μετα

ποιητική δραστηριότητα εκτοπίζει τή γεωργική μέ γρήγορο ρυθμό. *Η 

μεταβολή αυτή ασκεί έντονες πιέσεις τόσο στό περιβάλλον, γ ι α τ ί συ

χνά λ ε ί π ε ι ή απαραίτητη υποδομή, όσο καί στους τοπικούς πληθυσμούς. 

Οι πληθυσμοί αυτοί δέν εϋναι πάντα σέ θέση νά επωφεληθούν, όσο θά 

περίμενε κανείς, άπό τήν ανάπτυξη της μεταποιήσεως, γ ι α τ ί αυτό προ

ϋποθέτει γνώσεις καί εξειδίκευση πού τους λ ε ί π ε ι . 
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γ . Στά νησιά. 

δ . Στίς ορεινές περιοχές της περιφέρειας. 

'Αντίθετα μέ τ ί ς πρώτες δυο κατηγορίες, όπου τά προβλήματα συν

δέονται κυρίως μέ την ταχεία ανάπτυξη, στίς κατηγορίες γ και δ , μέ λ ί 

γες εξαιρέσεις, τά προβλήματα συνδέονται κυρίως μέ τήν έλλειψη αναπτύ

ξεως λόγω περιορισμένων πόρων καί φυγής του πληθυσμού. Οι περιοχές αυ

τές υπέστησαν τ ί ς καθαρά αρνητικές επιπτώσεις άπό τή γειτνίαση μέ τήν 

πρωτεύουσα, δηλαδή τήν έντονη φυγή του" πληθυσμού τους καί τή μείωση 

της οικονομικής δραστηριότητας. 

"Αν θεωρήσουμε τή Λοιπή Περιφέρεια σαν σύνολο (έκτος άπό τήν Πε

ριφέρεια 'Αθηνών) , τά κυριότερα προβλήματα καί οί αδυναμίες, καθώς καί 

τά βασικά εμπόδια γ ι ά τήν επιτάχυνση τη"ς αναπτύξεως στίς περιοχές, όπου 

οτό παρελθόν υπήρξε αργή, μπορούν νά συνοψιστούν στά έξης: 

2.1.2. 'Απασχόλησί] 

Σύμφωνα μέ δλες τ ι ς ενδείξεις ή ανεργία στην περιφέρεια είναι πε

ριορισμένη, ένω ή υποαπασχόληση είναι σημαντική μόνο σ'έκεΓνες τ ί ς προ

βληματικές περιοχές πού είναι σχετικά απομακρυσμένες άπό την πρωτεύου

σα. *0 πληθυσμός τών άλλων περιοχών της Λοιπής Περιφέρειας βρίσκει εργα

σία σχετικά εύκολα είτε στην πρωτεύουσα είτε σέ άλλες περιοχές τής Λοι

πής Περιφέρειας πού ά\«πτύσσονται σχετικά γρήγορα, λόγω γειτνιάσεως μέ 

τήν πρωτεύουσα. 

2.1.3. ρρωτργενήςΊϋμέας 

"Οπως σημειώθηκε πιό πάνω, τό αγροτικό προϊόν άνά απασχολούμενο 

στή Λοιπή Περιφέρεια καί κυρίως στους νομούς 'Αττικής, Βοιωτίας, Εύ

βοιας καί Φωκίδας είναι συγκριτικά ψηλό, πράγμα πού δέν μπορεί νά 

αποδοθεί σέ ανάλογη διαφορά στην ποιότητα ή στην ποσότητα τών εισροών 

κατά απασχολούμενο άλλα μάλλον στή γειτνίαση μέ τήν πρωτεύουσα. 

Συγκριτικά ψηλό ποσοστό του αγροτικού προϊόντος στή Λοιπή Περι

φέρεια προέρχεται άπό τήν κτηνοτροφία (περίπου 46% έναντι 39,2% γιά 

τή χώρα αάν σύνολο) , πού συγκεντρώνεται στους νομούς 'Αττικής, Εύβοι-
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ας καί Botare COQ, συνδέεται στενά μέ τήν αγορά της πρωτεύουσας καί ε ί 

ν α ι , σέ πολύ σημαντικό βαθμό, οργανωμένη σέ σύγχρονη βάση, ίδίως ώς 

προς τ ά πουλερικά, τους χοίρους καί τά βοοειδή. 

Τά κυριότερα γεωργικά προϊόντα εϋναι κρασί, λάδι , ντομάτες νω

πές, βρώσιμες ε λ ι έ ς , πατάτες, βαμβάκι, σ ι τ ά ρ ι , λαχανικά καί καπνός. 

*Η περιφέρεια έχε ι τήν πρώτη θέση σέ α ξ ί α παράγωγης βρώσιμων ελιών, 

μούστου, λαχανικών καί τή δεύτερη σέ α ξ ί α παραγωγής σκληρού- σ ιταριού, 

πεπονιών καί πατάτας. 

Τά τελευταία χρόνια επεκτάθηκε ή καλλιέργεια της έλιΟς, τού 

καπνού καί τού βαμβακιού, τού σκληρού σιταριού καί των αμπελώνων. 

Παράλληλα μέ τά γενικότερα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή γεωρ

γ ί α στό σύνολο της χώρας (μικρός καί πολυτεμαχισμένος κλίϊρος, αδυνα

μίες στό σύστημα εμπορίας κ α ί διανομής, αδυναμίες στή συνεταιριστική 

κίνηση κλπ.) σημαντικά εμπόδια στην παραπέρα ανάπτυξη της γεωργίας 

στή Λοιπή Περιφέρεια, ιδίως σ τ ί ς πεδινές περιοχές πού έχουν καί τ ί ς 

περισσότερες δυνατότητες, ε ί ν α ι ή συνεχής γηπεδοποίηση των εκτάσεων 

γ ι ά έξωγεωργικές χρήσεις, ή οποία όμως ως ένα σημείο εϋναι δύσκολο 

νά αποφευχθεί, ή στασιμότητα των εκτάσεων πού αρδεύονται, oL συχνές 

πλημμύρες περισσότερο στή Φθιώτιδα καί λιγότερο στην Κωπαΐδα, καί τ ό 

γεγονός ό τ ι σημαντικές γεωργικές εκτάσεις δέν αξιοποιούνται επαρκώς. 

Στην κτηνοτροφία τά κυριότερα προβλήματα εϋναι ή ρύπανση τού 

περιβάλλοντος άπό τά απόβλητα τών κτηνοτροφικών μονάδων (κυρίως πτη

νοτροφείων καί χοιροτροφείων), ή ανεπάρκεια τού συστήματος προμήθειας 

καί αποθηκεύσεως ζωοτροφών καί ο ί αδυναμίες στό δίκτυο συγκεντρώσεως, 

αποθηκεύσεως καί εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Τά πιό σοβαρά εμπόδια γ ι ά τήν πληρέστερη εκμετάλλευση τού δα

σικού πλούτου της περιφέρειας, πού ε ί ν α ι σημαντικός, εϋναι ή έ λ λ ε ι 

ψη της αναγκαίας υποδομής καί ο ί δυσκολίες στην εξεύρεση εργατικού 

δυναμικού. "Οσον άφορα τήν α λ ι ε ί α , τά πιό βασικά προβλήματα συνδέον

τ α ι μέ τή βαθμιαία εξάντληση καί υποβάθμιση, άπό περιβαλλοντική ά 

ποψη, τών αλιευτικών πεδίων. 
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2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

*0 δείκτης εξειδικεύσεως της Λοιπής Περιφέρειας γ ι ά τ ά όρυχεία-

μεταλλεΐα τά τελευταία χρόνια (1977) ε ί ν α ι περίπου 5. Αυτό, παρά τό 

γεγονός δ τ ι τά πολύ αξιόλογα αποθέματα βωξίτη, σιδηρονικελίου καί λευ-

κόλιθου, καθώς κ α ί ή ποικ ιλ ία τών λοιπών ορυκτών πού υπάρχουν, δέν α 

ξιοποιούνται πλήρως. Ή εκτεταμένη εξορυκτική δραστηριότητα έχε ι δη

μιουργήσει σέ πολλά σημεία σοβαρά προβλήματα περιβάλλοντος, ίδίως όπου 

τά κοιτάσματα γειτν ιάζουν μέ ευαίσθητους χώρους (αρχαιολογικούς κλπ.) 

ή μέ τήν πρωτεύουσα. 

%Η μεταποιητική δραστηριότητα στή Λοιπή Περιφέρεια συγκεντρώνε

τ α ι στους νομούς Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας καί στό υπόλοιπο του 

νομού 'Αττικής (έκτος πρωτεύουσας) καί αναπτύσσεται μέ γρήγορο ρυθμό. 

Οι εκμεταλλεύσεις εϋναι μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους καί ανήκουν κυρίως 

στους κλάδους τών χημικών βιομηχανιών, τών παραγώγων πετρελαίου καί 

άνθρακα, τών βασικών μεταλλουργικών, της κατασκευής μεταφορικών μέσων, 

τών προϊόντων άπό ελαστικό καί πλαστική ύλη καί της κατασκευής ηλεκ

τρικών μηχανών κ α ί συσκευών. 

*Η συγκέντρωση βιομηχανιών τών κλάδων αυτών μεγαλώνει μέ γρήγορο 

ρυθμό, καθώς καί τ ά προβλήματα του περιβάλλοντος καί ή ρύπανση πού 

συνδέονται μέ αυτή τή συγκέντρωση. 

*0 βασικότερος παράγοντας, πού έ χ ε ι οδηγήσει σ'αύτή τ ή συγκέν

τρωση, ε ί ν α ι ή γε ιτν ίαση μέ τήν 'Αθήνα, ή οποία επιτρέπει εύκολη 

προσπέλαση στό μεγαλύτερο βιομηχανικό, εμπορικό, χρηματοδοτικό καί 

δ ιο ικητ ικό κέντρο της χώρας, άπ'οπου ο ί βιομηχανίες μπορούν νά 

εξασφαλίσουν ειδικευμένο καί ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. 

"Οπως σημειώθηκε καί πιό πάνω, ò τοπικός πληθυσμός δέν έ χ ε ι 

αναγκαία εξειδίκευση καί μερικές φορές τ ί ς κατάλληλες γνώσεις γ ι ά 

βιομηχανική απασχόληση. "Ετσι ο ι περισσότερες μονάδες της περιοχής 

χρησιμοποιούν εργατικό δυναμικό άπό τήν πρωτεύουσα, καταφεύγοντας 

στή λύση της καθημερινής καί δαπανηρής μεταφοράς του άπό τήν 'Αθήνα. 
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To Tito σοβαρό πρόβλημα της περιοχής τών αξόνων προς Κόρινθο καί 

Λαμία είναι ή βιομηχανική ρύπανση, ίδ ια ίτερα των κλειστών θαλασσών 

(Σαρωνικού καί Ευβοϊκού), πού ε ί ν α ι ταυτόχρονα καί τουριστικές περιο

χές. *Η ρύπανση αυτή οφείλεται στην έλλειψη τών αναγκαίων έργων υπο

δομής, άλλα καί στό γεγονός ό τ ι ò έλεγχος πού ασκείται σ τ ί ς μεταποιη

τ ι κ έ ς μονάδες γ ι ά τήν εφαρμογή μέτρων περιοριομοο τής ρυπάνσεως δέν 

έχε ι ακόμη καταστεί αποτελεσματικός. 

2.1.5. Τουρισμός 

Στή Λοιπή Περιφέρεια παρουσιάζονται ιδ ια ίτερα έντονες o l δρα

στηριότητες τοο τουρισμού κ α ί της αναψυχής. Τοοτο οφείλεται στό γ ε 

γονός ό τ ι ή περιφέρεια προσελκύει σημαντικό αριθμό ξένων τουριστών 

καί ε ί ν α ι ή κύρια διέξοδος γ ι ά εκδρομές καί παραθερισμό τοΟ πληθυ

σμού της ηρωτεύουσας. 

Τό μεγαλύτερο μέρος των κλινών (περίπου (77%) στή Λοιπή Περιφέ

ρεια συγκεντρώνεται στά παράλια του νομού 'Αττ ικής, ο τ ί ς ανατολικές 

ζώνες τού νομού Βοιωτίας, στην περιοχή της Λοκρίδας, τοΰ νομού Φθιώ

τιδας καθώς καί σ τ ί ς δυτικές ζώνες τοΰ νομού Εύβοιας. *0 χώρος αύ-

τός, τόσο άπό άποψη τουριστική*ς αναπτύξεως όσο καί άπό άποψη παραθε

ριστικών περιοχών πρέπει νά θεωρείται, σέ γενικές γραμμές, κορεσμέ

νος. Τό σοβαρότερο πρόβλημα, έκτος άπό τ ά προβλήματα περιβάλλοντος 

πού αναφέρονται πιό πάνω, ε ί ν α ι ή χαμηλή πληρότητα τών εγκαταστάσεων, 
ι 

ή οποία έχε ι ιδ ια ίτερα δυσμενείς συνέπειες στ ίς μεγάλες μονάδες πού 

ή βιωσιμότητα τους καθίσταται προβληματική. 

'Ορισμένα νησιά τών Κυκλάδων, της Τροιζηνίας καί τού Σαρωνικού 

εμφανίζουν τουριστικό κορεσμό, ένώ άλλα τώρα έχουν αρχίσει νά προ

καλούν τό ενδιαφέρον. Οι δυσχέρειες στην επικοινωνία μέ τήν ηπειρω

τ ι κ ή 'Ελλάδα καί μεταξύ τών διάφορων νησιών, καθώς καί ή έλλειψη ν ε 

ρού σέ πολλά άπό τ ά νησιά, δυσκολεύουν τήν παραπέρα ανάπτυξη τοΰ 

τουρισμού ο τ ί ς περιοχές αυτές. 

Στ ίς παραλιακές ζώνες της 'Ανατολικής Εύβοιας, στή Σκύρο καί 

ο τ ί ς παραλιακές ζώνες τών νομών Βοιωτίας καί Φωκίδας καί στον Κοριν-
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θιακό κόλπο οι τουριστικές καί παραθεριστικές εγκαταστάσεις εΓναι ακό

μη λιγοστές. 'Επίσης η ζώνη των ημιορεινών καί ορεινών περιοχών της 

περιφέρειας είναι τουριστικά σχεδόν παρθένα, μέ εξαίρεση τήν περιοχή 

των Δελφών, δπου παρατηρείται μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. 'Ενώ 

η αύξηση της υποδομής (π.χ. χιονοδρομικές έγκαταοπχΑσεις) είναι απα

ραίτητη γιά τη ζώνη των όρεινων-ημιορεινων περιοχών, ή παραπέρα ανά

πτυξη του τουρισμού στην περιοχή των Δελφών μέ τους ρυθμούς του πα

ρελθόντος μπορεί νά δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σέ βάρος του πε

ριβάλλοντος καί της αισθητικής του αρχαιολογικού χώρου. 

Τέλος ή υποδομή οτίς ποικίλες καί σημαντικές ίαματικές πηγές 

της Λοιπής Περιφέρειας ή δέν υπάρχει ή είναι τελείως ανεπαρκής. 

2.1.6. Μεταφορές 

Τό οδικό δίκτυο της περιφέρειας είναι ανεπαρκές γιά τήν εξυ

πηρέτηση τών τοπικών καί ακόμη περισσότερο τών εθνικών αναγκών. Ή 

κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι συχνή καί είδικά στους βασικούς άξονες 

πού συνδέουν τήν πρωτεύουσα μέ τή Λοιπή Χώρα. 

Ή χωροταξική διάρθρωση του δικτύου είναι ακτινωτή μέ κέντρο 

την πρωτεύουσα, μέ αποτέλεσμα οι συνδέσεις ανάμεσα στά διάφορα τμή

ματα της Λοιπής Περιφέρειας νά υστερούν. 'Εξάλλου τό γεγονός, ότι 

δέν έχει αποπερατωθεί ακόμη ò δρόμος ISbuna^Tou-'Appioooe-Aoïi.iaç, 

δέν επιτρέπει στή διερχόμενη κίνηση μεταξύ Πελοποννήσου καί Κεντρι

κής καί Βόρειας 'Ελλάδας νά παρακάμψει τ ί ς κεντρικές περιοχές της 

περιφέρειας. 

Τά γεωμετρικά χαρακτηριστικά τών συνδέσεων Καρπενησίου-'Αγρι

νίου καί Λομίας-Φαρσάλων δέν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Σοβαρές 

ανεπάρκειες οτό οδικό δίκτυο παρατηρούνται επίσης στους νομούς Ευ

ρυτανίας καί Εύβοιας, καθώς καί στίς Κυκλάδες. Στην τελευταία αυ

τή περίπτωση ή έλλειψη βρόμων δημιουργεί τήν ανάγκη γιά περισσότε

ρα λιμάνια σέ κάθε νησί. 

*Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών τόσο μεταξύ τους όσο 

καί μέ τήν ηπειρωτική χώρα είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ανεπαρκής 
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ποιοτικά άλλα καί ποσοτικά. Ol δυσκολίες αυτές άποτελοΟν γενικό πρό

βλημα γ ιά δλο τό νησιωτικό χώρο. 

Τέλος σημαντικές αδυναμίες καί ανεπάρκειες παρατηροΟνται στη 

λιμενική υποδομή καί στίς τηλεπικοινωνίες. "Υπάρχει έλλειψη τηλεφω

νικών συνδέσεων σέ πολλές περιοχές τη*ς περιφέρειας, ol όποιες καθι

στούν τ ί ς τηλεπικοινωνίες δύσκολες. 

2.1.7. Συλλογικές 'Υπηρεσίες καί 'Υποδομή 

Τό επίπεδο εξυπηρετήσεως της Λοιπής Περιφέρειας ως προς τ ί ς 

συλλογικές υπηρεσίες είναι Ικανοποιητικό λόγω γειτνιάσεως μέ τήν 

πρωτεύουσα. 'Εξαίρεση άποτελοΟν οί προβληματικές περιοχές, όπου 

αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα. Οι δυσχέρειες στή μεταφορά 

ασθενών στην πρωτεύουσα (ιδίως άπό τά νησιά) , ή έλλειψη γιατρών 

ορισμένων ειδικοτήτων καί ή κακή χωροταξική κατανομή τών καταστη

μάτων υγείας, αποτελούν σημαντικά προβλήματα στίς περιοχές αυτές. 

Στίς προβληματικές περιοχές ένα σημαντικό πρόβλημα πού άφο

ρα τήν εκπαίδευση, είναι ò μεγάλος αριθμός πολύ μικρών δημόσιων 

σχολείων (μέ ένα ή δύο δασκάλους μόνο) καί ή έλλειψη ενός συστήμα

τος μεταφοράς τών μαθητών άπό τους μικρούς οίκισμούς σέ μεγαλύτερα 

καί π ιό κατάλληλα σχολεία. 

*Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σέ πολλά νησιά δέν είναι ε

παρκής, ένω τό δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού* τόσο στά νησιά όσο καί 

στίς αγροτικές περιοχές τοΟ ηπειρώτικου τμήματος της Λοιπής Περι

φέρειας χρειάζεται επέκταση γιά πλήρη κάλυψη. 

Τέλος αυξανόμενες ανάγκες υδρεύσεως καθιστούν τό δίκτυο πού 

υπάρχει σέ πολλές περιοχές τοΟ ηπειρωτικού τμήματος τής Λοιπής Πε

ριφέρειας ανεπαρκές, καθώς καί σέ πολλά νησιά, όπου όπως αναφέρε

ται στό επόμενο τμήμα, τό πρόβλημα υδρεύσεως είναι ίδιαίτερα δξύ. 

2.1.8. Γ^βλΏματικέ^ Περιοχές 

Τά περισσότερα νησιά, οί νομοί Ευρυτανίας καί Φωκίδας, οι όρε ι-
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νές περιοχές των νομδυ Φθιώτιδας, Εύβοιας καί Βοιωτίας υποφέρουν άπό 

χαμηλό επίπεδο διαβιώσεως καί εκτεταμένη φυγή τοο πληθυσμού" τους. Τά 

προβλήματα πού δημιουργούνται άπό τους περιορισμένους πόρους των προ

βληματικών περιοχών οξύνονται άπό τ ί ς ελλείψεις καί τήν ανεπάρκεια 

του οδικού δικτύου οτό ηπειρωτικό τμήμα της Λοιπής Περιφέρειας κ α ί . 

άπό τήν ανεπάρκεια του νεροϋ καί τ ί ς δυσχέρειες στην επικοινωνία μέ 

τό ηπειρωτικό τμη*μα της χώρας, ί δ ι α ί τ ε ρ α τό χειμώνα, στην περίπτωση 

των νησιών. 

Οι παραδοσιακές δραστηριότητες (δασοπονία, ποιμενική κτηνοτρο

φία, οίκιακή χειροτεχνία οτό ηπειρωτικό τμήμα, ναυτ ιλ ία, εμπόριο, 

οίκιακή καί καλλιτεχνική χειροτεχνία στό νησιωτικό) βρίσκονται στ ίς 

περισσότερες περιπτώσεις σέ στασιμότητα ή σέ υποχώρηση. 

2.1.9. Περιβάλλον καί Χρήσεις Γης 

Τό φυσικό κ α ί πολιτιστικό περιβάλλον τής Λοιπής Περιφέρειας 

έχε ι σέ πολλές περιπτώσεις υποβαθμιστεί σοβαρά. 

Ί ά λύματα του μεγάλου αστικσο κέντρου τών 'Αθηνών, καθώς καί 

τά απόβλητα της βαριάς βιομηχανίας, της οποίας τό 85% ε ί ν α ι συγκεν

τρωμένο γύρω άπό τήν 'Αθήνα, αποβάλλονται χωρίς ή μέ ελλιπή επεξερ

γασία στό Σαρωνικό κόλπο. ' Ι δ ι α ί τ ε ρ α κρίσιμη εΓναι ή ρύπανση τοο 

κόλπου τής 'Ελευσίνας. 'Εκτός άπό τό Σαρωνικό, καί ί δ ι α ί τ ε ρ α τόν 

κόλπο της 'Ελευσίνας, σημαντική ρύπανση έ χ ε ι υποστεί ò Βόρειος Ευ

βοϊκός καί σημεία τοο Νότιου ΕύβοϊκοΟ καί του ΚορινθιακοΟ κόλπου. 

'Επίσης σημαντική ρύπανση ατμόσφαιρας στή Λοιπή Περιφέρεια έ*χουν 

υποστεί ο ι περιοχές συγκεντρώσεως βιομηχανίας καί ορυχείων, ίδίως 

στην περιοχή γύρω άπό τήν 'Ελευσίνα. *Η εντατική χρησιμοποίηση τών 

περιοχών κοντά στην 'Αθήνα γ ι ά αναψυχή καί δεύτερη κατοικ ία έ χ ε ι 

προκαλέσει αλλοίωση του περιβάλλοντος σ τ ί ς περιοχές αυτές, ο Ι οποί

ες συγκεντρώνουν πολύ σημαντικά Ιστορικά καί πολιτιστικά μνημεία, 

καθώς καί διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς. 

"Ενα σχετικά πρόβλημα ε ί ν α ι ή εκτεταμένη καί ανοργάνωτη ανά

πτυξη παραθεριστικών καί τουριστικών περιοχών κυρίως κατά μήκος τών 
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παραλίων της 'Αττικής καί των γειτονικών νησιών, καθώς και ή εκτετα

μένη καί ανοργάνωτη ανάπτυξη βιομηχανικών συγκεντρώσεων (Οίνόφυτα, 

Χαλκίδα, Θήβα, 'Ελευσίνα). Γενικότερα ή οικιστική επέκταση πόλεων, 

δπως ή Λ3μία, ή Θήβα, ή Λειβαοιά καί ή Χαλκίδα, καί μερικών τουριστι

κών περιοχών χωρίς αντίστοιχη επέκταση τών δικτύων υποδομής καί ή ανά

μειξη μή (π^ιβαστών χοήσεων γης (παραθεριστική καί βιομηχανική) απο

τελούν σοβαρά προβλήματα γιά τή Λοιπή Περιφέρεια. 

2.2. * Η Πολιτική Περιφερειακής 'Αναπτύξεως καί τά 'Αποτελέσματα της 

2 .2 .1 . Κίνητρα Περίφερε ιακης'Αναπτύξεως 

Οι τάσεις ύπερσυγκεντρώσεως πληθυσμού καί οικονομικών δραστη

ριοτήτων μέσα καί γύρω άπό την περιφέρεια πρωτεύουσας έγιναν αντιλη

πτές αμέσως μετά τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο καί άρχισε νά ασκείται πολι

τική ενισχύσεως της υπόλοιπης χώρας. Μέ νόμο τό 1952 θεσπίστηκαν κ ί 

νητρα βιομηχανικής αναπτύξεως πού ίσχυσαν ομοιόμορφα γιά όλη τή χώρα, 

εκτός άπό τό νομό 'Αττικής, μέ σκοπό τήν ενθάρρυνση της αποκεντρώσεως 

της βιομηχανικής δραστηριότητας έξω άπό τό νομό αυτό. 'Αποτέλεσμα ή

ταν ή ανάπτυξη τής βιομηχανικής συγκεντρώσεως Οινοφύτων στά όρια του 

νομού 'Αττικής ή πολύ κοντά σ'αύτά τά ορια,στή Θήβα καί τή Χαλκίδα. 

Μετά άπ' αυτό μέ άλλους νόμους θεσπίστηκαν κίνητρα μέ διαβάθμιση 

υπέρ των πιό απομακρυσμένων περιοχών άπό τήν πρωτεύουσα. 'Εντούτοις 

αυτές οι διαδοχικές διαφοροποιήσεις οδήγησαν στή σημαντική ανάπτυ

ξη τής βιομηχανίας κάθε φορά όλο καί πιό κοντά στή διαχωριστική γραμ

μή μεταξύ τών περιοχών μέ τά ψηλότερα καί τά χαμηλότερα κίνητρα. 

Τέλος μέ πρόσφατους νόμους (1976 καί 1978) οι νομοί Φωκίδας 

καί Φθιώτιδας εντάχθηκαν στην Γ περιοχή κινήτρων καί τά πιό ψηλά 

κίνητρα ενισχύσεως τής επαρχιακής βιομηχανίας δίνονται πιά μόνο 

στους νομούς Ευρυτανίας καί Κυκλάδων. 'Ωστόσο στους προβληματικούς 

αυτούς νομούς δέν επαρκούν τά γενικά κίνητρα ενισχύσεως τής βιο

μηχανίας γιά τήν προσέλκυση μεταποιητικής δραστηριότητας, λόγω των 

δυσμενών γεωγραφικών καί άλλων συνθηκών. 
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Τά κίνητρα γ ta τήν ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας 

συνέβαλαν στην ταχύτερη ανάπτυξη του τομέα μέ την κατάλληλη διαφορο

ποίηση έναντι των 'Αθηνών; και της γύρω περιοχής. 

2.2.2. Προβληματικές_Πεοιρχές 

Οι κυριότερες προσπάθειες πού έγιναν οτό παρελθόν γ ι ά τή συγκρά

τηση του πληθυσμού οτίς προβληματικές περιοχές και γενικότερα γ ιά τήν 

ανάπτυξη τους είναι οί έξης: 

α. Ή ένταξη των ορεινών περιοχών καί των περιοχών μέ παραδοσιακά 

κτίσματα στην πιό ευνοϊκή περιοχή τουριστικών κινήτρων. Ή προσπάθεια 

αυτή, <5ν καί πρόσφατη (1977) , ήταν αποτελεσματική κυρίως σ τ ί ς Κυκλάδες. 

β. *Η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων στον Παρνασσό καί στό Βελού

χ ι . Οί εγκαταστάσεις έχουν τελειώσει μόνο στην περίπτωση τοο Παρνασσού, 

μέ αξιόλογα αποτελέσματα. 

γ . Τά έργα δασοπονίας καί ορεινών βοσκότοπων στην Ευρυτανία καί ή 

γενικότερη προσπάθεια μελέτης καί πρότυπης αναπτύξεως του δασικού πλού

του της περιοχής, καθώς καί της περιοχής οτό σύνολο της γενικότερα, μέ 

τή δημιουργία της εταιρίας αναπτύξεως "Ευρυτανία", πού αποτελεί ένα νέο 

θεσμό γιά τήν 'Ελλάδα. 

δ . Οί είδικές επιδοτήσεις γιά τήν καλλιέργεια σιτηρών καί τήν προ-

βατοτροφία οτίς ορεινές καί νησιωτικές περιοχές. 

ε. Ή δημιουργία άπό τόν E0W1EX εργαστηρίων καί σχολών καλλιτεχνι

κής χειροτεχνίας. 

στ. Ή αύξηση τών αεροπορικών γραμμών συνδέσεως τών νησιών μέ τήν 

'Αθήνα. 

ζ . Ή επιλογή αγροτικών οικιστικών κέντρων γιά ανάπτυξη. 

2.2.3. Περιοχές *Αοτικοβΐ€μη^ανικώνΣυ^ 

Μιά έντονη προσπάθεια άρχισε νά καταβάλλεται γιά τή δημιουργία 

καί επιβολή πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα άπό τ ί ς 
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βιομηχανίες Ψηλής οχλήσεως, μέ τήν έγχατασταοη του κατάλληλου μηχανι

κού εξοπλισμού. 'Επίσης σημαντική προσπάθεια καταβάλλεται γιά τόν έ

λεγχο της ρυπάνσεως της θάλασσας άπό τά πλοία. Γιά τίς περιοχές του

ρισμού καί αναψυχής, καθώς καί γιά τίς περιοχές δεύτερης κατοικίας, 

καταβάλλονται προσπάθειες περιορισμού των αυθαίρετων κτισμάτων καί 

βελτίωση της υποδομής. 'Εντούτοις πρέπει νά σημειωθεί, ότι ot προσ

πάθειες αυτές εΓχαν μέχρι τώρα περιορισμένα αποτελέσματα, λόγω θεσμι

κών αδυναμιών καί λόγω της εκτάσεως καί της οξύτητας τσο προβλήματος. 

2.2.4. Μεταφορές 

Στ ίς μεταφορές ή πολιτική πού ακολουθήθηκε απέβλεπε, παράλλη

λα μέ τή βελτίωση στ ίς συνθήκες γ ι ά τήν εξυπηρέτηση τής υφιστάμενης 

ζητήσεως, καί στον περιορισμό τσο ρόλου της περιοχής τής 'Αθήνας ώς 

συγκοινωνιακού κόμβου, στή βελτίωση της προοπελασιμότητας τών ο ρ ε ι 

νών καί οίκονομικά καθυστερημένων περιοχών τής περιφέρειας καί στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιών. 

Στά πλαίσια της προσπάθειας αυτής ίδ ια ίτερη σημασία έχουν τ ά 

έξης: 

α. Ό δρόμος Ίτέας-Λαμίας, πού βρίσκεται στό στάδιο τής κατασκευ

ής, γ ι ά τήν παράκαμψη της 'Αθήνας άπό ένα μέρος τής διερχόμενης ο δ ι 

κής κινήσεως. 

β. %Η αποσυμφόρηση τσο λιμανισΟ τσο Πειραιά μέ τή διοχέτευση μ έ 

ρους τής εμπορευματικής καί επιβατικής κινήσεως στά λιμάνια τής 'Ελευ

σίνας καί της Ραφήνας. 

γ . *Η ολοκλήρωση της κατασκευής τοΟ δρόμου "Αμφισσα-Λειβαδιά καί 

ή προώθηση τής διαδικασίας (π.χ. μελέτη) γ ι ά τή σύνδεση ή τή βελτίω

ση τών υφιστάμενων συνδέσεων τσΟ Καρπενησίου μέ Λαμία, 'Αγρίνιο καί 

Ναύπακτο. 

δ. *Η δρομολόγηση τών Ιπτάμενων σκαφών άπό Πειραιά προς ορισμένα 

νησιά καί τήν 'Ερμιόνη. 
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2.3. Δυνατότητες καί Προοπτικές 

*Η ύπαρξη της πρωτεύουσας, πού αποτελεί μεγάλη αγορά καί πηγή 

πρωτοβουλιών γιά κάθε λογής ανάπτυξη, orò κέντρο της περιφέρειας, δη

μιουργεί πολύ ευνοϊκές προοπτικές γ ι ά τήν αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

πού παρουσιάζουν οι περιοχές της. 

Στίς περιοχές γύρω άπό τους μεγάλους άξονες, στίς πεδιάδες γενι

κά καί στίς ζώνες παραθερισμού και δεύτερης κατοικίας οι δυνατότητες 

γιά βιομηχανική, γεωργική καί τουριστική ανάπτυξη αντίστοιχα είναι πο

λύ μεγάλες. Σέ πολλές περιπτώσεις οί δυνατότητες αυτές υπερβαίνουν 

τή χωρητικότητα των περιοχών αυτών καί είναι ενδεχόμενο»νά οξύνουν 

τ ί ς πιέσεις καί τά προβλήματα περιβάλλοντος, ίδίως άν δέν ληφθούν καί 

εφαρμοστούν τά κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα καί άν δέν εκτελεστούν τά 

αναγκαία έργα υποδομής. 'Αντίθετα περιορισμένες είναι οι δυνατότητες 

στίς προβληματικές περιοχές καί ιδίως σέ κείνες πού δέν προσφέρονται 

άμεσα γιά παραθερισμό καί τουρισμό. Είδικότερα οί δυνατότητες ανα

πτύξεως κατά τομέα καί κλάδο παρουσιάζονται ώς έξης': 

2 .3 .1 . Πρωτογενής^ ,Τ?μέας 

Στή ζώνη των πεδινών καί ημιορεινών περιοχών τής Φθιώτιδας καί 

Βοιωτίας σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν στην καλλιέργεια τού οκλη-

ροΟ σιταριού, του κριθαρίου, του αραβόσιτου, τοΟ μπαμπακιοο, τά οποία 

ευνοούνται άπό τήν ένταξη τη*ς χώρας στην ΕΟΚ, καθώς καί τών οσπρίων, 

τών βρώσιμων ελιών, τών δενδρώνων ξηρών καρπών (φυστίκι) καί της 

αμπέλου γιά κρασί. Στην Αττική ευνοείται ή καλλιέργεια κηπευτικών, 

ανθέων καί αμπελώνων γιά κρασί. Στό νησί Εύβοια ευνοείται ή καλλι-

•έργεια του σιταριού, τής μηδικής, τών βρώσιμων οσπρίων, τών νωπών 

φρούτων, τών επιτραπέζιων σταφυλιών, τών κηπευτικών, τών δενδρώνων 

ξηρών καρπών καί της βρώσιμης ελιάς. Στό υπόλοιπο του" ηπειρώτικου 

τμήματος της περιφέρειας υπάρχουν δυνατότητες αυξήσεως τής παράγω

γης κτηνοτροφικών φυτών, αραβόσιτου καί βρώσιμων οσπρίων. 

Σέ ορισμένα άπό τά νησιά ευνοείται μέσα στους περιορισμούς πού 
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θέτει ή έλλειψη νερσΟ, ή καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, αμπελώνων 

κρασιών ονομασίας προελεύσεως, δενδρώνων φυοτικιου,άνθοκομίας, κηπευ

τικών υπό κάλυψη κλπ. 

'Από τους κλάδους της κτηνοτροφίας ή αίγσπροβατοτροφία παρουσιά

ζει τ ί ς περισσότερες δυνατότητες αναπτύξεως, ίδίως στίς ορεινές καί 

ημιορεινές περιοχές της περιφέρειας. *Η χοιροτροφία είναι οργανωμένη 

σέ επιχειρηματική βάση καί υπάρχουν δυνατότητες γ ιά παραπέρα αύξηση 

της παράγωγης, κυρίως στην περιοχή της Βοιωτίας καί της Φθιώτιδας. 

Πρέπει εντούτοις νά σημειωθεί, δτι είναι πιθανό ή παραγωγή πουλερι

κών καί χοίρινων στίς οργανωμένες μονάδες της περιοχής νά αντιμετω

πίσει σκληρό ανταγωνισμό άπό είσαγωγές άπό τήν ΒΟΚ. 

"Αν καί ή δασοπονία καί η αλιεία δέν αποτελούν σπουδαίους παραγω

γικούς κλάδους της περιφέρειας, καί αποδίδουν μόνο μερικά εκατοστά 

του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος, οί δασικοί πόροι της περιφέ

ρειας (δάση Εύρυτανίας-Φωκίδας-Φθιώτιδας καί Εύβοιας) παρουσιάζουν 

μεγάλες δυνατότητες αναπτύξεως όχι μόνο στην παραγωγή ξυλείας, άλλα 

παράλληλα καί στην παραγωγή μιας σειράς άλλων δασικών προϊόντων. 'Ε

πίσης μεγάλες δυνατότητες έχουν καί ορισμένες δραστηριότητες πού συν

δέονται μέ τό δάσος, δηλαδή Ò ορεινός δασικός τουρισμός, ή θήρα μέ 

τήν ίδρυση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών καί ή ίχθυσκαλλιέργεια 

εσωτερικών υδάτων. 

2.3.2. Δευτερογενής Τομέας 

Ot δυνατότητες παραπέρα αξιοποιήσεως του όρυκτοΰ πλούτου εί

ναι μεγάλες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ot δυνατότητες αξιοποιή

σεως κοιτασμάτων δολομίτη, θειούχων μεταλλευμάτων, σιδηρονικελίου 

καί λιγνίτη στην Εύβοια, βωξίτη, χρωμίτη, λιγνίτη καί δολομιτών 

οτή Βοιωτία, 'Αττική, Φθιώτιδα, θειούχων μεταλλευμάτων, σιδηρομεταλ-

λευμάτων καί άλουνίτη στίς Κυκλάδες. 'Επίσης σημαντικές δυνατότητες 

παρουσιάζει ή παραπέρα αξιοποίηση τών μή μεταλλικών ορυκτών, όπως 

μαρμάρων κλπ. 
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Ή προθυμία γ ta επέκταση των βιομηχανικών μονάδων πού υπάρχουν 

καί γ ι ά εγκατάσταση νέων στον άστικοβιομηχανικό άξονα της Λοιπής Πε

ριφέρειας ε ί ν α ι πολύ μεγάλη σέ δλους τους κλάδους. Περιοριστικό πα

ράγοντα στην ανάπτυξη άποτελοΟν τά προβλήματα ρυπάνσεως του περιβάλ

λοντος, πού ε ί ν α ι αποτέλεσμα της βιομηχανικής συγκεντρώσεως, ή ανεπάρ

κ ε ι α τοϋ τοπικού" έργατικοϋ δυναμικού κ α ι ουσιαστικά σέ δλες τ ί ς περι

πτώσεις ή έλλειψη υποδομής γ ι ά αποχέτευση καί ύδρευση. 

2.3.3. Τουρισμός 

Στή Λοιπή Περιφέρεια υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες αναπτύξεως του 

τουρισμοΟ, του παραθεριοτιοο vai της υπαίθριας αναψυχής, λόγω των πολ

λών και σημαντικών τουριστικών πόρων πού δ ιαθέτει η περιοχή κ α ι λόγω 

της ψηλής ζητήσεως γ ι ά τ έ τ ο ι ε ς υπηρεσίες. 'Επίσης σημαντικές, αν καί 

μικρότερες, δυνατότητες γ ι ά τουριστική ανάπτυξη έχουν ο ι εθν ικο ί δρυ

μοί καί γενικότερα o l ορεινές περιοχές της περιφέρειας, λόγω τών τ ο 

πίων καί στοιχείων έξαιρετικοΟ φυσικσΟ κάλλους καί οίκολογι/κου ενδια

φέροντος καί λόγω των αξιόλογων παραδοσιακών οίκιομών, μοναστηριών 

καί άλλων μνημείων πού διαθέτουν. 

2.4. Πιθανές ' Ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς στην Περίοδο του Προγράμματος 

*0 πληθυσμός στή Λοιπή Περιφέρεια δέν αναμένεται νά μεταβληθεί 

ουσιαστικά μέχρι τ ό 1985. Τό κατά κεφαλή προϊόν εκτιμάται ό τ ι θά 

εξακολουθήσει νά αυξάνεται μέ συγκριτικά ψηλό ρυθμό, όπως κ α ί στό 

πρόσφατο παρελθόν. Σέ μερικά δυναμικά αστικά κέντρα, όπως εΓναι η 

Λαμία, ή Λειβαδιά καί ή Χαλκίδα, σέ ορισμένες δυναμικές γεωργοκτηνο-

τροφικές 33νες καί σ τ ί ς τουριστικές καί παραθεριστικές περιοχές ανα

μένεται συνέχιση της αυξήσεως της οίκονομικη"ς δραστηριότητας. 

Σχετικά μέ τ ί ς προβληματικές περιοχές αναμένεται, δ τ ι ο ι προ

σπάθειες πού έχουν ή'δη αναληφθεί γ ι ά τήν Ευρυτανία, τήν ορεινή Βοιω

τ ί α καί τ ί ς Κυκλάδες θά αρχίσουν νά έχουν σημαντικά ευνοϊκά αποτελέ

σματα. 

'Αναμένεται επίσης, δ τ ι ή προσπάθεια γ ι ά τήν προστασία καί βελ-
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τίωση του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα καλύτερης εφαρμογής τή*ς νομο

θεσίας πού υπάρχει. καί της σταδιακής βελτιώσεως τή*ς υποδομής, θά 

άποδόσει σημαντικά. 

Τέλος, δσον acpopä τ ί ς μεταφορές, σημαντικές βελτιώσεις αναμέ

νονται μέ τά έργα πού θά περατωθούν στην περίοδο τοϋ Προγράμματος. 

3. ΕΠΙΔΙΟΕΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Βασικές 'Επιδιώξεις 

Βασική επιδίωξη γιά τ ίς αναπτυσσόμενες περιοχές της περιφέ

ρειας είναι η δημιουργία ενός ΙκανοποιητικοΟ πλαισίου, γιά τον έλεγ

χο της αναπτύξεως καί τή μείωση της ανεπιθύμητης επιδράσεως της στο 

περιβάλλον. 

"Οσον άφορα τ ί ς προβληματικές περιοχές της Λοιπής Περιφέρειας 

βασική επιδίωξη είναι ή επιτάχυνση τή"ς αναπτύξεως τάκις καί ή συγκρά

τηση τοο πληθυσμοΟ μέ αξιοποίηση κάθε δυνατότητας πού παρέχεται άπό 

τους φυσικούς ή ανθρώπινους πόρους τους. Αυτό δέν θά βελτιώσει μόνο 

τό επίπεδο διαβιώσεως των κατοίκων των προβληματικών περιοχών, άλλα, 

καί την Ικανότητα των περιοχών νά χρησιμοποιηθούν σάν διέξοδος γιά 

αναψυχή τοο πληθυσμοΟ της πρωτεύουσας. 

3.2. 'Επιμέρους 'Επιδιώξεις 

Στά πλαίσια τών βασικών επιδιώξεων, πού μόλις αναφέρθηκαν, ot 

κυριότερες επιμέρους επιδιώξεις καί σκοποί μπορούν νά συνοψιστούν 

στά έξης: 

3.2.1. Πρωτογενής Τομέαο 

Μιά σημαντική επιδίωξη γιά τή γεωργία είναι η αλλαγή στή σύν

θεση της παραγωγί|ς, μέ σκοπό τήν πλήρη αξιοποίηση τών πλεονεκτημά

των του ήπιου κλίματος, είδικά στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας» Εύ

βοιας καί τίς Κυκλάδες, καί σύμφυτα, μέ τό έδαφος καί τσύς υδάτινους 

πόρους τών περιοχών αυτών. 
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"Αλλες επιδιώξεις γιά τή γεωργία είναι ή γρήγορη αύξηση της τια-

ραγωγικοτητας κατά τά πρότυπα των τελευταίων ετών, η επέκταση των αρ

δεύσεων στίς περιοχές πού τό επιτρέπουν ot υδάτινοι πόροι και η προ

στασία τής αγροτικής γής καί παράγωγης, αφενός άπό τ ί ς πλημμύρες, ε ί -

δικά στίς πε&.άβες Σπερχειού καί Κωπαΐδας, καί αφετέρου άπό τή δέσμευ

ση της άπό άλλες χρήσεις, όταν αυτό δέν είναι απαραίτητο. 

'Ιδιαίτερη επιδίωξη γιά τά δάση είναι η βελτίωση της υποδομής 

γιά τήν προστασία καί τήν καλύτερη εκμετάλλευση τών δασικών πόρων της 

περιοχής. 

"Οσον άφορα τήν αλιεία, σημαντική επιδίωξη είναι η ενθάρρυνση τής 

ίχθυοκαλλιέργειας, ή βελτίωση της κατάλληλης υποδομής καί ή προστασία 

καί βελτίωση τών αλιευτικών πεδίων τής περιφέρειας. 

3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

*Ως προς τά ορυχεία καί τά μεταλλεία, ot πιο σημαντικές επιδιώ

ξεις είναι ή συνέχιση των ερευνών υπεδάφους γιά εξακρίβωση νέων κοι

τασμάτων, ή αύξηση τοΟ βαθμού εκμεταλλεύσεως αυτών πού είναι γνωστά 

καί ή εφαρμογή μέτρων γιά τή ρύθμιση των προβλημάτων περιβάλλοντος, 

πού προκαλεί ή λειτουργία τών μεταλλείων-όρυχείων καί ή μεταφορά τών 

προϊόντων τους. 

Σχετικά μέ τή μεταποίηση σημαντική επιδίωξη εϋναι ή δημιουργία 

της υποδομής πού απαιτείται γιά τόν περιορισμό τής δυσμενούς επιδρά

σεως τής μεταποιητικής δραστηριότητας στό περιβάλλον καί ή αύξηση 

τής προσφοράς οργανωμένων χώρων, εξοπλισμένων μέ τήν κατάλληλη υπο

δομή, γιά τήν εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων. 

"Αλλη σημαντική επιδίωξη είναι καί ή βελτίωση τών συνθηκών προσ

φοράς εργατικού δυναμικού στίς περιοχές τών βιομηχανικών συγκεντρώ

σεων στή Λοιπή Περιφέρεια, αφενός μέ τήν αύξηση της εκπαιδευτικής υ 

ποδομής καί αφετέρου μέ τήν αύξηση τής ικανότητας στεγάσεως σέ γ ε ι 

τονικές περιοχές, γ ιά νά μειωθεί ή ανάγκη μεταφοράς εργατικού δυνα

μικού. 
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3.2.3. Τουρισμός 

Σημαντική επιδίωξη είναι ή σταδιακή στροφή μέρους του παραθερι-

στικσΟ ρεύματος στίς προβληματικές περιοχές, ορεινές καί νησιωτικές. 

"Αλλη επιδίωξη είναι ή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,ώοτε 

νά αυξηθεί ò συντελεστής πληρότητας στις περιοχές,δπου εϋναι πολύ χα

μηλός, ή αποθάρρυνση δημιουργίας μεγάλων ξενοδοχείων καί 6 βαθμιαίος 

προοανατολισμός της υπαίθριας άναιίωχής καί δεύτερης κατοικίας σέ κα

λύτερα οργανωμένες περιοχές τόσο άπό άποψη αίσθητικής δσο καί άπό ά

ποψη υποδομής. 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Σύμφωνα μέ τ ίς γενικές καί είδικές επιδιώξεις πού προσδιορί

στηκαν στό προηγούμενο τμήμα καί έχοντας υπόψη τή σύντομη ανάλυση πού 

αναφέρεται στά προβλήματα, τ ίς εξελίξεις καί προοπτικές στή Λοιπή 

Περιφέρεια, ή βασική πολιτική γ ι ά τήν προώθηση της περιφερειακής ανα

πτύξεως στή διάρκεια τοΟ Προγράμματος μπορεί νά συνοψιστεί στά έξης: 

4 . 1 . Πρωτογενής Τομέας 

α. 'Ενίσχυση της γεωργικής υποδομής στην περιφέρεια μέ τήν εκτέ

λεση αρδευτικών, εγγειοβελτιωτικών καί αντιπλημμυρικών έργων, κυρίως 

evi πεδινά (π.χ. ΚωπαΤδα, Φθιώτιδα), μέ τή δημιουργία ευκολιών γιά 

τήν αποθήκευση, εμπορία καί διανομή των γεωργικών προϊόντων (άποθή-

κες, συοκευαστήρια, δεξαμενές κρασιού, ελαιόλαδου κλπ.) μέ τήν κατα

σκευή δασικών δρόμων καί σχετικής υποδομής καί μέ έργα βελτιώσεως 

των βοσκότοπων. 

β. Είσαγωγή αποτελεσματικών μέτρων γιά τήν επίλυση των προβλη

μάτων ρυπάνσεως τοΟ περιβάλλοντος άπό μεγάλες κτηνοτροφικές εκμε

ταλλεύσεις (κυρίως πτηνοτροφεία καί χοιροστάσια). 

γ . Λήψη μέτρων γιά μιά πιό αποτελεσματική χρήση της γεωργικής 

γής πού ανήκει στό δημόσιο ή στην εκκλησία καί ύποχρησιμοποιείται. 
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6. 'Ενίσχυση των ο*Λ«ταιρισμών, ίδίως δασικών καί κτηνοτροφικών, 

καί εξασφάλιση κινήτρων γιά ομαδικές καλλιέργειες, μέ σκοπό τήν εξ

οικονόμηση έξοπλισμοΟ καί τήν αύξηση τής αποδοτικότητας. 

ε. Κίνητρα γιά τήν πρόσληψη δασεργατων. 

στ. 'Ενίσχυση τσΟ έργου της εταιρίας αναπτύξεως "Ευρυτανία·'. 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

"Όσον άφορα τά μεταλλεία καί ορυχεία, τά πιό σημαντικά μέτρα 

είναι ή συνέχιση τής έρευνας υπεδάφους γ ι ά την ανακάλυψη νέων κοι

τασμάτων (θειούχα μεταλλεύματα στό Λαύριο, χρωμίτης στό Δομοκό, σι-

δηρομεταλλεύματα στή Σέριφο, βωξίτης στή Γ ι̂ω\χχ-Παρνασαό) καί ή στα

διακή απομάκρυνση τον λατομείων άπό ευαίσθητες περιοχές, μέ σκοπό 

τήν προστασία τοΟ περιβάλλοντος. 

Γιά τ ί ς περιοχές των μεγάλων βιομηχανικών συγκεντρώσεων τής 

Λοιπή*ς Περιφέρειας τά πιό σημαντικά μέτρα είναι : 

α. "Ενταση των προσπαθειών γιά πιό αποτελεσματικό έλεγχο εφαρμο

γής των μέτρων περιορισμού" της βιομηχανικής ρυπάνσεως. 

β. Κατάρτιση σχεδίου χρήσεων γής καί πολεοδομικοΟ σχεδίου των 

βιομηχανικών συγκροτημάτων βριασίου Πεδίου καί Οίνοφύτων, πού θά 

αποτελέσουν τή βάση γιά τά απαιτούμενα έργα υποδομής. 

γ . Δημιουργία τής απαραίτητης υποδομής γιά αποχέτευση καί επεξ

εργασία τον βιομηχανικών αποβλήτων (Θριάσιο Πεδίο καί Οίνόφυτα). 

δ . Χαρακτηρισμός ορισμένων τμημάτων βιομηχανικών συγκεντρώσεων 

ώς κορεσμένων, τουλάχιστο μέχρι νά δημιουργηθεί ή αναγκαία υποδο

μή γιά τήν προστασία τοο περιβάλλοντος. 

ε. Συνέχιση παροχής κινήτρων γιά τήν εγκατάσταση καί τόν εκσυγ

χρονισμό τοο μηχανικού εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος. 

στ. 'Ενίσχυση καί επέκταση της τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαι

δεύσεως στά αστικά κέντρα των περιοχών βιομηχανικών συγκεντρώσεων. 
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ζ. 'Υπαγωγή τών προβληματικών περιοχών της Λοιπής Περιφέρειας στην 

κατηγορία Ισχυρών κινήτρων και ανάληψη από τόν ECMMEX τοο έργου της 

δημιουργίας σχολών καί εργαστηρίων καί της οργανώσεως της εμπορίας 

καί διακινήσεως των προϊόντων καλλιτεχνικη*ς βιοτεχνίας. 

η . Συνέχιση, τέλος, της προσπάθειας γ ιά τή δημιουργία νέων μονάδων 

άλουμίνας καί σιδηρσνικελίου καί Ιδρυση βιομηχανικές περιοχής στή 

Λαμία. 

4.3. Τουρισμός 

Ol προβληματικές περιοχές της περιφέρειας θά υπαχθούν στην κα

τηγορία ίσχυρων κινήτρων, πού θά απευθύνονται σέ μικρές ξενοδοχεια

κές μονάδες καί λοιπά βοηθητικά καταλύματα, γ ιά τή διατήρηση καί τήν 

τουριστική αξιοποίηση των παραδοσιακών οίκιομών τοο χειμερινού" του

ρισμού καί των ίαματικών πηγών. Γιά τό σκοπό αυτό θά συμπληρωθεί η 

αναγκαία τουριστική υποδομή, είδικά δσον άφορα τό χειμερινό τουρισμό 

καί τ ί ς Ιαματικές πηγές. 

Ol εγκαταστάσεις στίς παραλιακές εκτάσεις στό Σαρωνικό καί Ευ

βοϊκό δέν θά ενισχύονται μέ κίνητρα καί θά αποθαρρυνθούν ot παραπέ

ρα οίκιστικές παραθεριστικές επεκτάσεις. 

Ol υπόλοιπες περιοχές στον Κορινθιακό κόλπο καί στην ανατολι

κή ακτή της Εύβοιας θά υπαχθούν στην κατηγορία ενδιάμεσων κινήτρων 

τουριστικής αναπτύξεως, ένδ έμφαση θά δοθεί στην επιλογή καί οργά

νωση χώρων γιά αναψυχή καί παραθερισμό. 

4.4. Μεταφορές καί Τηλεπικοινωνίες 

Θά περατωθούν τά δίκτυα εθνικών δδων πού κατασκευάζονται τώ

ρα. Αυτό θά συμβάλει στην καλύτερη Ικανοποίηση τον αναγκών της πε

ριφέρειας πρωτεύουσας (εθνική οδός Έλευσίνας-Θηβων) καί θά εξασφα

λίσει επαρκείς συνδέσεις μεταξύ της Νοτιοδυτικής καί της Κεντρικής 

καί Βόρειας * Ελλάδος πού ή μεταξύ τους συγκοινωνία γίνεται τώρα μέ

σω 'Αθηνών αυξάνοντας τή συμφόρηση (Λ^μία-Καρπενήσι-'Αγρίνιο καί 

Ναύπακτος-'Αμφισσα-Λαμία). 
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θά βελτιωθεί τό επαρχιακό δίκτυο κυρίως στην Ευρυτανία, τήν Εύ

βοια καί τά νησιά, καί σέ μικρότερη έκταση στους άλλους νομούς. 'Επί

σης θά γίνει βελτίωση καί επέκταση σέ μερικά άπό τά κύρια λιμάνια της 

Λοιπής Περιφέρειας (Χαλκίδα, Ραφήνα, 'Ερέτρια) καί στίς ίχθυόσκαλες 

στό ανατολικό τμήμα της περιφέρειας. 

. "Εμφαση θά δοθεί στή συντήρηση τοΟ οδικού δικτύου, στην επέκτα

ση καί βελτίωση τσΟ αγροτικού δικτύου, ίδιαίτερα στίς προβληματικές 

περιοχές, καί στην καλύτερη εξυπηρέτηση, άπό άποψη μεταφορών, των νη

σιών (αύξηση τοΟ άριθμοΟ καί της συχνότητας των δρομολογίων). Τό τη

λεπικοινωνιακό δίκτυο θά επεκταθεί σύμφωνα μέ τ ί ς ανάγκες της ζητήσεως. 

4.5. Λοιπά Μέτρα 

Θά γίνει ανακατανομή των μικρών δημοτικών σχολείων καί σχηματι

σμός μεγαλύτερων μονάδων σέ συνάρτηση μέ τήν κοινωνική καί τεχνική 

υποδομή των αγροτικών οίκιομων πού έχουν επιλεγεί γιά ανάπτυξη. 

'Επίσης θά εξασφαλιστεί ò κατάλληλος εξοπλισμός, γιά τή βελ

τίωση τον συνθηκών υδρεύσεως, είδικά στά νησιά, οπού τό πρόβλημα ε ί 

ναι ίδιαίτερα σοβαρό, καί γιά τήν επέκταση του δικτύου υδρεύσεως σέ 

τμήματα της περιφέρειας, όπου αυτό πού υπάρχει δέν είναι αρκετό. 

Τέλος έντονες προσπάθειες θά καταβληθούν γιά τήν επέκταση τοο 

δικτύου αποχετεύσεως, της παράγωγης ηλεκτρικού ρεύματος στά νησιά 

καί τσΟ δικτύου διανομής ηλεκτρισμού στίς αγροτικές περιοχές της 

Λοιπής Περιφέρειας. 
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Β . ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μονάδα Περι-
μετρή- φέρε ια 
σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ως % στή 

χώρα 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συνολική έκταση χλμ.' 

"Εκταση γεωργικής γης 

Διάρθρωση γεωργικής γης 

Πεδινή f 
"Ημιορεινή 
"Ορεινή 
Σύνολο 

'Αρδευόμενη έκταση ώς % στό σύν
ολο τής καλλιεργούμενης: 1977 % 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

14.624 

7.749 

67,7 
21,2 
10,1 

100,0 

131.990 

38.564 

55,5 
25,1 
19,4 

100,0 

18,66 

20,10 

27,4 26,0 

Πληθυσμός: 1977 

Μεταβολή πληθυσμού: 1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μ ε τ α 
βολής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 1977 

Ποσοστό άτπικοτίοιήσεως: 1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εργατικό δυναμικό: 1971 

Απασχόληση: 1971 

Σύνθεση απασχολήσεως: 1977 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χιλ . 
II 

II 

II 

άτομα 
χλμΤΖ 

Ό 

χ ι λ . 
II 

% 
II 

II 

II 

1.609 

89 
134 

0,62 
1,48 

65,3 

51,0 
58,0 

542 

521 

32,7 
32,0 
35,3 

100,0 

9.268 

380 
500 

0,44 
0,93 

70,2 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

17,36 

23,30 
26,80 

16,80 

1-6,60 
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Μονάδα Περι-

μετρή- φέρεta 

OTCOQ 

Χώρα Περ ιφέρε ια 
ώς % στή 

χώρα 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

'Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τιμές 1970: 1970 εκ.δρχ. 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ (τ ιμές 1970): 1970-77 % 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ι μ έ ς ) : 1977 

Πρωτογενής τομέας % 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο " 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΙΜΕΡΙΑΣ 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τ ιμές) : 1977 δρχ. 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
τού κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τ ι μ έ ς ) : 1970-77 % 

Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργε ιας γ ι ά ο ι κ ι α 
κή χρήση: 1970 KWH 

1977 

'Οχήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 
1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

40.258 
65.025 

7,09 

91.867 

• 9,6 

258.000 
370.583 

5,31 

16,6 

41,4 

42,0 

100,0 

16,8 

31,4 

51,8 

100,0 

15,6 
17,5 

91.335 100,6 

17,6 

147 
374 

40,0 

111,1 

84 
188 

226 
448 

45,5 

125 

120 
245 

65,0 

83,5 

87,9 

88,9 

70,0 

76,7 
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2 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1 . ' ^ελ^ξε ις m t J f e g § ^ j a r a 

2.1.1. Γενικά 

*Η Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία εΓναι ή δεύτερη σέ μέγεθος καί 

πληθυσμό περιφέρεια τής χώρας καί κατέχει κεντρική γεωγραφική θέση 

οτόν άξονα Βορρ5Η*5του πού συνδέει τήν 'Ελλάδα, μέσω Γιουγκοσλαβίας 

καί Βουλγαρίας, μέ τήν Κεντρική καί 'Ανατολική Ευρώπη, καθώς καί 

οτόν άξονα 'Ανατολης-Δύσεως πού συνδέει τή Βορειοανατολική 'Ελλάδα 

μέ τό ' Ιόνιο πέλαγος. Σ'αυτή τή διασταύρωση αναπτύχθηκε ή Θεσσαλο

νίκη, τό δεύτερο μεγαλύτερο αστικό καί βιομηχανικό κέντρο τη"ς χώρας 

καί ένα σημαντικό λιμάνι στην 'Ανατολική Μεσόγειο καί τά Βαλκάνια. 

*Η περιφέρεια, στό σύνολο της, είναι συγκριτικά πλούσια σέ πό

ρους (γεωργικούς, δασικούς, υδάτινους, μεταλλευτικούς, ενεργειακούς 

καί τουριστικούς) καί ή μόνη στή χώρα πού φαίνεται νά έχει αναπτυχθεί 

Ισόρροπα, μέ ουσιαστική ανάπτυξη όλων ]cQv σημαντικών κλάδων. Ol πό

ροι, ωστόσο, εΓναι πολύ άνισα κατανεμημένοι μεταξύ των διάφορων τμη

μάτων της περιφέρειας καί ή ανάπτυξη υπήρξε επίσης άνιση στό πρόσφα

το παρελθόν. 'Από τήν άποψη αυτή ή περιφέρεια μπορεί νά διακριθεί σέ 

τρεις βασικές περιοχές, τή Δυτική Μακεδονία, τήν Κεντρική Μακεδονία 

καί τή Χαλκιδική. 

Ή Δυτική Μακεδονία (νομοί Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς καί 

Γρεβενών), αποτελεί τό 38% περίπου της εκτάσεως τής περιφέρειας άλλα 

έχει μόνο τό 17% του πληθυσμού της. Είναι κατεξοχήν ορεινή καί σχε

τικά απομονωμένη περιοχή, μέ περιορισμένη προοπελασιμότητα καί μέ 

συγκριτικά δριμύ ηπειρωτικό κλίμα. Οι κυριότερες πόλεις καί οίκισμοί 

της βρίσκονται σέ υψόμετρο πάνω άπό 600 μέτρα. Μέ εξαίρεση τους βο

σκότοπους, πού πάνω άπό τό μισό της συνολικής εκτάσεως τους βρίσκεται 

στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, τά λιγνιτικά κοιτάσματα, καθώς 

καί ορισμένα άλλα ορυκτά, οι πόροι του τμήματος αυτού της περίφέρει-
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ας είναι περιορισμένοι. 

*Η Κεντρική Μακεδονία μέ κέντρο τή θεσσαλονίκη (νομοί θεσσαλονί

κης, Κιλκίς, Πέλλας, 'Ημαθίας καί Πιερίας) αποτελεί τό 48% της εκτά

σεως της περιφέρειας καί έχει τό 79% περίπου τοο πληθυσμοο της. Εί

ναι μια άπό τ ί ς πιό πλούσιες γεωργικά περιοχές τη"ς χώρας μέ συγκριτι

κά καλή ύποδσιή καί κεντρική θέση. 

Ή Χαλκιδική (νομός Χαλκιδικής καί "Αγιον "Ορος) αποτελεί τό 13% 

τής εκτάσεως της περιφέρειας καί έχει τό 4% τοο πληθυσμού- της. Είναι 

ορεινή καί γεωγραφικά κατακερματισμένη περιοχή, μέ μεγάλο μήκος ακτών, 

εκτεταμένα δάση (πάνω άπό τό μισό τής εκτάσεως της) καί ήπιο κλίμα. 

Βρίσκεται συγκριτικά μέ άλλες περιοχές κοντά στή Θεσσαλονίκη, άλλα 

στερείται οδικών συνδέσεων μέ τή λοιπή Μακεδονία. 

Λόγω της Θεσσαλονίκης, πού συγκεντρώνει πληθυσμό άπό τή Βόρεια 

κυρίως %Ελλάδα, καί σέ μικρότερη έκταση λόγω των πλούσιων αγροτικών 

πόρων της ò πληθυσμός της Μακεδονίας αυξήθηκε μέ ταχύτερο ρυθμό άπό 

τόν αντίστοιχο εθνικό ρυθμό. Ό πληθυσμός μειώθηκε όμως στή Δυτική 

Μακεδονία (έκτος άπό τό νομό Καστοριάς), στό νομό Κιλκίς της Κεντρι

κής Μακεδονίας καί στή Χαλκιδική, άν καί μέ βραδύτερο ρυθμό κατά τήν 

περίοδο 1970-1977 σέ σύγκριση μέ τή ΙΟετία τοο *60. 

*Η εξωτερική μετανάστευση, πού ήταν εξαιρετικά έντονη κατά τή 

ΙΟετία του '60 (μετανάστευσαν 200.000 άτομα ή περίπου τό 13,5% του 

πληθυσμού της περιφέρειας, περιορίστηκε σχετικά στην περίοδο 1970-

1977 καί αντισταθμίστηκε άπό ίσαριθμη περίπου παλιννόστηση. 

Στην πραγματικότητα δλη ή αύξηση τοο πληθυσμοο τής περιφέρειας 

απορροφήθηκε άπό τή Θεσσαλονίκη καί άπό μία δωδεκάδα περίπου μικρότε

ρα αστικά κέντρα (μέ πληθυσμό μεταξύ 10.000 καί 40.000 κατοίκων). Ει

δικότερα στό νομό Θεσσαλονίκης,όπου συγκεντρώνεται πάνω από τό μισό 

του συνολικού πληθυσμοο της περιφέρειας, σημειώθηκε κατά τήν περίοδο 

1970-1977 δ ψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως πληθυσμοο άπό ό

λους τους νομούς τής χώρας (2,4%). 
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Στην περίοδο 1970-1977 ή απασχόληση στό δευτερογενή και! τ ρ ι τ ο 

γενή τομέα αυξήθηκε πολύ σημαντικά. 'Επίσης αποτέλεσμα της γρήγορης 

αυξήσεως του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος στην Côia περίοδο 

ήταν τό κατά κεφαλήν ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν του 1977 νά φτά

σει περίπου τό μέσο της χώρας. 

Οι κυριότερες ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς κατά τομέα, ο ι βασικές αδυναμίες καί τά 

προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή περιφέρεια, καθώς καί τά κυριότερα εμπό

δια στην παραπέρα ανάπτυξη της συνοφίζονται στά πιό κάτω. 

2.1.2. 'Απασχόληστ} 

'Επαρκή στατιστικά δεδομένα, γ ι ά τήν εκτίμηση της ανοιχτής ανερ

γίας στην περιφέρεια, δέν ε ί ν α ι διαθέσιμα. Σύμφωνα όμως μέ τ ί ς ε ν δ ε ί 

ξ ε ι ς ή ανεργία αυτή εΓναι πολύ περιορισμένη. Σ'αυτό υπάρχει ωστόσο 

μιά μικρή άλλα σημαντική εξαίρεση. Ή Κοζάνη καί ή ευρύτερη περιφέρεια 

Πτολεμαϊδας, όπου μεγάλο ποσοστό του άρρενος εργατικού δυναμικού απα

σχολείται στον ενεργειακό τομέα, αντιμετωπίζει μ ι ά σχετικά έντονη έλ

λειψη ευκαιριών απασχολήσεως γ ι ά τ ί ς γυναίκες. 

Ή υποαπασχόληση στον πρωτογενή τομέα φαίνεται πολύ περιορισμένη 

στ ις πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή αυτή ο ι εντατικές 

καλλιέργειες ε ί ν α ι πολύ αναπτυγμένες καί παρατηρείται αυξημένη ζήτηση 

εργατικού δυναμικού, ειδικότερα κατά τήν περίοδο της συγκομιδής (νομός 

'Ημαθίας καί Πέλλας) . Οι στενότητες στην προσφορά εργασίας, πού παρα

τηρούνται κατά τήν περίοδο αυτή, καλύπτονται από εποχιακή μετακίνηση 

εργατών άπό άλλες περιοχές της χώρας. *Η γεωργική υποαπασχόληση ε ί ν α ι 

ωστόσο σημαντική σ τ ί ς προβληματικές περιοχές, όπως εΓναι ò νομός Γρε

βενών, τμήμα του νομού Φλώρινας, ή επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης, ή 

επαρχία 'Αλμωπίας του νομού Πέλλας καί γενικότερα ο ι ορεινές καί παρα

μεθόριες περιοχές της περιφέρειας. 

2.1.3. n£OTgy_§v]5s_Tojiéag 

"Οπως αναφέρθηκε καί πιό πάνω ή περιφέρεια, σέ σχέση μέ τό μέσο 

όρο χώρας, υπερτερεί σέ γεωργικούς πόρους ποσοτικά άλλα καί ποιοτικά 
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καί φαίνεται νά έ χ ε ι στή γεωργία, σε σύγκριση μέ άλλες περιφέρειες,κα

λύτερες συνθήκες εκμεταλλεύσεως και καλύτερο εξοπλισμό. Σαν αποτέλε

σμα τών συνθηκών κ α ι των εξελίξεων αύτών,μερικά τουλάχιστον από τά 

βασικά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή γεωργία σέ όλη τή χωρά (μικρός 

καί κατακερματισμένος κλήρος, περιορισμένη συνεταιριστική δραστηριότη-

τα κλπ.) έχουν άπαμβλυνθει ή έχουν πάρει ηπιότερες μορφές, ίδίως στην 

Κεντρική Μακεδονία. 

Τά κυριότερα προϊόντα της περιφέρειας εΓναι μαλακό κ α ί σκληρό 

σ ι τ ά ρ ι , ροδάκινα, καπνά, βαμβάκι, μηδική, ντομάτα, κριθάρι καί μήλα. 

Στην κτηνοτροφία τήν πρώτη θέση κατέχει ή βοοτροφία μέ δεύτερη τήν 

αίγοπροβατοτραρία. 

Στην Κεντρική Μακεδονία τά σημαντικότερα προβλήματα αφορούν τό 

σύστημα εμπορίας κ α ί διανομής της παραγωγής καί γενικά τήν αξιοποίηση 

της γεωργικής παραγωγής. Σοβαρό εμπόδιο στην παραπέρα ανάπτυξη φαίνε

τ α ι επίσης νά ε ί ν α ι τό χαμηλό ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων στό νο

μό Κ ιλκ ίς . 

Στή Δυτική Μακεδονία, πέρα άπό τ ί ς γενικότερες αδυναμίες καί τά 

προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή γεωργία σέ όλη τή χώρα, τά είδικότερα 

προβλήματα συνδέονται μέ τό πολύ χαμηλό ποσοστό τών καλλιεργούμενων 

εκτάσεων πού αρδεύονται (8%) , τήν περιορισμένη εκμηχάνιση τών καλλιερ

γειών, λόγω μορφολογίας του εδάφους, τήν ανεπάρκεια τοΟ αγροτικού ο δ ι 

κού δικτύου, τή μείωση της γεωργικής γης άπό τή συνεχή επέκταση τών 

λιγνιτωρυχείων καί τή δημιουργία τεχνητών λιμνών γ ι ά παραγωγή ηλεκτρι

κής ενέργειας κ α ί , τέλος, τή δέσμευση τών τοπικών υδάτινων πόρων γ ι ά 

άλλες χρήσεις γενικότερης σημασίας, όπως ε ί ν α ι ή παραγωγή ενέργειας, 

ή ύδρευση της περιοχής Θεσσαλονίκης κλπ. 

Στή Χαλκιδική τά κυριότερα προβλήματα, πού συνδέονται μέ τήν 

παραπέρα ανάπτυξη στή γεωργία, ε ί ν α ι τό χαμηλό ποσοστό τών αρδευόμε

νων εκτάσεων (7% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης) καί ή όπορρόφηση 

τοο εργατικού δυναμικού άπό τά μεταλλεία, τόν τουρισμό καί τ ί ς κατα

σκευές. 
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Στην κτηνοτροφία φαίνεται ότι υπάρχουν 6υό διαφορετικές κατηγο

ρίες προβλημάτων. Στίς πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας σημαντικό 

πρόβλημα είναι ή μόλυνση του περιβάλλοντος, πού δημιουργείται από τόν 

πλημμελή τρόπο διαθέσεως τών αποβλήτων τών βσυστασίων καί χοιροοτασίων. 

Στα άλλα τμήματα της περιφέρειας σημαντικά προβλήματα καί δυσκολίες 

συνιστούν ή απροθυμία απασχολήσεως στην αίγσπροβατοτροφία, ή ανεπάρ

κεια υποδομής των βοσκότοπων καί ή δυσχέρεια προσπελάσεως τους, ε ί δ ι -

κότερα στίς ορεινές περιοχές, καί ή ανεπαρκής υποδομή πού αφορά τήν 

εμπορία καί διανομή ζωοκομικών προϊόντων. 

Στά δάση ή εκμετάλλευση είναι ανεπαρκής λόγω τών δυσχερειών 

προσπελάσεως, της ελλείψεως κατάλληλου προσωπικού καί της αναγκαίας 

υποδομής (δασικό οδικό δίκτυο) κλπ. 

Στην αλιεία τό κυριότερο πρόβλημα είναι ή μόλυνση τοο Θερ

μαϊκού" κόλπου καί τών περισσότερων λιμνών τής περιφέρειας (Καστοριάς, 

Βεγορίτιδος, Λαγκαδά κλπ.) , πού περιορίζει τόν αλιευτικό πλούτο καί 

τήν αλιευτική δραστηριότητα. Σημαντικές αδυναμίες παρατηρούνται επί

σης στην αλιευτική υποδομή. 

2.1.4. Δευτερογενές„Τομέας 

Στά όρυχεία-μεταλλεΐα ή μεγαλύτερη δραστηριότητα τής περιφέρειας 

συγκεντρώνεται στους νομούς Χαλκιδικής καί Κοζάνης, πού θεωρούνται δύο 

άπό τ ί ς πλουσιότερες περιοχές της χώρας σέ ορυκτά. Γίνεται εντατική 

εκμετάλλευση μεικτών θειούχων καί λευκόλιθου στή Χαλκιδική καί λιγνίτη 

στό νομό Κοζάνης. 

Ειδικότερα στην περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαϊδας Ô λιγνίτης τροφοδο

τεί οκτώ άτμοηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 1263 MW, ένώ τό 

υδροηλεκτρικό έργο Πολυφύτου οτόν 'Αλιάκμονα έχει τρε£ς υδροηλεκτρι

κούς σταθμούς συνολικής ισχύος 375 MW. 

Οι δραστηριότητες πού συνδέονται μέ τήν εκμετάλλευση τών κοιτα

σμάτων λιγνίτη στην περιοχή Κοζάνης-Πτσλεμαϊδας είχαν σάν αποτέλεσμα 

τή γρήγορη αύξηση τού πληθυσμού στίς αντίστοιχες πόλεις. 'Οδήγησαν 
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όμως επίσης σέ μείωση της προσφοράς εργασίας τοο άρρενος εργατικού 

δυναμικού στον ίδι,ωτικό τομέα, λόγω τών πλεονεκτημάτων πού προσφέρει 

στους εργαζομένους ή απασχόληση στ ίς δημόσιες επιχειρήσεις στην πε

ριοχή. 

Μέ εξαίρεση τή βιομηχανία γουναρικών, πού συγκεντρώνεται στην 

Καστοριά, καί τά αζωτούχα λιπάσματα στην Πτολεμαΐδα, τό μεγαλύτερο 

μέρος της μεταποιητικής δραστηριότητας στην περιφέρεια συγκεντρώνε

τ α ι στην ευρύτερη περιοχή θεσσαλονίκης. 'Ωστόσο μ ι ά σημαντική καί 

συνεχώς αυξανόμενη μεταποιητική δραστηριότητα τκχρατηρείται σέ ο ρ ι 

σμένες περιοχές των νομών 'Ημαθίας καί Πέλλας, ο ι όποϋοι γειτονεύουν 

μέ τή Θεσσαλονίκη. Τέλος σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα παρα

τηρείται καί στή Νέα Σάντα του νομού Κ ι λ κ ί ς , άλλα πολύ κοντά οτή 

Θεσσαλονίκη (28 χ λ μ . ) . 

Τό κυριότερο πρόβλημα οτή μεταποίηση ε ί ν α ι ή συνεχιζόμενη 

συγκέντρωση τών δραστηριοτήτων όλων σχεδόν τών κλάδων στην περιοχή 

γύρω άπό τή Θεσσαλονίκη καί ή ανεπάρκεια υποδομής τόσο στην ϋδια τή 

Θεσσαλονίκη δσο κ α ί ακόμη περισσότερο στή λοιπή περιφέρεια καί ε ί -

δικότερα στους νομούς πού γειτονεύουν μέ τή Θεσσαλονίκη. Σ τ ί ς πε

ριοχές αυτές ο ι διάσπαρτες βιομηχανικές μονάδες αντιμετωπίζουν σο

βαρές δυσχέρειες ύδρεύσεως^πσχετεύσεως, μέ αποτέλεσμα νά δημιουρ» 

γούνται περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Ή βιομηχανία γουναρικών στή Δυτική Νοκεδονία, στην περιοχή 

Καστοριάς καί Σιάτιστας, απασχολεί γύρω στ ίς 14.000 άτομα σέ 3.500 

εργαστήρια καί πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές (πάνω άπό 100 εκατ. 

δολλ. τό 1977). Οι προοπτικές του κλάδου σκιάζονται άπό τόν κ ίνδυ

νο μετοφυτεύσεως της τέχνης του γουνοποιού σέ άλλες χώρες μέ φθηνό

τερη εργασία. Προβλήματα επίσης αντιμετωπίζονται στην οργάνωση Tffc 

προμήθειας πρώτης ύλης. 

2.1.5. Τουρισμός 

"Αν καί ψηλό ποσοστό του τουριστικού δυναμικού στην περιφέρεια 

συγκεντρώνεται στή Θεσσαλονίκη, ò τουρισμός αποτελεί σημαντική δρα-
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στηριότητα, σέ σύγκριση μέ τ ί ς λοιπές δραστηριότητες, μόνο στις πε

ριοχές'Χαλκιδικής και τ ί ς ακτές Πιερίας. 

Στή Χαλκιδική ô τουριστικός κλάδος αναπτύχθηκε απότομα καί δυ

σανάλογα σέ σύγκριση μέ τ ί ς δυνατότητες προσφοράς εργατικού δυναμικού* 

Από τ ι ς γειτονικές περιοχές. "Η ανάπτυξη πήρε τή μορφή μεγάλων καί 

πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων πού λειτουργούν μόνο κατά τή θερινή 

περίοδο αιχμής καί εξυπηρετούν σχεδόν αποκλειστικά αλλοδαπούς τουρί

στες. Αυτό έχει σάν αποτέλεσμα, ή ετήσια πληρότητα νά εΓναι εξαιρε

τικά χαμηλή (18% τά πρόσφατα χρόνια) καί οι μεγάλες ξενοδοχειακές 

μονάδες νά είναι αμφίβολης οικονομικής βιωσιμότητας. Σοβαρές δυσχέ

ρειες αντιμετωπίζονται επίσης στην εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού, 

ένω σημαντικά κενά υπάρχουν οτήν αναγκαία υποδομή,είδικότερα όσον ά 

φορα τήν ύδρευση καί τήν επεξεργασία των αποβλήτων. "Αλλο πρόβλημα, 

πού συνδέεται μέ τή γρήγορη ανάπτυξη του κλάδου στην περιοχή, εΓναι, 

δτι ένας μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμενων δωματίων γιά παραθερισμό δέν 

ελέγχεται, μέ αποτέλεσμα τό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών νά 

είναι σχετικά χαμηλό. 

Κατά τή θερινή περίοδο ή Χαλκιδική δέχεται ένα μεγάλο αριθμό 

παραθεριστών άπό τήν ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, οι όποιοι διαθέ

τουν στην περιοχή εξοχική κατοικία. Αυτό δημιουργεί προβλήματα ικα

νοποιητικής εξυπηρετήσεως της εποχιακής αυξήσεως τοΰ πληθυσμού. 'Επι

πλέον, λόγω της ελλείψεως κατάλληλου προγραμματισμού χρήσεων γής καί 

της ανοργάνωτης οικοδομικής δραστηριότητας, πολλές κατοικίες δέν δ ι α 

θέτουν τήν αναγκαία υποδομή. 

Ή τουριστική δραστηριότητα στίς ακτές Πιερίας εΓναι πολύ έντο

νη ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο της θερινής αιχμής, καί οι επισκέπτες 

διαμένουν κυρίως σέ ενοικιαζόμενα δωμάτια καί οργανωμένα κάμπιγκ. 

Ή ανάπτυξη της περιοχής έγινε γρήγορα καί χωρίς οργάνωση, μέ 

αποτέλεσμα, ή ποιότητα των εγκαταστάσεων καί των υπηρεσιών νά είναι 

σχετικά χαμηλή καί ή έλλειψη υποδομής νά δημιουργεί σοβαρά προβλήμα

τα περιβάλλοντος. 'Εκτός άπό τήν πιό πάνω τουριστική δραστηριότητα 
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υπάρχει μεγάλη ζήτηση γιά εξοχική" κατοικία στίς ακτές Πιερίας άπό πα

ραθεριστές και ίδιαιίτερα άπό τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης καί τών 

άλλων; γειτονικών πόλεων. Πολλές άπό τ ί ς κατοικίες έχουν κτιστεϋ πα

ράνομα καί δέν έχουν την αναγκαία υποδομή. Πέρα άπο τά προβλήματα 

αυτά, τό βασικό εμπόδιο γ ιά τήν παραπέρα τουριστική ανάπτυξη της πε-

ptoxfiç είναι ή θέση της σιδηροδρομικής γραμμής πού βρίσκεται πολύ 

κοντά στην ακτή. 

Τέλος ò χειμερινός τουρισμός στην περιφέρεια βρίσκεται σέ εν

τελώς αρχικό στάδιο αναπτύξεως καί στερείται τη*ς αναγκαίας υποδομής. 

2.1.6. Μεταφορές 

Τό βασικότερο πρόβλημα στην περιφέρεια στον τομέα των οδικών 

μεταφορών εΓναι ή έλλειψη ενός τουλάχιστον βασικού άξονα, πού νά 

συνδέει ικανοποιητικά τή Δυτική Μακεδονία μέ τή Θεσσαλονίκη καί τήν 

"Ηπειρο. *Η Παραεγνατία οδός (τμήμα 'Ιωαννίνων-Κόνιτσας-Κοζάνης-Βέ-

ροιας-Θεσσαλονίκης) καί ή οδός Φλώρίλκις-'Εδεσαας-θεσσαλσνίκης είναι 

ανεπαρκείς γιά τό σκοπό αυτό. 'Επιπλέον τό χειμώνα, λόγω τών συχνών 

χισνοτπώσεων στίς ορεινές διαβάσεις Καστανιάς καί Κέλλας, τό μεγαλύ

τερο μέρος της Δυτικής Μακεδονίας καί τά αστικά της κέντρα άτϋομσνώ-

νσνται από τήν υπόλοιπη χώρα. Γενικά ò ορεινός χαρακτήρας τής Δυτι

κής Μακεδονίας δυσχεραίνει σοβαρά τ ί ς μεταφορές καί τ ί ς επικοινωνίες. 

Ειδικότερο πρόβλημα αποτελεί ή ανεπάρκεια τοο επαρχιακού' οδικοο δ ι 

κτύου στό νομό Γρεβενών καί στην περιοχή Βοΐου καί τό νομό Κοζάνης. 

"Αλλες σημαντικές αδυναμίες στό δίκτυο μεταφορών είναι ή έλλειψη σι

δηροδρομικής συνδέσεως της Δυτικής Μακεδονίας μέ τή Θεσσαλία καί ή 

ανεπάρκεια τοο αεροδρομίου Κοζάνης. 

Στην Κεντρική Μακεδονία τά κυριότερα προβλήματα στίς μεταφορές 

είναι ή έλλειψη περιφερειακών αρτηριών γ ι ά παράκαμψη τών μεγάλων α

στικών κέντρων, ή ανεπάρκεια του εθνικού καί επαρχιακοΟ οδικοο δικτύ

ου, καθώς καί ή ανεπάρκεια του σιδηροδρομικοο δικτύου, είδικότερα 

στίς περιοχές μεγάλης διακινήσεως γεωργικών προϊόντων. 
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Στή Χαλκιδική τά κυριότερα προβλήματα άπό τήν άποψη των μετα

φορών ε£ναι ή έλλειψη ικανοποιητικής οδικής συνδέσεως τής περιοχής 

μέ την 'Ανατολική Μακεδονία, ή ακαταλληλότητα της εθνικής οδού Θεσ

σαλονίκης-* Ιερισσού καί ή ανεπάρκεια του οδικού δικτύου στ ι! ς ορεινές 

περιοχές. 

Σημαντικές ελλείψεις, περιορισμένης όμως κλίμακας, παρατηρούν

ται στ ίς βασικές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου πού εξυπηρετεί τήν 

περιφέρεια (αεροδρόμιο Μίκρας), καθώς καί στίς λιμενικές εγκαταστά

σεις της Θεσσαλονίκης καί των λοιπών τουριστικών καί αλιευτικών λ ι

μανιών. 

2.1.7. 'Αστική 'Υποδομή 

*Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης έχει οξύτατα προβλήματα καί 

ελλείψεις σέ αστική καί κοινωνική υποδομή (περιοχές πρασίνου καί δ ί 

κτυα υδρεύσεως καί αποχετεύσεως). "Αλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ή ανά

πτυξη περιοχών αύ9αίρετων κατοικιών μέ ακατάλληλες συνθήκες περιβάλ

λοντος καί ή ανάμειξη σέ ορισμένες περιπτώσεις ασυμβίβαστων χρήσεων 

γης. Παρόμοια προβλήματα, όχι όμως στην ίδια έκταση, παρουσιάζονται 

καί στίς μικρότερες πόλεις της περιφέρειας μέ γρήγορη αύξηση πληθυ

σμού- κατά τήν τελευταία περίοδο (Καστοριά, Πτσλεμα'ίδα, Κοζάνη, Κατε

ρίνη, Γρεβενά, 'Αλεξάνδρεια κλπ.) . 'Οξύτατα προβλήματα ελλείψεως υ 

ποδομής καί προβλήματα περιβάλλοντος παρατηρούνται ακόμη καί σέ μ ι 

κρότερους οικισμούς πού αναπτύσσονται γρήγορα, κυρίως στίς πεδιάδες 

της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Είδικότερα,οτίς περισσότερες περιπτώσεις δέν υπάρχουν δίκτυα 

διαθέσεως καί εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων μέ αποτέλεσμα νά 

δημιουργούνται κίνδυνοι γ ιά τή δημόσια υγεία, ένω τά υφιστάμενα έρ

γα καί δίκτυα υδρεύσεως έχουν ανάγκη εκσυγχρονισμού* ή επεκτάσεως ή 

καί τά δύο. 

Τέλος ανάλογα προβλήματα μέ αυτά τώλ» αστικών περιοχών τής πε

ριφέρειας εμφανίζονται επίσης σέ αυξανόμενη έκταση στίς περιοχές 
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αναψυχής, παραθερισμού και εξοχικής κατοικίας οτά παραλιακά τμήματα 

της περιφέρειας, κυρίως λόγω τής τυχαίας αναπτύξεως. 

2.1.8. Προβληματ ικές^Περ ιοχές 

"Οπως έχει ή*6η αναφερθεί, ορισμένες περιοχές, όπως ò νομός Γρε

βενών, ή περιοχή Πρεοπών καί Κορεστίων του νομού Φλώρινας, ή επαρχία 

ΒοΓου του νομού Κοζάνης, ή επαρχία 'Αλμωπίας του νομού Πέλλας καί ο

ρισμένες άλλες ορεινές περιοχές τών νομών Καστοριάς, Κιλκίς, Χαλκιδι

κής καί Πιερίας, μπορούν νά χαρακτηριστούν σαν προβληματικές, γιατί 

έχουν περιορισμένους φυσικούς πόρους, δυσμενείς έδαφοκλιματικές συν

θήκες, φθίνοντα πληθυσμό, υποαπασχόληση σέ σημαντική έκταση, καθώς 

καί μεγάλες ελλείψεις σέ υποδομή καί κοινωνικές υπηρεσίες (αγροτι

κούς δρόμους, ηλεκτρικό, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση κλπ.). Οι κύριες 

δραστηριότητες σ τ ί ς περιοχές αυτές είναι ή κτηνοτροφία χαί ή δασοπο

νία, παρατηρείται όμως συνεχής μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ένώ υ

στερεί ή αξιοποίηση τών δασικών πόρων. 

*Η ορεινή μορφολογία τών περιοχών αυτών καί ή διασπορά πολλών 

μικρών οίκισμών σέ δυσπρόσιτα σημεία δημιουργούν σοβαρές δυσχέρειες 

στίς μεταφορές καί επικοινωνίες καί καθιστούν αναγκαία τήν επιδότηση 

μεγάλου αριθμού άγονων λεωφορειακών γραμμών γιά τήν εξασφάλιση ενός 

ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών. 'Επιπλέον, κατά τό χειμώνα, πολλοί δρό

μοι γίνονται αδιάβατοι άπό τά χιόνια καί τ ί ς βροχές καί ο ί κάτοικοι 

πολλών οΟκισμών δέν μπορούν νά επικοινωνήσουν καθημερινά μέ τά βασικά 

κέντρα της περιοχής. "Ενα Οδιαίτερο πρόβλημα πού προκύπτει άπό τήν 

Ματάσταση αυτή ε ί ν α ι , ότι πολλοί μαθητές γυμνασίου καί λυκείου άπό 

τους ο6κιομούς αυτούς αναγκάζονται νά διαμένουν μόνιμα σέ ενοικιαζό

μενα δωμάτια, μακριά άπό τά σπίτια τους, οτά κυριότερα κέντρα τών 

γυμνασίων καί λυκείων τών περιοχής. 

Γενικά άπ'ολες αυτές τ ί ς απόψεις, ò νομός Γρεβενών φαίνεται νά 

είναι ή περισσότερο προβληματική περιοχή τής περιφέρειας. 

- 112 -



2.1.9. Κοινωνικές 'Υπηρεσίες 

Στην_έκπαί6ευοτ) τό κυριότερο πρόβλημα εΓναι ο£ ελλείψεις σέ σχο

λικά κτίρια και ειδικότερα σέ νηπιαγωγεία και ή δυσχέρεια αποκτήσεως 

κατάλληλων οΟκσπέδων για κατασκευή σχολικών κτιρίων στίς πόλεις. Ή κα

τάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στή θεσσαλονίκη, 6δίως μετά τους πρόσφα

τους σεισμούς. Στίς περισσότερες πόλεις τής περιφέρε ιας,τά γυμνάσια 

καί τά λύκεια συστεγάζονται από τήν έλλειψη διδακτηρίων καί λειτουργούν 

μέ βάρδιες. "Αλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ò μεγάλος αριθμός ατροφικών δη

μοτικών σχολείων πού υπολειτουργούν σέ μικρούς οίκιομούς μέ φθίνοντα 

πληθυσμό. 

Στην_ΰχεία τό κύριο χαρακτηριστικό είναι, δ τ ι πρόκειται γ ιά "αυ

τόνομη περιφέρεια. Αντίθετα μέ όλες τ ί ς άλλες περιφέρειες, τό 98% των 

κατοίκων τής Κεντρικές καί Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται από τά νο

σηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας. Τό κυριότερο νοσηλευτικό κέντρο 

είναι ή Θεσσαλονίκη, πού διαθέτει μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες ικανοποι

ητικού επιπέδου καθώς καί 'Ιατρική Σχολή. Στην πραγματικότητα ή Θεσσα

λονίκη είναι τό νοσηλευτικό κέντρο όλης τής Βόρειας 'Ελλάδας. 'Ωστόσο, 

παρά τήν ικανοποιητική κατάσταση στό σύνολο της περιφέρειας, οι υπηρεσί

ες υγείας είναι άνεπαρκεΓς σέ ορισμένους νομούς άπό τήν άποψη αριθμού 

κλινών, ιατρικών είδικοτήτων καί γενικά νοσηλευτικού προσωπικού. Στην 

ύπαιθρο οί υφιστάμενοι υγειονομικοί σταθμοί καί τά αγροτικά ιατρεία ε ί 

ναι ανεπαρκή καί ορισμένα λειτουργούν πλημμελώς. 

2.1.10. •'Υδρευοη7ι'Αποχέτευση-Περιβάλλον 

Στην περιφέρεια παρατηρούνται σοβαρά καί σύνθετα προβλήματα ύδρεύ-
» 

σεως-άπσχετεύσεως καί γενικά περιβάλλοντος. Ή ύδρευση τής άστικοβιομη-

χανική"ς περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαίδας-'Αμύνταιου καί ή λειτουργία τοΟ υ 

δροηλεκτρικού σταθμού "Αγρα προκαλούν συνεχή πτώση τής στάθμης τή*ς λίμνης 

Βεγορίτιδος. 'Επιπλέον τά αστικά λύματα καί τά βιομηχανικά απόβλητα της 

περιοχής ρυπαίνουν σέ επικίνδυνο βαθμό τή λίμνη, μέ πολύ δυσμενείς επι

πτώσεις στην αλιεία καί στην οικονομία τών γύρω περιοχών, καθώς καί στην 

ποιότητα ζωής. 'Οξύτατο πρόβλημα αποτελεί καί ή μόλυνση τής λίμνης Κα

στοριάς άπό τά λύματα καί τά απόβλητα τής ομώνυμης πόλεως. 
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'Οξέα προβλήματα διαθέσεως και! επεξεργασίας λυμάτων καί σέ μικρό

τερη έκταση προβλήματα υδρεύσεως υπάρχουν οτή Θεσσαλονίκη καί σέ πολ

λές άλλες πόλεις τη"ς περιφέρειας. Σέ ορισμένες περιοχές τα δίκτυα υ

δρεύσεως είναι πολύ παλιά καί σέ κακή κατάσταση καί ή ποσότητα καί ποι

ότητα τοϋ παρεχόμενου ύδατος δέν είναι πάντοτε επαρκής. Γιά τήν εύρύ-

ρερη περιοχή Θεσσαλονίκης ή αποχέτευση αποτελεί ίσως τό οξύτερο πρόβλη

μα. *Η κλειστή θάλασσα τού* Θερμαϊκού κόλπου δέχεται χωρίς προηγού

μενη επεξεργασία τά αστικά λύματα καί τά βιομηχανικά απόβλητα τής ευρύ

τερης περιοχής Θεσσαλονίκης, καθώς καί σημαντική μόλυνση πού έρχεται μέ 

τόν 'Αξιό ποταμό από τή Γιουγκοσλαβία. 

Στους νομούς 'Ημαθίας καί Πέλλας τά λύματα πολλών ουκισμών καί 

τά βιομηχανικά απόβλητα διοχετεύονται, χωρίς καμμιά προηγούμενη επεξ

εργασία, στά αρδευτικά δίκτυα τή*ς περιοχής καί δημιουργούν σοβαρά προ

βλήματα στην άρδευση καί τό περιβάλλον. 

Στίς ακτές Πιερίας καί Χαλκιδικής δημιουργούνται, κυρίως κατά τή 

θερινή περίοδο, σοβαρά προβλήματα περιβάλλοντος άπό τήν άνεξέλεγτη διά

θεση των αποβλήτων καί των απορριμμάτων τον τουριστικών εγκαταστάσεων 

καί τών παραθεριστικών οίκισμών. 

*Η μόλυνση της ατμόσφαιρας φαίνεται νά έχει φθάσει σέ ενοχλητικό 

επίπεδο »κυρίως στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, όπως καί στην περιο

χή Πτολεμαΐδας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ot θερμικές μονάδες τής 

ΔΕΗ καί τό έργοστάσι,ο αζωτούχων λιπασμάτων δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. 

Ή εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα περί 

λλσντος σέ ορισμένους κλάδους παραγωγής (γεωργία, τουρισμός κλπ.) . Στην 

περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαϊδας οι εκτεταμένες εκσκαφές στά λιγνιτικά πεδία 

δημιουργούν κίνδυνο άποοτραγγίσεως τών υδάτων άπό τ ί ς γειτονικές περιο

χές, μέ δυσμενείς επιπτώσεις στή γεωργία. 

'Επίσης, στή Χαλκιδική, ή μεταλλευτική δραστηριότητα σέ ορισμένες 

περιπτώσεις αποτελεί εμπόδιο οτήν ανάπτυξη τής τουριστικής καί παραθε

ριστικής δραστηριότητας. 
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2.2. 'Η Πολιτική γιά τήν 'Ανάπτιξη της Περιφέρειας καί τά 

' ATOTg^giJQró.TrjS 

*Η γρήγορη ανάπτυξη τής θεσσαλονίκης στά πρόσφατα χρόνια οφείλε

ται κυρίως στή γεωγραφική της θέση και τό σημαντικό της μέγεθος/ καθώς 

και στην αξιόλογη ανάπτυξη πού είχε προηγηθεί καί δημιούργησε τ ί ς απαραί

τητες ολικές καί θεσμικές βάσεις γιά συνέχιση τής ανόδου. *Η ανάπτυξη 

όμως της πόλεως ενισχύθηκε σημαντικά μέ τήν εγκατάσταση ορι^ιένων με

γάλων βιομηχανικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της, μέ τή δημιουργία 

βιομηχανικής περιοχής, μέ τήν αποτελεσματική αποθάρρυνση τής παραπέρα 

αναπτύξεως μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή τής πρωτεύουσας, 

καί επίσης μέ τήν επέκταση τής ανώτατης παιδείας. 

Τά εγγειοβελτιωτικά καί αρδευτικά έργα πού έγιναν στίς πεδιάδες 

Θεσσαλονίκης, Πέλλας, 'Ημαθίας καί Πιερίας, σέ συνδυασμό μέ τήν ενθάρ

ρυνση τη"ς παραγωγής νέων ποικιλιών προϊόντων καί τήν εφαρμογή αναδασμού, 

βοήθησαν πολύ στην ανάπτυξη τής γεωργίας στην περιοχή, πού μέ τή σειρά 

της ευνόησε τή δημιουργία γεωργικών καί κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανιών 

(των τελευταίων μέ βάση τήν παραγωγή βαμβακιού. 

'Αποφασιστικός παράγοντας γιά τήν ανάπτυξη τη*ς Δυτικής Μακεδονίας 

υπήρξε ή εκμετάλλευση τών κοιτασμάτων λιγνίτη στην περιοχή γιά παραγω

γή ενέργειας, καθώς καί τό προνόμιο τή"ς γούνας στην Καστοριά καί τή 

Σιάτιστα. 

Τέλος πρέπει νά αναφερθεί, ότι ή βελτίωση του οδικού δικτύου ε ί 

χε μιαν έμμεση άλλα πολύ σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη τής περιφέρειας. 

"Ομως, παρά τήν αξιόλογη συμβολή της στην ανάπτυξη τής περιφέρειας, 

ή πολιτική περιφερειακής αναπτύξεως πού ασκήθηκε δέν μπόρεσε νά λύσει ο 

ρισμένα άπό τά υφιστάμενα προβλήματα, ούτε νά προλάβει τή δημιουργία άλ

λων, πού συνήθως συνοδεύουν τήν ανάπτυξη. Οι πολύ μεγάλες ανάγκες σέ 

υποδομή, πού δημιουργήθηκαν άπό τή γρήγορη ανάπτυξη της περιφέρειας, δέν 

ήταν δυνατό νά ικανοποιηθούν δλες. Πέρα άπ'αύτό, ή χωροταξική κατανομή 

των επενδύσεων δέν υπήρξε σύμμετρη. Τά ο(κονομικά κίνητρα πού δόθηκαν 

μέχρι τό 1973 γ ιά τήν τουριστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής καί τής Πιερίας, 
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πού είχαν επιλεγεί σάν πιο κατάλληλες γ ι ά τό σκοπό αυτό, συνέβαλαν μεν 

στή γρήγορη ανάπτυξη του τουρισμού" στις περιοχές αυτές, είχαν όμως σάν 

αποτέλεσμα τή δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, εΟδικότερα στή 

Χαλκιδική, πού μέχρι τώρα τουλάχιστον ή οικονομική τους βιωσιμότητα υ

πήρξε αμφίβολη. 'Επιπλέον ή πολιτική δανειοδοτήσεως μέ βάση τραπεζικά 

κριτήρια, πού εφαρμόστηκε μετά τό 1974 γ ι ά τήν ανάπτυξη τοο τουρισμού, 

ωφέλησε κυρίως τ ίς ήδη αναπτυγμένες συγκριτικά περιοχές. 

Γενικά ή δλη πολιτική περίφερειακή"ς αναπτύξεως πού ασκήθηκε δέν 

βοήθησε αρκετά τους νομούς Κιλκίς, Φλώρινας καί Γρεβενών καί από ορι

σμένες απόψεις τή Χαλκιδική, μέ αποτέλεσμα ò πληθυσμός τους νά μειώνε

ται συνεχώς λόγω, κυρίως, της ανεπάρκειας ευκαιριών απασχολήσεως καί 

τών συγκριτικά χαμηλών όρων διαβιώσεως, είδικότερα στίς αγροτικές περιο

χές . 

Τά κίνητρα πού χορηγήθηκαν άπό τό 1971 γ ιά τήν αποκέντρωση τής 

βιομηχανικής δραστηριότητας έξω άπό τήν περιοχή Θεσσαλονίκης δέν ήταν πο

λύ άποτελεοματικία. Δεν μπόρεσαν νά βοηθήσουν τ ί ς προβληματικές περιοχές 

της περιφέρειας, γ ι α τ ί τ ί ς αντιμετώπισαν μέ τόν ίδιο τρόπο πού αντιμε

τώπισαν τ ί ς περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές, ot όποιες γειτονεύουν 

μέ τή Θεσσαλονίκη. 'Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν νά δημιουργη

θεί ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανικών μονάδων στή Νέα Σάντα σέ απόστα

ση μόνο 28 χλμίάπό τή Θεσσαλονίκη, μόλις έξω άπό τά όρια του νομοο Θεσ

σαλονίκης, γιά τόν όποιο τά κίνητρα ήταν λιγότερο ευνοϊκά. 

Ή κατάσταση όμως αυτή βελτιώνεται μέ τους τελευταίους νόμους γιά 

τά κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως πού διαφοροποιούνται αρκετά μεταξύ 

λιγότερο καί περισσότερο φτωχών περιοχών της περιφέρειας. 

"Ενόψει αυτών τών εξελίξεων έχουν ήδη ληφθεί πρόσφατα ή βρίσκονται 

υπό μελέτη σημαντικά μέτρα γιά τήν υποβοήθηση τής αναπτύξεως τών προ

βληματικών περιοχών στην περιφέρεια. 

2.3. Δυνατότητες καί ηρ^οπτικές 

Ή περιφέρεια σάν σύνολο έχει μεγάλες δυνατότητες παραπέρα γρήγο

ρης αναπτύξεως. Ίά κυριότερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι ή αο-
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ξηση του πληθυομσο Mat του εργατικού δυναμικού, ο£ πλούσιοι εδαφικοί 

καί υδάτινοι πόροι, τό πλούσιο υπέδαφος, ή ευνοϊκή γεωγραφική θέση, 

ή ΰπαρΕη τοϋ μεγάλου άοτικοΟ κέντρου της Θεσσαλονίκης μέ τήν αντίστοι

χη τεχνική καί κοινωνική υποδομή, καθώς καί ή ύπαρξη μιας δωδεκάδας 

μικρότερων αστικών κέντρων σχεδόν σύμμετρα κατανεμημένων στό χώρο τής 

περιφέρειας, πού μπορούν νά αποτελέσουν τή βάση γ ι ά παραπέρα ανάπτυξη. 

Συγχρόνως τά κυριότερα εμπόδια γ ι ά περισσότερο σύμμετρη ανάπτυξη 

τής περιφέρειας εΓναι ή t οχυρή τάση γ ι ά παραπέρα συγκέντρωση πληθυσμού 

καί ουκονομικών δραστηριοτήτων στή μείζονα περιοχή Θεσσαλονίκης, ή πα

ραπέρα αποδυνάμωση τών προβληματικών περιοχών της περιφέρειας, οί δυ

σμενείς γεωμορφολογικές συνθήκες της Δυτικής Μακεδονίας καί άλλων ο

ρεινών περιοχών τής περιφέρειας καί ή ανεπαρκής ανάπτυξη τεχνικής καί 

κοινωνικής υποδομής σέ πολλά τμήματα της περιφέρειας. "Ετσι οί προο

πτικές καί οί δυνατότητες αναπτύξεως στην περιφέρεια διαφοροποιούνται 

σημαντικά κατά τομείς καί ειδικότερα κατά περιοχές. 'Αναλυτικότερα οί 

προοπτικές καί οί δυνατότητες αναπτύξεως κατά τομείς καί κατά περιοχές 

συνοψίζονται πιό κάτω. 

2 . 3 . 1 . Πρωτογενής Τομέας 

Στ ίς πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας οι δυνατότητες παραπέρα 

αναπτύξεως της γεωργύας ο^ναρτώνται μέ τήν επέκταση τών αγορών, τή 

βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος εμπορίας καί διανομής, τήν επέ

κταση των δυνατοτήτων αρδεύσεως καί τή βελτίωση τών μεθόδων οργανώ

σεως τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μέ τήν αναμενόμενη αύξηση τών αρ

δευόμενων εκτάσεων θά διευκολυνθεί ή μεταβολή στή σύνθεση τής παραγω

γής προς όφελος τών προϊόντων πού αποφέρουν ικανοποιητικό είσόδημα 

καί πού έχουν καλές προοπτικές ζητήσεως (επιλεγμένα οπωροκηπευτικά 

καί κτηνοτροφικά φυτά, βαμβάκι κλπ.). 'Επίσης θά μπορεϊ νά επεκταθεί 

ή παραγωγή ορισμένων εξειδικευμένων προϊόντων πού έχουν ψηλές τιμές 

(κόκκινο πιπέρι , φράουλα, τριαντάφυλλα κλπ.) . 

Οι δυνατότητες γ ιά επέκταση τής γεωργικής παραγωγής στίς περιο

ρισμένες πεδιάδες τής Δυτικής Μακεδονίας εξαρτώνται επίσης άπό τήν έ-
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πέκταση των αρδεύσεων πού θά υποβοηθήσει την αύξηση του εντατικών καλ

λιεργειών (κηπευτικά,δσπρια/ κτηνοτροφικά φυτά, δενδρώδεις καλλιέργειες 

κλπ.) . Οι δυνατότητες είναι συγκριτικά καλύτερες or i ς πεδιάδες τοο νο

μού Φλώρινας, όπου ò βαθμός αξιοποιήσεως των υφιστάμενων υδάτινων πόρων 

είναι χαμηλός, υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό καί ò γεωργικός κλή

ρος είναι συγκριτικά μεγάλος. Οί προοπτικές στή λοιπή Δυτική Μακεδονία 

είναι περιοριομένες, λόγω δεσμεύσεως τοο υδάτινου δυναμικού γ ι ά άλλους 

σκοπούς. *Η αποκατάσταση και' ή απόδοση στην κελλιέργεια των εξαντλημένων 

λιγνιτωρυχείων θά μπορούσε ωστόσο νά αυξήσει σημαντικά τι'ς δυνατότητες 

γεωργικής αναπτύξεως σ'αύτές τ ί ς περιοχές. 

Στή Χαλκιδική οί δυνατότητες αναπτύξεως της γεωργίας περιορίζονται 

από τ ί ς ανταγωνιστικές χρήσεις γης (τουρισμός καί αναψυχή) καί τήν αντα

γωνιστική ζήτηση εργασίας από άλλους τομεϋς. 'Εντούτοις τό ήπιο κλίμα 

της περιοχής σέ συνουαομό μέ τ ί ς δυνατότητες γ ιά αύξηση των ό^ευόμενων 

έδαφων, θά μπορούσαν νά επιτρέψουν τήν αύξηση της παραγωγής προϊόντων μέ 

καλές προοπτικές ζητήσεως (κηπευτικά υπό" κάλυψη, άνθη, δενδρώδεις καλλι

έργειες κλπ.) . 

Μέ τήν ά\χχμενόμενη αύξηση τής παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών (κυ

ρίως αραβόσιτου καί μηδικής) δημιουργούνται σημαντικές δυνατότητες γιά 

τήν παραπέρα ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, πού θά αντιμετωπίσει ωστόσο 

ίοχυρό εξωτερικό ανταγωνισμό άπό τήν προσχώρηση τής χώρας στην ΒΟΚ. OC 

πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας καί είδικότερα τοΟ νομού Θεσσαλονίκης 

προσφέρονται γιά ανάπτυξη άγελαδοτροφίας, εντατικής χοιροτροφίας καί 

πτηνοτροφίας, καθώς καί γιά ανάπτυξη άλλων μορφών κτηνοτροφικής παραγω

γής, ηοοϋπόθεση, όμως, γιά τήν επωφελή εκμετάλλευση αύτων των δυνατο

τήτων είναι ό αποτελεσματικός έλεγχος της μολύνσεως τοο περιβάλλοντος, 

πού προκύπτει άπό τή λειτουργία των μονάδων εντατικής κτηνοτροφίας καί 

τή διάθεση των αποβλήτων. 

Στή Δυτική Μακεδονία, γενικά, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες α

ναπτύξεως οικόσιτης κτηνοτροφίας, καθώς καί κρεοπαραγωγου βοοτροφίας. 

Ι δ ι α ί τ ε ρ α στίς ορεινές περιοχές τής Δυτικής Μακεδονίας ή αίγοπροβατο-
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τροφία, πού αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα, έχει πολύ σημα

ντικές δυνατότητες παραπέρα αναπτύξεως, μέ προϋπόθεση όμως τή βελτίω

ση τών βοσκότοπων και τη" δημιουργία της αναγκαίας υποδομής. Έξαλλου 

σημαντικές δυνατότητες αναπτύξεως τής άγελαδοτροφίας υπάρχουν επίσης 

στό νομό Φλώρινας, Ò όποιος έχει καί σχετική παράδοση. 

Οι δυνατότητες αυξήσεως τής δασικής παραγωγής είναι πολύ σημα

ντικές τόσο κατά μήκος τών αρδευτικών τάφρων στίς πεδιάδες (λευκοκαλ-

λιέργεια) όσο καί στίς ορεινές περιοχές τής περιφέρειας. Είδικότερα 

στή }4χλκιδική, λόγω τής μεγάλης εκτάσεως καί τσο είδους τών δασών, ή 

δασοπονία μπορεί νά αναπτυχθεί σαν άμεσος παραγωγικός κλάδος άλλα καί 

γιά λόγους βελτιώσεως του περιβάλλοντος καί τής αναψυχής. "Αμεσες δυ

νατότητες συστηματικότερης εκμεταλλεύσεως γιά τήν αύξηση τής δασικής 

παραγωγής έχουν ιδιαίτερα τά δάση Καστοριάς, Γρεβενών καί 'Αλμωπίας. 

Τό μέλλον τής αλιείας στην περιφέρεια εξαρτάται πάρα πολύ άπό 

τή μείωση τής μολύνσεως τής θάλασσας του ΘερμαϊκοΟ κόλπου, πού είναι 

ή πρώτη αλιευτική περιοχή τής χωράς. Μεγάλες δυνατότητες αναπτύξεως 

έχει επίσης ή αλιεία εσωτερικών υδάτων μέ βάση τήν ίχθυοκαλλιέργεια 

στίς λίμνες καί τους ποταμούς τής περιφέρειας, μέ τήν προϋπόθεση ότι 

θά προστατευθούν οι υδάτινοι πόροι άπό τήν παραπέρα μόλυνση. 

2 .3.2. Δευτερογενής Τομέας 

Στην περιοχή Κοζάνης-Ιϊταλεμαϊδας-*Αμύνταιου μέ βάση τά μεγάλα 

αποθέματα λιγνίτη (πάνω άπό τρία δισ. τόνοι βεβαιωμένα αποθέματα) θά 

κατασκευαστούν κατά τήν προσεχή ΙΟετία άλλοι έντεκα θερμοηλεκτρικοί 

σταθμοί συνολικής ισχύος 3.300 MW. 'Ιδιαίτερη προσοχή θά δοθεί επίσης 

στην παροχή θερμάνσεως στην πόλη τής Πτολεμαϊδας άπό τους θερμοηλεκτρι

κούς σταθμούς τής περιοχής. 

Οι προοπτικές γ ιά τήν εκμετάλλευση τών κοιτασμάτων αμίαντου στό 

νομό Κοζάνης είναι πολύ ευνοϊκές καί,επίσης, ευνοϊκές προοπτικές φαί

νεται νά υπάρχουν γιά τόν εντοπισμό σημαντικών κοιτασμάτων χρωμιτών 

στους νομούς Κοζάνης καί Γρεβενών. Σημαντικά αποθέματα μαρμάρου υπάρ

χουν στίς περιοχές αυτές καθώς επίσης καί δυνατότητες γ ιά αξιοποίηση 
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της τεφροκονίας τών θερμοηλεκτρικών σταθμών γιά παραγωγή τσιμέντου 

και άλλων προϊόντων. 

Στη* Χαλκιδική παρουσιάζονται ευνοϊκές προοπτικές γιά ανακάλυψη 

περισσότερων μεικτών θειούχων καί χαλκούχων μεταλλευμάτων. *Η δυνατό

τητα επεκτάσεως της εκμεταλλεύσεως των μεικτών θειούχων συνδέεται άμε

σα μέ τή δημιουργία μεταλλουργική'ς μονάδας κατεργασίας των μεταλλευμά

των. 'Εξάλλου ή εκμετάλλευση των χαλκούχων μεταλλευμάτων συνδέεται άμε

σα μέ την άνακάλυ4/η παρόμοιων κοιτασμάτων καί σέ άλλες περιοχές της χώ

ρας ώστε,σέ συνδυασμό μέ τά υφιστάμενα στή Χαλκιδική, νά εΓναι αρκετά 

γιά νά τροφοδοτήσουν μεταλλουργική μονάδα. 

*Ό ρυθμός παραπέρα εκμεταλλεύσεως των πολύ σημαντικών άτοοθεμάτων 

λευκόλιθου στή Χαλκιδική εξαρτάται απόλυτα άπό τ ί ς εξελίξεις οτή δ ι ε 

θνή ζήτηση του προϊόντος. 

Στή μεταποίηση οι δυνατότητες αναπτύξεως στην περιφέρεια είναι 

πολύ μεγάλες. Τό μεγάλο άστικοβιομηχανικό κέντρο τής Θεσσαλονίκης α

ποτελεί πολύ σημαντικό πόλο έλξεως γιά τή μεταποίηση. 'Επίσης υπάρχουν 

ευνοϊκές προοπτικές γ ι ά τήν επέκταση της βιομηχανικής δραστηριότητας 

στίς πόλεις κοντά στή Θεσσαλονίκη. 

*Η διαδικασία αυτή έχει ήδη αρχίσει, αποτελεί όμως πρόθεση της 

κυβερνήσεως νά συνεχίσει νά χορηγεί γενναία κίνητρα στίς προβληματικές 

περιοχές της περιφέρειας. 'Επιπλέον υπάρχει Ισχυρή πίεση άπό τήν πλευρά 

της κοινής γνώμης γ ι ά αποκέντρωση της μεταποιήσεως έκτος τής ευρύτερης 

Θεσσαλονίκης. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, γ ιά τήν ανάπτυξη αυτή είναι ή 

δημιουργία της αναγκαίας υποδομής στίς πόλεις αυτές. 

"Αλλος θετικός παράγοντας γ ιά τήν ανάπτυξη της μεταποιήσεως στην 

περιφέρεια είναι ή μεγάλη καί γρήγορα επεκτεινόμενη γεωργική καί κτη

νοτροφική παραγωγή πού προμηθεύει αρκετή πρώτη ύλη γιά τήν παραπέρα α

νάπτυξη των γεωργικών βιομηχανιών καί τών βιομηχανιών τροφίμων. 

Παρά τήν εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού σχετικά μέ τήν 

παραγωγή γουναρικών, εντούτοις στίς περιοχές Καστοριάς καί Σιάτιστας 
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«χχίνεται δ τ ι τά περιθώρια γ t a βελτίωση της οργανώσεως καί της αποτε

λεσματικότητας του κλάδου ε ί ν α ι τ έ τ ο ι α , ώστε νά μπορέσει να συνεχιστεί 

ή ανάπτυξη του. 

Πολύ σημαντικό επίσης στήριγμα γ ι ά βιομηχανία γουναρικών μπορεί 

νά αποτελέσει ή δημιουργία εκτροφείων γουνοφόρων ζώων σέ ορεινές περιο

χές της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς καί εργοστασίων κατεργασίας των δερ

μάτων τους. Σύμφωνα μέ δλες τ ί ς ενδε ίξε ις πού απορρέουν άπό τά αποτελέ

σματα ορισμένων πειραματικών προσπαθειών κ α ί , γενικότερα, .άπό τ ί ς συν

θήκες πού επικρατούν στην περιοχή, ο ι προϋποθέσεις γ ι ά μ ιά τ έ τ ο ι α ε ξ έ 

λιξη φαίνεται νά ε ί ν α ι πολύ ευνοϊκές. 

\ 2 . 3 . 3 . Τουρισμός 

^Η Χαλκιδική δ ιαθέτε ι αξιόλογους φυσικούς τουριστικούς πόρους, όπως 

μεγάλο μήκος ακτών, άπό τ ί ς οποίες σημαντικό τμήμα ε ί ν α ι αμμώδεις, φυ

σικούς όρμους, παραλιακά καί ορεινά δάση, τά μοναστηριακά συγκροτήματα 

του Ά γ ι ο υ "Ορους κλπ. Λόγω καί τών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ψη-

λής στάθμης πού υπάρχουν στην περιοχή, ή Χαλκιδική τ ε ί ν ε ι βαθμιαία νά 

καταστεί διεθνής τουριστικός πόλος. 'Επιπλέον, έκτος άπό τόν αλλοδαπό 

τουρισμό, πολύ μεγάλη ζήτηση γ ι ά παραθερισμό καί δραστηριότητες αναψυ

χής στή Χαλκιδική προέρχεται άπό τή γειτονική Θεσσαλονίκη, καθώς καί 

άπό τόν πληθυσμό της 'Ανατολικής καί Κεντρικής Μακεδονίας. Μέ βάση τ ά 

πιό πάνω ο ι προοπτικές παραπέρα αναπτύξεως του τουρισμού στην περιοχή 

φαίνονται ε ξ α ι ρ ε τ ι κ έ ς , μέ τήν προϋπόθεση όμως, δ τ ι θά ξεπεραστούν τά 

εμπόδια άπό άποψη υποδομής, προσφοράς εξειδικευμένου προσωπικού καί έ 

λεγχου της αναπτύξεως. 

Οι ακτές Πιερίας δέν διαθέτουν μεγάλα περιθώρια γ ι ά παραπέρα ανά

πτυξη, τουλάχιστον μέχρις ότου μετατοπιστεί ή σιδηροδρομική γραμμή σέ 

μεγαλύτερη απόσταση άπό τήν ακτή. 'Εκτός άπό τή Χαλκιδική καί τήν Π ι ε 

ρία, σημαντικοί τουριστικοί πόροι υπάρχουν επίσης καί σέ άλλα τμήματα 

τής περιφέρειας, ειδικότερα γ ι ά ορεινό καί χε ιμερινό τουρισμό, καθώς 

καί γ ι ά εσωτερικό εκδρομικό τουρισμό. Στή Δυτική Μακεδονία ή πιό α ξ ι 

όλογη περιοχή άπό άποψη φυσικών καί πολιτιστικών τουριστικών πόρων ε ί -
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ναι τό τρίγωνο Κοοτοριά-Πρέσπες^λώρινα. Ή περιοχή Πρεσπών, πού έχει 

κηρυχτεί 'Εθνικός Δρυμός, θεωρείται μοναδικός υγροβιότοπος μέ αρκετά 

σπάνια είδη πτηνών. . Ευνοϊκές συνθήκες γ ι ά ορεινό και χειμερινό του

ρισμό υπάρχουν στην Πίνδο, τόν "Ολυμπο, τό Βίτσι, τ ί ς περιοχές Πισοδε-

ρίου καί Αγίου Γερμανού Φλώρινας καί σέ πολλούς ορεινούς οικισμούς 

στους νομούς Κοζάνης καί Γρεβενών. Βασική προϋπόθεση, Ομως, γ ι ά τήν 

τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας είναι ή βελτίωση τσο οδι

κού δικτύου καί των προσβάσεων προς τήν περιοχή άπό τή λοιπή χώρα. 

2.4. Πιθανές 'Εξελίξεις^στήν „Περίοδο του Πρ^ραμματος 

'Υπολογίζεται δ τ ι ò πληθυσμός τής περιφέρειας θά αυξηθεί κατά 

100.000 κατοίκους περίπου στην περίοδο του Προγράμματος. 'Ωστόσο ή 

αύξηση αυτή θά συγκεντρωθεί κατά τό μεγαλύτερο μέρος της στην Κεντρι

κή Μακεδονία. Ό πληθυσμός τίίς Δυτικής Μακεδονίας εκτιμάται οτ ι θά 

παραμείνει περίπου σταθερός, κυρίως επειδή θά δημιουργηθούν μέχρι τό 

1985 γύρω στίς 6.000 νέες ευκαιρίες απασχολήσεως στην περιοχή τοϋ νο

μού Κοζάνης άπό τή λειτουργία του κρατικού εργοστασίου αμίαντου, τοΰ 

κρατικού εργοστασίου έμπλουτισμοϋ χρωμιτών, καθώς καί άπό τήν εκμετάλ

λευση των νέων λιγνιτωρυχείων καί τή δημιουργία περισσότερων θερμοη

λεκτρικών σταθμών. 

Τό εργατικό δυναμικό της περιφέρειας αναμένεται δτι θά αυξηθεί 

κατά 30.000. 

Είναι λογικό νά αναμένεται, ότι τό 'Ακαθάριστο Περιφερειακό 

Προϊόν θά συνεχίσει νά αυξάνεται μέ ρυθμό αρκετά μεγαλύτερο άπό τόν 

εθνικό μέσον όρο, μέ αποτέλεσμα τή σημαντική αύξηση τής συμμετοχές της 

περιφέρειας στό 'Ακαθάριστο 'Εθνικό Προϊόν. 

3 . ΕΠΙΔΙΩΗΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Οι _Βασικές_^Επιδιω£ε ι g 

OÌ υφιστάμενες διαφορές στό επίπεδο καί στίς δυνατότητες ανα

πτύξεως μεταξύ των διάφορων περιοχών της περιφέρειας, καθώς καί οι 
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σημαντικές διαφορές στά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, επιβάλλουν α ν τ ί 

στοιχη διαφοροποίηση τών βασικών επιδιώξεων για καθεμιά. "Ετσι οι βα

σικές επιδιώξεις γ ια την ανάπτυξη στην περιφέρεια είναι ot ακόλουθες: 

- "Ελεγχος και οργάνωση της παραπέρα αναπτύξεως της ευρύτερης πε

ριοχής Θεσσαλονίκης μέ έμφαση στην προώθηση τόσο το(5 δευτερογενούς όσο 

καί του τριτογενούς τομέα καί εΟδικότερα των δραστηριοτήτων πού ενισχύ

ουν τό διεθνή ρόλο της πόλεως καί τό χαρακτήρα της ως κέντρου παροχής 

υπηρεσιών ψηλού επιπέδου στή Βόρεια 'Ελλάδα, καθώς καί στό σύνολο τής 

χώρας. Μ'αύτό τόν τρόπο ή Θεσσαλονίκη θά καταστεΓ ικανή βαθμαΐα νά 

ανταγωνιστεί πιό αποτελεσματικά τήν πρωτεύουσα καί νά μειώσει τήν έλξη 

πού αυτή ασκεί στον πληθυσμό της χώρας. 

- Παραπέρα ανάπτυξη της εντατικής γεωργίας καί κτηνοτροφίας, τών γ ε 

ωργικών βιομηχανιών καί τών βιομηχανιών τροφίμων στίς πεδιάδες της Κεν

τρικής Μακεδονίας ταυτόχρονα μέ τή δημιουργία της αναγκαίας υποδομής, 

γιά νά εμποδιστεί ή παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλλοντος τής περιοχής. 

- 'Εντατική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στή Δυτική Μακεδονία 

καί τή Χαλκιδική καί 6δίως τών ενεργειακών πόρων τής Δυτικής Μακεδονίας. 

Τούτο θά τονώσει τήν ανάπτυξη τής περιφέρειας καί θά συμβάλει ουσιαστι

κά στην ανάπτυξη τής χώρας. 

- "Εμφαση στην επιτάχυνση τής αναπτύξεως τής Δυτικής Μακεδονίας, του 

νσμου Κιλκίς τής Κεντρικής Μακεδονίας καί του κεντρικού τμήματος τής 

Χαλκιδικής, μέ τή δημιουργία στίς περιοχές αυτές Ικανοποιητικού αριθμού 

ευκαιριών απασχολήσεως γιά τήν αξιοποίηση τών υφιστάμενων πόρων καί τή 

συγκράτηση του πληθυσμού. 

- 'Αποτελεσματικός έλεγχος καί οργάνωση τών τουριστικών δραστηριοτή

των καί παραπέρα ανάπτυξη τους στή Χαλκιδική καί Πιερία, ώστε νά βελτι

ωθεί ή ικανότητα τους γ ιά ικανοποίηση τής τουριστικής ζητήσεως, νά προ

στατευθεί τό περιβάλλον καί νά αυξηθεί ή οικονομική βιωσιμότητα τών υ 

φιστάμενων έγκατασιάσεων. 
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- Βελτίωση καί ανάπτυξη της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής τών 

αστικών κέντρων καί των κυριότερων οικισμών της περιφέρειας, γ ι ά τή 

βελτίωση τής ποιότητας ζωής του πληθυσμσο τους καί γ ιά τήν αύξηση τής 

ικανότητας τους νά υποδεχτούν περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες 

χωρίς νά δημιουργηθούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Είδικότερη 

προσοχή θά δοθεί άπό τήν άποψη αυτή οτήν περιοχή Κοζάνης-Πτολεμα'ίδας, 

πού θά πρέπει νά ενισχυθεί, ώστε νά γίνει κύριος πόλος αναπτύξεως καί 

έλξεως οτή Δυτική Μακεδονία. 

3.2. Είδικότερεξ_^^ιδΐ(ίξε ig καί Στόχο ι 

Στά πλαίσια τών πιό πάνω βασικών επιδιώξεων οι επιμέρους επιδιώ

ξεις καί στόχοι γιά τήν ανάπτυξη τής περιφέρειας μπορούν νά συνοψιστούν 

στά έξης: 

3.2.1. Πρ^ογε^ς_Τρμέας 

Στην Κεντρική Μακεδονία σημαντικοί στόχοι στον πρωτογενή τομέα 

είναι ή βελτίωση τοΟ συστήματος εμπορίας καί διανομής των προϊόντων, 

τό άνοιγμα νέων αγορών γιά τή διάθεση τής αγροτικής παραγωγής, ή αποτε

λεσματικότερη αξιοποίηση τών υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών έργων καί ή 

επέκταση τών αρδεύσεων. Ειδικότερα θά επιδιωχτεί ή επέκταση τής καλ

λιέργειας του σκληρού σιταριού καί άλλων προϊόντων μέ ευνοϊκές προοπτι

κές ζητήσεως, όπως μερικά είδη φρούτων, κηπευτικών καί κτηνοτροφικών 

φυτών, καθώς καί ορισμένα είδικευμένα προϊόντα, πού αποφέρουν ψηλό ε ι 

σόδημα, όπως κόκκινο πιπέρι, φράουλα, κεράσια, άνθη, προϊόντα ύπό κά

λυψη κλπ. 

Στή Δυτική Μακεδονία βασικοί στόχοι γ ιά τήν παραπέρα ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα είναι ή επέκταση τών αρδεύσεων καί ή μεταβολή στή 

σύνθεση της παράγωγης μέ έμπαση στον αραβόσιτο, τή μηδική, τά όσπρια, 

τά κηπευτικά, τή φράουλα, τά μήλα, τά αχλάδια, τά κεράσια κλπ. "Ενας 

ειδικότερος στόχος είναι ò περιορισμός τής καλλιέργειας τής μηλιάς 

στά πεδινά εδάφη τής περιοχής καί ή αύξηση της στά ορεινότερα τμήματα. 
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Γιά τήν περιοχή Κοζάνης καί Πτολεμα'ίδας στόχος είναι .ή αποκατά

σταση τών εξαντλημένων λιγνιτικών πεδίων, ώστε νά μπορούν νά ξαναχρη

σιμοποιηθούν γ ta γεωργικούς σκοπούς. 

Στή Χαλκιδική στόχοι είναι ή αύξηση τών αρδευόμενων εκτάσεων και 

ή επέκταση των καλλιεργειών, πού ευνοούνται από τ ό ήπιο κλίμα και τή 

γειτνίαση σημαντικών καταναλωτικών κέντρων, όπως κηπευτικά ύπό κάλυψη, 

φράουλες, άνθη, δενδρωδεις καλλιέργειες κλπ. 

•Στον τομέα της κτηνοτροφίας είδικοί στόχοι γ ι ά τήν Κεντρική Μακε

δονία είναι ή ανάπτυξη της οικόσιτης καί επιχειρηματικής βοοτροφίας (καί 

είδικότερα άγελαδοτροφίας) καί ή παραπέρα ανάπτυξη της πτηνοτροφίας καί 

χοιροτροφίας. Στην περίπτωση τής Δυτικής Μακεδονίας σημαντικοί στόχοι 

είναι ή ανάπτυξη της αίγοπροβατοτραρίας, καθώς καί ή ανάπτυξη της κρεο-

παραγωγσΰ βοοτροφίας, ειδικότερα στό νομό Φλώρινας, καί ή βελτίωση της 

φυλής τοΰ ζωικού κεφαλαίου. Στή Χαλκιδική ένας στόχος περιορισμένης 

εκτάσεως άλλα σημαντικός είναι ή ανάπτυξη της μελισσοκομίας. 

Τέλος γ ι ά δλες τ ί ς περιοχές τής περιφέρειας σημαντικός στόχος 

γιά τήν κτηνοτροφία είναι ή αύξηση τής παραγωγής κτηνοτροφών (αραβόσι

τος, μηδική). 

Στη δασοπονία σημαντικοί στόχοι είναι ή αύξηση της παραγωγής δα

σικών προϊόντων στους νομούς Καστοριάς, Γρεβενών, Πέλλας καί Χαλκιδικής, 

καθώς καί ή ανάπτυξη τής καλλιέργειας λεύκας κατά μήκος τών αρδευτικών 

τάφρων γ ι ά αύξηση τής παραγωγής μαλακής ξυλείας. 

Στην αλιεία στόχοι είναι ή προστασία άπό τήν παραπέρα μόλυνση 

τών υδάτινων πόρων τής περιοχής, πού είναι κατάλληλοι γ ιά ίχθυοπαραγω-

γή (οί λίμνες τής Καστοριάς καί του Λαγκαδά καί ή Βεγορίτιδα), καί ή 

ανάπτυξη τής ιχθυοκαλλιέργειας στό Θερμαϊκό κόλπο, στή Χαλκιδική κλπ. 

3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

Στον κλάδο όρυχείων-μεταλλείων στόχοι είναι αφενός ή συνέχιση τής 

έρευνας γ ι ά τόν εντοπισμό σημαντικών ορυκτών καί ενεργειακών κοιτασμάτων 

καί αφετέρου ή εντατικότερη εκμετάλλευση τών ενεργειακών πόρων τής Δυτι-
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κής Μακεδονίας, καθώς και! ή ανάπτυξη μεταλλευτικών δρασττριοτήτων γιά 

ήδη γνωστά κοιτάσματα της περιφέρειας. Είδικότερα θά επιδιωχθεί αύξη

ση της ετήσιας παράγωγης λιγνίτη στην περιοχή Πτολεμαΐδας άπό 16 εκατ. 

τόνους τό 1980 σέ 40 εκατ. περίπου τό 1985. 

Στη* μεταποίηση σημαντικοί στόχοι είναι ή ίδρυση νέων καί ή επέ

κταση υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών στην περιφέρεια, καί ειδικότε

ρα γ ιά μονάδες μέσης καί ψηλή*ς οχλήσεως, καί ή εφαρμογή προγραμμάτων 

προστασίας καί αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος, κυρίως στίς περιοχές 

της μείζονος Θεσσαλονίκης καί στους νομούς Πέλλας, 'Ημαθίας χαί Καστο

ριάς, ώστε νά μπορέσει νά συνεχιστεί ή γρήγορη αύξηση της παραγωγής καί 

της απασχολήσεως στον τομέα στην περιφέρεια. 

"Αλλοι σημαντικοί στόχοι είναι ή ανάπτυξη της χειροτεχνίας καί βιο

τεχνίας οτίς προβληματικές περιοχές της περιφέρειας, καθώς καί ή βελτίω

ση της οργανώσεως του συστήματος προμήθειας πρώτων υλών γιά τή βιομηχα

ν ί α γουναρικών οτήν περιφέρεια. 

3.2.3. Tgugioyóg 

Στίς τουριστικές περιοχές Πιερίας καί Χαλκιδικής οι σημαντικότεροι 

στόχοι είναι ή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου γιά τήν αύξηση της 

οικονομικής βιωσιμότητας κυρίως τών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων τής 

Χαλκιδικής, ή παροχή της αναγκαίας υποδομής (ΰδρευση-άποχέτευση) γ ιά 

τήν προστασία του περιβάλλοντος καί τή βελτίωση του επιπέδου τών παρε

χόμενων υπηρεσιών, ή βελτίωση τής ποιοτικής στάθμης τών τουριστικών εγκα

ταστάσεων, ειδικότερα στην Πιερία, καί ô αποτελεσματικός έλεγχος καί ή 

οργάνωση τής επεκτάσεως τών τουριστικών δραστηριοτήτων καί τών δραστηριο

τήτων αναψυχής οτίς περιοχές αυτές,ώστε νά ανακοπεί ή παραπέρα υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος πού οφείλεται οτήν απρογραμμάτιστη ανάπτυξη. 

"Ενας άλλος σημαντικός στόχος οτίς περιοχές Χαλκιδικής καί Πιερίας 

είναι ή ανάπτυξη περισσότερων εγκαταστάσεων γ ιά κάμπινγκ καί cjnàsm ανα

ψυχής, γ ιά συμπλήρωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων καί παροχή μεγαλύτερης 

.ποικιλίας επιλογών στους τουρίστες. 

- 126 -



Σημαντικός επίσης στόχος είναι, ή παραπέρα ανάπτυξη καί βελτίωση 

της ποιότητας τών εγκαταστάσεων για παραθερισμό καί αναψυχή στίς περι

οχές πού γειτονεύουν μέ τη* Θεσσαλονίκη, κυρίως σ τ ί ς ακτές τοΟ Θερμαϊ

κού καί τοΰ Στρυμονικοΰ κόλπου. 

Τέλος άλλος σημαντικός στόχος είναι ή ανάπτυξη μικρών τουριστι

κών εκμεταλλεύσεων, ε6δικότερα στίς προβληματικές περιοχές τη"ς περιφέ

ρειας, πού απαιτούν μικρή επένδυση καί δημιουργούν συμπληρωματική απα

σχόληση στον τοπικό πληθυσμό. 

Σημαντική προσπάθεια θά άναληφθεΓ επίσης γ ι ά τή βαθμιαία δημιουρ

γία της αναγκαίας υποδομής καί τήν προώθηση τών τουριστικών δραστηριο

τήτων ορεινού καί χειμερινού χαρακτήρα. 

3.2.4. Αοιπές_*Υπη^σίες 

Στον τομέα της εκπαιδεύσεως πολύ σημαντικός στόχος είναι ή βελτίωση 

τών συνθηκών στεγάσεως τών σχολείων καί κυρίως τών νηπιαγωγείων στή μεί

ζονα Θεσσαλονίκη καθώς καί σέ άλλα τμήματα της περιφέρειας (Κοζάνη, Κα

στοριά, Κατερίνη, Κιλκίς κλπ.) . 

Στον τομέα της υγείας στόχοι είναι ή ενίσχυση τών νοσηλευτικών 

εγκαταστάσεων, ιδίως στή Δυτική Μακεδονία, ή βελτίωση τού επιπέδου τών 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στίς αγροτικές περιοχές καί ή δημιουργία 

κινητών υγειονομικών σταθμών στους νομούς Γρεβενών, Πέλλας καί Πιερίας. 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Μέ βάση τ ί ς πιό πάνω επιδιώξεις καί στόχους άλλα καί τή σύντομη 

ανάλυση τών προβλημάτων καί τών προοπτικών πού έχουν ήδη άναφερθεΓ, τά 

σπουδαιότερα μέτρα πολιτικής γ ιά τήν ανάπτυξη της περιφέρειας συνοψί

ζονται πιό κάτω: 

4 .1 . Ι&ωτογ g ï ^Tou jag 

Γιά τήν επέκταση καί τή βελτίωση της υποδομής τά κυριότερα μέτρα 

πολιτικής ε ί ν α ι : 
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α. *Η επέκταση των αρδεύσεων κυρίως μέ τήν αποπεράτωση ενός σημα

ντικοί} αριθμού συνεχιζόμενων έργων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, στους 

νομούς Πέλλας καί 'Ημαθίας, στην περιοχή Κατερίνης, στους νομούς Κοζά

νης καί Φλώρινας, στό νομό Κιλκίς κλπ. 

3. *Η επέκταση της υφιστάμενης υποδομής γ ιά αντιπλημμυρική προστα

σία στην πεδιάδα της Φλώρινας καί γ ιά αποστράγγιση σέ ορισμένες περιο

χές, όπως οτήν Ποτίδαια Χαλκιδικής, Λαγκαδά, Χειμαδίτιδα κλπ. 

γ . *Η επέκταση των εγκατοστάσεων αποθηκεύσεως, εμπορίας καί διανο

μής γεωργικών προϊόντων (ψυγεία, σιταποθήκες, συοκευαστήρια, βιομηχα

νικά σφαγεία, οίνοδεξαμενές, έλαιοδεξαμενές κλπ.). 

δ . *Η ανάπτυξη του δασικού οδικοΟ δικτύου καί του οδικού δικτύου 

των βοσκότοπων, Ιδίως στή Δυτική Μακεδονία καί τ ί ς ορεινές περιοχές 

της λοιπής περιφέρειας. 

ε. Ή δημιουργία βασικής υποδομής σέ βοσκότοπους (στέγαστρα καί 

λεκάνες ποτίσματος ζώων, κατοικίες κτηνοτρόφων, άναχλοάσεις κλπ.) . 

στ. *Η εφαρμογή του προγράμματος δασικής αναπτύξεως 1980-1984, πού 

άφορα τ ί ς περιοχές Δυτικής Μακεδονίας καί 'Αλμωπίας μέ τήν τεχνική 

καί οικονομική συμβολή της Διεθνούς Τράπεζας. 

ζ . *Η βελτίωση της αλιευτικής υποδομής (αλιευτικά καταφύγια, ίχθυο-

γεννητικοί σταθμοί κλπ). 

"Οσον άφορα τα επιμέρους κίνητρα καί άλλα μέτρα αναπτύξεως του 

τομέα, τά σημαντικότερα ε ίναι : 

α. Ή παροχή κινήτρων γ ιά ομαδικές καλλιέργειες, ώστε νά αυξηθεί 

ή αποτελεσματικότητα καί νά ενισχυθεί γενικά ή συνεταιριστική δραστη

ριότητα, ιδίως όσον άφορα τήν εμπορία καί διανομή της γεωργικής παρα

γωγής καί τή βιομηχανική της επεξεργασία. 

β. Ή αποτελεσματική ενθάρρυνση μέ πληρχχοόρηση, κίνητρα, τεχνική 

βοήθεια καί εκπαίδευση: (ι) τής μεταβολής στή διάρθρωση τής παραγωγής 

προς προϊόντα μέ καλύτερες προοπτικές ζητήσεως καί (CC) τής αυξήσεως 

τής κτηνοτροφικής παραγωγής σέ ορισμένες περιοχές. 
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γ . Ή πρόσληψη δασεργατών (γιά υλοτομία, αναδάσωση, προστασία δα

σών, δασική οδοποιία κλπ.) 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

Στον κλάδο ορυχείων-μεταλλείων τά σημαντικότερα μέτρα πολιτικής 

εΓναι ή εντατικοποίηση της έρευνας γ ιά τόν εντοπισμό περισσότερων κοι

τασμάτων, ειδικότερα χρωμιτών στους νομούς Κοζάνης καί Γρεβενών καί 

μεικτών θειούχων στή Χαλκιδική,καί ή έναρξη τής εκμεταλλεύσεως τών κοι

τασμάτων αμίαντου στό νομό Κοζάνης καί τών κοιτασμάτων χρωμίτη στους 

νομούς Κοζάνης καί Γρεβενών. 

Στον ενεργειακό τομέα θά προστεθεί στό υφιστάμενο θερμοηλεκτρι

κό δυναμικό τής περιοχής Πτολεμαϊδας επιπλέον ίσχύς 2400 MW μέ τήν κα

τασκευή νέων θερμοηλεκτρικών μονάδων στίς περιοχές Καρδίας καί Αγίου 

Δημητρίου του νομού Κοζάνης καί 'Αμύνταιου του νσμοο Φλώρινας) καθώς 

καί επιπλέον ίσχύς 420 MW στό υδροηλεκτρικό δυναμικό τοο ποταμού 'Αλι

άκμονα. 

Στή μεταποίηση θά γίνει επέκταση τής βιομηχανικής περιοχής Θεσ

σαλονίκης, πού θά περιλαμβάνει καί είδικό τμήμα κατάλληλο γ ιά τ ί ς ανά

γκες εγκαταστάσεως μικρών καί μεσαίων επιχειρήσεων,καί θά δημιουργηθούν 

βιομηχανικές περιοχές στό Κιλκίς ,τή Φλώρινα καί τήν "Εδεσσα. 

Στή βιομηχανία γουναρικών στή Δυτική Μακεδονία θά ενθαρρυνθούν 

οι ενδιαφερόμενοι γιά τήν ίδρυση συνεταιρισμών, είδικά γιά τήν προμή

θεια πρώτης ύλης, καί θά δημιουργηθούν εγκαταστάσεις γ ι ά τήν εμπορία 

τών προϊόντων. 

4.3. Τουρισμός 

Τά κίνητρα τουριστικής αναπτύξεως γιά τ ί ς τουριστικές περιοχές 

τής Χαλκιδικής καί Πιερίας, καθώς καί γιά τή Θεσσαλονίκη, θά περιορι

στούν στό ελάχιστο (κίνητρα περιοχής Α), ένω ισχυρά κίνητρα θά χορηγη

θούν ιδίως γ ι ά τή δημιουργία διάφορων τύπων βοηθητικών καταλυμάτων 

στην περιοχή Πρεσπών-Φλώρινας, στό νομό Γρεβενών καί γενικότερα στίς 

ορεινές καί παραμεθόριες περιοχές. 
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Ό έλεγχος πού ασκείται σήμερα στις βοηθητικές τουριστικές εγκα

ταστάσεις (κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ.) θά εντατικοποιηθεί, 

γ ιά τή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

"Οσον άφορα τήν τουριστική υποδομή και τ ί ς εγκαταστάσεις, θά γ ί 

νουν έργα υδρεύσεως, αποχετεύσεως και καθαρισμού λυμάτων στή Χαλκιδική 

καί Πιερία καί θά δημιουργηθούν, σέ επιλεγόμενες περιοχές, χιονοδρομι

κές εγκαταστάσεις καθώς καί άλλες εγκαταστάσεις χειμερινού" τουρισμού. 

Τέλος θά εκπονηθούν καί θά εφαρμοστούν χωροταξικές μελέτες καί 

κανονισμοί γιά τήν οργανωμένη επέκταση των δραστηριοτήτων τουρισμού 

καί αναψυχής, ιδίως στή Χαλκιδική. 

4.4. Μεταφορές 

Οι σημαντικότερες προτεραιότητες στην οδοποιία - πολλές άπό τ ί ς 

οποίες αφορούν τήν αποπεράτωση συνεχιζόμενων έργων - είναι ή βελτίωση 

καί συμπλήρωση ορισμένων ακατάλληλων τμημάτων της Παραεγνατίας οδού, 

πού αποτελεί τό βασικό άξονα Άνατολής-Δύσεως της Βόρειας 'Ελλάδας καί 

πού διέρχεται άπό τήν περιφέρεια, ή βελτίωση τού οδικού άξονα πού συν

δέει τήν 'Ελλάδα μέ τήν Ευρώπη καί διασχίζει τήν περιφέρεια, ή δημιουρ

γία παρακαμπτηρίων οδών, πού θά συμβάλουν στή μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφορήσεως της Θεσσαλονίκης, καί ή βελτίωση ορισμένων εθνικών οδών. 

Θά βελτιωθεί επίσης τό αγροτικό καί επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

"Οσον άφορα τους σιδηρόδρομους, σημαντικές προτεραιότητες εϋναι ό 

εκσυγχρονισμός καί ή βελτίωση τού δικτύου βόρεια τής Θεσσαλονίκης πού 

συνδέει τήν 'Ελλάδα μέ τ ί ς γειτονικές χώρες, ή εγκατάσταση μιας δεύτερης 

σιδηροδρομικής γραμμής σέ ορισμένα υπερφορτωμένα τμήματα τού δικτύου 

στην Κεντρική Μακεδονία καί ή δημιουργία μιας ενωτικής γραμμής μεταξύ 

Πολυκάστρου καί Καλίνδριας. 

Στό κύριο λιμάνι (Θεσσαλονίκη) καί τά αεροδρόμια της περιφέρειας 

θά γίνουν επίσης έργα βελτιώσεως καί επεκτάσεως. 
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4.5. * Αστική 'Υποδομή 

OL σημαντικότερες προτεραιότητες είναι ή ύδρευση τη*ς μείζονος 

περιοχής θεσσαλονίκης καί ή αποχέτευση καί ò καθαρισμός λυμάτων καί 

αποβλήτων τη"ς Θεσσαλονίκης, καθώς καί των πόλεων Βέροιας, "Εδεσσας/ 

Καστοριάς κλπ. 

4.6. Κοινωνικές 'Υπηρεσίες 

Σημαντικές προτεραιότητες είναι ή επέκταση των εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεων δλων των βαθμίδων, ιδίως στή Θεσσαλονίκη, καί ή βελτίω

ση των νοσηλευτικών εγκαταστάσεων,ιδίως στην Κοζάνη, πού θά αποτελέσει 

τό νοσηλευτικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. 
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Γ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μονάδα Περι-

μετρή- φέρεια 

σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ώς % στη 

χώρα 

ΛΥςΤΚΟΙ_Ι^ΟΙ 

Συνολική έκταση χλμ.' 

Έκταση γεωργικής γής 

Διάρθρωση γεωργικής γης 
Πεδινή % 

'Ημιορεινή 
'Ορεινή 

Σύνολο 

'Αρδευόμενη έκταση ώς % στο σύν
ολο τής καλλιεργούμενης: 1977 % 

ΔΗ43ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

28.227 

8.500 

43,8 
29,9 
26,3 

100,0 

131.990 

38.564 

55,5 
25,1 
19,4 

100,0 

21,4 

22,0 

26,3 26,0 

Πληθυσμός: 

Μεταβολή πληθυσμού: 

1977 

1961-71 
1971-77 

Μέσος ε τ ή σ ι ο ς ρυθμός μεταβο
λής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 

Ποσοστό άστικοποιήσεως: 

1977 

1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εργατικό δυναμικό: 

Απασχόληση: 

1971 

1971 

Σύνθεση αιταοχολήσεως : 197 7 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χ ιλ . 
II 

II 

α 
0 
II 

άτομα 
χλμ. 2 

% 
II 

χιλ. 
II 

α. 
Ό 

II 

II 

II 

1.245 

-133 
-38 

-0,98 
-0,50 

44,6 

27,0 
30,0 

509 

497 

56,2 
19,7 
24,1 

100,0 

9.268 

380 
500 

0,44 
0,93 

70,ε 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

13,4 

15,7 

15,8 

• 
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Μονάδα Περι-
μετρή- φέρεια 
σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

'Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ (τιμές 1970) : 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τιμές) : 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

έκ.δρχ. 31.200 
40.418 

258.000 
370.583 

5,3 

37,8 

25,6 

36,6 

100,0 

16,8 

31,4 

51,8 

100,0 

12,1 
10,9 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τ ι μ έ ς ) : 1977 δρχ. 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τ ιμές) : 1970-77 % 

Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γ ι ά ο ι κ ι α 
κή χρήση: 1970 KWH 

1977 " 

'Οχήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 

1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

77.504 

17,3 

91.335 

17,6 

34,9 

94 
266 

28,6 

83,3 

60 
162 

226 
448 

45,5 

125,0 

120 
245 

41,6 

59,4 

62,9 

66,7 

50,0 

66,1 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. 'Εξελίξεις καί Προβλήματα 

2 . 1 . 1 . Γενικά 

Ή περιφέρεια χάνει διαρκώς πληθυσμό τά τελευταία χρόνια, άλλα 

καί σέ ολόκληρη τή διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου,καί η οικονο

μική καί κοινωνική της ανάπτυξη υπήρξε συγκριτικά χαμηλή. Μόνη εξαί

ρεση ήταν ή Βόρεια yai Βορειοανατολική Πελοπόννησος πού έχει αναπτυ

χθεί μέ αρκετά γρήγορο ρυθμό, έχει χάσει μικρό μόνο μέρος του πληθυ

σμού της τά τελευταία χρόνια καί πρόαφατα έχει πετύχει σχεδόν πλήρη 

ανάσχεση της μεταναστεύσεως. 

Πέρα άπό τους γενικότερους παράγοντες, πού οδήγησαν στή συγκέν

τρωση πληθυσμού- καί οικονομικών δραστηριοτήτων στά μεγάλα αστικά κέν

τρα, καί στσύς συγκριτικά χαμηλούς ρυθμούς αναπτύξεως της λοιπής χώ

ρας, ol εξελίξεις στην περιφέρεια τής Πελοποννήσου καί Δυτικής Στε

ρεάς Ελλάδος συνδέονται ιδιαίτερα μέ τ ί ς στενές σχέσεις καί τή γ ε ι τ 

νίαση της περιοχής μέ την πρωτεύουσα. *Η Βόρεια καί Βορειοανατολική 

Πελοπόννησος είναι πολύ κσντά στην Πρωτεύουσα καί αποτελεί συνέχεια 

ταυ κύριου άξσνα αναπτύξεως της χώρας πού συνδέει τή Θεσσαλονίκη μέ 

τήν 'Αθήνα. Αυτό εξηγεί σέ μεγάλο βαθμό, τ ί ς συγκριτικά καλές επιδό

σεις αυτού τοο τμήματος της περιφέρειας στό παρελθόν. 

*Η Λοιπή Περιφέρεια, άν καί αρκετά κσντά στην Πρωτεύουσα, βρί

σκεται έκτος τοο κέντρου βάρους της χώρας καί μακριά άπό τό βασικό 

άξσνα αναπτύξεως, πού μόλις αναφέρθηκε. "Ετσι δέχτηκε τ ί ς αρνητικές 

επιδράσεις της στενής σχέσης πού είχε μέ τήν Πρωτεύουσα. Μία Ισχυρή 

τάση προς αναζήτηση καλύτερης τύχης στην Πρωτεύουσα, σέ όλους τους 

τομείς οίκσνσμικής δραστηριότητας, υπήρχε πάντα στον πληθυσμό της 

περιφέρειας. Ή τάση αυτή δημιούργησε προοδευτικά σημαντικά στοιχεία 

υποστηρίξεως γ ιά τους αναμενόμενους μετανάστες στην πρωτεύουσα (συγγε

ν ε ί ς , γνωριμίες κλπ.). Ή σχετική αυτή ευκολία μετακινήσεως προς τήν 
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'Αθήνα, σέ συνδυασμό μέ τους συγκριτικά περιορισμένους πόρους σέ πολ

λές περιοχές αύτου τοϋ τμήματος τής πεpιcpέpειας καί τό χαμηλό ρυθμό 

αναπτύξεως του, εξηγεί ένα μεγάλο μέρος της μετακινήσεως τοϋ πληθυ-

σμοο άπό τήν περιφέρεια προς τήν πρωτεύουσα. 

Ή διαφορά στό επίπεδο αναπτύξεως μεταξύ Κεντρικής καί Νότιας 

Πελοποννήσου (νομοί'Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας καί 'Ηλείας),των 

νησιών τής περιφέρειας (νομοί Ζακύνθου καί Κεφαλλονιάς) καί του νο

μού Αιτωλοακαρνανίας στή Δυτική 'Ηπειρωτική 'Ελλάδα αφενός καί Βό-

ρειας-Βορειοανατολικτίς Πελστιοννησου (νομοί ΆχοίΙας, Κορίνθου καί 

'Αργολίδας) αφετέρου, είναι φανερή σέ όλους τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας καί π ι ό πολύ στό δευτερογενή τομέα. "Ετσι, ένω δ πλη

θυσμός αύτσο τοϋ συγκριτικά καθυστερημένου τμήματος της περιφέρειας 

μειώθηκε στην περίοδο 1970-1977 κατά 7% περίπου, ò πληθυσμός τής Βό

ρειας καί Βορειοανατολικής Πελοποννήσου αυξήθηκε κατά 3,3%. 'Ακόμη, 

παρόλο πού τό συγκριτικά καθυστερημένο αυτό τμήμα της περιφέρειας 

έχει τό 72% τής εκτάσεως τής περιοχής καί τό 63% τοϋ πληθυσμού της, 

τό 1977 είχε περίπου μόνο τό 16% τής συνολικής απασχολήσεως στην 

βιομηχανία. 

Χαρακτηριστικές εξελίξεις κατά τομέα, κυριότερα προβλήματα 

καί αδυναμίες, πού αντιμετωπίζει ή περιφέρεια, καί τά σοβαρότερα 

εμπόδια γιά τήν επιτάχυνση τής αναπτύξεως, κυρίως στό περισσότερο 

καθυστερημένο τμήμα της, εκτίθενται πιό κάτω. 

2.1.2. Απασχόληση 

"Αν καί δεν είναι διαθέσιμα επαρκή στατιστικά στοιχεία, σύμφω

να μέ όλες τ ί ς ενδείξεις ή καθαρή ανεργία στην περιφέρεια είναι πε

ριορισμένη καί δέν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. 

Στις αγροτικές περιοχές ή εποχικότητα τής απασχολήσεως στή γεωρ

γία καί ol περιορισμένοι πόροι, κυρίως στό λιγότερο ευνοημένο τμήμα 

τής περιφέρειας, γίνονται αίτ ία σημαντικής ύποαπαοχολήσεως. Τά διαθέ

σιμα στοιχεία δείχνουν καθαρά, δτι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό τοϋ αγ

ροτικού εργατικού δυναμικοϋ δέν πραγματοποίησε περισσότερες από 140 
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ημέρες εργασίας στον τομέα στην περίοδο 1977-1978. Φαίνεται δμως ε 

πίσης καθαρά., άπό τα διαθέσιμα στοιχεία, οτι πολλοί άπό αυτούς πού 

απασχολούνται μερικά μόνο στον αγροτικό τομέα, απασχολούνται επίσης 

συμπληρωματικά καί σέ άλλους τομείς της οίκονσμίας. "Ετσι, μολονότι 

δεν ε ίναι δυνατή μιά ποσοτική εκτίμηση τοο βαθμού υιτοαπαοχολήσεως 

στίς αγροτικές περιοχές, φαίνεται πάντως πολύ πιθανό, δτι τό φαινό

μενο τΐΐς ΰποαπαοχολήσεως σ'αυτές έχει σημαντικές διαστάσεις, αν καί 

εΓναι ίσως πιό περιορισμένο απ*δ;τι σέ άλλα διαμερίσματα τής χώρας, 

άν ληφθεί υπόψη δτι τό περίσσευμα εργατικού δυναμικού πολύ εύκολα με

τακινείται προς τήν πρωτεύουσα καί άλλου. 

2 . 1 . 3 . Πρωτογενής Τομέας 

Σέ σύγκριση μέ τό μέσο δρο γιά τή χώρα, στον πρωτογενή τομέα 

τής περιφέρειας ή φυτική παραγωγή κυριαρχεί σέ ακόμη μεγαλύτερο βαθ

μό, σέ σχέση μέ τήν κτηνοτροφική παραγωγή. Τά κυριότερα προϊόντα ε ί 

ναι τό λάδι, ò καπνός, ol πατάτες, η κορινθιακή σταφίδα, ol ντομάτες, 

τά εσπεριδοειδή, τά κρασιά καί τά κηπευτικά. 

Στην περίοδο 1970-1977 ol εκτάσεις των ετήσιων καλλιεργειών καί 

τών αμπελώνων μειώθηκαν, ένω αυξήθηκαν αντίστοιχα ol δενδρώδεις καλ

λιέργειες, κυρίως τή*ς ελιάς καί των νωπών φρούτων. 'Εντούτοις, παρό

λη τή μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ή παραγωγή κηπευτικών αυ

ξήθηκε σημαντικά, λόγω εντατικοποιήσεως καί επεκτάσεως των ύπό κάλυ

ψη καλλιεργειών. 

'Εκτός άπό τά γενικότερα προβλήματα καί τ ί ς αδυναμίες πού παρα

τηρούνται σέ ολόκληρη τή χώρα (κατακερματισμός καί μικρό μέγεθος τού 

γεωργικού κλήρου, αδυναμίες στό συνεταιριστικό κίνημα καί στό σύστη

μα διακινήσεως καί εμπορίας της αγροτικής παράγωγης κλπ. ) δ πρωτογε

νής τομέας στην περιφέρεια αντιμετωπίζει καί άλλα προβλήματα. Ε ι δ ι 

κότερο πρόβλημα, πού φαίνεται νά είναι εντονότερο γιά.τήν περιφέρεια, 

σέ σύγκριση μέ άλλες, είναι ή εκτεταμένη εγκατάλειψη τής γεωργικής 

γης ή ή πρόωρη μεταστροφή της σέ άλλες χρήσεις. *Η σχολάζουσα γεωργι

κή γή* στην περιφέρεια προσεγγίζει τό 25% της συνολικής. 'Απ'αύτό μόνο 
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τά 2/5 περίπου υπολογίζεται να είναι πραγματική αγρανάπαυση. Τό υπό

λοιπο έχει πάψει να χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς καί πολύ 

συχνά παραμένει εντελώς ανεκμετάλλευτο άπό τους Ιδιοκτήτες του, πού 

δέν είναι πιά γεωργοί ή περνά προοδευτικά σε άλλες χρήσεις. "Αλλα 

προβλήματα στον πρωτογενή τομέα της περιφέρειας είναι ή ανεπαρκής 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων πού προσφέρονται άπό τά αρδευτικά έργα 

στην περιφέρεια (μερικές άπό τ ί ς αρδευόμενες εκτάσεις χρησιμοποιούν

ται σέ ξηρικές καλλιέργειες) καί ή εποχιακή έλλειψη εργατικών χεριών, 

κυρίως στην περίοδο της συγκομιδής. 

Συγκριτικά μέ τό δυναμικό τών βοσκότοπων τη"ς περιφέρειας, ή 

κτηνοτροφική της παραγωγή είναι περιορισμένη. *0 βαθμός αξιοποιή

σεως τών δασικών πόρων, πού ειδικά γιά την Πελοπόννησο δέν είναι κα

θόλου άφθονοι, είναι χαμηλός καί αυτό όφε ίλεται κατά ένα μέρος στην 

έλλειψη της απαραίτητης υποδομής (δασικοί δρόμοι κλπ.). "Ενα πρόβλη

μα πού δυσχεραίνει ακόμη πιό πολύ την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 

τών δασικών πόρων της περιφέρειας είναι τό καθεστώς ιδιοκτησίας τους 

καί ή ανεπάρκεια των μέτρων γιά τήν προστασία τους. 

Μέ εξαίρεση τήν αλιεία τών εσωτερικών υδάτων, πού είναι ήδη αρ

κετά αναπτυγμένη καί έχει αξιόλογες δυνατότητες γιά παραπέρα ανάπτυ

ξη, ή αλιεία γενικά είναι μιά στάσιμη δραστηριότητα, λόγω της συνε

χούς χειροτερεύσεως τών αλιευτικών πεδίων, της ελλείψεως της αναγκαίας 

υποδομής καί τών αδυναμιών στό σύστημα της εμπορίας καί διακινήσεως. 

2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

Τό μεγαλύτερο μέρος της αυξήσεως του προϊόντος στό δευτερογενή 

τομέα κατά τήν περίοδο 1970-1977 προήλθε άπό τή Βόρεια καί Βορειοανα-

τολική Πελοπόννησο. 'Αποτέλεσμα αυτής της εξελίξεως ήταν νά αυξηθούν 

ακόμη περισσότερο oL ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην ανάπτυξη του 

βιομηχανικού τομέα. Τά σημαντικότερα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ò 

βιομηχανικός τομέας στην περιφέρεια είναι ol μεγάλες καθυστερήσεις 

στην ανάπτυξη τών βιομηχανικών περιοχών (κυρίως της Πάτρας) καί ή αυ

ξανόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος στίς περιοχές βιομηχανικής .συγκεν

τρώσεως στά περισσότερο αναπτυγμένα τμήματα τής περιφέρειας. 
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2.1.5. Τουρισμός 

Παρά τό γεγονός ό τ ι ot τουριστικοί πόροι της Πελοποννήσου ε ί ν α ι 

εξαιρετ ικά πλούσιοι καί π ο ι κ ί λ ο ι , ή ανάπτυξη τοϋ τομέα ε ί ν α ι συγκρι

τ ι κ ά περιορισμένη. Στά πρόσφατα χρόνια (1973-1978), αν καί ò μέσος 

ετήσιος ρυθμός αυξήσεως τοϋ τουριστικού δυναμικού ήταν σχετικά ψηλός, 

ή τουριστική κίνηση αυξήθηκε μέ χαμηλούς συγκριτικά ρυθμούς, μέ απο

τέλεσμα τ η μείωση τοϋ βαθμοϋ πληρότητας. 

*Η τουριστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται κυρίως στην 'Αργσναυπλία, 

τήν 'Ερμισνίδα καί τήν Κορινθία καί σέ μικρότερη έκταση τήν 'Αχαΐα, 

τήν 'Ηλεία καί τή Ζάκυνθο. Ol συνθήκες εκμεταλλεύσεως ε ί ν α ι σχετικά 

καλές στην * Αργσναυπλία, ένώ σ τ ί ς περισσότερες άπό τ ί ς άλλες περιοχές 

παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα οίκσνομικής βιωσιμότητας. Στην 

Έρμισνίδα ot χαμηλές πληρότητες συνδέονται μέ τ ί ς δυσκολίες στην προσ

πέλαση κ α ί μέ τό χαρακτήρα της αναπτύξεως (μεγάλα ξενοδοχεία), ένώ 

στην Κορινθία καί τήν 'Αχαΐα μέ τήν ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων καί 

κυρίως της βιομηχανίας πού πλήττει τόν τουρισμό. Γεν ικά ή ανάπτυξη 

τοϋ Touptouoö στην περιοχή δέν προχώρησε όσο θά περίμενε κανείς, γ ι α 

τ ί δεν δημιουργήθηκε πουθενά πυρήνας αναπτύξεως αρκετά μεγάλος καί μέ 

καλή προσπέλαση, άπό διεθνή σκοπιά, καί ή προσπάθεια πού έ χ ε ι καταβλη

θ ε ί γ ι ά τήν προσέλκυση τουριστών στην περιοχή ε ί ν α ι ανεπαρκής. 

2.1.6. Μεταφορές 

Mid άπό τ ί ς σοβαρότερες αδυναμίες στην υποδομή των μεταφορών της 

περιφέρειας ε ί ν α ι ή έλλειψη Ικανοποιητικής οδικής συνδέσεως της Κεντρι

κής καί Νότιας Πελοποννήσου μέ τό βόρειο τμήμα της καί τήν υπόλοιπη χώ

ρα, καθώς επίσης καί ή ελλιπής σιδηροδρομική διασύνδεση της περιφέρειας 

μέ τό λοιπό σιδηροδρομικό δίκτυο. Τό σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοπον

νήσου έ χ ε ι μικρότερο πλάτος γραμμών άπ'δ,τι τό λοιπό δίκτυο καί τά οχή

ματα του δέν μποροϋν νά διακινηθοϋν πρδς τό λοιπό κύριο δίκτυο της χώ

ρας καί προς τό εξωτερικό. Σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται επίσης στό 

επαρχιακό καί τό αγροτικό οδικό δίκτυο, στ ίς οδικές διασυνδέσεις, ο ρ ι 

σμένων τουλάχιστον άπό τ ί ς προβληματικές περιοχές της περιφέρειας,καθώς 
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επίσης καί στίς αεροπορικές συγκοινωνίες των νησιών της -περιφέρειας, 

καί στην υποδομή των λιμανιών τόσο στην Πάτρα όσο καί σέ άλλα λιμά

νια της Πελοποννήσου. 

2.1.7. 'Αστική 'Υποδομή 

Τά αστικά κέντρα της περιφέρειας γενικά πάσχουν άπό σοβαρές ελ

λείψεις υποδομής. Δίκτυα αποχετεύσεως είτε δέν υπάρχουν καθόλου είτε 

εϊναι παλαιά καί ακατάλληλα. 'Εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων δέν 

υπάρχουν. Τά αστικά οδικά δίκτυα είναι ανεπαρκή καί ol χώροι πρασίνου 

καί σταθμεύσεως αυτοκινήτων είναι επίσης πολύ περιορισμένοι, γ ι ά νά 

Ικανοποιήσουν τ ί ς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. 'Ακόμη τά αρδευ

τικά δίκτυα σέ αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται νά επεκταθούν καί νά 

εκσυγχρονισθούν. Τά προβλήματα αυτά είναι Ιδιαίτερα σοβαρά στην περί

πτωση της Πάτρας, ενός άπό τά σπουδαιότερα αστικά κέντρα τής χώρας, 

καί έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα &οής του πληθυ

σμού καί στην παραπέρα ανάπτυξη. 

2.1.8. Κοινωνικές 'Υπηρεσίες 

"Αν καί ol συνθήκες πού αφορούν τήν υγεία, τήν εκπαίδευση καί 

τ ί ς υπηρεσίες κοινωνικές ευημερίας στην περιφέρεια είναι συγκριτικά 

καλύτερες άπ'οχι σέ μερικές άπό τ ί ς άλλες περιφέρειες, εντούτοις υ

πάρχουν σοβαρά κενά καί αδυναμίες κυρίως στή Νότια καί Κεντρική Πε

λοπόννησο καί τή Δυτική Στερεά 'Ελλάδα. Ειδικότερα στον τομέα της 

υγείας, μέ εξαίρεση τήν Πάτρα καί τήν Τρίπολη, υπάρχουν σοβαρές αδυ

ναμίες καί ελλείψεις τόσο στίς διάφορες ειδικότητες γιατρών δσο καί 

στίς κλινικές. "Οσον άφορα τήν εκπαίδευση, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός πολύ μικρών σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, κυρίως στους 

μικρούς οίκιομούς τών ορεινών περιοχών, πού δέν είναι σέ θέση νά προσ

φέρουν εκπαίδευση ποιότητας. 

2.1.9. Προβληματικές Περιοχές 

Ο'ι προβληματικές περιοχές τής περιφέρειας καλύπτουν περίπου τό 

60% τής εκτάσεως καί έχουν τό 30% περίπου του πληθυσμού της. Ο'ι κυ-
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ριότερες άπό αυτές είναι ή ορεινή "Αρκαδία (Γορτυνία, Φαλαισία), ή 

περιοχή τών Καλαβρύτων στό νομό 'Αχαΐας, οι περιοχές του Γυθείου καί 

Οιτύλου στό νομό Λακωνίας, ή ορεινή Μεσσηνία, τδ μεγαλύτερο τμίίμα 

της Κεφαλλονιάς καί ορεινή Αιτωλοακαρνανία. 

Σ'αύτές τ ί ς περιοχές της περιφέρειας, ακριβώς όπως καί σέ αν

τίστοιχες περιοχές άλλων περιφερειών, o l φυσικοί καί άλλοι πόροι ε ί 

ναι περιορισμένοι, ή υποδομή ανεπαρκής (συγκοινωνίες, επικοινωνίες, 

παροχή ήλεκτριομοο, νερσϋ κλπ) καί τό επίπεδο τών κοινωνικών υπηρε

σιών καί της ζωής γενικότερα χαμηλότερο άπό τή λοιπή περιφέρεια καί 

τή χώρα. 

2.1.10. Περιβάλλον 

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται άπό την προϊούσα υποβάθμιση τοϋ 

περιβάλλοντος σέ πολλές παραθαλάσσιες περιοχές της περιφέρειας, κυ

ρίως λόγω ελλείψεως εγκαταστάσεων οκ^κεντρώσεως καί καθαρισμού τών λυμά

των. Σέ μερικές άπ*αυτές τ ί ς περιοχές ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

έχει φθάσει σέ ανησυχητικά επίπεδα. Είδικότερα τά προβλήματα φαίνε

ται νά ε ίναι σοβαρότερα στίς περιοχές τοϋ 'Ισθμού τής Κορίνθου τόσο 

στό Σαρωνικό όσο καί στον Κορινθιακό κόλπο, οτόν 'Αργολικό κόλπο καί 

κυρίως κοντά στό Ναύπλί,ο, καθώς επίσης καί σέ μερικές περιοχές κοντά 

στην Πάτρα καί τήν Καλαμάτα. 

2.1.11. · Χρήσεις Γής καί Κατανομή Δραστηριοτήτων στό Χώρο 

Κατά μήκος τοο οδικού άξονα Κορίνθου-Πατρΰν κυρίως καί σέ μ ι 

κρότερη έκταση στην περιοχή "Αργους-Ναυπλίου, ol τομείς βιομηχανίας 

καί τουρισμού αναπτύσσονται ανταγωνιζόμενοι δ ένας τόν άλλο. Ό αν

ταγωνισμός αυτός χειροτερεύει ολοένα καί περισσότερο τ ί ς προοπτικές 

γιά παραπέρα ανάπτυξη του τουρισμού. Ol υπερβολικά ψηλές τιμές τής 

γης, πού είναι ένμέρει τό αποτέλεσμα της ζητήσεως γης γ ι ά αναψυχή, 

γιά δεύτερη κατοικία καί γιά βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δημιουρ

γούν ίσχυρά κίνητρα γιά τή μεταστροφή πολύ εύφορης αγροτικής γης σ' 

αυτές τ ί ς χρήσεις, ακόμη καί όταν αυτό δέν είναι απαραίτητο. 

m 



2.2. * Η Πολιτική Περιφερειακής Αναπτύξεως καί τά 'Αποτελέσματα της 

Τά βασικά αναπτυξιακά έργα, πού ολοκληρώθηκαν ττρόαραχα fi πού ε ί 

ναι υπό κατασκευή οτήν περιφέρεια, αφορούν κυρίως τό γεωργικό τομέα 

καί είναι τό. εγγειοβελτιωτικά καί αρδευτικά έργα τοϋ 'Αχελώου στην Αι

τωλοακαρνανία, του Πηνειού καί τού 'Αλφειού στην 'Ηλεία, τού Γίχμίσου 

στή Μεσσηνία καί της πεδιάδας τού "Αργούς. Τά έργα αυτά συνέβαλαν ου

σιαστικά καί θά εξακολουθήσουν νά συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής 

παραγωγής καί στή δημιουργία ευκαιριών γ ι ά απασχόληση στό γεωγικό πλη

θυσμό τών πιό πάνω περιοχών. 'Επίσης εφαρμόστηκε ένα ευρύ πρόγραμμα 

κατασκευής σφαγείων, γ ι ά την προαγωγή τής κτηνοτροφικής παραγωγής τής 

περιφέρειας. 

'Αναφορικά μέ τήν υποδομή στον τομέα τών μεταφορών, έχει ήδη αρ

χίσει ή κατασκευή τής εθνικής οδού Πάτρας-Πύργου-*Ολυμπίας καύ ολο

κληρώθηκε ή μελέτη γ ι ά την εθνική οδό Κορίνθου-Καλαμάτας. Μέ βάση τή 

μελέτη αυτή, έχει ήδη αρχίσει ή κατασκευή μερικών τμημάτων τής εθνι

κής οδού. 'Επίσης βρίσκονται ύπό κατασκευή σημαντικά έργα επεκτάσεως 

καί βελτιώσεως στό λιμάνι τής Πάτρας. 

Στή μεταποίηση, τό σημαντικότερο έργο αποτελεί ή βιομηχανική 

περιοχή τής Πάτρας, πού ή ολοκλήρωση της δμως καθυστερεί, μέ αποτέ

λεσμα νά δημιουργούνται σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη τής περιφέρειας. 

"Αλλα σημαντικά έργα, πού συνέβαλαν στην ανάπτυξη τής περιφέρειας, 

είναι ή ίδρυση τού Πανεπιστημίου τής Πάτρας* ή ίδρυση κέντρων ανώτε

ρης τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως οτήν Πάτρα καί άλλα ασ

τικά κέντρα τής περιφέρειας, τά λιγνιτωρυχεία καί οΐ θερμοηλεκτρικοί 

σταθμοί στή Μεγαλόπολη κλπ. 

'Εκτός άπό τά έργα πού αναφέρθηκαν ή πολιτική γ ι ά τήν ανάπτυξη 

τής περιφέρειας περιλάμβανε επίσης καί σημαντικά μέτρα πολιτικής,άπό 

τά όποια τά σπουδαιότερα είναι τά πιό κάτω: 

"Οπως έγινε καί σέ άλλες περιφέρειες τής χώρας, έχει καί έδω α

ναληφθεί μιά μεγάλη προσπάθεια γ ιά αναδασμό, ε ίδικότερα στίς περιοχές 
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δπου εκτελούνται αρδευτικά έργα, καί έχουν προβλεφθεί κίνητρα γ ιά τό 

ξερί&ομα αμπελιών πού παράγουν σταφίδες, γιατί ή εμπορία καί η διά

θεση τους έχουν καταστεί προβληματικές. 

Σχετικά μέ τή μεταποίηση, η γεωγραφική διαμόρφωση τών κινήτρων 

περιφερειακής αναπτύξεως αποσκοπεί στην αποθάρρυνση της επεκτάσεως 

της μεταποιητικής δραστηριότητας στίς κύριες τουριστικές περιοχές 

καί στή ρύθμιση τής ισχύος των κινήτρων κατά αντίστροφη αναλογία 

του βαθμού έκβιομηχανίσεως τών περιοχών τής περιφέρειας. 'Εντούτοις 

πρέπει νά τονιστεί, δτι τά κίνητρα αυτά δέν έχουν αποδώσει μέχρι τώ

ρα. "Ετσι ή εμπειρία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα μερικές πολύ πρόσφατες 

μεταβολές στο σύστημα των κινήτρων, πού προβλέπει Ισχυρότερα κίνητρα 

γιά τ ί ς λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Είναι ομως ακόμη πολύ νωρίς 

γιά νά κριθεί ή αποτελεσματικότητα τών μέτρων αυτών. 

"Οσον άφορα τόν τουρισμό, ή πολιτική τών κινήτρων αναπτύξεως, 

πού εφαρμόστηκε, συνέβαλε σημαντικά οτήν ανάπτυξη του τομέα στό σύ

νολο της περιφέρειας, καθώς καί οτήν ευνοϊκότερη κατανομή της του

ριστικής δραστηριότητας στό χώρο. "Ετσι ò ρυθμός αναπτύξεως τής ξε

νοδοχειακής δυναμικότητας υπήρξε βραδύτερος στίς περισσότερο άνα-

πτυγμέχΈς περιοχές, μέ εξαίρεση τήν 'Αργολίδα, καί πολύ ταχύτερος 

άπό τό μέσο ρυθμό στίς λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, πού έλαβαν 

ισχυρότερα κίνητρα, δπως ή Ζάκυνθος, ή Μεσσηνία, η 'Ηλεία καί ή 

Κεφαλλονιά. Τά κίνητρα φαίνεται δτι δέν ήταν αποτελεσματικά στους 

νομούς 'Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας καί Λακωνίας. Πρέπει δμως νά 

γίνει δεκτό, δτι στους νομούς αυτούς ή δυνατότητα γ ι ά τουριστική 

ανάπτυξη δέν είναι τόσο αξιόλογη δσο σέ άλλες περιοχές. Πάντως α

ξίζει νά τονιστεί, δτι ή πολιτική του * Ελληνικού 'Οργανισμού Του

ρισμού γ ι ά τήν αποκατάσταση καί ανάπτυξη τών κάστρων τής Μάνης 

γιά τουριστικούς σκοπούς υπήρξε πολύ αποτελεσματική.· 
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2.3. Δυνατότητες καί Γ^οοπττικές 

'Από πολλές απόψεις γίνεται φανερό, δτι δημιουργούνται συνθήκες 

οι όποιες αναμένεται δτι θά αντιστρέφουν την τάση της συγκριτικά χα

μηλές αναπτύξεως πού παρατηρήθηκε οτό παρελθόν καί πού συνδεόταν μέ 

την απώλεια πληθυσμού. *Η περιφέρεια έχει ένα άπό τά μεγαλύτερα, αν 

δχι τό μεγαλύτερο, αποθέματα τουριστικών φυσικών πόρων στή χώρα καί 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραπέρα ανάπτυξη της γεωργίας πού συν

εχώς μεγαλώνει. Μέσα στό ευρύτερο πλαίσιο της ΕΟΚ ò συνδυασμός του 

ήπιου κλίματος καί των άφθονων εδαφικών καύ υδάτινων πόρων δημιουρ

γεί εξαιρετικές προοπτικές γιά ανάπτυξη στην παραγωγή φρούτων καί 

λαχανικών Οπό κάλυψη καί εποχής. 

Σχετικά μέ τή μεταποιητική δραστηριότητα, ή ύπαρξη αξιόλογων 

μεταποιητικών κέντρων στή Βόρεια Πελοπόννησο αποτελεί σημαντική βά

ση γιά τήν παραπέρα ανάπτυξη τής πιό πάνω δραστηριότητας τόσο στην 

περιοχή αυτή όσο καί στην υπόλοιπη περιφέρεια. 

'Επιπλέον ή απώλεια πληθυσμού, πού στην περίπτωση της περιφέ

ρειας αύτης δέν ήταν πάντα τό αποτέλεσμα της χαμηλής αναπτύξεως άλ

λα περιστασιακά ή α Ι τ ί α της, επιβραδύνεται γρήγορα, καθώς τό δέλεαρ 

της πρωτεύουσας χάνει μέ πολύ γοργό ρυ9μό τή δύναμη προσελκύσεως 

μελλοντικών μεταναστών. 

Ol ειδικότερες προοπτικές καί δυνατότητες τών επιμέρους το

μέων σκιαγραφοονται παρακάτω: 

2.3.1. Πρωτογενής Τομέας 

Λόγω, κυρίως, του ήπιου κλίματος, τών κατάλληλων εδαφών,της 

δυνατότητας επεκτάσεως της αρδεύσεως καί τής μακράς παραδόσεως, 

ή περιφέρεια έχει πολύ εκτεταμένες δυνατότητες γ ιά αύξηση τής γεωρ

γικής παραγωγής κυρίως σέ ψηλής ποιότητας φρούτα όλων σχεδόν τών 

εΙδών, λαχανικά ύπό κάλυψη καί εποχής, ελαιοκομικά προϊόντα κλπ., 

μέ τήν προϋπόθεση δτι ol αρδευόμενες εκτάσεις της θά αυξηθούν. 
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"Οπως αναφέρθηκε πιό πάνω, ή ένταξη της 'Ελλάδος στην ΕΟΚ ανοίγει μιά 

σημαντική αγορά γιά τά είδη των προϊόντων αυτών, πού ή καλλιέργεια 

τους μπορεϋ νά επεκταθεί σέ βάρος των έκτατικών καλλιεργειών χαμηλής 

στρεμματικής αποδόσεως, οπως είναι τά δημητριακά κλπ. 'Εκτός, όμως, 

άπό τήν επέκταση τής αρδεύσεως, πού είναι φυσικά απαραίτητη γ ιά τή 

μεταβολή στή δομή της γεωργικής παραγωγής στην περιφέρεια, άλλα ου

σιώδη προαπαιτούμενα γ ιά τήν αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι 

ή βελτιωμένη επιλογή καί τυποποίηση τής παραγωγής, καθώς καί ol απο

τελεσματικότερες μέθοδοι εμπορίας καί διανομής. 

Σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν επίσης γ ιά τήν επέκταση της πα

ραγωγής κτηνοτροφικών φυτών ως βάσεως γιά τήν ανάπτυξη τής κτηνοτρο

φίας, κυρίως μεγάλων &ίων, γ ι ά τήν παραγωγή κρέατος καί γαλακτοκομι

κών προϊόντων υπό ανταγωνιστικές συνθήκες, είδικότερα στό νομό Αιτω

λοακαρνανίας. *Η περιοχή αυτή τής περιφέρειας διαθέτει μεγάλες εκτά

σεις ,κατάλληλες γιά τό σκοπό αυτό, επαρκείς υδάτινους πόρους καί κλί

μα περισσότερο υγρό. Τά tô ia Ισχύουν, σέ μικρότερο βαθμό, γ ιά τ ί ς πε

διάδες τής Αχαΐας καί τής 'Ηλείας. 

'Υπάρχουν επίσης δυνατότητες άν δχι γιά ανάπτυξη τουλάχιστον γ ιά 

συγκράτηση της σημερινής δραστηριότητας εκτροφής αιγοπροβάτων, ή ο

ποία σέ πολλές ορεινές περιοχές αποτελεί τή μοναδική πηγή εισοδήματος 

καί πρόσφατα έχει αρχίσει νά φθίνει. 

Τέλος περιορισμένες άλλα σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν γ ι ά 

τήν ανάπτυξη τής δασικής καί αλιευτικής παραγωγής. 

2.3.2. Δευτερογενής Τομέας 

Πολύ καλές προοπτικές υπάρχουν γιά τήν παραπέρα ανάπτυξη τής 

μεταποιήσεως καί εΊδικότερα των βιομηχανιών τροφίμων καί των γεωργι

κών βιομηχανιών. 

Ευτυχής σύμπτωοη ε ϊναι, δτι ή παραπέρα ανάπτυξη των βιομηχανιών 

τροφίμων καί των γεωργικΰν βιομηχανιών μπορεί νά γ ί ν ε ι στίς λιγότερ^ 

ευνοημένες καί φτωχότερες περιοχές τής περιφέρειας, όπου μπορούν νά 
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παραχθούν oL αντίστοιχες πρώτες ύλες καί οπού o l προοπτικές γ ι ά πα

ραπέρα αυξήσεις οτή γεωργική παραγωγή, οπως. σημειώθηκε καί στά προη

γούμενα ε ί ν α ι πολύ καλές. 

Ol σημαντικές οικονομίες συγκεντρώσεως πού ήδη υπάρχουν οτή Βό

ρεια Πελοπόννησο, δτοου ή μεταποιητική δραστηριότητα ε ί ν α ι ήδη αρκετά 

αναπτυγμένη, ή γειτνίαση μέ τήν πρωτεύουσα καί ή συγκριτικά εύκολη 

προσπέλαση στίς ξένες αγορές, αποτελούν σημαντικά ευνοϊκούς παράγον

τες γ ι ά τήν παραπέρα ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηριότητας καί 

οτή Βόρεια Πελοπόννησο κα ί , βαθμηδόν, στην υπόλοιπη περιφέρεια. 

2.3.3. Τουρισμός 

*Η περιφέρεια κατέχει σχεδόν τό 1/4 των φυσικών τουριστικών πό

ρων της χώρας καί συγκεντρώνει μόνο τό 1/10 περίπου της τουριστικής 

δραστηριότητας. Τά ποσοστά αυτά, μολονότι πολύ προσεγγιστικά, δείχνουν 

πολύ καθαρά τ ί ς οημαντικότατες δυνατότητες γ ι ά παραπέρα ανάπτυξη του 

τουρισμού στην περιςρέρεια, τουλάχιστον δσον άφορα τόύς φυσικούς πόρους 

καί τ ί ς συνθήκες. 

Ειδικότερα o l προοπτικές καί δυνατότητες γιά. τ ί ς διάφορες περιο

χές της περιφέρειας καί γ ι ά τά διάφορα ε ίδη τουρισμού μπορούν; νά περι

γραφούν ώς έξης: 

Στίς ακτές του νομού 'Αργολίδας καί αναλυτικότερα στίς περιοχές 

Ναυπλίου, Τολού καί 'Ερμισνίδας υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες αυξήσεως 

τόσο τού παραθεριστικού όσο καί του περιηγητικού παραθερισμού, λόγω 

τής εξαιρετικά ψηλής ποιότητας των φυσικών καί πολιτιστικών κόρων τής 

περιοχής καί τής γειτνιάσεως της μέ τήν πρωτεύουσα. 

Ol λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Πελοποννήσου, άπό τ ο υ ρ ι 

στική άποψη (Λακωνία, 'Αρκαδία, Μεσσηνία, 'Ηλεία), ε ί ν α ι προικισμένες 

μέ μεγάλη ποικιλία φυσικών τουριστικών πόρων. Οί πόροι αυτοί μπορούν 

νά αποτελέσουν τή βάση γ ι ά παραπέρα ανάπτυξη των τουριστικών δραστη

ριοτήτων στ ίς περιοχές αυτές. Ol ακτές της Ανατολικής Πελοποννήσου, ή 

Μάνη καί ή ορεινή 'Αρκαδία έχουν τή δυνατότητα παραπέρα αναπτύξεως 
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καί τοϋ παραθεριστικοϋ καί του περιηγητικού τουρισμού με βάση τό 

πλέγμα τών παροώοσιακών οικισμών (Μάνη, Μονεμβασία). Γιά τό οκοπό 

αυτό, όμως, θά απαιτηθούν μικρής κλίμακας έργα τεχνικής,συγκοινω

νιακής καί κοινωνικής υποδομής. "Από την άλλη πλευρά, ο Ι ακτές της 

Μεσσηνίας (κόλπος τοϋ Ναυαρίνου, Μεθώνη, Κορώνη καί Μεσσηνιακός κόλ

πος) μπορούν, με μιαν ικανοποιητική πρόνοια γιά έργα υποδομής καί 

μέτρα προστασίας τοϋ φυσικού περιβάλλοντος, νά εξυπηρετήσουν πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό τουριστών άπ'όσον εξυπηρετούν σήμερα καί νά προσ

φέρουν τή δυνατότητα γιά παρατεταμένη τουριστική περίοδο, λόγω τοϋ 

πολύ ήπιου κλίματος. 

Σημαντικές δυνατότητες παραπέρα τουριστικής αναπτύξεως παρου

σιάζουν καί τά νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά καί 'Ιθάκη, καθώς καί οι 

βορειοδυτικές ακτές της Αιτωλοακαρνανίας. Αναγκαίες προϋποθέσεις 

γιά την ανάπτυξη αυτή είναι ή βελτίωση της υποδομής καί άνωδαμής 

καί ή συστηματική προσπάθεια προβολής τους. 

Τέλος ο Ι ακτές της Βόρειας Πελοποννήσου έχουν αξιόλογες παρα

πέρα τουριστικές δυνατότητες, παρά την επέκταση τών δραστηριοτήτων 

άλλων τομέων πού σημειώνεται στην περιοχή καθώς καί τή χρησιμοποίη

ση της γης γ ι ά απόκτηση δεύτερης κατοικίας άπό τόν πληθυσμό της πρω

τεύουσας. Ol προοπτικές, όμως, γ ιά τ ί ς ακτές μεταξύ Κορίνθου-Λουτρα-

κίου καί Κορίνθου-Ξυλόκαστρου είναι μέτριες, λόγω της εντατικής χρή

σεως της περιοχής γιά άλλους σκοπούς, της ρυπάνσεως καί άλλων περι

βαλλοντικών προβλημάτων πού δημιουργεί ή μεταποιητική δραστηριότητα 

στην περιοχή αυτή. 

2.4. Πιθανές εξελίξεις στην Περίοδο τοϋ Ι^οογράμματος 

Μέ βάση τ ί ς πρόσφατες τάσεις εκτιμάται, ότι τό εργατικό δυνα

μικό στην περιφέρεια θά αυξηθεί κατά 1.000 περίπου άτομα. "Επιπλέον 

ή μελλοντική αϋξηση τοϋ εργατικού δυναμικού της περκρέρειας δέν ε ί 

ναι πιθανό ότι θά διαφέρει άπό τήν αναμενόμενη αύξηση του, επειδή 

τό μεγαλύτερο μέρος τών μεταναστών άπό τήν περιφέρεια βρίσκεται στην 
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πρωτεύουσα χαί είναι απίθανο νά επαναπατρισθεί, τουλάχιστον σε ευ

ρεία κλίμακα. Με βάση τό γεγονός, ότι ή οίκσνομία της περιφέρειας 

αναπτύσσεται πρόσφατα μέ σχετικά μεγάλους ρυθμούς καί ότι μπορεί νά 

αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, ή αύξηση στό εργατικό δυναμικό δεν υ

πάρχει πιθανότητα νά προκαλέσει ψηλά επίπεδα ανεργίας. 

Ή αυξημένη ζήτηση εργατικού δυναμικού, πού θά προκύψει οπό 

την αναμενόμενη ανάπτυξη δυναμικών κλάδων της περιφέρειας, θά ικα

νοποιηθεί ένμέρει μέ εργατικό δυναμικό πού θά απελευθερωθεί όπό 

τους παραδοσιακούς τομείς, σάν αποτέλεσμα αυξήσεως της παραγωγικό

τητας της εργασίας στους τομείς αυτούς. 

3. ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Βασικές 'Επιδιώξεις 

Βασική επιδίωξη γ ι ά τήν περιφέρεια είναι ή επιτάχυνση τής ανα

πτύξεως των περιοχών της Κεντρικής καί Νότιας Πελοποννήσου, καθώς καί 

των νομών Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου καί Αίτωλοακαρνανίας,πού παρουσιάζουν 

αξιόλογες δυνατότητες σέ όλους σχεδόν τους τομείς άλλα πού υστερούν 

σημαντικά, σέ σύγκριση μέ τό αρκετά αναπτυγμένο βόρειο καί βορειοανα

τολικό τμήμα της Πελοποννήσου. 

Σημαντική, επιπλέον, επιδίωξη είναι ή συγκράτηση ενός εύλογου 

επιπέδου πληθυσμού, στίς πολύ καθυστερημένες γεωργοκτηνοτροφίκές πε

ριοχές, πού διαθέτουν περιορισμένους πόρους καί κινδυνεύουν νά εγκα

ταλειφθούν πλήρως. 

'Εκτός άπό τ ίς ποραπάνω δύο βασικές επιδιώξεις, πού άφοροϋν τ ί ς 

σχετικά λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της περιφέρειας, οι επιδιώξεις 

γ ι ά τήν αναπτυγμένη περιοχή της Βόρειας καί Βορειοανατολικής Πελοπον

νήσου είναι ο Ι ακόλουθες: 

α. Ή καλυτέρευση της τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής στά αστικά 

κέντρα, ώστε νά βελτιωθεί τό επίπεδο διαβιώσεως του πληθυσμού τους 
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καί νά διευκολυνθεί η ανάπτυξη τους. 

β. Ή εντατικότερη προστασία τοο περιβάλλοντος καί ή ρύθμιση των 

χρήσεων γης, στην περισσότερο αναπτυγμένη περιοχή της Βόρειας καί Βο

ρειοανατολικής Πελοποννήσου, ώστε νά προληφθούν ασυμβίβαστα καί επι

ζήμιες εξελίξεις . 

Ή προσπάθεια γιά τήν επίτευξη των στόχων καί στίς δύο περιπτώ

σεις θά μεθοδευτεί καί θά πραγματοποιηθεί κατά τρόπο, ò όποιος δέν 

θά διευρύνει περισσότερο τό χάσμα πού υπάρχει σήμερα ανάμεσα στίς 

δύο κατηγορίες περιοχών της περιφέρειας. 

3.2. Ειδικότερες ' Ε π ι δ ^ ε ι ς κ α ί Στόχοι 

Στά πλαίσια τών πιό πάνω βασικών επιδιώξεων ol κυριότερες επι

μέρους επιδιώξεις καί στόχοι ε ίναι : 

3 .2 .1 . Πρωτογενής Τομέας 

Βασικοί στόχοι οτή γεωργία είναι ή συνέχιση της προσπάθειας 

γιά αναδιάρθρωση τής παραγωγής (αλλαγές οτή σύνθεση παραγωγής) καί 

ή πληρέστερη αξιοποίηση τών αρδευτικών έργων, καθώς καί ή χρησιμο

ποίηση τών αρδευόμενων εκτάσεων μόνο γ ι ά εντατικές καλλιέργειες ψη

λών αποδόσεων. Πιό συγκεκριμένα, θά αναληφθεί προσπάθεια γιά τήν 

αύξηση της παραγωγής τών κτηνοτροφικών φυτών καί των κηπευτικών 

(ιδιαίτερα τών έκτος εποχής καί ύπό κάλυψη) γιά νωπή κατανάλωση 

καί επεξεργασία. 

"Αλλοι συγκεκριμένοι στόχοι γ ιά τόν πρωτογενή τομέα στό σύνο

λο του ε ίναι ή ανάπτυξη τών συνεταιριστικών οργανώσεων καί τών ο

μαδικών καλλιεργειών, καθώς καί ò εκσυγχρονισμός τοϋ συστήματος 

έμπορίας-διανομής τών προϊόντων σέ συνεταιριστική ιδίως βάση. Ε 

πίσης θά καταβληθεί προσπάθεια γιά τήν αντιμετώπιση τών εποχιακών 

στενοτήτων σε εργατικά χέρια, είδικά σέ περιόδους συγκομιδής. 

Στην κτηνοτροφία σημαντικός στόχος είναι ή δημιουργία τής 
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αναγκαίας υποδομής γ ι ά τή συντήρηση του ζωικού κεφαλαίου καί Ι δ ι α ί 

τερα την ενίσχυση της αίγσπροβατοτροφίας στ ίς προβληματικές περιοχές. 

Γ ι ά τά δάση επιδιώκεται η βελτίωση της υποδομής καί γ ε ν ι κ ά δ 

εκσυγχρονισμός τοϋ οκχττήματος εκμεταλλεύσεως, καθώς καί βαθμιαίες αλ

λαγές στό σχήμα ιδιοκτησίας γ ι ά μ ι ά πιό εντατική αξιοποίηση των πόρων. 

Στην αλιε ία σημαντικοί στόχοι ε ϊ ν α ι ή προστασία καί ò εμπλουτι

σμός των αλιευτικών πεδίων, ή δημιουργία τής αναγκαίας υποδομής ( Ιχ

θυόσκαλες κλπ.) καί ή βελτίωση τοϋ συστήματος οργανώσεως τής εμπορίας 

ίχθυηρων. 

3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

Ol σημαντικοί στόχοι γ ι ά τον τομέα αφορούν: 

α. Τή δημιουργία τής απαραίτητης υποδομής στό βόρειο άξονα της Πε

λοποννήσου,γιά νά εξασφαλιστεί ή προστασία τοϋ περιβάλλοντος καί νά 

μήν εμποδιστεί ή παραπέρα ανάπτυξη τοϋ τομέα. 

β. Τήν ευρεία ανάπτυξη τοϋ κλάδου των γεωργικών βιομηχανιών (κυ

ρίως ο τ ί ς λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, πού όμως έχουν σημαντικές 

δυνατότητες αυξήσεως της γεωργικής καί της κτηνοτροφικής τους παρα

γωγής) , καθώς καί στην ανάπτυξη βιοτεχνικών καί οίκοτεχνικων δραστη

ριοτήτων στίς προβληματικές περιοχές. 

3.2.3. Τουρισμός 

Οι πιό σημαντικοί στόχοι γ ι ά τ ί ς σχετικά αναπτυγμένες τ ο υ ρ ι σ τ ι 

κές περιοχές τής περιφέρειας (νομοί 'Αργολίδας, Κορινθίας, 'Αχαΐας) 

ε ί ν α ι ή αύξηση της πληρότητας των τουριστικών μονάδων μέ τή βελτίωση 

γενικά της υποδομής καί τήν κατάλληλη οργανωτική προσπάθεια προβολής 

στίς χώρες προελεύσεως τουριστών. Στην προκείμενη περίπτωση κρίνονται 

απαραίτητα, αφενός ò έλεγχος της παραπέρα επεκτάσεως τοϋ ξενοδόχε ι α -

κοϋ δυναμικοϋ καί αφετέρου ή ενθάρρυνση τής αναπτύξεως εκείνων των 

κατηγοριών τουριστικού εξοπλισμού καί υπηρεσιών πού βοηθούν στην αν

τιμετώπιση τής ζητήσεως κατά τήν περίοδο αίχμής. 

- 152 -



Σημαντικός επίσης στόχος είναι ή επέκταση καί ή εντατικοποίηση 

τοϋ προγράμματος βοηθητικών καταλυμάτων τοο EOT, τό οποίο θα συμβάλει 

στην αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού των παραδοσιακών οίκιομων 

κατά προτεραιότητα στίς λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές τη*ς περιφέρειας. 

'Egίσου σημαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη μορφών τουρισμού πού 

συνδυάζονται μέ τους ποικίλους φυσικούς πόρους της περιφέρειας tri.χ. 

Ιαματικές πηγές Καϊάφα καί Κυλλήνης, φυσικοί πόροι γ ι ά χειμερινή καί 

υπαίθρια αναψυχή στή Βυτίνα, τά Καλάβρυτα, τή Ζήρια, τό Χελμό, τό 

Μαίναλο). 

Τέλος σημαντικός στόχος τοϋ τουριστικού τομέα είναι ò κατάλλη

λος προγραμματισμός τής αναπτύξεως τοο τουριστικού δυναμικού τοϋ δυ

τικού τμήματος τής περιφέρειας καί συγκεκριμένα, άπό τήν άποψη τής 

προτεραιότητας, ή αξιοποίηση των δυνατοτήτων γιά παραθεριστικό του

ρισμό στά νησιά τοϋ 'Ιονίου καί τ ί ς παράκτιες περιοχές των νομών Η 

λείας καί Μεσσηνίας (Κυλλήνη, Κατάκωλο, Καϊάφα, Πύλος). 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στά πλαίσια των επιδιώξεων πού έχουν περιγράφει στην προηγού

μενη παράγραφο καί άφοϋ ληφθούν υπόψη τά προβλήματα καί oi δυνατό

τητες πού αναλύθηκαν μέ συντομία πιό πάνω, τά κυριότερα μέτρα πολι

τικής πού πρέπει νά ακολουθηθούν κατά τή διάρκεια τοϋ Προγράμματος 

περιγράφονται στά επόμενα. 

4.1. Πρωτογενής Τομέας 

"Οσον άφορα τήν αγροτική υποδομή, θά αποπερατωθούν τά συνεχι

ζόμενα αρδευτικά καί εγγειοβελτιωτικά δργα (τοϋ Αχελώου στην Αι

τωλοακαρνανία, τοϋ Πηνειού καί τοϋ 'Αλφειοϋ στην 'Ηλεία, τοϋ Παμ'ι-

σου στή Μεσσηνία, τοϋ Άνατολικοϋ Ευρώτα στή Λακωνία καί τοϋ Άνα-

βάλου στην 'Αργολίδα). "Ηδη έχει αρχίσει μιά προσπάθεια, μέ συνερ

γασία καί χρηματοδοτική ενίσχυση άπό τή Διεθνή Τράπεζα, γ ιά τή 
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δημιουργία ενός ευρείας κλίμακας συστήματος εμπορίας καί διανομής 

Tfìe αγροτικής παράγωγης, πού περιλαμβάνει τ ί ς απαραίτητες εγκαταστά

σεις καί τήν υποδομή. Τό πρόγραμμα αυτό καλύπτει επίσης άμεση ενίσχυ

ση σέ γεωργούς/ για. τήν προώθηση καλλιεργειών πού παρουσιάζουν καλές 

προοπτικές ζητήσεως (κυρίως λαχανικά ύπό κάλυψη). 

Θά αναληφθεί επίσης σημαντική προσπάθεια γιά τήν επέκταση καί 

τή βελτίωση τοϋ δασικού δδικοϋ δικτύου καί τής σχετικής υποδομής, κα

θώς καί τοϋ αγροτικού οδικού δικτύου. 

*Η πολιτική τής ά\χαδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών, προς όφελος 

οοων παρουσιάζουν καλές προοπτικές ζητήσεως, θά συνεχιστεί μέ τή 

δραστήρια πληροφόρηση, τήν παροχή υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών καί 

κινήτρων γιά τήν αντικατάσταση ασύμφορων καλλιεργειών (σταφίδας, δεν-

δροκαλλιεργειών κλπ.) . 

Θά διερευνηθοϋν ol δυνατότητες λήψεως μέτρων για τήν αποτελε

σματική αποθάρρυνση τής αδρανοποιήσεως αγροτικής γής καί της καλλιέρ

γειας φυτών πού δέν χρειάζονται άρδευση σέ αρδευόμενες περιοχές, κα

θώς καί γιά τήν πρόληψη τοϋ κατακερματισμοϋ τών Ιδιοκτησιών σέ περιο

χές πού έχει γίνει ήδη αναδασμός. 

Θά παρασχεθεί σημαντική ενθάρρυνση γ ι ά τήν επέκταση τής συνε

ταιριστικής δραστηριότητας, κυρίως κατά τά στάδια εμπορίας καί μετα

ποιήσεως τών αγροτικών προϊόντων, καί θά δοθούν κίνητρα γιά ομαδικές 

καλλιέργειες πού εξοικονομούν σέ μηχανήματα καί μειώνουν τό κόστος. 

Τέλος θά ιδρυθεί υδροβιολσγικός σταθμός στην Αιτωλοακαρνανία, 

στά πλαίσια τής προσπάθειας γ ιά τήν ανάπτυξη τών αλιευτικών πόρων. 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

Μεγάλη προτεραιότητα δίνεται στην επέκταση τών βιομηχανικών 

ζωνών της περιφέρειας καί στην παροχή τής απαραίτητης βασικής υπο

δομής (κυρίως οτήν Πάτρα καί τήν Καλαμάτα). 
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Τα κίνητρα γ ta τήν περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη θά συνεχί

σουν νά ε ίναι Ισχυρότερα σι Ce λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της πε

ριφέρειας αυτής καί θά γ ίνε ι προσεκτική μελέτη, στά πλαίσια της είσα-

γωγής του νέου οϊυοτήματος κινήτρων, γ ιά τ ί ς δυνατότητες παραπέρα ε ν ι 

σχύσεως των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών τής περιφέρειας. 

4.3. Τουρισμός 

Τά κίνητρα τουριστικής αναπτύξεως γ ιά τ ί ς ήδη αναπτυγμένες πε

ριοχές Έρμιονίδας, Τολοϋ καί Λουτρακίου θά μειωθούν οτό ελάχιστο 

(κίνητρα περιοχής Α). 01 άλλες περιοχές πού παρουσιάζουν τουριστικές 

δυνατότητες θά μπορούν νά πάρουν ενδιάμεσα κίνητρα (κίνητρα περιοχής 

Β), μέ εξαίρεση τ ί ς λιγότερο ευνοημένες περιοχές, οπού θά θεσπιστούν 

τά ισχυρότερα κίνητρα (κίνητρα περιοχής Γ). 

"Εργα του EOT (τά κάστρα τής Μάνης, ή ανάπτυξη των Ιαματικών πη

γών κλπ.) -θά ξαναξεκινήσουν ή θά επιταχυνθούν αντίστοιχα. 

Τέλος θά βελτιωθούν ή βασική υποδομή στίς αναπτυγμένες περιοχές 

(κυρίως fi διάθεση καί δ βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων), καθώς 

καί δρόμοι γ ιά τήν προσέγγιση τουριστικών περιοχών, προπάντων στά νη

σιά τοϋ ' Ιον ίου. 

4.4. Ι1εταφορές-Συγκοινωνίες 

Μεγάλη προτεραιότητα δίνεται στην κατασκευή της βασικής δδου 

πού θά συνδέει τήν Καλαμάτα μέ τήν Κόρινθο μέσω Τριπόλεως. Ή δδός 

αυτή θά μειώσει σχεδόν στό μισό τή χρονοαπόσταση μεταξύ 'Αθηνών καί 

Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, βελτιώνοντας τ ί ς δυνατότητες έλξεως τής 

περιοχής ώς τόπου εγκαταστάσεως νέων δραστηριοτήτων. 

Ό δρόμος πού συνδέει τήν Πάτρα μέ τήν 'Ολυμπία θά αποπερατω

θεί , καί πολλοί επαρχιακοί δρόμοι στην Πελοπόννησο καί τήν Αιτωλοα

καρνανία θά ανοιχτούν, θά συντηρηθούν ή θά βελτιωθούν ανάλογα μέ 

τήν περίπτωση (π.χ. Λεωνιδίου-Σκάλας, Άγρινίου-Καρπενησίου, Αίτω-
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λικοϋ-Βόνιτσας, Τριπόλεως-Πατρων). Τό επαρχιακό καί αγροτικό οδικό 

δίκτυο θά επεκταθεί καί θά βελτιωθεί. 

Θά επεκταθούν ò εξοπλισμός καί η υποδομή orò λιμάνι της Πάτρας 

καί σε μικρότερη έκταση καί oé άλλα λιμάνια τ?ίς Πελοποννήσου, ένα από 

τά δύο μεγάλα αεροδρόμια τής περιφέρειας (της Καλαμάτας ή της Ανδρα

βίδας) θά βελτιωθεί, ώστε νά γίνει διεθνές,καί θά βελτιωθεί επίσης ή 

αεροπορική επικοινωνία μέ τά νησιά. 

Τέλος θά μελετηθεί προσεκτικά ή δυνατότητα ζεύξεως τοΟ Κορινθια

κού κόλπου στό Ρίο, έργο περιφερειακής άλλα καί εθνικής σημασίας. 

"Οσον άφορα' τά άλλα έργα υποδομής (έκτος άπό τά συγκοινωνιακά), 

θά αρχίσει ή κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως καί εγκαταστάσεις βιολο

γικού καθαρισμού των λυμάτων στην Πάτρα, κατά προτεραιότητα, καθώς 

καί σέ άλλες σημαντικές περιοχές, όπου ή ρύπανση αποτελεί οξύτερο 

πρόβλημα. 

Θά κατασκευαστούν επίσης έργα τεχνικά καί κοινωνικής υποδομής 

σέ επαρχιακούς οικισμούς καί είδικστερα σέ όσους έχουν επιλέγει σαν 

αγροτικά οίκιστικά κέντρα (ηλεκτρισμός, ύδρευση, στοιχειώδεις αποχε

τευτικές εγκαταστάσεις κλπ.). 
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Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συνολική έκταση 

"Εκταση γεωργικής γ η ς 

Διάρθρωση γεωργικής γης 
Πεδινή 

Ί ί ι ι ο ρ ε ι ν ή 
'Ορεινή 

Σύνολο 

'Αρδευόμενη έκταση ώς % στό σύν
ολο της καλλιεργούμενης: 1977 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

Χλμ. 
II 

% 
I I 

II 

•ι 

Περι
φέρεια 

13.929 

4.746 

67,7 
15,9 
16,4 

100,0 

Χώρα 

131.990 

38.564 

55,5 
25,1 
19,4' 

100,0 

Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

10,6 

12,3 

36,4 26,0 

Πληθυσμός: 1977 

Μεταβολή πληθυσμού: 1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 1977 

Ποσοστό αστικοποιήσεως: 1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑίΠΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εργατικό δυναμικό: 1971 

Απασχόληση: 1971 

Σύνθεση απασχολήσεως: 1977 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χιλ . 
II 

II 

% 
II 

άτομα 
χ λ μ . 2 

% 
II 

χιλ . 
II 

% 
II 

II 

II 

655 

-30 
-5 

-0,4 

-ο,ι 
47,0 

35,8 
40,0 

247 

236 

51,3 
22,1 
26,6 

100,0 

9.268 

380 
500 

0,4 
0,9 

70,2 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

7,1 

7,6 

7,5 

; 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ (τιμές 1970): 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ιμές) : 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗ1ΕΡΙΑΣ 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

έκ.δρχ. 
II 

% 

% 
π 

II 

II 

Περι
φέρεια 

14.786 
21.020 

5,2 

33,3 
30,5 
36,2 

100,0 

Χώρα 

258.000 
370.583 

5,3 

16,8 
31,4 
51,8 

100,0 

1 

Περιφέρεια 
ώ ς % στή 

χώρα 

5,8 
5,7 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τιμές): 1977 δρχ. 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τιμές) : 1970-77 % 

Κατά κεφαλή ετήσια Ματανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γ ι ά οικια
κή χρήση: 1970 KWH 

1977 

'Οχήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 

1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

75.177 

19,1 

91.335 

17,6 

82', 3 

81 
243 

26,3 
83,3 

56 
174 

226 
448 

45,5 
125,0 

120 
245 

35,8 
54,2 

57,8 
66,7 

46,7 
71,0 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. 'Εξελίξεις καί Προβλήματα 

2.1.1. Γενικά 

*Η κεντρική γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας καί ot συγκριτικά 

πλούσιοι αγροτικοί πόροι της, σέ συνδυασμό μέ τή μεταποιητική παρά-

δοση στό Βόλο, συνέβαλαν στή σχετικά γρήγορη ανάπτυξη Tffc οίκονομίας 

τίίς περιφέρειας καί στον περιορισμό τής μειώσεως τοΟ πληθυσμοΟ σέ πο

λύ χαμηλά επίπεδα σέ σχέση μέ άλλες περιφέρειες τής χώρας. 

'Ωστόσο ot συγκριτικά ευνοϊκές εξελίξεις περιορίστηκαν στον 

κάμπο καί στά αστικά κέντρα. Ot προβληματικές περιοχές της περιφέ

ρειας εξακολουθούν νά χάνουν πληθυσμό καί χαρακτηρίζονται άπό χαμη

λό βιοτικό επίπεδο. "Ετσι, στή Θεσσαλία, πιθανώς σέ μεγαλύτερη έκτα

ση άπό δ , τ ι σέ άλλες περιφέρειες, συναντά κανείς καί τά δύο βασικά 

προβλήματα της ύποαναπτύξεως καί τοΟ άποπληθυσμοΟ σ τ ί ς προβληματικές 

της περιοχές, καθώς επίσης καί μιά σειρά άπό προβλήματα πού πηγάζουν 

άπό τήν ανάπτυξη στό υπόλοιπο τμήμα της. 

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά τομέα, ot βασικές αδυναμίες καί 

τά προβλήματα πού αντιμετωπίζονται καί τά σημαντικότερα εμπόδια στή 

συνέχιση της αναπτύξεως του κάμπου καί στην επιτάχυνση της αναπτύ

ξεως ίδιαίτερα στά φτωχότερα τμήματα τής περιφέρειας» συνοψίζονται 

στά πιό κάτω. 

2.1.2. 'Απασχόληση 

'Επαρκή στοιχεία γιά τόν υπολογισμό της ανοικτής ανεργίας στην 

περιφέρεια δέν υπάρχουν. Πάντως, σύμφωνα μέ όλες τίς ενδείξεις, ή 

ανοικτή ανεργία είναι πολύ περιορισμένη στην περιφέρεια, ένω στή 

ΛΑρισα καί στό Βόλο άπό μερικές απόψεις ή προσφορά εργασίας δέν αρ

κεί γιά νά καλύψει τή ζήτηση. 

Στον αγροτικό τομέα ένας σημαντικός αριθμός άπό τους απασχο

λουμένους πραγματοποίησαν τό 1977-1978 λιγότερα άπό 140 ήμερομί-
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σθια. "Αν καί εϋναι επίσης βέβαιο δτι πολλοί άπό τους υποαπασχολού

μενους οτόν αγροτικό τομέα ασχολούνται και μέ έξωγεωργικές δραστηριό

τητες, εντούτοις είναι πολύ πιθανό ότι ή υποαπασχόληση στον τομέα, 

ιδίως στίς προβληματικές περιοχές, εΓναι σημαντική. Άπό τήν άλλη 

πλευρά εποχιακές στενότητες εργατικών χεριών εμφανίζονται οτά πεδινά, 

κυρίως κατά τ ίς περιόδους συγκομιδής, οι όποιες καλύπτονται μέ επο

χιακή εσωτερική μετανάστευση εργατών. 

2.1.3. Πρωτογενής Τομέας 

*Η γρήγορη ανάπτυξη της αγροτική^ παράγωγης συνδέεται άμεσα μέ 

τήν επέκταση τών αρδεύσεων άπό επιφανειακά καί υπόγεια ύδατα. *Η επέ

κταση τών αρδεύσεων κατέστησε δυνατή τήν αύξηση της καλλιέργειας του 

βαμβακιού, τών ζαχαρότευτλων, τών κτηνοτροφικών φυτών καί,σέ μικρό

τερη έκταση, τών δενδρωνων, μέ αντίστοιχη μείωση τή*ς σιτοκαλλιέργειας. 

*Η παραπέρα αναδιάρθρωση τών καλλιεργειών προς εντατικότερες 

καλλιέργειες περιορίζεται άπό τ ί ς δυνατότητες καί τό κόστος επεκτά

σεως τών αρδεύσεων, τ ί ς τοπικές καί εποχιακές στενότητες εργατικών 

χεριών καί τ ί ς ανάγκες αμειψισποράς. 

Τό οξύτερο πρόβλημα τοΟ τομέα είναι τό άρδευτικό-έγγειοβελτιω-

τικό. "Ενα μεγάλο μέρος -cffc αρδεύσεως γίνεται μέ ύπεράντληση τών υπό

γειων υδάτων, μέ συνέπεια νά υποβιβάζεται διαρκώς 6 υπόγειος υδατι

κός ορίζοντας, νά αυξάνεται τό κόστος της αρδεύσεως, νά αποξηραίνον

ται πηγές καί νά μειώνεται ή παροχή τών ποταμιών. Μεγάλα τμήματα, 

έξαλλου, της πεδινής ζώνης πάσχουν άπό ατελή στράγγιση καί άλλα πλήτ

τονται άπό χείμαρρους. 

'Εξίσου σημαντικό πρόβλημα συνιστούν ot αδυναμίες στην οργάνω

ση τη*ς εμπορίας καί διακινήσεως τών προϊόντων τόσο άπό άποψη βασι

κής υποδομής (σύγχρονες σιταποθήκες, έλαιοδεξαμενές καί otvoôe&x-

μενές, συσκευαστήρια φρούτων, προψυκτήρια γάλακτος κλπ.) δσο καί άπό 

άποψη θεσμών καί φορέων. 

*Η κτηνοτροφία εϋναι ίδιαίτερα αναπτυγμένη στην περιφέρεια καί 

κυρίως ή αίγοπροβατοτροφία άλλα καί ή βοοτροφία. 'Οξύ πρόβλημα γ ι ά 
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τήν αίγοπροβατοτροφία αποτελεί αφενός ή αραίωση τών ορεινών πληθυσμών 

καί αφετέρου ή δραστική" μείωση τών πεδινών ίδιωτικών βοσκότοπων. Μέ 

τήν επέκταση τών αρδεύσεων ol βοσκότοποι αυτοί στρέφονται προς τή γεωρ

γική εκμετάλλευση, δπου η απόδοση τους είναι μεγαλύτερη. 

*Ως προς τη* δασική οίκονσμία, ένω Ò δασικός πλσΟτος της περιφέ

ρειας είναι μεγάλος χαί ή δασική παραγωγή σημαντική, ή εντατικότερη 

εκμετάλλευση περιορίζεται άπό τήν έλλειψη βασικής υποδομής (δπως ot 

δασικοί δρόμοι) καί τήν απροθυμία του εργατικού δυναμικού" νά απασχο

ληθεί στον κλάδο μέ τους προσφερόμενους δρους (μικρή διάρκεια απα

σχολήσεως, σκληρές συνθήκες διαβιώσεως, χαμηλό ημερομίσθιο). 

"Οσον άφορα, τέλος, τήν αλιευτική παραγωγή, τό σημαντικότερο 

πρόβλημα είναι ή διαρκώς αυξανόμενη ρύπανση τοο Παγασητικού κόλ

που, πού αποτελεί τό κυριότερο αλιευτικό πεδίο της περιφέρειας καί 

ένα άπό τά σημαντικότερα της χώρας. 

2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

*Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα στή Θεσσαλία ακολούθησε ρυθ

μό σημαντικά, ψηλότερο άπό τό μέσο δρο της χώρας στά πρόσφατα χθό

νια. Οι σημαντικότερες δραστηριότητες στή μεταποίηση είναι έκείΓ-

νες πού συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μέ τόν πρωτογενή τομέα (μονάδες 

τροφίμων, βάμβακα, χαρτιού, υφαντουργίας, έτοιμων ενδυμάτων). Στό 

Βόλο, παράλληλα μέ βιομηχανίες δπως ot πιό πάνω, αναπτύχθηκαν άπό 

παράδοση καί ol μηχανολογικοί-μηχανουργικοί κλάδοι (σιδηρές κατασκευ

ές, μηχανουργεΐα-χυτήρια, καλώδια κλπ.). 

Τά πιό σημαντικά προβλήματα, πού συνδέονται μέ τή μεταποιητι

κή δραστηριότητα, είναι αφενός ή κατανομή τών βιομηχανικών μονά

δων στό χώρο καί αφετέρου ή διάθεση τών βιομηχανικών αποβλήτων. 

Οι βιομηχανικές μονάδες συγκεντρώνονται κυρίως στό Βόλο καί σέ μι

κρότερη έκταση στή Λάρισα, ένώ τά Τρίκαλα, ή Καρδίτσα καί οι μεγά

λες κωμοπόλεις έχουν τ«ολύ μικρή μεταποιητική δραστηριότητα. Αυ

τό άπό τή μιά μεριά επιτείνει τό πρόβλημα της ρυπάνσεως στά δύο 
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μεγαλύτερα κέντρα καί άπό τήν άλλη αποστερεί τά άλλα κέντρα anso απα

ραίτητες ευκαιρίες απασχολήσεως. *0 Παγασητικός κόλπος και δ Πηνειός 

ποταμός έχουν ρυπανθεί σέ επικίνδυνο βαθμό, πράγμα πού περιορίζει τ ί ς 

δυνατότητες γιάτήν εγκατάσταση άλλων ρυπαινουσων βιομηχανικών μονάδων, 

εφόσον δέν κατασκευάζονται εγκαταστάσεις καθαρισμοΟ τών αστικών, βιο

μηχανικών καί άλλων αποβλήτων. 

2.1.5. Τουρισμός 

*Η σημασία τοΟ τουρισμοΟ είναι μεγάλη σέ ορισμένες μόνο περιοχές, 

όπου ò τομέας αυτός συντελεί αίσθητά στην άνοδο τοϋ κατά κεφαλήν ε ί-

σοδήματος καί τή συγκράτηση του πληθυσμού. Είδικότερα οι περιοχές 

μέ έντονη τουριστική δραστηριότητα στό χώρο της Θεσσαλίας είναι ή ευ

ρύτερη περιοχή Βόλου μαζί μέ τήν περιοχή Πηλίου αφενός καί τά νησιά 

Σκιάθος καί, σέ μικρότερη έκταση, Σκόπελος καί * Αλόννησος αφετέρου. 

"Αλλες περιοχές μέ επίσης σημαντική τουριστική δραστηριότητα είναι ή 

περιοχή Τεμπών, ol παράλιες ακτές στό Αίγαίο, ή περιοχή Καλαμπάκας-

Μετεώρων καί, σέ μικρότερη έκταση, ορισμένες ορεινές περιοχές του 

νομσΟ Καρδίτσας. 

Τό κυριότερο πρόβλημα στον τουρισμό είναι, δτι σέ ορισμένες πε

ριοχές μέ έντονη τουριστική ανάπτυξη, δπως στή Σκιάθο καί σέ μικρό

τερη έκταση στό Πήλιο, ή έλλειψη κατάλληλων έλεγχων καί προσανατολι

σμού' οδήγησε σέ πολεοδομικά απρογραμμάτιστη ανέγερση καταλυμάτων καί 

παραθεριστικών κατοικιών, μέ αποτέλεσμα τήν υποβάθμιση του φυσικσο 

καί παραδοσιακού περιβάλλοντος. "Ενα άλλο σοβαρό πρόβλημα εϋναι ή 

έλλειψη ορισμένων είδων τουριστικής υποδομής, ίδιαίτερα στή Σκιάθο, 

στον "Αγιο Γιάννη Πηλίου, στην τουριστική περιοχή τοϋ Βόλου καί σέ 

ορισμένες ορεινές περιοχές της περιφέρειας δπως στό Πήλιο, οτά βο-

ρεινά της Λάρισας (Τέμπη) καί στίς ορεινές περιοχές τών νομών Τρι

κάλων καί Καρδίτσας. 

2.1.6. Μεταφορές 

Σέ διαπεριφερειακό επίπεδο, μιά άπό τ ί ς σημαντικότερες έλλεί-
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ψεις του οδικού δικτύου είναι ή αδυναμία προσπελάσεως προς τή Δυτική 

*Ελλάδα. Είδικότερα ot δρόμοι Τρικάλων-"Αρτας καί Καρδίταας-Καρπενη-

σίσυ-Άγρινίου δέν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. 'Εξάλλου ot υφιστάμενες 

συνδέσεις της περιφέρειας μέ τή βορειοδυτική "Ελλάδα (Καλαμπάκα-Μέ-

τσοβο-Γιάννινα) καί μέ τ ί ς ορεινές περιοχές των νομών Λάρισας ('Ελασ

σόνα) , Καρδίτσας (Άργιθέα) καί Τρικάλων (Καλαμπάκα), θεωρούνται 

ανεπαρκείς γ ι ά τήν κάλυψη των αναγκών πού υπάρχουν. 'Εκτός αύτου, 

εξαιτίας των χιονοπτώσεων, τό χειμώνα παρατηρείται συχνά διακοπή 

της συγκοινωνίας μέ πολλούς άπό τους οίκιομούς τον ορεινών περιοχών. 

Στό Βόλο καί στην 'Εθνική δδό Βόλου-Λάρια^-Θεασαλονίκης αντι

μετωπίζονται κυκλοφοριακά προβλήματα,τά όποια εντείνονται άπό τήν 

κίνηση των σχημάτων πού προορίζονται γιά τό πορθμείο Βόλου-Ταρτούς 

Συρίας. *Η υφιστάμενη υποδομή, πού αναπτύχθηκε χωρίς πρόβλεψη γιά 

τή λειτουργία πορθμείου, δέν είναι σέ θέση νά εξυπηρετήσει τήν κ ί

νηση πού προκαλείται άπό τή λειτουργία του. Τέλος στά Τρίκαλα καί 

στην Καρδίτσα δέν υπάρχουν παρακαμπτήριες γιά τή διερχόμενη κυκλο

φορία, ένΰ στή Λάρισα ή διερχόμενη κυκλοφορία επιτείνει τό ήδη υφι

στάμενο σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

'Εκτός άπό τ ί ς ατέλειες τσΟ πρωτεύοντος οδικού δικτύου της πε

ριφέρειας, σημαντικές αδυναμίες παρατηρούνται καί στό επαρχιακό καί 

αγροτικό οδικό δίκτυο, καθώς επίσης καί στό δασικό. 

Στίς σιδηροδρομικές μεταφορές σημαντικές τοπικές άδυναμ'ίες 

είναι ή μή Ικανοποιητική σιδηροδρομική σύνδεση μέ τό λιμάνι τσΟ 

Βόλου καί, κυρίως, τό διαφορετικό πλάτος (μετρικό) της γραμμής 

Καλαμπάκα-Τρίκαλα-Καρδίτσα-Παλαιοφάροολα-Βό^ πού εμποδίζει 

τήν κυκλοφορία οχημάτων ανάμεσα σ'αύτήν καί τό υπόλοιπο δίκτυο. 

'Εξάλλου ή έλλειψη σιδηροδρομικτίς συνδέσεως Καλαμπάκας καί Κοζά

νης διαοπδί τήν ενότητα τοο δικτύου καί περιορίζει τήν αξιοποίηση 

τών δυνατοτήτων τοο σιδηρόδρομου. 

Ol αεροπορικές μεταφορές έχουν μικρή συμμετοχή στην εκτέλε

ση του επιβατικού μεταφορικού" έργου, κυρίως γιατί ot αποστάσεις 
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άπό τήν πρωτεύουσα εΓναι μικρές καί τό πλεονέκτημα της αεροπορικής 

συνδέσεως πολύ περιορισμένο. 

Στις θαλάσσιες μεταφορές Ò παραδοσιακός ρόλος του λιμανισο τοΟ 

Βόλου έχει αλλάξει άπό τό 1977. Μέ τή λειτουργία του πορθμείου Βό-

λου-Ταρτούς Συρίας τό λιμάνι άρχισε νά εξυπηρετεί καί τή διεθνή κίνη

ση. Σέ σχέση μέ τίς ανάγκες πού δημιουργεί 6 νέος ρόλος του λιμα

νιού, ελλείψεις καί ανεπάρκειες παρατηρούνται σέ όλο τό φάσμα της σχε

τικής υποδομής (κρηπιδώματα, λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις, μηχανι

κός εξοπλισμός, αποθηκευτικοί χώροι καί λοιπές εγκαταστάσεις ξηράς 

μέσα στό λιμάνι). 

2.1.7. 'Αστική 'Υποδομή 

"Αν καί ή αστική υποδομή' είναι τό αδύνατο σημείο δλων σχεδόν των 

αστικών κέντρων της χώρας, ot ελλείψεις στό αστικό οδικό δίκτυο, ή 

ανεπάρκεια των χώρων πρασίνου καί αναψυχής καί, τό σημαντικότερο άπό 

δλα, του συστήματος καθαρισμού των λυμάτων καί τό πρόβλημα υδρεύσεως-

άποχετεύσεως εϊναι ίδυαίτερα έντονα στό Βόλο καί τή Λάρισα λόγω της 

γρήγορης αυξήσεως του πληθυσμού καί τής παράλληλης συγκεντρώσεως δρα

στηριοτήτων. Είδικότερα επείγει ή αντιμετώπιση του προβλήματος της 

αποχετεύσεως καί του καθαρισμού των λυμάτων, πού δημιουργούνται όχι 

μόνο άπό τή βιομηχανία άλλα καί άπό τ ί ς λοιπές λειτουργίες των οστι

κών αυτών συγκεντρώσεων, καθώς καί άπό τήν αγροτική δραστηριότητα. 

*Η γρήγορη αστική συγκέντρωση, σέ συνδυασμό μέ τήν κακή κατάσταση του 

υφιστάμενου δικτύου υδρεύσεως, καθιστά τήν επέκταση καί αντικατάστα

ση του απαραίτητη. 

2.1.8. Συλλογικές 'Υπηρεσίες 

Στην εκπαίδευση ή έλλειψη σχολικών κτιρίων παίρνει οξύτερη μορ

φή γ ιά τά νηπιαγωγεία, ένώ πολλές άπό τ ίς αίθουσες διδασκαλίας στή 

στοιχειώδη ναι στή μέση εκπαίδευση είναι ακατάλληλες. "Αλλα σημαν

τικά προβλήματα είναι Ò μεγάλος αριθμός μονοθέσιων καί όλιγοθέσιων 

δημοτικών σχολείων στίς προβληματικές περιοχές καί ol μεγάλες άπο-
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στάσεις τον γυμνασίων; καί λυκείων άπό τόν τόπο κατοικίας ενός σημαν

τικού τμήματος TOÖ ορεινού πληθυσμού. 

Γιά τήν περίθαλψη τών ασθενών ή υποδομή σέ εγκαταστάσεις, εξ

οπλισμό καί προσωπικό δλων των κλάδων και κατηγοριών παρουσιάζει ση

μαντικές ελλείψεις, ιδιαίτερα στίς προβληματικές περιοχές της περι

φέρειας. Καί είναι χαρακτηριστικό, δτι πολύ ψηλό συγκριτικά ποσο

στό των διαθέσιμων κλινών (73% έναντι μέσου δρου χώρας 40%) ανήκουν 

στον ίδιωτικό τομέα. 

2.1.9. Προβληματικές Περιοχές 

Οι προβληματικές περιοχές κατανέμονται σέ δυο ζώνες: *Η μία 

ζώνη εκτείνεται στό δυτικό καί βόρειο τμήμα της περιφέρειας καί πε

ριλαμβάνει τήν περιοχή 'Αργιθέας στό δυτικό τμήμα του νομού Καρδί

τσας, τό δυτικό τμήμα της επαρχίας Τρικάλων, τό μεγαλύτερο τμήμα της 

επαρχίας Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων καί μεγάλο μέρος της επαρχίας 

'Ελασσόνας του νομού Λίρισας. *Η άλλη ζώνη εκτείνεται στό ανατολικό 

καί νότιο τμήμα της περιφέρειας καί περιλαμβάνει τμήμα της επαρχίας 

Άγιας του νομοΟ Λάρισας καί τήν περιοχή Πηλίου της επαρχίας Βόλου, 

τμήμα της επαρχίας *Αλμυρού καί τά νησιά Βόρειες Σποράδες του νομοο 

Μαγνησίας. *Η δεύτερη αυτή ζώνη βρίσκεται σέ συγκριτικά καλή θέση 

άπό άποψη επιπέδου διαβιώσεως, λόγω της αναπτύξεως του τουρισμού 

στό Πήλιο καί τή Σκιάθο καί σέ μικρότερη έκταση στ ίς άλλες Σποράδες, 

καί τοΟ δευτερογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή του *Αλμυρού. 

Είδικότερα ot προβληματικές περιοχές τοΟ δυτικοΟ καί βόρειου 

τμήματος τ?ΐς περιφέρειας χαρακτηρίζονται άπό ανεπάρκεια υποδομής 

όσον άφορα τ ί ς μεταφορές, τ ί ς επικοινωνίες, τήν παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, τήν ύδρευση, καθώς επίσης καί ανεπάρκεια παροχής συλλο

γικών υπηρεσιών σέ σχέση μέ τήν υπόλοιπη περιφέρεια. 

2.1.10. Περιβάλλον 

4
Η ροή του ποταμού Πηνειού διαρκώς ελαττώνεται, εξαιτίας της 
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εντατικής αντλήσεως υδάτων γιά άρδευση, ενώ τά λύματα πού διοχετεύ

ονται στον ποταμό χωρίς προηγούμενη επεξεργασία καθαρισμού αυξάνονται. 

*Η κρισιμότητα του προβλήματος γίνεται σαφής, dv ληφθεί υπόψη δτι άπό 

τόν Πηνειό υδρεύεται η πόλη της Λάρισας. 1Ó πρόβλημα ρυπάνσεως του 

Παγασητικού" κόλπου είναι επίσης οξύ γ ιατ ί , δπως αναφέρθηκε, Ò κόλπος 

εϊναι άπό τ ί ς σημαντικότερες αλιευτικές περιοχές της χώρας, περιοχή 

αναψυχής γιά τό γύρω πληθυσμό και γενικότερα σημαντικός τουριστικός 

πόλος. 

Πέρα άπό τά προβλήματα ρυπάνσεως υπάρχουν καί προβλήματα ύπο-

βαθμίσεως του φυσικού καί πολιτιστικού περιβάλλοντος άπό τή χωρίς 

σχέδιο οίκιστική δραστηριότητα. Ίά προβλήματα είναι ίδιαίτερα ση

μαντικά γιά τή Λάρισα, τό Βόλο, τό Πήλιο καί τά νησιά Σποράδες. 

2.2. *Η Πολιτική γιά τήν Ανάπτυξη της Περιφέρειας καί τά 

'Αποτελέσματα της 

*Η γεωργική πολιτική τιμών στή χώρα, παρόλο πού δέν διαφοροποι

είται κατά περιφέρειες (μέ εξαίρεση ορισμένες μόνο περιοχές), ευνόη

σε τή γεωργική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, γιατί ή περιφέρεια αυτή ε ί δ ι -

κεύεται στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τά όποια απολαμβάνουν τ ι 

μές ασφαλείας ή συγκεντρώσεως καί στά οποία έχει πετύχει μεγάλες απο

δόσεις. 'Αξιόλογη άπό τήν άποψη αυτή ήταν καί ή συμβολή του εργοστα

σίου ζαχάρεως πού έγινε στή Λάρισα. 

Ίά εγγειοβελτιωτικά καί αρδευτικά έργα πού έγιναν συνέβαλαν κα

τά πολύ στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παράγωγης στην περιφέρεια. 

(Είδικότερα βρίσκονται υπό εκτέλεση τά αρδευτικά έργα Ταυρωπσυ, πεδιά

δας Λάρισας, Μ4τι Τυρνάβου, Πηλίου-'Αλμυρου, τά στραγγιστικά Ίαουσά-

νης Λάρισας, Σελάνων Καρδίτσας, ή αποξήρανση λίμνης Κάρλας καί τά αν

τιπλημμυρικά Παλαμα-'Αλίφακα). Τέλος σημαντική ήταν καί ή συμβολή 

του αναδασμού, πού στή Θεσσαλία κάλυψε μεγάλες εκτάσεις σέ σύγκριση 

μέ άλλες περιφέρειες. 

*Η Θεσσαλία υπάγεται στην Γ περιοχή κινήτρων περιφερειακής άνα-
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πτύξεως. To 1979 έγινε μιά διαφοροποίηση τών κινήτρων της περιοχής Γ 

προς όφελος των νομών ΊΡικάλων-Καρδίτσας καί σέ βάρος τών νομών Λάρι-

σας-Μαγνησίας, μέ τό σκοπό νά ύποβοηθηθεϋ η βιομηχανική ανάπτυξη των 

δύο πρώτων νομών πού υστερούσε σημαντικά έναντι εκείνης τής Λίρισας 

και του Βόλου. "Αν και τά κίνητρα δέν φαίνεται νά οδήγησαν στή δη

μιουργία πολλών νέων μονάδων στην περιφέρεια, συνέβαλαν/ ωστόσο, στην 

επέκταση πολλών υφιστάμενων μονάδων καί υπήρξαν ίδιαίτερα αποτελεσμα

τικά στην προώθηση της βιομηχανικής αναπτύξεως τής περιφέρειας. Ση

μαντική ήταν επίσης ή ώθηση στή μεταποίηση, πού έδωσε ή λειτουργία 

τής βιομηχανικής περιοχής στό Βόλο. Γενικά στην ανάπτυξη της βιομη

χανίας στή Θεσσαλία, έκτος άπό τά κίνητρα της περιφερειακής αναπτύ

ξεως καί τή λειτουργία τής βιομηχανικής περιοχής τοΟ Βόλου, σημαντι

κή ώθηση έδωσαν ή ευνοϊκή γεωγραφική θέση τής περιφέρειας, οι διαπερι

φερειακές καί εθνικές συνδέσεις της μέ τήν υπόλοιπη χώρα, καθώς καί 

ή γρήγορη ανάπτυξη τής πρωτογενούς παραγωγής μέ αντίστοιχη αύξηση 

τής προοφοράς πρώτων υλών προς τή βιομηχανία. 

*Η τουριστική ανάπτυξη στή Θεσσαλία συγκεντρώθηκε βασικά στά 

νησιά καί ίδιαίτερα στή Σκιάθο, καθώς επίσης στό Βόλο καί στό Πήλιο. 

Ί\ά 2/3 περίπου των καταλυμάτων της περιοχής άνεγέρθηκαν πρίν άπό τό 

1973, κυρίως μέ βάση διοικητικές αποφάσεις καθορισμού προτεραιοτήτων 

γιά τήν κατανομή τής χρηματοδοτήσεως γιά τουριστική ανάπτυξη. Μετά 

τό 1973 ή αλλαγή τής πολιτικής καί ή εφαρμογή τραπεζικών κριτηρίων 

συνέβαλαν στην παραπέρα ανάπτυξη των ήδη αναπτυγμένων περιοχών (Βό

λος, Πήλιο, νησιά). *Η παροχή εγγυήσεων γιά τραπεζικά δάνεια ήταν 

πιό εύκολη καί ot τουριστικές επενδύσεις εμφανίζονταν πιό αποδοτικές 

στίς παραπάνω περιοχές. 

Γενικότερα ευεργετική επίδραση πάνω στην ανάπτυξη τής περιφέ

ρειας άσκησαν τά βασικά έργα υποδομής πού εκτελέστηκαν, όπως ή ολο

κλήρωση του εσωτερικού εθνικού" οδικοο δικτύου, ή σύνδεση Ίρικάλων-

Ίωαννίνων, τό οδικό κύκλωμα Πηλίου, τά λιμενικά έργα Βόλου, τό αε

ροδρόμιο Σκιάθου, ή δημιουργία σχολών ΚΑΤΕΕ στή Λάρισα κλπ. 
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2.3. Δυνατότητες καί Προοπτικές 

Σέ σύγκριση μέ πολλές άλλες περιφέρειες οί δυνατότητες αναπτύ

ξεως της Θεσσαλίας είναι πολύ μεγάλες. 'Εκτός άπό τ ί ς μεγάλες δυνατό-

τητες πού παρέχουν ot πλούσιοι φυσικοί πόροι γ ιά παραπέρα ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα, η κεντρική γεωγραφική θέση τής περιφέρειας καί ή 

διαδικασία εκβιομηχανίσεως, πού βρίσκεται σέ εξέλιξη μέ επίκεντρο τό 

Βόλο καί τη" Λάρισα, δημισυργοΟν προϋποθέσεις γιά ακόμη πιό γρήγορη 

ανάπτυξη. Αναγκαίες προϋποθέσεις γ ιά τήν αξιοποίηση των πολλών δυνα

τοτήτων πού υπάρχουν είναι ή εκτέλεση απαραίτητων έργων υποδομής γ ι ά 

τήν υποδοχή των νέων μονάδων καί δραστηριοτήτων χωρίς παραπέρα επιβά

ρυνση του" περιβάλλοντος. 

2.3.1. Πρωτογενής Τομέας 

"Υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές γιά τή μεγαλύτερη ανάπτυξη της 

γεωργικής παραγωγής, δπως καί στό παρελθόν, μέ τήν προϋπόθεση ότι θά 

εκτελεστούν τά απαραίτητα έργα άποστραγγίσεως καί αρδεύσεως. 

Πολύ καλές προοπτικές υπάρχουν επίσης γ ι ά τήν ανάπτυξη τής κτη

νοτροφικής παραγωγής. Μιά απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ανάπτυξη της 

βοοτροφίας είναι ή επέκταση των αρδεύσεων, ή οποία θά επιτρέψει τήν αύ

ξηση τής παραγωγής ζωοτροφών. Στην περίπτωση τής αίγοπροβατοτροφίας, 

μιά βασική προϋπόθεση εΓναι ή βελτίωση των βοσκότοπων, κυρίως στά ορει

νά τής περιφέρειας, καί ή ορθολογική εκμετάλλευση τους. 

Ot προοπτικές γιά τήν ανάπτυξη τής δασικής παραγωγής εϊναι ε π ί 

σης πολύ καλές, μέ τήν προϋπόθεση δτι αφενός θά εξασφαλιστεί ή προσέλ

κυση τοΟ απαραίτητου έργατικαΟ δυναμικσΟ καί αφετέρου θά δημιουργηθεί 

ή απαραίτητη υποδομή. 

2.3.2. Δευτερογενής Τομέας 

*Η κεντρική γεωγραφική θέση τής Θεσσαλίας, ή προοπτική παραπέρα 

αυξήσεως τοΟ όγκου καί τής ποικιλίας των παραγόμενων γεωργικών προϊ

όντων, ή παράδοση πού υπάρχει στό Βόλο σέ μηχανολογικούς κλάδους, ή 
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εξέλιξη τοΟ Βόλου σέ διεθνές κέντρο μεταφορών καί, τέλος, ή uno ίδρυ

ση βιομηχανική περιοχή Λάρισας αποτελούν στοιχεία, πού θά ευνοήσουν 

την παραπέρα βιομηχανική ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Ol προοπτικές εΓναι γενικά καλές γ ιά τους βιομηχανικούς κλά

δους πού έχουν σχέση μέ τον πρωτογενή' τομέα, δπως ot βιομηχανίες τρο

φίμων καί επεξεργασίας γεωργικών πρώτων υλών. Καλές προοπτικές υπάρ

χουν επίσης γ ιά τήν κλωστοϋφαντουργία καί γιά βιομηχανίες γεωργικών 

μηχανημάτων καί εργαλείων. 

2.3.3. Τουρισμός 

"Οσον άφορα τ ί ς δυνατότητες γιά παραπέρα τουριστική ανάπτυξη 

στην περιφέρεια, δύο κατηγορίες περιοχών μπορούμε νά διακρίνουμε. 

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι ήδη αναπτυγμένες περιοχές (Πήλιο, 

Βόρειες Σποράδες εκτός άπό τή Σκιάθο, τά Μετέωρα, τά Τέμπη), πού 

παρουσιάζουν πολλές δυνατότητες γ ι ά μεγαλύτερη ανάπτυξη. Παραπέρα 

τουριστική ανάπτυξη στίς πιό πάνω περιοχές μπορεί νά επιτευχθεί μέ 

τήν κατάλληλη αξιοποίηση τών παραδοσιακών οίκισμών καί τών άλλων του

ριστικών πόρων. Στή δεύτερη κατηγορία υπάγονται ot νέες περιοχές, πού 

δέν έχουν άναπτυχθεΓ ακόμη άλλα πού έχουν αξιόλογες δυνατότητες, δπως 

είναι οι περιοχές Άγιόκαμπσυ καί "Ολύμπου νομσδ Λάρισας, Λίμνη Μέγδο-

βα, 'Ιαματικές Πηγές Σμόκοβου, χωριά 'Αργιθέας νομσΟ Καρδίτσας, πε

ριοχές Περτουλίου καί 'Αοπρσποταμου νομοΟ Τρικάλων. Ή αξιοποίηση τών 

δυνατοτήτων αυτών θά εξαρτηθεί άπό τήν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμ

μάτων υποδομής,μεταφορών καί καταλυμάτων. 

2.4. Πιθανές 'Εξελίξεις στην Περίοδο τοΟ Προγράμματος 

Ό πληθυσμός της περιφέρειας δέν αναμένεται νά μεταβληθεί σημαν

τικά κατά τήν περίοδο τοΟ Προγράμματος. *Η χαμηλή αρνητική τάση τοΟ 

πρόσφατου παρελθόντος αναμένεται νά αντίστροφε Ζ βαθμηδόν σέ μιά χα

μηλή θετική τάση, χωρίς μεγάλη μεταβολή οτό σύνολο τοΟ πληθυομοϋ. 

'Από τήν άλλη μεριά τό εργατικό δυναμικό τη*ς περιφέρειας άναμέ-
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νεται νά αυξηθεί κατά 5.000 άτομα γιά τήν περίοδο του Ι^ρογράμματος. *Η 

προσφορά εργασίας ενδέχεται νά αυξηθεί περισσότερο, σάν αποτέλεσμα της 

απελευθερώσεως εργατικών χεριών άπό τους παραδοσιακούς τομείς, εξαιτίας 

μιας αναμενόμενης αυξήσεως της παραγωγικότητας. 

3. ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Βασικές 'Επιδιώξεις 

Μιά βασική επιδίωξη, δσον άφορα τά μεγάλα αστικά κέντρα της πε

ριφέρειας πού αναπτύχθηκαν μέ ψηλούς ρυθμούς κατά τό πρόσφατο παρελ

θόν, καθώς επίσης καί τά πεδινά γενικότερα, είναι νά δημιουργηθεί η 

κατάλληλη υποδομή, γιά νά καταστήσει τά κέντρα αυτά Ικανά νά φιλοξε

νήσουν επεκτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες. Μέ τόν τρόπο αυτό 

θά διευκολυνθεί ή ταχύτερη ανάπτυξη της περιφέρειας, χωρίς νά επηρεα

στούν σημαντικά τό φυσικό περιβάλλον καί ή ποιότητα ζωής στην περιο

χή. Αυτό είναι επιθυμητό, όχι μόνο άπό τήν άποψη της περιφέρειας, άλ-

\ λά καί άπό τήν άπα|η μιας πιό Ισορροπημένης κατανομές τοΟ πληθυσμού 

?καί τών δραστηριοτήτων σ'ολόκληρη τή χώρα. 

Μιά παράλληλη επιδίωξη εϋναι ή βαθμιαία αποκέντρωση της αναπτύ

ξεως, έξω άπό τό Βόλο καί τή ΛΑριαα, έτσι ώστε νά αποφευχθούν προβλή

ματα συμφορήσεως στά δύο αυτά αστικά κέντρα καί νά βοηθηθεί ή ανάπτυ

ξη της υπόλοιπης περιφέρειας. Μιά άλλη βασική επιδίωξη είναι ή δγ-

καιρη ρύθμιση τών χρήσεων γης, ενόψει τών αντιμαχόμενων ζητήσεων άπό 

πλευράς περισσότερων τσο ενός τομέων αναπτύξεως. Αυτό είναι απαραί

τητο γιά τήν προστασία της γόνιμης γεωργικής γης καί τήν παραπέρα 

υγιή ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Τέλος μιά άλλη βασική επιδίωξη εϋναι ή αξιοποίηση τών περιο

ρισμένων πόρων τών προβληματικών περιοχών της περιφέρειας καί ή βελ

τίωση της υπάρχουσας εκεί υποδομής, ώστε νά βελτιωθεί τό επίπεδο δ ι α 

βιώσεως τών κατοίκων καί νά συγκρατηθεί ή πληθυσμιακή έξοδος. 
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3.2. Είδικότερες 'Επιδιώξεις καί Στόχοι 

Στά πλαίσια τών πιό πάνω βασικών; επιδιώξεων ο£ κυριότερες ε ί δ ι -

κές επιδιώξεις κατά τομέα μπορούν νά συνοψιστούν στά εξής: 
• 
3.2 .1 . Πρωτογενής Τομέας 

Στην πεδινή καί ημιορεινή ζώνη xfÎQ Θεσσαλίας μ ι ά σημαντική επι

δίωξη είναι ή αύξηση τής παραγωγής σκληροο σιταριοο καί κριθαριοο, κα

θώς καί ή αύξηση τής παραγωγής αραβόσιτου, βάμβακα, ζωοτροφών, νωπών 

όπωρών κλπ., οτό βαθμό πού θά τό επιτρέψει ή αύξηση τών αρδευόμενων 

εκτάσεων. 

Μιά παράλληλη επιδίωξη εΓναι ή υιοθέτηση πιό αποτελεσματικών με

θόδων εκμεταλλεύσεως, πού θά επιτρέψουν μιά παραπέρα μείωση του κόστους 

παραγωγής καί θά απαλύνουν τ ί ς εποχιακές στενότητες εργατικών χεριών. 

Μιά άλλη επιδίωξη είναι ή αυξημένη συμμετοχή τών γεωργικών συνε

ταιρισμών, ειδικότερα στά στάδια εμπορίας καί διανομής τών γεωργικών 

προϊόντων, καθώς καί ή προώθηση μορφών συλλογικής δράσεως στό στάδιο 

τής παραγωγής. 

Στό ζωικό τομέα ο£ βασικές επιδιώξεις είναι ή γρήγορη ανάπτυξη 

τής κτηνοτροφίας μεγάλων ζώων, βασισμένη σέ εκσυγχρονισμένες μονάδες 

μεσαίου μεγέθους πού θά λειτουργούν στά πεδινά, καί ή υποστήριξη τής 

αίγοπροβατοτροφίας στά ορεινά καί οτίς προβληματικές περιοχές. 

Στή δασοπονία καί τήν αλιεία σημαντικές επιδιώξεις είναι αφενός 

ή βελτίωση τής υποδομής καί ή προσέλκυση εργατικού" δυναμικού καί αφε

τέρου ή μείωση τής ρυπάνσεως τών αλιευτικών πεδίων καί ή βελτίωση τής 

οργανώσεως καί τών υπηρεσιών αγοράς καί μεταφορον. 

3.2.2. Δευτερογενής, Τσμέας 

Σημαντικές επιδιώξεις οτό δευτερογενή τομέα είναι ή πιό ίσόρ-

ροπη κατανομή τών μεταποιητικών μονάδων οτό χώρο, ή πληρέστερη αξιο

ποίηση τής πρωτογενούς παραγωγής ως πρώτης ύλης γ ι ά βιομηχανική επεξ

εργασία, κατά προτίμηση κοντά στους τόπους παραγωγής, ή ενθάρρυνση τής 

παραπέρα αναπτύξεως τών μηχανολογικών κλάδων οτό Βόλο καί ή υποστήριξη 
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-effe οίκοτεχνίας καί τής καλλιτεχνικής βιοτεχνίας ο τ ί ς προβληματικές πε

ριοχές της περιφέρειας. 

Μιά άλλη σημαντική επιδίωξη ε ί ν α ι ή αύξηση τοΟ άριθμοϋ καί της 

εκτάσεως των βιομηχανικών περιοχών στην περιφέρεια. 

3.2.3. Τουρισμός 

Μιά σημαντική επιδίωξη ε ί ν α ι Ò αποτελεσματικός έλεγχος της παρα

πέρα αναπτύξεως της περιοχής Βόλου-Νέας 'Αγχιάλου, μέ σκοπό την προ

στασία τοο περιβάλλοντος, τήν παρεμπόδιση παράνομης fi ασυμβίβαστης μέ 

την περιοχή οίκιστικής δραστηριότητας κ α ί , γενικότερα, την πρόληψη 6πο-

βααμίσεως της περιοχής, fi οποία δέν ε ί ν α ι μόνο σημαντική σάν τ ο υ ρ ι σ τ ι 

κός πόρος άλλα αποτελεί κ α ί διέξοδο αναψυχής γ ι ά τήν πόλη τοΟ Βόλου. 

"Αλλες επιδιώξεις ε ί ν α ι fi ανάπτυξη τοο τουρισμού στά πλαίσια συν

τηρήσεως των παραδοσιακών οίκιομών στό Πήλιο καί τά νησιά τής περιφέ

ρειας, fi ανάπτυξη τοο χειμερινοϋ τουρισμού, fi προετοιμασία καί εκτέλε

ση προγράμματος γ ι ά τήν τουριστική ανάπτυξη τής ανατολικής ακτής της 

περιφέρειας (περιοχή %Αγισκαμπου μέχρι τό Στόμιο του" ΠηνειοΟ), μέ σκο

πό τήν πρόληψη της υποβαθμίσεως τοο περιβάλλοντος καί τήν εξασφάλιση 

υπηρεσιών ψηλής στάθμης κ α ί , τέλος, fi τουριστική ανάπτυξη ορισμένων 

περιοχών τοο νομοΟ Καρδίτσας, ot οποίες δέν έχουν αξιοποιηθεί αρκετά, 

παρά τό γεγονός ό τ ι διαθέτουν αξιόλογους τουριστικούς πόρους. 

4 . ΜΕΕΡΑ ΠΟΛΓΠΚΗΣ 

Στά πλαίσια τών γενικών καί είδικων επιδιώξεων πού αναφέρθηκαν 

στό προηγούμενο κεφάλαιο, καί μέ βάση τή σύντομη ανάλυση πού άφοροο-

σε τ ά προβλήματα, τ ί ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς καί τ ί ς προοπτικές τής περιφέρειας, 

τά κυριότερα μέτρα πολιτικής γ ι ά τήν προώθηση τής περιφερειακής ανα

πτύξεως κατά τήν περίοδο τοΟ Προγράμματος μποροΟν νά συνοψιστούν στά 

ακόλουθα: 
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4 . 1 . Πρωτογενής Τομέας 

Τά εκτελούμενα αρδευτικά έργα (π.χ. αρδευτικά έργα επιφανειακών 

υδάτων ΤαυρωποΟ, Βηρονερίσυ, Γοργοβίτων καί έργα αναπτύξεως υπόγειων 

υδάτινων πόρων) καί τά στραγγιστικά έργα (Ταουσάνης, Σελλάνων) θά ολο

κληρωθούν. Ot προτεραιότητες σχετικά μέ τά αρδευτικά έργα θά καθορι

στούν μέ βάση τή μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τον υπαρχόντων άρδευτικον 

δικτύων καί της σχετικής υποδομής, ένω ot προτεραιότητες σχετικά μέ 

τά στραγγιστικά έργα θά καθοριστούν μέ βάση τό βαθμό, κατά τόν όποιο 

μπορούν νά εμποδίσουν απώλειες στην παραγωγή καί πλημμύρες. 

'Εκτός άπό τά εκτελούμενα αρδευτικά καί στραγγιστικά έργα θά αρ

χίσουν νά εκτελούνται καί μερικά νέα δργα, γ ιά τά όποια "υπάρχουν με

λέτες (π.χ. αρδευτικό έργο Σοφαδίτου, φράγμα Σμόκοβου καί στραγγιστι

κό έργο Μχταράγκας). 

Ol εξυπηρετήσεις αποθηκεύσεως, εμπορίας καί διανομής, καθώς καί 

ή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, θά επεκταθούν σύμφωνα μέ τά διαθέ

σιμα προγράμματα (π.χ. εργοστάσιο γάλακτος στό Βόλο, σιλό, συσκευα-

στήρια, αποθήκες, σφαγεία κλπ.) . 

"Θά παρασχεθούν κίνητρα γ ιά τήν προώθηση ομαδικών καλλιεργειών, 

ot όποιες συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιοποίηση τοο γεωργικοΟ έξο-

πλισμοΟ, στην προώθηση τής αίγσπροβατοτροφίας σέ ορισμένες περιοχές, 

καί στην προσέλκυση έργατικσΟ δυναμικοΟ στή δασοπονία (π.χ. βελτιω

μένες συνθήκες εργασίας, μόνιμη απασχόληση κλπ.) . 

Θά παρασχβθεΕ υποστήριξη καί βοήθεια γιά τήν επέκταση τον συνε

ταιριστικών δραστηριοτήτων, είδικότερα όσον άφορο την εμπορία, διανο

μή καί μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής. 

Θά δοθεί ή δέουσα προσοχή στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προ

γράμματος γ ι ά τήν ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας οτίς προβληματικές περιο

χές, στά πλαίσια παρόμοιων προσπαθειών σέ άλλες περιφέρειες. 

*Η δασική υποδομή καί είδικότερα τό δασικό οδικό δίκτυο θά επε

κταθεί, κυρίως στίς περιοχές μέ άμεσες προοπτικές αυξήσεως τής δασι-
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κης παραγωγές, καί θά διεξαχθούν εργασίες βελτιώσεως καί αναπτύξεως 

τον δασών. 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

θά ολοκληρωθούν ot βιομηχανικές περιοχές Βόλου καί Λάρισας/ θά 

δημιουργηθεί ή απαραίτητη υποδομή γιά τήν υποστήριξη τους, ένω στη" 

Δυτική Θεσσαλία θά δημιουργηθούν νέες διευκολύνσεις, σέ μικρότερη κλί

μακα, πού θά βοηθήσουν τήν αποκέντρωση των βιομηχανικών δραστηριοτή

των 6&1) άπό τό Βόλο καί τή Λάρισα. 

Θά εξεταστεί προσεκτικά ή σκοπιμότητα δημιουργίας βιομηχανικής 

περιοχής στον * Αλμυρό, σχεδιασμένης γιά τήν υποδοχή μεγάλων μονάδων 

όχλούσας βιομηχανίας κ α ί , παράλληλα, θά εξεταστούν οί αναγκαίες προϋ

ποθέσεις γιά τήν πρόληψη ρυπάνσεως τοΟ ΠαγασητικσΟ. 

Στά πλαίσια των προγραμμάτων αναπτύξεως τον προβληματικών περιο

χών θά συνταχθούν καί θά εφαρμοστούν άπό τόν ECMMEX προγράμματα γ ι ά 

τήν ανάπτυξη της οίκοτεχνίας καί τής καλλιτεχνικής βιοτεχνίας. 

4 .3 . Τουρισμός 

Τά κίνητρα τουριστικής αναπτύξεως θά κλιμακωθούν σύμφωνα μέ τό 

βαθμό αναπτύξεως καί τ ί ς δυνατότητες των διάφορων περιοχών (χαμηλά 

γ ι ά τή Σκιάθο, μέτρια γ ι ά τά άλλα νησιά, τήν περιοχή ΒΟλου-Μέας 'Αγ

χιάλου, Μετεώρω\^Καλαμπάκας, ακτής %Αγιόκαμπου, ψηλά γ ιά τ ί ς προβλη

ματικές περιοχές καί πολύ ψηλά γιά τους παραδοσιακούς οίκισμούς). 

Θά δημιουργηθεί τουριστική υποδομή καί θά αναληφθούν εργασίες 

προστασίας καί διατηρήσεως τοΟ φυσικοΟ καί οίκιοτικοΟ περιβάλλοντος 

στίς ορεινές τουριστικές περιοχές της περιφέρειας, όπως οτό Πήλιο, 

στά βορεινά της Λάρισας καί στίς αντίστοιχες περιοχές τών νομών Τρι

κάλων καί Καρδίτσας. 

Θά δημιουργηθούν οργανωμένες τουριστικές ακτές σέ περιοχές ψη

λής ζητήσεως ("Αγιος Γιάννης Πηλίου, Βόλος-Νέα Αγχίαλος). 
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4.4. "Αλλοι Τομείς 

ed αναληφθεί σοβαρή προσπάθεια γιά τήν επέκταση τον κρατικού 

νοσοκομείων στην περιφέρεια καί είδικότερα γιά τή δημιουργία μεγάλων 

καί άρτια εξοπλισμένων νοοΌκομειακων μονάδων στά μεγάλα αστικά κέντρα. 

θά προετοιμαστούν χωροταξικά σχέδια καί σχέδια χρήσεων γης, ε ί -

δικότερα γιά περιοχές μέ ανταγωνιζόμενες δυνητικές χρήσεις γης. 

4.5. 'Υποδομή 

*Η κατασκευή δικτύων αποχετεύσεως καί εγκαταστάσεων καθαρισμού" 

των λυμάτων στό Βόλο, τή Λάρισα, τά Τρίκαλα καί τήν Καρδίτσα και η 

κατασκευή δικτύων υδρεύσεως, είδικότερα στά Ίρίκαλα καί* τήν Καρδί

τσα, θά αποτελέσουν θέματα ύψιστης προτεραιότητας. Τ& π ιό πάνω έργα 

θά σχεδιαστούν έτσι, ώστε νά εντάσσονται σέ δνα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαθέσεως των λυμάτων τοΟ Θεσσαλικού κάμπου. "Ενα κατάλληλο σύστημα 

γιά την παρακολούθηση καί τον έλεγχο της ρυπάνσεως τοΟ αέρα και τον 

υδάτων θά εγκατασταθεί στην περιφέρεια. 

*Ως προς τ ί ς μεταφορές, θέμα πρώτης προτεραιότηταε αποτελεί ή 

ολοκλήρωση των περιφερειακών συνδέσεων μέ τήν "Ηπειρο (Ίρίκαλα-"Αρτα) 

καί τή Δυτική ηπειρωτική *Ελλάδα (Καρδίτσα-Αγρίνιο). "Αλλα σημαντι

κά έργα άφοροΟν τήν οδική καί σιδηροδρομική προσπέλαση προς τό λιμά

νι τοΟ Βόλου καί επιπλέον τή σύνδεση τοΟ σιδηροδρομικοΟ πορθμείου 

τσΟ Βόλου μέ άλλα λιμάνια, τήν παρακαμπτήρια της Λάρισας, καθώς καί 

τή βελτίωση τοΟ οδικού δικτύου της πόλεως (μιά δεύτερη γέφυρα στον 

Πηνειό), τήν αποπεράτωση τοΟ δρόμου Λάρισας-Καρδίτσας, τήν κατασκευή 

δρόμων γιά ενδοπεριφερειακές συνδέσεις καί ίδιαίτερα γ ι ά τή σύνδεση 

της περιφέρειας μέ τ ί ς ορεινές περιοχές των νομών Λάρισας, Καρδίτσας 

καί Ίρικάλων, τή βελτίωση της συνδέσεως Ααρισας-Ίρικάλων καί έναν 

αριθμό άλλων ενδοπεριφερειακών «χινδέσεων. 

"Οσον όχρορδ τ ί ς θαλάσσιες καί εναέριες μεταφορές, έργα υποδο

μής γιά τά λιμάνια τσΟ Βόλου καί της Σκιάθου καί τά αεροδρόμια των 

τουριστικών νησιών άποτελσΟν θέματα πρώτης προτεραιότητας. 
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Ε . ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μονάδα Περι-
μετρή- φέρεια 
σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

ΦΥΣΙΚΟΙ IDPOI 

Συνολική έκταση 

"Εκταση γεωργικής γης 

Δυ5ρ9ρωση γεωργικής γής 
Πεδινή 

'Ημιορεινή 
'Ορεινή 

Σύνολο 

'Αρδευόμενη έκταση ώς % οτό σύν
ολο της καλλιεργούμενης: 1977 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χλμ. 9.546 

2.563 

61,6 
23,6 
14,8 

100,0 

131.990 

38.564 

55,5 
25,1 
19,4 

100,0 

7,23 

6,7 

34,8 26,0 

Πληθυσμός: 1977 

Μεταβολή πληθυσμού: 1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 1977 

Ποσοστό άστικσποιήσεως: 1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

'Εργατικό δυναμικό: 1971 

'Απασχόληση: 1971 

Σύνθεση απασχολήσεως: 1977 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χιλ. 
II 

II 

% 

άτομα 
χλμΤΖ 

% 
II 

χ ι λ . 
II 

% 
II 

II 

II 

393 

-94,3 
-22,5 

-2,02 
-0,90 

41,5 

29 
31 

169 

162 

58,1 
16,2 
25,7 

100,0 

9.268 

380 
500 

0,44 
0,90 

70,8 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

4,24 

5,2 

5,2 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

'Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολές 
ΑΠΠ ( τ ι μ έ ς 1970): 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ιμές) : 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΪΜΕΡΙΑΣ 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

έκ.δρχ. 
II 

% 

% 
II 

II 

Περι
φ έ ρ ε ι α 

8.951 
11.445 

3,57 

40,3 
24,4 
35,3 

100,0 

Χώρα 

258.000. 
370.583 

5,31 

1*6,8 
31,4 
51,8 

100,0 

Περιφέρεια 
ως % στή 

χώρα 

3,5 
3,1 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τιμές) : 1977 δρχ. 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τιμές) : 1970-77 

Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γιά οΐ,κια-
κή χρήση: 1970 

1977 

'Οχήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 

1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

71.100 

18,8 

91.335 

17,6 

KWH 

77,9 

79 
245 

25,6 
83,3 

51 
175 

226 
448 

45,5 
125,0 

120 
245 

35,0 
54,6 

56,3 
60,7 

42,5 
71,4 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. 'Εξελίξεις^ Προβλήματα και_*.Αδυναμίες 

2.1.1. Γενικά 

'Αποτέλεσμα τής έντονης εσωτερικής καί εξωτερικής μεταναστεύ-

σεως στην περίοδο 1961-1971 ήταν, ή 'Ανατολική Μακεδονία νά χάσει 

μεγαλύτερο μέρος τσο πληθυσμού της άπό δλες τ ι ς άλλες περιφέρειες. 

Οι συνέπειες ήταν 6διαίτερα δυσμενείς γ ιά τ ι ς ορεινές και προβλη

ματικές περιοχές, σέ πολλές άπό τ ι ς όποιες ή δημογραφική αποψίλωση 

καί ή γήρανση του" πληθυσμού υποβίβασαν τή φυσική του κίνηση σέ αρ

νητικά επίπεδα. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε καί σέ άλλες πε

ριοχές, ή έκταση του όμως στην 'Ανατολική Μακεδονία φαίνεται ότι 

ήταν μεγαλύτερη. 

"Αν καί οί πολύ πρόσφατες εξελίξεις παρουσιάζονται ευνοϊκότε

ρες μέ σημαντική παλιννόστηση, φαίνεται ότι σέ ορισμένα τουλάχιστον 

τμήματα τη*ς περιφέρειας (ορεινή περιοχή νομοΟ Δράμας καί περιοχή 

Λεκάνης νομού Καβάλας) ή τάση γ ι ά μείωση τσο πληθυσμοΟ συνεχίζεται 

ακόμη. 

"Οπως γίνεται φανερό άπό τά βασικά στοιχεία πού δίνονται πιό 

πάνω, οί φυσικοί πόροι τής περιφέρειας καί ιδίως ή γεωργική γή* ε ί 

ναι συγκριτικά άφθονοι καί οί αρδευόμενες εκτάσεις, σέ σχέση μέ 

πολλές άλλες περιφέρειες, εκτεταμένες. "Ετσι άπό μ ι ά πρώτη όψη ή 

συγκριτικά μεγάλη έξοδος πληθυσμού άπό τήν περιφέρεια φαίνεται ανε

ξήγητη. "Ωστόσο ή μεγάλη μετανάστευση μπορεΓ νά αποδοθεΓ ένμέρει 

στην υποχώρηση μιας άπό τ ι ς κυριότερες δραστηριότητες πού στήριξαν 

τήν οίκσνομία τής περιφέρειας στό παρελθόν, δηλαδή τής παραγωγής 

καί τής επεξεργασίας φύλλων κάπνων ανατολικού' τύπου. Καί ot δύο 

αυτές δραστηριότητες ήταν εντάσεως εργασίας καί άποσχολουσαν ση

μαντικό αριθμό ατόμων τόσο στην·· ύπαιθρο όσο καί στην πόλη τής Καβά

λας, πού ήταν τό κέντρο τής δραστηριότητας αυτής. *Η παραγωγή κα

πνών ανατολικού τύπου στην περιοχή έπεφτε μέ γρήγορο ρυθμό, ίδίως 
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μετά τό 1966, λόγω των χαμηλών τιμών, τοο μικρού κλήρου καί τοο γε

γονότος ότι ή παραγωγή αυτή ήταν μιά αρκετά εξειδικευμένη καλλιέρ

γεια, καί παρουσιάστηκε αδυναμία άμεσης προσαρμογής προς άλλες καλ

λιέργειες ένώ ή απασχόληση στην επεξεργασία φύλλων καπνού1 στην Κα

βάλα υποχώρησε λόγω μειώσεως τής παραγωγής αλλά καί λόγω τής έκμη-

χανίσεως. *Η δημιουργία μερικών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην 

περιοχή (φωσφορικά λιπάσματα στην Καβάλα, χαρτοποιία στή Δράμα, ζά

χαρη στίς Σέρρες κλπ.) κάλυψε ένα μέρος από τό κενό πού άφησε ή πα

ραγωγή καί ή επεξεργασία τοο καπνού', χωρίς όμως νά τό αναπληρώσει 

απόλυτα. 

'Εξάλλου στον αγροτικό τομέα ή γρήγορη αύξηση τών αρδευόμενων 

εκτάσεων καί ot συγκριτικά πλούσιοι εδαφικοί πόροι δέν μπόρεσαν νά 

υποκαταστήσουν αμέσως τήν απώλεια απασχολήσεως από τήν παραγωγή κα-

πνοο, πού απαιτεί πολλαπλάσια ημερομίσθια ανά στρέμμα σέ σύγκριση 

μέ οποιαδήποτε σχεδόν άλλη καλλιέργεια. 'Από τήν άλλη πλευρά ή πα

ραγωγή αποδοτικών καλλιεργειών, όπως είναι, τά οπωροκηπευτικά, δέν 

αναπτύχθηκε επαρκώς, λόγω τής συγκριτικά μεγάλης αποστάσεως τής πε

ριφέρειας από τά μεγάλα καταναλωτικά κέντρα. "Ετσι ή αγροτική παρα

γωγή στράφηκε σέ προϊόντα πού απολαμβάνουν τιμές ασφαλείας, τά όποια, 

όμως, αντίθετα μέ τόν καπνό, είναι περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου 

καί γης παρά εντάσεως εργασίας. Αυτό οδήγησε σέ σχετικά γρήγορη καί 

μεγάλη απελευθέρωση εργατικών χεριών από τή γεωργία, πού κατευθύνθη

καν προς τή μετανάστευση λόγω ελλείψεως άλλων ευκαιριών απασχολήσεως. 

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά τομέα, τά βασικά προβλήματα καί 

οι αδυναμίες πού αντιμετωπίζονται, καθώς καί τά πιό σημαντικά εμπό

δια στην επιτάχυνση τής αναπτύξεως στην περιφέρεια, συνοψίζονται πιό 

κάτω. 

2.1.2. Απασχόληση 

"Αν καί δέν είναι διαθέσιμα επαρκή στατιστικά δεδομένα,όλες 

οι ενδείξεις πείθουν, ό τ ι ή ανοιχτή ανεργία στην περιφέρεια είναι 

συγκριτικά μεγαλύτερη από δ,τι σέ μερικές τουλάχιστον άπό τ ί ς άλλες 
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περιφέρειες. Πάντως ot αυξανόμενες διαστάσεις της* λόγω καί τής ση

μαντικής παλιννοστήσεως πού παρατηρείται τελευταΤα, δέν φαίνεται νά 

έχουν ξεπεράσει τά όρια πού θεωρούνται γενικά ανεκτά. 

Στον αγροτικό τομέα ή εποχικότητα στην απασχόληση, σέ cnjvòuaouó 

μέ τό μικρό μέγεθος τοΰ κλήρου, δημιουργεί σοβαρή υποαπασχόληση. Άπό 

τά διαθέσιμα στοιχεία είναι φανερό, ότι èva πολύ σημαντικό ποσοστό α

πό αυτούς πού απασχολούνται στη" γεωργία πραγματοποίησαν κατά την περί

οδο 1977-1978, στον τομέα αυτό, λιγότερα από 140 ημερομίσθια τό χρόνο. 

Είναι όμως επίσης φανερό από τά στοιχεία πού υπάρχουν, ότι πολλοί άπό 

τους απασχολουμένους στή γεωργία έχουν μερική απασχόληση καί σέ άλλες 

δραστηριότητες. "Αν καί μέ βάση τά διαθέσιμα στοιχεεα, μιά ποσοτική 

εκτίμηση δέν είναι δυνατή, άπό τ ί ς ενδείξεις πού υπάρχουν φαίνεται πο-

λΑ πιθανό, ότι ή έκταση τής ύποαπασχολήσεως στίς αγροτικές περιοχές, 

καί εΙδικότερα στίς προβληματικές, είναι πολύ σημαντική. 

2 .1 .3. Πρωτογενής Τομέας 

Παρά τό γεγονός ότι τό ποσό των αγροτικών πόρων, κατά απασχολού

μενο στή γεωργία, είναι σχετικά μεγάλο, ή παραγωγικότητα στον τομέα 

είναι κάτω τοο μέσου όρου της χώρας λόγω, κυρίως, τής διαρθρώσεως τών 

καλλιεργειών (έκτατικές καλλιέργειες). 'Εντούτοις τά τελευταϊα χρόνια 

στή σύνθεση τής παραγωγής σημειώθηκε σημαντική μεταβολή, μέ αύξηση 

τής συμμετοχής ορισμένων καλλιεργειών, όπως ζαχαρότευτλα, βιομηχανική 

ντομάτα, κτηνοτροφικά, δημητριακά, ξηροί καρποί κλπ. καί αντίστοιχη 

μείωση της παραγωγής τοο μαλακοΟ σιταριού, τοο βαμβακιού καί πολύ πε

ρισσότερο τοΟ καπνού. Πρέπει όμως νά παρατηρηθεΙΓ,πώς κατά τά τελευ

ταία τρία χρόνια παρουσιάστηκε μιά ανάκαμψη τής παραγωγής τοο καπνού, 

λόγω τής ευνοϊκής μεταβολής τών συνθηκών αγοράς τοο προϊόντος αυτού. 

'Αναφορικά μέ τήν κτηνοτροφία, τόσο ή προβατοτροφία όσο καί ή 

αίγστροφία έχουν αναπτυχθεί τά τελευταία χρόνια σημαντικά. 'Επίσης α

νάπτυξη παρουσίασε καί ή βοστροφία, άλλα σέ μικρότερη έκταση. Παράλ

ληλα μέ τ ί ς π ιό πάνω εξελίξεις, έχει έπιτευχθεϊ σημαντική βελτίωση τής 

"φυλής" τοο ζωικού κεφαλαίου. 
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'Εκτός άπό τ ί ς γενικότερες αδυναμίες καί τά προβλήματα πού εμφα

νίζονται στον αγροτικό τομέα σέ όλες τ ί ς περιφέρειες (μικρός καί πο-

λυτεμαχιομένος κλήρος, περιορισμένη συνεταιριστική δραστηριότητα, δυ

σχέρειες στην εμπορία, διανομή κλπ.), είδικότερα προβλήματα στην περι

φέρεια αποτελούν ή έλλειψη αποθηκευτικοί χώρων, ξηραντηρίων, ψυκτικών 

χώρων καί αγορών μέ ικανοποιητική οργάνωση, μέ αποτέλεσμα να περιορί

ζεται ή κερδοφόρος αξιοποίηση τής παραγωγής, ίδίως έκεΐ όπου, λόγω τής 

φύσεως τοΟ προϊόντος καί τής αποστάσεως άπό τ ί ς διάφορες αγορές, ή με

ταφορά των προϊόντων σέ μεγάλες αποστάσεις είναι δυσχερής καί δαπανηρή. 

Μιά άλλη, επίσης σοβαρή, αδυναμία είναι ή έλλειψη υποδομής γιά την α

ξιοποίηση των υποπροϊόντων, είδικότερα στην κτηνοτροφία (έλλειψη σύγ

χρονου βιομηχανικού σφαγείου). 

Στην κτηνοτροφία, έξαλλου, περιοριστικό παράγοντα γιά τήν ανά

πτυξη άποτελεϊ ή αδυναμία εξευρέσεως προσωπικού', λόγω τής εξόδου των 

κτηνοτρόφων άπό τόν κλάδο, καί τό ελλιπές σύστημα εκμεταλλεύσεως των 

βοσκότοπων. 

*Η εκμετάλλευση τοΟ δασικού πλούτου, πού είναι ίδιαίτερα σημαντι

κός στην περιφέρεια, είναι πολύ χαμηλότερη άπό τ ί ς δυνατότητες πού υ 

πάρχουν, λόγω ελλείψεως υποδομής καί, είδικότερα, λόγω ελλείψεως δασι

κών δρόμων καί τεχνικών μέσων γιά τή βελτίωση τοΟ επιπέδου ζωής των 

απασχολουμένων οτά δάση (όπως οίκιομοί καί ίατρική αρωγή). 

Τέλος, μολονότι ή περιοχή έχει ένα άπό τά πλουσιότερα αλιευτικά 

πεδία τής χώρας, ή αλιεία έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη κυρίως λόγω 

ελλείψεως ενός σύγχρονου εργοστασίου ίχθυηρων γ ι ά τήν αξιοποίηση τών 

αλιευμάτων, καθώς καί αδυναμιών πού παρουσιάζονται στην υποδομή,καί 

απουσίας σύγχρονου μηχανικού εξοπλισμού. 

2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

Παρά τήν ταχύρρυομη ανάπτυξη τής παραγωγής του δευτερογενούς το

μέα στην περιφέρε ια,τά τελευταία χρόνια δεν φαίνεται νά δημιουργήθηκαν 

πολλές νέες θέσεις απασχολήσεως στον τομέα αυτό, λόγω παράλληλης γρήγο-
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ρης αυξήσεως της παραγωγικότητας. Αυτό οφείλεται στό είδος τών βιο

μηχανικών μονάδων πού ίδρύθηκαν στην περιοχή, οί οποϋες ήταν μεγάλες 

μονάδες εντάσεως κεφαλαίου καί δέν ήταν σέ θέση νά δημιουργήσουν τόν 

ανάλογο αριθμό θέσεων απασχολήσεως, γιά νά απορροφηθούν ο£ άνεργοι 

πού προήλθαν άπό τή μείωση τη*ς απασχολήσεως στον κλάδο επεξεργασίας 

καπνού ò οποίος,όπως είπώθηκε,υπέστη κατακόρυφη πτώση. 

4Η εκκρεμότητα στή νομική ρύθμιση τοΟ θέματος τον βιομηχανικών 

περιοχών στην περιφέρεια φαίνεται ότι ήταν iva σημαντικό εμπόδιο στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων άπό τόν ίδιωτικό τομέα τ ά τελευταία τρία 

χρόνια. Παράλληλα ή ανάπτυξη της μεταποιήσεως εμποδίστηκε καί άπό 

τήν έλλειψη ύποίαμής, όπως αποχετεύσεως γ ιά τή διάθεση τών βιομηχα

νικών λυμάτων γιά τήν προστασία του περιβάλλοντος άπό τή ρύπανση. Τό 

τελευταίο αυτό δημιούργησε μιαν αρνητική στάση του" πληθυσμού" σχετικά 

μέ τή βιομηχανική ανάπτυξη στην περιφέρεια. 

Μιά γενικότερη αδυναμία, αναφορικά μέ τήν ανάπτυξη τοΟ βιομηχα

νικού τομέα στην περιφέρεια, είναι ίσως τό γεγονός ό τ ι , μέ εξαίρεση 

τ ί ς μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, πού αναφέρθηκαν π ι ό πάνω, δέν υπάρ

χουν πολλές μικρομεσαίες μονάδες πού νά βασίζονται σέ τοπικές πρωτο

βουλίες, γ ι ά νά δημιουργήσουν μέ τή σειρά τους υπόβαθρο γ ιά παραπέρα 

ικανοποιητική ανάπτυξη του τομέα. 

2 .1 .5 . Τουρισμός 

Τό μερίδιο τής περιφέρειας στό σύνολο τών διανυκτερεύσεων σέ 

δλη τή χώρα είναι πολύ χαμηλό (2%), καί ή συμμετοχή τών ξένων τουρι

στών στην τουριστική κίνηση είναι επίσης σχετικά χαμηλή. Σημαντικές 

τουριστικές περιοχές είναι τό δυτικό τμήμα τής παραλίας τοΟ νομοο Κα

βάλας καί ή Θάσος. 

Ti καταλύματα είναι καί αυτά σχετικά χαμηλοΟ επιπέδου. Τό 55% 

τών ξενοδοχειακών κλινών είναι Γ ή κατώτερης κατηγορίας. 

"Η ρύπανση της θάλασσας του κόλπου τής Καβάλας καί ή άπογραμμά-

τιστη οικοδομική ανάπτυξη της δυτικής τουριστικής πλευράς ττις κινδυ-
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νεύει νά υποβαθμίσει τήν ποιότητα τοο τουρισμού, κυρίως λόγω έλλεί-

φεως αποχετεύσεων καί βιολογικού καθαρισμού τών λυμάτων, πράγμα πού 

περιορίζει τ ί ς δυνατότητες γιά παραπέρα ανάπτυξη τοο κλάδου στην πε

ριφέρεια. 

2.1.6. Μεταφορές 

"Αν λάβουμε υπόψη ττίν κίνηση πού υπάρχει καί τ ί ς μελλοντικές ανά

γκες πού προβλέπεται νά δημιουργηθούν, ή κατάσταση στίς οδικές συνδέ

σεις (Θεσοαλσνίκη-Σέρρες-Πίρομαχώ\«ς-Σύνορα, Σέρρες-Δράμα, 'Αμφίπολη-

Καβάλα καί Ροδόπη-Πετρίτσι) δέν είναι ικανοποιητική. 'Επίσης δέν υπάρ

χει οδική σύνδεση τών Σερρών μέ την 'Εγνατία. 'Εκτός άπό τά φτωχιά γ ε 

ωμετρικά χαρακτηριστικά ενός μεγάλου μέρους τοο εθνικού" δικτύου στην 

περιφέρεια, ή υφιστάμενη χάραξη δημιουργεί πρόσθετα κυκλοφοριακά προ

βλήματα οτά αστικά κέντρα καί ίδιαίτερα στην Καβάλα καί τη" Δράμα, λόγω 

της ελλείψεως παρακαμπτηρίων. 'Ελλείψεις καί ανεπάρκειες υπάρχουν επί

σης σέ πολύ μεγάλη έκταση στό σύστημα τών επαρχιακών δρόμων της περι

φέρειας καί ειδικότερα στην προβληματική περιοχή τοο Κάτω Νευροκοπίου. 

Στίς σιδηροδρομικές μεταφορές, πέρα από τά προβλήματα πού παρα

τηρούνται καί στό δίκτυο της υπόλοιπης χώρας, σημαντική έλλειψη ε ί ν α ι , 

ότι δέν υπάρχει σύνδεση της βιομηχανικής περιοχής τής Νέας Καρβάλης 

τοϋ νομού Καβάλας μέ τό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Στίς αεροπορικές μεταφορές τό αεροδρόμιο της Καβάλας παρουσιάζει 

προβλήματα, πού οφείλονται περισσότερο στή θέση του καί τ ί ς περιορισμέ

νες δυνατότητες παραπέρα αναπτύξεως του. 

Στίς θαλάσσιες μεταφορές,ή κατάσταση στά δυό κυριότερα λιμάνια 

τής περιφέρειας - Καβάλας καί 'Αμφιπόλεως - δέν θεωρεΓται ίκανοποιητι-

κή. 'Ιδιαίτερα στην Καβάλα τό υφιστάμενο λιμάνι - πού μέ δυσκολία επαρ

κεί γ ι ά την ικανοποίηση των αναγκών πού υπάρχουν - δέν έχει δυνατότητες 

παραπέρα αναπτύξεως. 
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2.1.7. 'Αστική 'Υποδομή 

*Η έλλειψη αστικής ύποδομΡ|ς, ίδίως στην Καβάλα, αλλά καί στά 

άλλα αστικά κέντρα -effe περιφέρειας, όχι μόνο υποβιβάζει τήν ποιότη

τα της Staffe τών κατοίκων;,, αλλά άποτελεΓ σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη. 

Τά πιό επιτακτικό πρόβλημα είναι ή έλλειψη αποχετευτικού" δικτύ

ου καί βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην Καβάλα πού ενόψει τσΟ μεγέ

θους της χαί τη*ς βιομηχανικής συγκεντρώσεως πού υπάρχει σ'αύτήν, προ-

καλεΐ μόλυνση τσΟ κόλπου της σέ επικίνδυνο βαθμό. 

*Η ρύπανση αυτή, έκτος από τυ ότι αποτελεί αντικίνητρο γιά του

ριστική ανάπτυξη στην κατά τά άλλα ελκυστική περιοχή,άποτελεΓ επίσης 

ένα εμπόδιο γιά τήν εκβιομηχάνιση. "Οπως ήδη αναφέρθηκε δημιουργεί 

πιέσεις από τήν κοινή γνώμη πού αντιδρά στην ίδρυση πρόσθετων βιομη

χανικών μονάδων καί είδικότερα μεγάλων συγκροτημάτων, τά οποία προ

καλούν καί τή μεγαλύτερη ρύπανση. 

Σοβαρές ελλείψεις παρουσιάζονται επίσης στο σύστημα υδρεύσεως 

στην περιοχή (εμφανώς στίς Σέρρες) είτε γιατί ή παρεχόμενη ποσότητα 

νερού είναι ανεπαρκής, είτε γιατί ολόκληρο τό σύστημα υδρεύσεως χρει

άζεται εκσυγχρονισμό ή καί τά δύο. 

2.1.8. Συλλογικές 'Υπηρεσίες 

Στον τομέα των συλλογικών υπηρεσιών, έκτος από τίς ελλείψεις 

πού παρατηρούνται στό σύνολο της χώρας, ίδιαίτερα έντονα είναι τά σχε

τικά προβλήματα περιθάλψεως στίς αγροτικές καί στίς προβληματικές πε

ριοχές. Αυτό οφείλεται ένμέρει στην έλλειψη κατάλληλου προσωπικού 

καί εξοπλισμού στίς αγροτικές περιοχές καί ένμέρει στίς ελλείψεις 

τσΟ συγκοινωνιακού δικτύου, οί οποίες επιμηκύνουν τίς χρσνοαπαστάσεις 

ανάμεσα στίς προβληματικές περιοχές καί στην Καβάλα πού συγκριτικά 

Φαίνεται νά είναι καλά εξοπλισμένη από άποψη προσωπικού καί νοσοκομείων. 

2.1.9. Προβληματικές Περιοχές 

Τά βόρεια τμήματα των νομών Δράμας καί Σερρών καί ή περιοχή τής 

Λεκάνης τσο νομού Καβάλας υποφέρουν από χαμηλό επίπεδο διαβιώσεως ,άπό 
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έλλειψη απαραίτητης φυσικής καί κοινωνικής υποδομής καί άπό ταχεία 

απώλεια πληθυσμού. Μιά σπουδαία διαφορά των περιοχών αυτών άπό τ ί ς 

άλλες προβληματικές περιοχές τής χώρας ε ίναι , ότι ή έκταση τοΟ προ

βλήματος έδώ δέν μπορεΓ νά δικαιολογηθεί: πλήρως άπό τήν έλλειψη πλου

τοπαραγωγικών πηγών, δεδομένου ότι υπάρχει άφθονος δασικός πλούτος 

αλλά καί σημαντικοί λειμώνες. "Ετσι τό πρόβλημα προέρχεται μάλλον ά 

πό τήν έλλειψη υποδομής άλλα καί άπό γενικότερους κοινωνικούς καί o t -

κσνομικούς λόγους, πού συνδέονται μέ τήν έντονη τάση γ ιά μετανάστευση. 

2.2. 'Η_ Πολιτική γιά,, τήν_'Ανάπτυ^η_τής Περιφέρειας καί τά 

'Αποτελέσματα^ της 

Στον τομέα τής γενικότερης υποδομής βασικά αναπτυξιακά έργα, τά 

οποία έχουν εκτελέστε C ή βρίσκονται στό* στάδιο τής εκτελέσεως καί τά 

οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη τής περιφέρειας, είναι τό 

τμήμα τής 'Εγνατίας οδού, πού διασχίζει τήν περιφέρεια, ή νέα χάραξη 

τοο δρόμου Θεσσαλσνίκης-Σερρών, τό νέο αεροδρόμιο Χρυσουπόλεως-Καβάλας 

καί τά εγγειοβελτιωτικά έργα στίς πεδιάδες Σερρών καί Δράμας. 

Στή γεωργία ή πολιτική πού εφαρμόστηκε άπέβλεψε στην αύξηση τών 

αρδευόμενων εκτάσεων καί στή βαθμιαία μεταβολή στή σύνθεση τών καλλι

εργειών, μέ έμφαση στίς πχό ανταγωνιστικές καλλιέργειες (ζαχαρότευτλα, 

βιομηχανική ντομάτα, κηπευτικά, κτηνοτροφικά, δημητριακά, δενδροκομι

κά) . Στην κτηνοτροφία βασική κατεύθυνση ήταν ή αύξηση τής παραγωγής 

καί ή βαθμιαία αύξηση τής συμμετοχής τών βελτιωμένων φυλών ζώων στό 

ζωικό κεφάλαιο. 

Γενικά μπορεΓ νά είπωθεΓ, ότι ή πολιτική γ ιά τή φυτική .παραγωγή 

υπήρξε αρκετά αποτελεσματική, αντίθετα ιιέ τήν κτηνοτροφία, όπου ή άσκη

ση πολιτικής χαμηλών τιμών κρέατος, είδικά τών ερυθρών κρεάτων, γ ι ά 

λόγους καταπολεμήσεως τοο πληθωρισμού αποθάρρυνε τήν ανάπτυξη τ η ς , ί δ ί -

ως στον κλάδο τής βοοτροφίας, ή οποία καί έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 

στην περιοχή. 'Επίσης ή επιδότηση τών είσαγόμενων ζωοτροφών οδήγησε σέ 

μείωση τής αντίστοιχης εγχώριας παραγωγής καί απόκοψε τήν κτηνοτροφική 
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δραστηριότητα άπό την παράλληλη παραγωγή τών τροφών αυτών άπό τή 

γεωργία. 

Στο δευτερογενή τομέα ή 'Ανατολική Μακεδονία στό σύνολο της έ

χει υπαχθεί στή Δ περιοχή κινήτρων περιφερειακής αναπτύξεως, ενω 

μόλις πρόσρατα ot παραμεθόριας'περιοχές της, σέ βάθος 20 χλμ. άπό τά 

σύνορα, έχουν υπαχθεί στή Ε περιοχή, πού είναι καί ή π ι ο ευνοούμενη 

από πλευράς κινήτρων. 'Εξάλλου, εκτός άπό τ ί ς καθυστερήυεις στή»; ολο

κλήρωση των έργων υποδομής, κάποια πρόοδος σημειώθηκε καί στην προώ

θηση τής δημιουργίας βιομηχανικών περιοχών. * Ωστόσο ή σχετική μέχρι 

σήμερα πολιτική δέν ήταν αρκετά αποτελεσματική γιά τήν προώθηση τής 

βιομηχανικής αναπτύξεως οτήν περιφέρεια. 

*Η τουριστική ανάπτυξη, όπως αναφέρεται καί π ι ό πάνω, περιορί

στηκε στό νομό Καβάλας» όπου καί σημειώθηκε στό πρόσφατο παρελθόν πο

λύ φηλός ρυθμός αυξήσεως τών ξενοδοχειακών κλινών. Τά κίνητρα τής 

περιοχής Γ πού δόθηκαν οτά άλλα μέρη τής περιφέρειας γ ι ά τουριστική 

ανάπτυξη δέν άπέδοσαν καρπούς. Αυτό οφείλεται κ»ρίως στό γεγονός, 

ότι οι περιοχές αυτές δέν έχουν αξιόλογο συγκριτικό πλεονέκτημα άπό 

άπσ|τι τουριστικής αναπτύξεως. 

2 · 3 · Δυνατότητες καί Προοπτικές 

Στην περιφέρεια παρουσιάζονται αξιόλογες δυνατότητες παραπέρα 

αναπτύξεως σέ όλους τους βασικούς τομεϋς. Λόγω, όμως, τής πρόσφατης 

Ιστορίας τής περιοχής καί των προβλημάτων πού σήμερα αντιμετωπίζει,ή 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων αότων προϋποθέτει έντονη καί συνδυασμένη 

προσπάθεια γ ι ά τή βελτίωση τής υποδομής καί γιά τήν προσέλκυση έκεΓ 

νέων δραστηριοτήτων. 

2 . 3 . 1 . Πρωτογενής Τομέας 

*Η συνεχής αΰξηση τών αρδευόμενων εκτάσεων, ή συνέχιση τής ανα

διαρθρώσεως τών καλλιεργειών καί ή σταδιακή υλοποίηση τών προγραμμά

των αναδασμού τής γή*ς θά καταστήσουν δυνατή τήν παραπέρα αύξηση τοΟ 

προϊόντος τοϋ τομέα. 
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'Ιδιαίτερα καλές εμφανίζονται οι προοπτικές γιά τήν αύξηση τής 

κτηνοτροφικής παραγωγής, καί είδικότερα τής βοοτροφίας καί τών λευ

κών κρεάτων, μετά την επέκταση καί στην 'Ελλάδα τοο κοινοτικοΟ συ

στήματος οργανώσεως της αγοράς ζωσκομικών προϊόντων μέσα στα πλαίσια 

της Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής. Προς τήν κατεύθυνση αυτή σημαντικό 

ρόλο θα παίΕουν τόσο ή αξιοποίηση τών βοσκότοπων όσο καί ή στενότερη 

σύνδεση τής φυτικής μέ τή ζωική παραγωγή. 

Καλές προοπτικές εμφανίζονται οτήν αξιοποίηση τοο δασικοο πλού

του, ύπό τήν προϋπόθεση, βέβαια, τής κατασκευής τής αναγκαίας υποδο

μής. 'Επίσης καλές εμφανίζονται ο£ προοπτικές γ ιά τήν αλιεία, τόσο τή 

θαλάσσια όσο καί τών εσωτερικών υδάτων, Οδίως μετά τήν ένταξη τής χώ

ρας στην ΕΟΚ καί τήν οργάνωση τής εμπορίας κατά τά κοινοτικά πρότυπα. 

Τέλος πρέπει νά σημειωθεί, πώς άποτελεΓ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό 

στοιχείο τό γεγονός, ότι πολλές άπό τ ί ς δυνατότητες αυτές άφοροον τ ί ς 

προβληματικές περιοχές. 

2.3.2. Δευτερογενής Τομέας 

*Η εκμετάλλευση τών πετρελαίων καί τών φυσικών αερίων τής περιο

χής τής Θάσου προβλέπεται νά αρχίσει στή δ ι ε τ ί α 1981-1982. •Υπολογίζε

ται ότι τά αποθέματα πετρελαίου μπορούν νά αποδώσουν 20 χ ιλ . βαρέλια 

τήν ήμερα γιά 15 χρόνια, Ενώ τά αποθέματα φυσικού" αερίου αντιστοιχούν 

σέ 8-10 χιλ . βαρέλια πετρελαίου τήν ήμερα. *Η άποθείωση τΟν αερίων θά 

αποδώσει 500 τόνους,θείου τήν ήμερα. 

Τά πιθανά αποθέματα τών κοιτασμάτων λιγνίτη τοΟ νομοο Σερρών 

ανέρχονται σέ 100 εκατ. τόνους ένω στην Côia περιοχή υπάρχουν α ξ ι ό 

λογα αποθέματα ουρανίου. 

Σημαντικό κοίτασμα ψευδάργυρου-μόλυβδου έχει πρόσφατα εντοπιστεί 

στή Θάσο καί εκτιμάται ότι μαζί μέ αντίστοιχα μεταλλεύματα τής Θράκης 

είναι δυνατό νά στηρίξει τήν ετήσια παραγωγή 60-70 χ ιλ . τόνων μετάλλου. 

Τέλος υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα μαρμάρων τόσο στό νομό Δράμας 

όσο καί στό νομό Καβάλας, καί εδιαίτερα στή Θάσο. 
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Στή μεταποίηση σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν γ ι α τ ί ς βιομη

χανίες πού επεξεργάζονται αγροτικές πρώτες ύλες, γ ι ά τ ί ς μονάδες πού 

θά στηριχτούν στό πετρέλαιο καί γ ι ά τή βιομηχανία φωσφορικών λιπασμά

των, ή οποία αναμένεται νά επεκταθεί. Πρέπει όμως νά σημειωθεί δ τ ι 

αν ληφθούν υπόψη ο ί πρόσφατες ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς καί τά σχετικά φτωχά αποτελέ

σματα των ίσχυρων κινήτρων γ ι ά τή βιομηχανική ανάπτυξη· οτήν περιφέ

ρ ε ι α , θά άπαιτηθεΠ μ ι ά πολύ έντονη προσπάθεια, γ ι ά ν ά έπιταχυνθεϋ ή 

ανάπτυξη τοΟ τομέα οτήν περιοχή. 

2.3.3. Τουρισμός 

Ευνοϊκές προοπτικές παρουσιάζονται καί στσν τουρισμό. Στην πε

ριοχή υπάρχουν αξιόλογοι πόροι, κατάλληλοι γ ι ά επέκταση τής τ ο υ ρ ι σ τ ι 

κής δραστηριότητας. Στην ανάπτυξη του τομέα θά συντελέσουν τά έργα 

υποδομής (αεροδρόμιο, 'Εγνατία οδός, δίκτυο αποχετεύσεως, εγκαταστά

σεις καθαρισμού λυμάτων στην Καβάλα κλπ.) καί ή συνεχής βελτίωση τών 

σχέσεων μέ τ ί ς γε ιτον ικές χώρες, άπό τ ί ς σποΓες ήδη προέρχεται ένα 

μεγάλο ποσοστό τουριστών πού επισκέπτονται τήν περιοχή. ' Ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς 

δυνατότητες γ ι ά παραπέρα τουριστική ανάπτυξη παρουσιάζουν ο ί περιο

χές δυτικά της Καβάλας καί ή Θάσος. 

2.4. Πιθανές 'Εξελίξε ις στην Περίοδο τοΟ Προγράμματος; 

'Εξαιτ ίας του μεγάλου αποθέματος εξωτερικών μεταναστών άπό τήν 

περιφέρεια καί της τάσεως πού εκδηλώθηκε πρόσφατα γ ι ά παλιννόστηση, 

τό εργατικό δυναμικό στην περιφέρεια κατά τήν περίοδο τοϋ Προγράμμα

τος αναμένεται νά αυξηθεί κατά 5.000 άτομα περίπου. %Η προσφορά εργα

σίας, στην περιφέρεια, θά αυξηθεί σημαντικά, άν ληΦθεϋ ακόμη υπόψη, 

ό τ ι ή αύξηση τής παραγωγικότητας στους παραδοσιακούς τομείς θά απε

λευθερώσει εργατικά χέρια. Μέ δεδομένες τ ί ς πρόσφατες ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς 

στην περιφέρεια, αυτό σημαίνει ό τ ι , όπως τονίστηκε άλλωστε καί πιό 

πάνω, θά απαιτηθεί μ ιά συνδυασμένη καί πολύ έντονη προσπάθεια άπ'δλες 

τ ί ς πλευρές γ ι ά τήν παραπέρα μείωση τής ανεργίας καί τη*ς ύποαπαοχολή-

σεως. 
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3 . ΕΠΤΑΤΩΗΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3 . 1 . Βασικές 'Επιδιώξεις 

Βασική επιδίωξη είναι ή συνεχής αποθάρρυνση τή"ς μεταναστεύσε

ως άπό την περιφέρεια καί ή εξασφάλιση επαρκούς αριθμού ευκαιριών 

απασχολήσεως γιά Οσους παλιννοστούν/ ίδιαίτερα στίς προβληματικές 

περιοχές, δπου όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν σημαντικοί φυσικοί πόροι 

γ ι ά αξιοποίηση. 

Στίς άλλες περιφέρειες ή επιτάχυνση τη*ς αναπτύξεως όδηγεΓ σχε

δόν αυτόματα στην αντιμετώπιση τοο προβλήματος τής ανεργίας, γ ιατ ί 

ή αναμενόμενη αύξηση τσο έργατικοο δυναμικού είναι μικρή καί ή ανερ

γ ί α οτήν αρχή της περιόδου περιορισμένη. Στην 'Ανατολική Μακεδονία, 

λόγω της παλιννοστήσεως καί της σχετικά σημαντικής ανεργίας πού πα

ρατηρείται στην αρχή της περιόδου τσο Προγράμματος, είναι ανάγκη νά 

καταβληθεΓ ίδιαίτερη μέριμνα γιά τή δημιουργία σημαντικοί) άριθμοο 

νέων θέσεων απασχολήσεως. 

"Αλλη επιδίωξη είναι ή ουσιαστική επιτάχυνση τσο ρυθμοο αναπτύ

ξεως στην περιφέρεια καί ή αξιοποίηση τών αξιόλογων πόρων της τόσο 

γ ι ά τή βελτίωση τοο επιπέδου διαβιώσεως των κατοίκων της όσο καί γ ι ά 

τή στήριξη τής οίκονομική*ς αναπτύξεως τής χώρας γενικότερα. 

3.2. Ειδικότερες 'Επιδιώξεις καίΣτόχοι 

Στά πλαίσια των γενικών επιδιώξεων πού μόλις αναφέρθηκαν, καί 

μέ βάση τήν ανάλυση πού προηγήθηκε καί τ ί ς δυνατότητες πού αναφέρθη

καν παρουσιάζονται ο£ πιό συγκεκριμένες επιμέρους επιδιώξεις καί στόχοι 

πού μπορούν νά συνοψιστούν στά έξης: 

3.2.1. Πρωτογενής Τομέας 

Ειδικότερη επιδίωξη γιά τό γεωργικό τομέα είναι ή στροφή τών 

καλλιεργειών σέ πιό αποδοτικές κατευθύνσεις, οδιαίτερα σέ ορισμένα 
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προϊόντα, όπου οι δυνατότητες άπό άποψη ζητήσεως,σέ συνδυασμό καί 

μέ τήν αύξηση των αρδεύσεων, πού αποτελεί προϋπόθεση γ ι ' α ύ τ ό , πα

ρουσιάζονται μεγαλύτερες. Παράλληλη επιδίωξη είναι ή ενίσχυση της 

συνεταιριστικής δραστηριότητας, Cotaiτερα στίς φάσεις της έρευνας 

της άγορας, τη*ς εμπορίας καί της μεταποιήσεως της γεωργικής παρα

γωγής, καθώς επίσης καί τη*ς πληρέστερης αξιοποιήσεως τών υπολειμ

μάτων άπό τήν επεξεργασία τών αγροτικών προϊόντων γ i d ζωοτροφές. 

Γιά τήν κτηνοτροφία σημαντική επιδίωξη είναι η αύξηση της 

παράγωγης του τομέα, Ò οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

οτίς προβληματικές περιοχές, όπου οι σχετικοί πόροι εΓναι άφθονοι, 

μέ ταυτόχρονη παραπέρα βελτίωση των φυλών τών ζώων καί πλήρη αξιο

ποίηση των υποπροϊόντων άπό τήν παραγωγή κρέατος. 

"Οσον άφορα τό δασικό πλούτο, σημαντική επιδίωξη εΓναι ή πλη

ρέστερη εκμετάλλευση του καί γ ιατί εΓναι γενικά αξιόλογος γ ι ά τήν 

περιφέρεια καί γιατί είδικότερα μπορεί νά προσφέρει πρόσθετη απα

σχόληση στίς προβληματικές περιοχές. 

*Ως προς τήν αλιεία, σημαντική επιδίωξη εΓναι ή δημιουργία 

τών αναγκαίων» προϋποθέσεων άπό άποψη πληροφορήσεως, ώστε νά γίνει 

δυνατή ή πληρέστερη αξιοποίηση τών πλούσιων αλιευτικών πεδίων τής 

περιοχής. "Αλλες επιδιώξεις εΓναι ή αποτελεσματική προστασία τών 

αλιευτικών πεδίων καί ή ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων. 

3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

Γιά τόν ορυκτό καί τόν ενεργειακό πλούτο τής περιφέρειας επι

δίωξη εΓναι ή έναρξη τής αντλήσεως πετρελαίων καί φυσικών αερίων, 

σέ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς καί ή εκμετάλλευση μέρους τουλά

χιστον άπό τ ί ς άλλες μορφές όρυκτοο πλούτου, πού φαίνεται νά υπάρ

χουν στην περιφέρεια σέ ικανοποιητική ποσότητα καί ποιότητα. Παράλ

ληλη επιδίωξη εΓναι ή πληρέστερη αξιοποίηση τσο όρυκτοο πλούτου στην 

περιφέρεια,μέ τήν παραγωγή τελικών προϊόντων αντί μεταλλευμάτων στην 

απλή ή εμπλουτισμένη μορφή τους. 
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Μιά σημαντική επιδίωξη γιά τή βιομηχανική δραστηριότητα στην 

περιφέρεια είναι ή γρήγορη καί αποτελεσματική λύση του προβλημάτων 

πού επιβραδύνουν τήν πρόοδο γιά τή δημιουργία τής αναγκαίας υποδο

μής στίς βιομηχανικές περιοχές. Μιά άλλη επίσης σημαντική επιδίω

ξη είναι ή παροχή τών ισχυρότερων δυνατών κινήτρων γιά τήν ενθάρρυν

ση τής αναπτύξεως της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. 

Είδικότερα θά επιδιωχθεί ή προσέλκυση στην περιφέρεια βιομηχανικών 

μονάδων, ο£ όποιες θά αξιοποιήσουν τ ί ς δυνατότητες γ ι ά αυξημένη πα

ραγωγή ορυκτών, ενεργειακών, γεωργικών,δασικών καί αλιευτικών πρώ

των υλών καί θά δημιουργήσουν απασχόληση στό συγκριτικά άφθονο δ ι α 

θέσιμο εργατικό δυναμικό στην περιφέρεια. 

3.2.3. Τουρισμός 

Σημαντική επιδίωξη στον τουρισμό είναι ή επέκταση τής τουρι

στικής δραστηριότητας στην περιοχή δυτικά τής Καβάλας καί στό νησί 

τής Θάσου, όπου ot δυνατότητες είναι αξιόλογες. "Αλλες επιδιώξεις 

είναι ή προώθηση του χειμερινού" τουρισμοο στίς κατάλληλες γ ι'αυτό 

περιοχές καί ή τουριστική αξιοποίηση τών ιαματικών πηγών πού διαθέ

τει ή περιφέρεια (Νηγρίτας, Σιδηροκάστρου, 'Ελευθερών) . 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στά πλαίσια τών γενικών καί είδικότερων επιδιώξεων πού αναφέρ

θηκαν στό προηγούμενο τμήμα καί μέ βάση τή σύντομη ανάλυση σχετικά 

\ίέ τ ί ς εξελίξεις, τά προβλήματα καί τ ί ς προοπτικές γιά τήν περιφέρεια, 

συνοψίζεται στά επόμενα ή βασική πολιτική γ ι ά τήν προώθηση τής ανα

πτύξεως στην περιοχή κατά τήν περίοδο του Προγράμματος. 

4 . 1 . Πρωτογενές Τομέας 

Μέ τήν αποπεράτωση κυρίως τών αρδευτικών έργων πού βρίσκονται 

υπό εκτέλεση καί μέ τήν καλύτερη αξιοποίηση τής υπάρχουσας υποδομής, 

θά επεκταθούν σημαντικά οι αρδευόμενες εκτάσεις. *Η επέκταση τών αρ

δεύσεων, σέ συνδυασμό μέ τήν ενίσχυση τών υπηρεσιών προς τή γεωργία, 
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τή διάδοση της πληροφορήσεως καί τή δημιουργία κατάλληλων μέσων απο

θηκεύσεως καί διανομής (ξηραντήρια αραβόσιτου, σιλό, βιομηχανικά σφα

γεία, αποθήκες πατάτας, συοκευαστήρια, ψυκτικοί χώροι κλπ.), καθώς 

και τήν επεξεργασία τών γεωργικών προϊόντων, θά συντελέσει στην επιθυ

μητή μεταβολή της συνθέσεως άλλα καί τής αυξήσεως τοο προϊόντος του 

τομέα, πού αποτελεί σημαντική επιδίωξη. 

"Αλλα μέτρα πολιτικής είναι ή έΛ^άρρυνση καί ή ενίσχυση τών συν

εταιριστικών δραστηριοτήτων,αφενός μέ τή βοήθεια τών (Συνεταιρισμών 

γενικά καί αφετέρου μέ τό θεσμό τών ομαδικών καλλιεργειών πού αναμέ

νεται νά αυξήσουν τήν αποτελεσματικότητα, Coiaiτερα κατά τή χρησι

μοποίηση μηχανικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, ισχυρά κίνητρα θά παρέ

χονται μέ σκοπό τήν ανάπτυξη της συνεταιριστικής βιομηχανικής δραστη

ριότητας γ ι ά τήν πληρέστερη αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής της πε

ριοχής, καθώς καί της συνεταιριστικής δραστηριότητας μέ αντικείμενο 

τή βελτίωση της έρευνας της αγοράς καί της διανομής τών γεωργικών προ

ϊόντων. 

Μέ σκοπό τή μείωση του κατακερματισμού τής γης θά επιταχυνθεί ή 

διαδικασία του άναδαομοϋ, ειδικότερα στίς περιοχές των αρδευτικών έρ

γων, καί ττίς χορηγήσεως τίτλων κυριότητας τών κλήρων ή ανταλλάξιμων 

κτημάτων στους δικαιούχους. 

Στην κτηνοτροφία κύρια μέτρα πολιτικής είναι ή συνέχιση τής ε

νισχύσεως τών κτηνοτρόφων, στην προσπάθεια τους νά βελτιώσουν τ ί ς φυ

λές τών ζώων, καί ή δημιουργία τη*ς αναγκαίας υποδομής γ ιά τήν πληρέ

στερη αξιοποίηση τών βοσκότοπων, Coiai τερα στίς ορεινές περιοχές. 

Στον τομέα τών δασών θά παρέχονται κίνητρα γ ι ά τήν προσέλκυση 

του αναγκαίου είδικευμένου προσωπικού μέ σκοπό τήν επέκταση τής δρα

στηριότητας; τοο τομέα καί θά ενθαρρυνθούν έντονα οι δασικοί συνεται

ρισμοί , ώστε νά συμβάλλουν ουσιαστικότερα στην εκμετάλλευση τών δασι

κών πόρων, καθώς επίσης καί στην εκτέλεση προγραμμάτων άλχιδασώσεων 

καί συντηρήσεως τών δασών. Θά δημιουργηθούν επίσης προγράμματα ταχεί

ας εφαρμογής τών δασικών προγραμμάτων τής περιοχής. 
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"Οσον άφοροι τον τομέα της αλίευσε/ θά καθιερωθούν κίνητρα γ ι ά 

τον εκσυγχρονισμό τών σκαφών παράκτιας α λ ι ε ί α ς καί θά ενθαρρυνθούν 

ο ι αλ ιευτ ικο ί συνεταιρισμοί, ώστε νά παίρνουν πιό ενεργό μέρος στην 

επεξεργασία τών αλιευμάτων. 

4.2. ^υτερο^εν^ς_Τρμ&ις 

Ώ ς προς τά ορυχεία καί τά μεταλλεία, θά διατεθούν κεφάλαια ε 

παρκή γ ι ά τή συνέχιση των γεωλογικών καί μεταλλευτικών ερευνών σ τ ί ς 

περιοχές, όπου υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές,γ La εκμεταλλεύσιμα απο

θέματα. 'Εξετάζεται σοβαρά επίσης ή ίδρυση εταιρίας του δημοσίου γ ι ά 

τήν αποκλειστική εκμετάλλευση στρατηγικής σημασίας ορυκτών (ουράνιο 

κλπ.). 

Στή βιομηχανία θά αναζητηθούν αποκλειστικά μέτρα γ ι ά την επί

λυση, τό ταχύτερο δυνατό, τών θεσμικών εμποδίων πού καθυστερούν τήν 

ολοκλήρωση καί ομαλή λειτουργία τών βιομηχανικών περιοχών. 

Στά πλαίσια του νέου συστήματος περιφερειακών κινήτρων, πού 

βρίσκεται στ<5 στάδιο της διαμορφώσεως θά χορηγηθούν ισχυρά κίνητρα 

γ ι ά τή μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση της βιομηχανικής αναπτύξεως στην 

περιφέρεια. Στον καθορισμό της συγκεκριμένης εκτάσεως τών κινήτρων, 

πού θά παρασχεθούν στην περιφέρεια, θά ληωθει ύπόψρ ή σχετική της 

θέση, σέ σύγκριση μέ τ ί ς άλλες περιοχές της Βόρειας 'Ελλάδος, ώστε 

νά μή δημιουργηθούν σέ καμιάν άπό αυτές σοβαρά προβλήματα. 

4.3. Τουρισμός 

Άπό πλευράς κινήτρων γ ι ά τήν ανάπτυξη του τουρισμού στην π ε ρ ι 

φέρεια ε ί ν α ι πολύ πιθανό νά μή μεταβληθεί σημαντικά τό καθεστώς πού 

ίσχυε μέχρι σήμερα. 

βά επιβληθεί αυστηρός έλεγχος στίς κατασκευές γ ι ά τ ί ς περιοχές 

μέ καλές προοπτικές τουριστικής αναπτύξεως, μέ σκοπό νά προληφθεί ή 

χειροτέρευση του περιβάλλοντος σ'αύτές. Ό τομέας αναμένεται επίσης 
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νά ωφεληθεί άπό μέτρα πού άμεσα ή έμμεσα προστατεύουν τό περιβάλλον. 

4.4. Λοιποί Τομείς 

Θά δημιουργηθούν κέντρα υγείας και! δορυφορικά ιατρεία στά κέν

τρα τών προβληματικών περιοχών, θά προωθηθούν και θά επιδοτηθούν πο

λιτιστικές δραστηριότητες και θά επεκταθεί τό δίκτυο κοινωνικής αρω

γής, στά πλαίσια της προσπάθειας νά βελτιωθούν οι συνθήκες διαβιώσεως 

καί ή όλη εΙκόνα της περιοχής ως τόπου διαμονής. 

Θά ληφθούν δλα τά αναγκαία μέτρα γ ιά νά προστατεύατε ι τό περιβάλ

λον, Ιδιαίτερα κατά την άντληση καί επεξεργασία των πετρελαίων πού θά 

λάβει χώρα στό πολύ προσεχές μέλλον. 

4.5. 'Υποδομή 

'Εκτός άπό τά μέτρα πολιτικής πού προαναφέρθηκαν,ή όλη προσπάθεια 

αναπτύξεως τής περιοχής θά εξαρτηθεί στό μεγαλύτερο της μέρος άπό τήν 

εκτέλεση ορισμένων σημαντικών επενδυτικών έργων υποδομής. Σχετικά μπο

ρούν νά αναφερθούν τά πιό κάτω: 

α. Προώθηση τής κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στην Καβάλα. 

β. Προώθηση του νέου αερολιμένα στή Χρυσούπολη, γ ι ά νά εξυπηρετεί 

τήν Καβάλα καί τ ί ς υπόλοιπες περιοχές. 

γ . Βελτίωση καί επέκταση του λιμένα τής 'Αμφιπόλεως. 

δ . 'Αποπεράτωση του τμήματος τής 'Εγνατίας οδού πού διασχίζει τήν 

περιφέρεια. 

ε. Διάνοιξη νέων καί βελτίωση τών υπαρχόντων αγροτικών ένγένει δρό

μων καί διάνοιξη δασικών δρόμων στην περιφέρεια του Νευροκοπίου. 

στ. Βελτίωση καί επέκταση τών δικτύων υδρεύσεως, όπου είναι σήμερα 

ανεπαρκή, καί παροχή στοιχειώδους αποχετευτικού δικτύου σέ οικισμούς, 

δπου ή έλλειψη του σήμερα δημιουργεί προβλήματα υγείας. 
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ζ . Κατασκευή παρακαμπτήριος γ uà τήν πόλη της Καβάλας. 

η . Σύνδεση της βιομηχανικής περιοχής Καβάλας μέ τό σιδηροδρομικό 

άξονα θεσσαλονίκης-'Αλεξανδρουπόλεως. 

θ . Σύνδεση της 'Εγνατίας όδου μέ τόν άξονα Δράμας-Νευροκοπίου και! 

καί τόν άξονα Προμαχαλχα-Σερρων-'Αμφιπόλεως. 

ι. Βελτίωση καί συμπλήρωση της τεχνικής υποδομής των αγροτικών οι

κιστικών κέντρων πού έχουν επιλεγεί γιά ανάπτυξη σύμφωνα μέ εCδικά 

προγράμματα. 
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ΣΤ. ΚΡΗΤΗ 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συνολική έκταση 

"Εκταση γεωργικής γης 

Διάρθρωση γεωργικές γή*ς 
Πεδι\ή 

'Ημιορεινή 
'Ορεινή 

Σύνολο 

'Αρδευόμενη έκταση ώς % στό σύν
ολο της καλλιεργούμενης: 1977 

Μονάδα 
μ ε τ ρ ή 
σεως 

Χ λ μ . 2 

I I 

% 
I I 

I I 

I I 

Π ε ρ ι 
φ έ ρ ε ι α 

8.200 

3.148 

37,6 
28,4 

Χώρα 

131.990 

38.564 

55,5 
2 5 , 1 

34,0 19,4 
100,0 100,0 

Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α 
ώς % στή 

χώρα 

6,2 

8,2 

16,3* 26,0 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πληθυσμός: 

Μεταβολή πληθυσμού: 

1977 χ ι λ . 

1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 

Ποσοστό άστικοποιήσεως: 

1977 

1971 
1977 

άτομα 
χ λ μ . 2 

457 

-26 
0 

-0,55 
0,0 

55,1 

33,4 
37,2 

9.268 

380 
500 

0,44 
0,93 

70,2 

53,0 
58,0 

4,9 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

'Εργατικό δυναμικό: 

'Απασχόληση: 

Σύνθεση απασχολήσεως: 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

1971 

1971 

1977 

χ ι λ . 186 

183 

56,4 
16,8 
26,8 

100,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29/6 
37,0 

100,0 

5,7 

5,8 
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ 

Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ (τιμές 1970): 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ι μ έ ς ) : 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

εκ.δρχ. 
II 

% 

% 
II 

II 

II 

Περι
φέρεια 

10.290 
14.175 

4,7 

39,6 
18,0 
42,4 

100,0 

Χώρα 

258.000 
370.583 

5,3 

16,8 
31,4 
51,8 

100,0 

' 

Περιφέρεια 
ως % στή 

χώρα 

4,0 
3,8 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τιμές: 1977 δρχ. 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
τοο κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τ ι μ έ ς ) : 1970-77 

Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γιά οίκια-

74.000 

17,5 

91.335 

17,6 

81,0 

κή χρήση: 1970 
1977 

Οχήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 
1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

KWH 
II 

106 
294 

38,5 
111,0 

67 
167 

226 
448 

45,5 
125,0 

12Ό 
245 

46,9 
65,6 

84,6 
88,9 

55,8 
68,2 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. ' Εξελθε ι ς καί_Προβλήματα 

2 . 1 . 1 . Γενικά 

Ή συγκριτικά γρήγορη οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης στά πρόσφα

τα χρόνια στηρίχτηκε κυρίως στή γεωργία καί στον τουρισμό. Ή αύξηση 

τής γεωργικής παραγωγής προήλθε κυρίως όπότη γρήγορη επέκταση των έκ

τος εποχής καλλιεργειών (λαχανικά, λουλούδια κλπ.), καθώς καί οπό τήν 

αύξηση τής παραγωγής των εσπεριδοειδών, των επιτραπέζιων σταφυλιών 

χαί τής ελ ιάς. 'Αξίζει να σημειωθεί, ότι ή Κρήτη έχει τή μεγαλύτερη 

έκταση μέ θερμοκήπια ψηλής καλύψεως γιά τήν παραγωγή λαχανικών (ντο

μάτα, αγγούρι, φασολάκια). Έξαλλου στην περίοδο 1973-1978 ò αριθμός 

τών ξενοδοχειακών κλινών στό νησί αυξήθηκε μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 24%, 

ένώ ò αριθμός τών διανυκτερεύσεων τουριστών σέ ξενοδοχειακά καταλύμα

τα μέ ρυθμό 20% περίπου, έναντι 8,2% καί 6,1% γιά τό σύνολο τής χώρας 

αντίστοιχα. 

'Αποτέλεσμα τών ευνοϊκών αυτών εξελίξεων στην οικονομία του νη

σιού ήταν ή σημαντική μείωση τής τάσεως γιά μετανάστευση. Ειδικότερα 

ò νομός 'Ηρακλείου, πού συγκεντρώνει τό μεγαλύτερο μέρος τής τουρι

στικής δραστηριότητας καί πού γενικότερα παρουσιάζει τή μεγαλύτερη 

ανάπτυξη, μπόρεσε νά απορροφήσει τό ισοδύναμο τής μειώσεως τοο πλη

θυσμού τής υπόλοιπης περιφέρειας, μέ αποτέλεσμα ò συνολικός πληθυ

σμός του νησιού μεταξύ 1970 καί 1977 νά παραμείνει λίγο-πολύ σταθε

ρός. Παρά τή σημαντική πρόοδο πού σημειώθηκε στά πρόσφατα χρόνια, εν

τούτοις τό επίπεδο ευημερίας τών κατοίκων του νησιού είναι ακόμη ση

μαντικά π ι ό κάτω άπό τό μέσο δρο τής χώρας. 

"Οπως θά αναφερθεί πιό κάτω, ol δυνατότητες γ ι ά παραπέρα τουρι

στική καί γεωργική ανάπτυξη είναι μεγάλες. 'Υπάρχουν εντούτοις σημαν

τικά εμπόδια, τά σπουδαιότερα άπό τά όποια, καθώς καί μιά περιγραφή 

τών πρόσφατων εξελίξεων, αναφέρονται στά επόμενα. 
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2.1.2. 'Απασχόληση, 

'Επαρκή στοιχεία γ t a τήν εκτίμηση της ανοικτής ανεργίας στην πε

ριφέρεια δεν υπάρχουν. Σύμφωνα δμως μέ δλες τ ί ς ενδείξεις, ή εκτασή 

της είναι πολύ περιορισμένη. 

*Η υποαπασχόληση στή γεωργία τό 1977-1978 ήταν ιδιαίτερα σημαν

τική. "Ενα αρκετά μεγάλο ποσοστό απασχολουμένων στή γεωργία πραγματο

ποίησε, στή διάρκεια του χρόνου αναφοράς, λιγότερο άπό 140 ημερομίσθια. 

Είναι όμως βέβαιο, δτι πολλοί άπό αυτούς πού απασχολήθηκαν μερικά στή 

γεωργία ασκούσαν καί έξωγεωργική δραστηριότητα. Λόγω ελλείψεως επαρκών 

στοιχείων, δέν μπορεί νά επιχειρηθεί ποσοτική εκτίμηση της ύποαπαοχο-

λήσεως. Παρόλα αυτά φαίνεται πολύ πιθανό δτι ή υποαπασχόληση, ιδίως 

στίς προβληματικές περιοχές, είναι σημαντική. 

2.1.3. Πρωτογενής Τομέας 

Πέρα άπό τ ί ς γενικότερες αδυναμίες καί τά προβλήματα πού αντιμε

τωπίζει ή γεωργία, σ*ολόκληρη τή χώρα (μικρός καί πολυτεμαχιομένος κλή

ρος, άτονη συνεταιριστική δραστηριότητα, δυσκολίες στην εμπορία καί 

διακίνηση κλπ.), προβλήματα Ιδιαίτερα ή προβλήματα πού έχουν προσλάβει 

μεγαλύτερη οξύτητα στην Κρήτη, σέ σύγκριση μέ άλλες περιοχές, είναι 

κυρίως τά ακόλουθα: ' Ιδιαίτερα μετά τήν πρόσφατη γρήγορη ανάπτυξη του 

τομέα, ή έλλειψη τής αναγκαίας υποδομής γιά τήν πλήρη χρησιμοποίηση 

των υδάτινων πόρων του νησιού γιά αρδεύσεις αποτελεί ένα πολύ σοβαρό 

πρόβλημα στην παραπέρα ανάπτυξη. 

ηοέπει νά τονιστεί, δτι τό κλίμα του νησιού καί τό είδος τών 

προϊόντων, γιά τά όποια έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθιστούν τήν 

άρδευση απαραίτητη προϋπόθεση γιά τή συνέχιση τής αναπτύξεως του τ ο 

μέα καί τήν αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων πού υπάρχουν. 'Εξίσου 

σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του τομέα αποτελούν ol αδυναμίες στην 

οργάνωση της αποθηκεύσεως καί διανομής, καθώς καί στην εμπορία τών 

γεωργικών προϊόντων. 
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Τό καθεστώς Ιδιοκτησίας αναφορικά μέ τους βοσκότοπους καί η μή 

οριοθέτηση δασικών εκτάσεων καί βοσκότοπων καθιστούν τήν αποτελεσμα

τ ική εκμετάλλευση των πόρων αυτών πολύ δύσκολη. Πολλοί άπό τους κ τ η 

νοτρόφους πού νέμονται τους βοσκότοπους δέν έχουν οριστικούς τ ίτλους 

ιδιοκτησίας. "Ετσι δέν έχουν κίνητρο νά πραγματοποιήσουν τή δαπάνη 

πού απαιτε ίτα ι γ ι ά νά κάνουν σ*αυτούς τ ί ς αναγκαίες βελτιώσεις. Τό 

ί δ ι ο Ισχύει καί γ ι ά τους μικροτεμαχιομένους βοσκότοπους πού χρησιμο

ποιούνται άπό κτηνοτρόφους χωρίς όμως νά τους ανήκουν. Πέρα άπό αυτά, 

μεγάλες εκτάσεις πού ανήκουν στό δημόσιο καί επίσημα χαρακτηρίζονται 

ως δάση ε ί ν α ι στην πραγματικότητα θαμνώδεις εκτάσεις πού τ ί ς δ ι ε κ δ ι 

κούν o l αγρότες γ ι ά κτηνοτροφική χρήση. 

2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

*Η σημασία των παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, άπό 

τήν πλευρά της παραγωγή*ς καί της απασχολήσεως, μειώθηκε στά τ ε λ ε υ 

ταία χρόνια, ενώ νέοι κλάδοι παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, μέ 

έναυσμα κυρίως τ ί ς μεταβολές σ τ ί ς μεθόδους παράγωγης στή γεωργία 

(πλαστικά γ ι ά θερμοκήπια, δίχτυα ελαιοκάρπου, γεωργικά μηχανήματα 

καί φυταράρμακα). Οι μεταβολές αυτές, άν καί ι δ ι α ί τ ε ρ α σπουδαίες 

άπό άποψη προοπτικών της μεταποιήσεως στό νησί, συντέλεσαν στην 

επιβράδυνση του γενικού ρυθμού αναπτύξεως του μεταποιητικού προϊόν

τος στην Κρήτη σέ σχέση μέ άλλες περιφέρειες. 

"Ενα σοβαρό εμπόδιο στην παραπέρα βιομηχανική ανάπτυξη στην 

Κρήτη αποτελεί ή ύπαρξη πολλών γεωργικών, κυρίως μεταποιητικών,μο

νάδων πού χρησιμοποιούν ξεπερασμένη τεχνολογία καί έχουν χαμηλή 

παραγωγικότητα. "Αλλα εμπόδια ε ϊ ν α ι ή απορρόφηση τών επενδυτικών 

κεφαλαίων άπό τόν τουρισμό, πού στό πρόσφατο παρελθόν υπήρξε ι δ ι α ί 

τερα επικερδής ατό νησί, άλλα καί ή έλλειψη βιομηχανικών περιοχών 

καί λοιπής υποδομής, πού ε ί ν α ι απαραίτητη γ ι ά τή βιομηχανία (κυρίως 

στό * Ηράκλειο καί σέ μικρότερο βαθμό στά Χανιά). 

2.1.5. Τουρισμός 

*0 μεγάλος βαθμός συγκεντρώσεως τουριστικής δραστηριότητας σέ 
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ορισμένες περιοχές του νησιού, σέ συνδυασμό μέ τήν έλλειψη της αναγ

καίας υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, κατοικίες γ ια υπαλλήλους κλπ.)/ 

αποτελεί ένα άπό τά βασικότερα εμπόδια στην παραπέρα ανάπτυξη τοο . 

τουρισμού. Ποσοστό μεγαλύτερο άπό τό 90% τής τουριστικής δραστηριό

τητας συγκεντρώνεται στό βόρειο άξονα, καί είδικότερα 53% στην πε

ριοχή *ΗρακλείουΗ:>1αλλίων, 15% στην περιοχή 'Αγίου Νικολάου-*Ελούν

τας, 10% στην περιοχή Χανίων καί 10% στην περιοχή Ρεθύμνου. Ή συγ

κέντρωση αυτή όξυνε ακόμη περισσότερο τά προβλήματα πού συνδέονται 

μέ τήν έλλειψη υποδομές, δημιούργησε σοβαρή έλλειψη στέγης στην πε

ριοχή καί είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, καθώς ε π ί 

σης στον τρόπο &αής καί στά έθιμα του ντόπιου πληθυσμού. Γενικά μπο

ρεί νά ειπωθεί, δτι κάτω άπό τ ί ς παρούσες συνθήκες υποδομής καύ υπη

ρεσιών ol τουριστικές περιοχές 'Ηρακλείου-Μ^λλίων καί 'Αγίου Νικο

λάου-* Ελούντας καί σέ μικρότερο βαθμό ol πόλεις τών Χανίων καί του 

Ρεθύμνου πρέπει νά χαρακτηριστούν κορεσμένες. 

2.1.6. Μεταφορές-* Επικρινων igg 

"Αν καί, σέ σύγκριση μέ πολλά άλλα νησιά, οι υπηρεσίες μετοτρορων 

καί επικοινωνιών της Κρήτης θά μπορούσαν νά θεωρηθούν αρκετά Ικανο

ποιητικές, εντούτοις υπάρχουν σοβαρά προβλήματα καί ελλείψεις. 

'Αναφορικά μέ τό οδικό δίκτυο, ot βασικές αδυναμίες είναι ή κα

κή βατότητα τοϋ επαρχιακού καί αγροτικού δικτύου, καθώς καί ενός μέ

ρους τοϋ εθνικού δικτύου τοο νησιού. Είδικότερα παρατηρούνται ανε

πάρκειες στίς οδικές συνδέσεις τοΰ βόρειου μέ τό νότιο άξονα, δέν 

υπάρχουν παρακαμπτήριες στά μεγάλα αστικά κέντρα καί υπάρχουν μεγά

λα κενά στό νότιο οδικό άξονα τοΰ νησιού. 

Ή λιμενική υποδομή του νησιού θεωρείται σχετικά ικανοποιητική 

γ ιά τήν εξυπηρέτηση της σημερινής κινήσεως. Παρόλα αυτά υπάρχουν α

δυναμίες καί ανεπάρκειες πού δημιουργούν προβλήματα, τόσο στον του

ρισμό - ιδιαίτερα στην περίοδο τής τουριστικής αΙχμής - όσο καί στην 

αλιεία, κυρίως στή Νότια Κρήτη. 
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'Ανεπάρκειες επίσης υπάρχουν στην αεροπορική καί τηλεπικοινωνια

κή εξυπηρέτηση τοϋ νησιού. 

2.1.7. 'Αστική 'Υποδομή 

"Οπως συμβαίνει σέ πολλές άλλες περιφέρειες της χώρας, τά αστικά 

κέντρα τής Κρήτης πάσχουν άπό σοβαρές ελλείψεις,πού αφορούν Ιδιαίτε

ρα δλες τ ί ς σημαντικές πλευρές της αστικής υποδομής. Τά προβλήματα 

είναι οξύτερα δσον άφορα τήν αποχέτευση καί τό βιολογικό καθαρισμό 

τών ακαθάρτων, σέ μερικές περιπτώσεις τήν ύδρευση, τό αστικό οδικό 

δίκτυο, καί τους χώρους πρασίνου, αναψυχής καί σταθμεύσεως στίς πό

λεις. Τά προβλήματα αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα στην πόλη του 'Ηρα

κλείου. Ή έλλειψη υποδομής,καί πάνω άπ'ολα ίσως ή έλλειψη ενός κα

τάλληλου σοττήματος αποχετεύσεως καί καθορισμού' ακαθάρτων στην πόλη 

επηρεάζει πολύ δυσμενώς τό επίπεδο ζωής τοϋ πληθυσμού καί αποτελεί 

σοβαρή απειλή γιά τήν Ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του τουρισμού 

στην περιοχή καί γενικότερα γ ι ά τό ρόλο της πόλεως τού 'Ηρακλείου ώς 

αναπτυξιακού πόλου ολόκληρου τοϋ νησιού. 

2.1.8. Συλλογικές 'Υπηρεσίες 

Παρά τή γενική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας καί πρό

νοιας στό νησί στά πρόσφατα χρόνια, εξακολουθούν νά υπάρχουν αδυναμίες 

- ποιοτικής κυρίως φύσεως - όσον άφορα γενικά τ ί ς νοσοκομειακές καί 

προνοιακές υπηρεσίες, πού είναι σοβαρότερες σέ ορισμένες περιοχές τού 

νησιού σέ σύγκριση μέ άλλες. "Αναφορικά μέ την εκπαίδευση, τό βασικό 

πρόβλημα ε ίναι ή έλλειψη διδακτηρίων, κυρίως γ ιά τήν ανώτατη εκπαίδευ

ση καί τά νηπιαγωγεία. 'Οξύ επίσης πρόβλημα αποτελεί ή ύπαρξη σέ μικ

ρές κοινότητες τού νησιού ατροφικών μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, πού 

αναπόφευκτα προσφέρουν στους μαθητές εκπαίδευση χαμηλής ποιότητας. 'Α

ξίζει Ισως νά παρατηρηθεί, ότι Ò μετριασμός τού διδακτηριακού προβλή

ματος στό νησί είναι συγκριτικά δύσκολος, λόγω τού ψηλού κόστους γής 

στά αστικά κέντρα, τό όποιο συνδέεται μέ τή γενικά ευνοϊκή ανάπτυξη 

της οικονομίας του στά πρόσφατα χρόνια, γεγονός 'πού ώθησε στά ύψη τ ί ς 

τιμές γής. 
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2.1.9. Προβληματικές Περιοχές 

Ol προβληματικές περιοχές στό νησί καλύπτουν περίπου τό 45% της 

συνολικής του εκτάσεως καί περιλαμβάνουν σχεδόν τό 25% του πληθυσμού 

του. OL πσουδαιότερες άπό τ ί ς περιοχές αυτές είναι ò νομός Ρεθύμνης, 

έκτος άπό την πόλη Ρέθυμνο καί τη γειτονική παραθαλάσσια πεδινή ζώνη, 

ή επαρχία Σφακίων καί τά ορεινά τής επαρχίας Σελίνου του νομού Χανίων, 

οι ορεινές κοινότητες της επαρχίας Λασιθίου, ή περιοχή κάτω Μεραμπέλου 

καί ή ορεινή ζώνη Σητείας του νομοϋ Λασιθίου, καθώς καί ή επαρχία Βιάν-

νου του νομοϋ 'Ηρακλείου. 

Γενικότερα φαίνεται, δτι τό επίπεδο διαβιώσεως στους νομούς Ρε

θύμνης καί Λασιθίου είναι σημαντικά κατώτερο άπό τό αντίστοιχο επίπεδο 

στους δύο άλλους νομούς του νησιού. 

Ol προβληματικές περιοχές πάσχουν άπό συγκριτικά χαμηλό επίπεδο 

διαβιώσεως καί έλλειψη τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής (ηλεκτρισμό, 

ύδρευση, αγροτικούς δρόμους, στοιχειώδη διευθέτηση διαθέσεως ακαθάρτων 

κλπ). 

2.1.10. Περιβάλλον 

"Οπως έχει γίνει ήδη φανερό, ή έλλειψη εγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού γιά τά ακάθαρτα τών πόλεων, καθώς καί γιά τά απόβλητα τών 

μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων καί τών γεωργικών βιομηχανιών, έχει δη

μιουργήσει σοβαρό πρόβλημα μολύνσεως γιά τή θάλασσα καί τ ί ς ακτές. Τό 

πρόβλημα αυτό, πέρα άπό τ ί ς δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 

των κατοίκων τών περιοχών, απειλεί σοβαρά τήν Ιδιαίτερα σημαντική του

ριστική δραστηριότητα στό νησί. 

2.1.11. Χρήσεις Γής καί Δίκτυο Οικισμών 

Σέ σύγκριση μέ άλλες περιφέρειες, ή Κρήτη έχει ένα πολύ μεγάλο 

αριθμό μικρών οίκιομών, ol όποιοι αναπόφευκτα πάσχουν άπό σοβαρή έλ

λειψη τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής. 'Εξάλλου ή ταχεία γεωργική 

καί τουριστική ανάπτυξη ήταν, σέ μεγάλο βαθμό, ή αΙτία αναπτύξεως αυ

θαίρετων οικισμών (γιά καλλιεργητικούς καί τουριστικούς λόγους) κατά 
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μήκος τον ακτών τοϋ νησιοϋ, οι, οποίου οτεροονταυ παντελώς βασικών έρ

γων υποδομής. Γενικότερα μπορεί νά. εΐ,πωδεϊ, στ ι ή μεγάλη διασπορά τής 

αναπτύξεως, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές τοϋ νησιοϋ, κατέστη

σε το πρόβλημα τής συλλογές καί τοϋ καθαρισμού τον ακαθάρτων πολύ δύσ

κολο έργο. 

2.2. *Η Πολιτική γιά τήν 'Ανάπτυξη τής Περιφέρειας καί τά 'Αποτελέσμα

τα της 

Στή γεωργία ή πολιτική αλλαγής της συνθέσεως -παραγωγής, σύμφωνα 

μέ τό Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα τοϋ νησιοϋ άπό τήν άποψη ορισμένων 

καλλιεργειών, καί ή δλη προσπάθεια γ ιά αύξηση της παραγωγικότητας συν

τέλεσαν σημαντικά στην ανάπτυξη τοϋ τομέα. Πάρα πολύ ωφελήθηκε επίσης 

δ τομέας άπό τήν πρόσφατη εκτέλεση έργων υποδομής (άναδασμοϋ καί αρδεύ

σεως, οδοποιίας, υδρεύσεως καί εξηλεκτρισμού). 

Γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ προβλήματος διαθέσεως καί εμπορίας τής 

αγροτικής παραγωγής εφαρμόστηκε τό 1979 ένα νέο πρόγραμμα, τό όποιο 

καλύπτει τήν παροχή άμεσης βοήθειας προς τους αγρότες γ ιά τήν παραγω

γή προϊόντων ύπό κάλυψη (π.χ. κατασκευή θερμοκηπίων), τή διεξαγωγή έ

ρευνας γιά αύξηση τής παραγωγικότητας καί βελτίωση της ποιότητας τών 

προϊόντων τών εκτός εποχής καλλιεργειών και τή δημιουργία ενός πλήρους 

δικτύου εμπορίας καί διανομής. Τό πρόγραμμα αυτό αποτελεί κοινή προσ

πάθεια τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, της 'Αγροτικής Τράπεζας καί τής Διεθ

νούς Τράπεζας. 

'Αναφορικά μέ τή βιομηχανία ή περιφέρεια απολαμβάνει περιφερεια

κά κίνητρα Γ περιοχής, δημιουργήθηκε καί λειτουργεί ή βιομηχανική πε

ριοχή τής πόλεως 'Ηρακλείου καί έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόο

δος, όσον άφορα τή βιομηχανική περιοχή τής πόλεως Χανίων. 'Επίσης άπό 

τό τέλος τοϋ 1979 άρχισε ή κατασκευή βιοτεχνικού κέντρου στή βιομηχα

νική περιοχή 'Ηρακλείου καί λειτουργεί παράρτημα τοϋ ECMŒX στό Ρέθυ

μνο, άπό τό δποΐο εκτελείται ένας αριθμός προγραμμάτων αναπτύξεως τής 

καλλιτεχνικής βιοτεχνίας. 
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'Ενω ή υπαγωγή τής περιφέρειας στή Γ περιοχή κινήτρων δεν φαί

νεται νά συνέβαλε πολύ ουσιαστικά στην ανάπτυξη τοΰ τομέα στό νησί, 

αξιόλογη άπό τήν άποψη αυτή φαίνεται δτι ήταν ή δημιουργία τής βιομη

χανικής περιοχής στό 'Ηράκλειο. Θά πρέπει ωστόσο νά παρατηρηθεί, 

δτι ή περιοχή αυτή έχει ήδη καλυφθεί, παρουσιάζει σοβαρά κενά υποδο

μής καί ή σύνθεση των μονάδων πού εγκαταστάθηκαν σ'αύτή μειώνει τήν 

αποτελεσματικότητα της (μεγάλο μέρος της περιοχής έχει δοθεί γ ι ά απο

θήκες). 

*Η τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη ευνοήθηκε Ιδιαίτερα άπό τά κ ί 

νητρα καί τ ί ς δανειοδοτήσεις, όπως καί άπό τή βελτίωση τής γενικής 

υποδομής τοϋ νησιοϋ. Παρόλα αυτά, όπως σημειώθηκε καί πιό πάνω, ή υ 

ποδομή πού παρασχέθηκε γ ι ά τήν ανάπτυξη τοο τουρισμού δεν ήταν επαρ

κής. 

Τέλος ή πρόσφατη ίδρυση Πανεπιστημίου καί Πολυτεχνείου στην Κρή

τη ελπίζεται ότι θά συμβάλει γενικότερα στην παραπέρα ανάπτυξη τοο νη

σιού. 

2.3. Δυνατότητες καί Προοπτ ικές 

2.3.1. Γενικά 

Ol δυνατότητες γ ι ά παραπέρα άνοδο τοο τουρισμού καί τής γεωργίας 

είναι πολύ μεγάλες. Σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν επίσης γιά την πα

ραπέρα ανάπτυξη δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα. 

Γενικότερα ή γεωγραφική θέση τής Κρήτης στό χώρο τής Μέσης 'Ανα

τολής καί ή επιλογή τού 'Ηρακλείου ώς ενός άπό τά κέντρα εντατικής πε

ριφερειακής αναπτύξεως ενισχύουν ακόμη περισσότερο τ ί ς προοπτικές γι»ά 

άνοδο τής οίκονομίας τοΌ νησιού. Είδικότερα οι προοπτικές καί οΐ δυνα

τότητες κατά τομέα είναι ol ακόλουθες: 

2.3.2. Πρωτογενής Τομέας 

Ol έδαφοκλιματολογικές συνθήκες τής Κρήτης ευνοούν τ ί ς παραδοσια

κές καλλιέργειες τής έλιος, τής σουλτανίνας, των οίνοποιήσιμων ποικιλιών 
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σταφυλιών, τών επιτραπέζιων σταφυλιών καί τών εσπεριδοειδών. Ol ση

μαντικότερες όμως δυνατότητες γ ι ά παραπέρα ανάπτυξη της γεωργίας α

φορούν τ ί ς υπό κάλυψη καλλιέργειες σπωροκηπτευτικΰν καί λουλουδιών. 

*Η Κρήτη είναι ένα είδος φυσικού θερμοκηπίου καί η θέση της αναφορι

κά μέ τ ί ς καλλιέργειες αυτές, τόσο στά πλαίσια της χώρας δσο καί κυ

ρίως στά πλαίσια τής ΕΟΚ, είναι Ιδιαίτερα πλεονεκτική. Τό συγκριτι

κό αυτό πλεονέκτημα της Κρήτης τε ίνει νά αποκτήσει δλο καί μεγαλύτε

ρη σημασία οσο τό κόστος της ενέργειας μεγαλώνει καί ή χρησιμοποίηση 

της γ ιά θέρμανση θερμοκηπίων σέ χώρες μέ ψυχρότερα κλίματα - οι όποι

ες σήμερα αποτελούν τήν κύρια πηγή παραγωγής λαχανικών ύπό κάλυψη 

γιά τήν ΒΟΚ - γίνεται δλο καί πιό δαπανηρή. 

Ή πραγματοποίηση τών μεγάλων δυνατοτήτων πού άΝΛχρέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο θά εξαρτηθεί σέ πολύ μεγάλο βαθμό άπό τήν επέ

κταση τών αρδευόμενων εκτάσεων καί τή χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνο-

λογίας,άλλά καί άπό τή βελτίωση τής διανομές καί εμπορίας τών προϊόν

των. 

Ol περιοχές μέ τ ί ς μεγαλύτερες δυνατότητες γ ιά επέκταση τών α

ποδοτικών καλλιεργειών μέ εξαγωγικό προσανατολισμό (άνθη καί λαχανι

κά υπό κάλυψη) είναι ή Ιεράπετρα καί ή Σητεία, ή πεδιάδα της Μεσσα-

ρδς, τό βορειοδυτικό τμήμα τοϋ νομού Χανίων καί τά βόρεια παράλια 

τοϋ ναμοϋ Ρεθύμνης. 'Αναφορικά, έξαλλου, μέ τ ί ς παραδοσιακές καλλιέρ

γειες επισημαίνεται, δτι τό μεγαλύτερο μέρος τών λοφωδών εκτάσεων της 

Κρήτης είναι κατάλληλο γ ι 'αυτές. Τέλος ή γεωργική περιοχή τοϋ βόρειου 

τμήματος τοο νομοϋ *Ηρακλείου έχει μεγάλες δυνατότητες γ ι ά τ ί ς παραδο

σιακές άλλα καί γ ιά τ ί ς δυναμικές καλλιέργειες, ένώ η περιοχή Χανίων 

έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι άλλων περιοχών τής χώρας, στην 

παραγωγή εσπεριδοειδών. 

"Οσον αφορά τήν κτηνοτροφία, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες γ ιά 

τή διατήρηση της ποιμενικής αίγοπροβατοτροφίας οτίς ορεινές καί ημιο

ρεινές περιοχές τοϋ νησιοϋ, οι οποίες εξαρτώνται άπό τήν έκταση τών 

βελτιώσεων τών βοσκότοπων σ*αύτές. 'Επίσης αξιόλογες δυνατότητες υπάρ

χουν γιά τήν οίκδσιτη καί ήμιοικόσιτη προβατοτροφία. 
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2.3.3. Δευτερογενής Τομέας 

Μέ εξαίρεση τό γύψο καί τό μάρμαρο, δέν υπάρχουν ενθαρρυντικές 

ε ν δ ε ί ξ ε ι ς γ ι ά σημαντικά αποθέματα άλλων ορυκτών η πηγών ενέργειας οτό 

νησί. 

'Αξιόλογες δυνατότητες υπάρχουν γ ι ά παραπέρα ανάπτυξη τών μ ε τ α 

ποιητικών κλάδων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων καί παράγωγης προϊόν

των πού χρησιμοποιούνται ώς είαροές οτή γεωργία. 'Επίσης φαίνεται νά 

υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες γ ι ά τήν ανάπτυξη βιομηχανικών κλάδων 

εξειδικευμένης εργασίας καί ενδιάμεσης τεχνολογίας. 'Εξάλλου, λόγω 

τής αξιόλογης παραδόσεως οτήν καλλιτεχνική βιοτεχνία (ξυλογλυπτική, 

αγγειοπλαστική, υφαντά κλπ.) πού υπάρχει οτό νησί, ot δυνατότητες τοϋ 

κλάδου ε ί ν α ι Ιδιαίτερα σημαντικές. 

2.3.4. Τουρισμός 

Ή Κρήτη έ χ ε ι ήδη επιβληθεί σαν ένα αξιόλογο διεθνές τουριστικό 

κέντρο. Τό γεγονός αυτό, σέ συνδυασμό μέ τήν ύπαρξη πάρα πολλών φυσι

κών- τουριστικών πόρων, πού δέν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί, καθίστα ευρύ

τατες τ ί ς δυνατότητες γ ι ά παραπέρα ανάπτυξη τοϋ τομέα. 'Απαραίτητες 

προϋποθέσεις γ ι ά τήν αξιοποίηση τών δυνατοτήτων αυτών ε ί ν α ι αφενός ή 

δημιουργία τής απαραίτητης υποδομής καί αφετέρου ò ορθολογικός προγραμ

ματισμός καί ή οργάνωση τής τουριστικής αναπτύξεως. 

Συγκεκριμένα ή περιοχή Σητείας-Κάτω Ζάκρου προσφέρεται, σέ συν

δυασμό μέ τή γεωργική δραστηριότητα, γ ι ά τουριστική ανάπτυξη σέ μ ι 

κρές μονάδες οίκογενειακής μορφής. Ol περιοχές ' Ιεράπετρας-Μακρυγ ι α -

λοϋ καί Μεσααρας (από *Αγία Γαλήνη μέχρι Λέντα) έχουν μεγάλες δυνατό

τητες τουριστικής αναπτύξεως καί πιό ί δ ι α ί τ ε ρ α αναπτύξεως τουρισμού 

παραχειμάσεως. Αυτό, σέ συνδυασμό μέ τ ί ς σημαντικές δυνατότητες γ ι ά 

επέκταση τής γεωργίας, παρέχει καλή βάση γ ι ά τήν ανάπτυξη τών περιο

χών αυτών. *Η περιοχή Κιοοάμου-Φαλάσαιρνας δ ι α θ έ τ ε ι παράλληλα μέ τ ί ς 

γεωργικές, αξιόλογες τουριστικές δυνατότητες. *Η περιοχή Παλαισχώρας-

Σούγιας-*Αγίας Ρούμελης έ χ ε ι σημαντικούς τουριστικούς πόρους, μεταξύ 
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των οποίων καί τό Φαράγγι τής ΣαμαριΟς. Τέλος ol ορεινές περιοχές της 

ενδοχώρας (Περιοχή 'Ομαλού, 'Οροπέδιο Λασιθίου καί περιοχή Ανωγείων) 

διαθέτουν ποικίλους καί σημαντικούς φυσικούς καί πολιτιστικούς τουρι

στικούς πόρους. Ή ανάπτυξη τους, μέ βάση κυρίως τ ί ς μικρές μονάδες 

οΙκογενειακης μορφής, θά συμβάλει όχι μόνο στην ανάπτυξη τοϋ τουριστι-

κοο τομέα στό νησί άλλα καί στή γενικότερη ανάπτυξη τών προβληματικών 

αΰτων περιοχών καί τή συγκράτηση τοϋ πληθυσμού τους. 

2.4. Πιθανές 'Εξελίξεις cnnjv Περίοδο του Προγράμματος 

Τόοο ò πληθυσμός δσο καί τό εργατικό δυναμικό της περιφέρειας 

προβλέπεται νά παραμείνουν λίγο-πολύ σταθερά στην περίοδο του Προγράμ

ματος, αν καί δέν αποκλείεται μικρή αύξηση καί γιά τά δύο. 

Μέ βάση τ ί ς πρόσφατες τάσεις εκτιμάται, δτι ή παραπέρα γεωργική 

ανάπτυξη, σύμφωνα μέ όσα αναφέρθηκαν πιό πάνω, καθώς καί ή μεγαλύτερη 

ανάπτυξη τοΰ τουρισμού, θά προσθέσουν περίπου 5-6 χ ι λ . νέες θέσεις α

πασχολήσεως, o l όποιες θά Ικανοποιηθούν άπό τήν προβλεπόμενη αύξηση 

τοΰ εργατικού δυναμικού κατά 3.000 περίπου άτομα, τή μείωση της ανερ

γίας καί την έξοδο εργατικού δυναμικού άπό τους παραδοσιακούς τομείς 

μέ χαμηλή παραγωγικότητα. 'Ertiσης προβλέπεται ότι ή ύποαπαχόληση στή 

γεωργία θά περιοριστεί, καθώς ή συμμετοχή των καλλιεργειών μέ περιο

ρισμένη εποχικότητα στή ζήτηση εργασίας αυξάνει προοδευτικά σέ βάρος 

των παραδοσιακών καλλιεργειών μέ ψηλή εποχικότητα. 

'Επίσης αναμένεται δτι τό ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν στό νη

σί θά εξακολουθήσει νά αυξάνει μέ πολύ σημαντικούς ρυθμούς, μέ αποτέ

λεσμα τή βελτίωση τού επιπέδου διαβιώσεως τοΰ πληθυσμού του καί τήν 

παραπέρα μείωση τοΰ ανοίγματος, όσον αφορά τό μέσο αντίστοιχο επίπε

δο, μεταξύ χώρας καί περιφέρειας. 
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3 . ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Βασικές 'Επιδιώξεις 

Βασική επιδίωξη είναι ή συνέχιση της αναπτύξεως της οίκονομίας 

τοϋ νησιοϋ μέ γρήγορο ρυθμό καί ή επαρκής αύξηση τοϋ αριθμού τον θέ

σεων απασχολήσεως, γ ι ά νά καλυφθούν ή αύξηση τοϋ εργατικού δυναμικού 

καί ή απελευθέρωση ατόμων μέσω της αυξήσεως της παραγωγικότητας άπό 

τους παραδοσιακούς τομείς. 

"Αλλη βασική επιδίωξη είναι ή μείωση τών ενδοπεριφερειακών ανι

σοτήτων καί ή έμφαση οτήν παραπέρα ανάπτυξη τών περιοχών του νησιού 

πού είναι πολύ καθυστερημένες. 

3.2. Ειδικότερες ' Επιδ uîgg ι ς 

Στά πλαίσια τών βασικών επιδιώξεων, πού περιγράφονται π ι ό πά

νω, ol σπουδαιότερες κατά τομέα είδικές επιδιώξεις συνοψίζονται οτά 

έξης: 

3.2.1. Πρωτογενής Τομέας 

Σημαντική επιδίωξη γ ιά τή γεωργία είναι ή αύξηση τών αρδευόμε

νων εκτάσεων, ώς προϋπόθεση γ ιά τήν παραπέρα αύξηση τών καλλιεργειών 

υπό κάλυψη (θερμοκήπια) καί τήν παραπέρα αλλαγή της συνθέσεως παρα

γωγής. Είδικότερη επιδίωξη είναι ή αύξηση της συμμετοχής, όσον αφορά 

τά εσπεριδοειδή τών ποικιλιών εκείνων πού έχουν καλύτερες προοπτικές 

ζητήσεως, όσον άφορα τήν ελιά τών ποικιλιών πού διευκολύνουν τή συγ

κομιδή τοΰ ελαιοκάρπου καί όσον άφορα τά αμπέλια τών ποικιλιών παρα

γωγής οίνων καλύτερης ποιότητας. 

"Αλλη σημαντική επιδίωξη είναι ή βελτίωση τών συνθηκών εμπορίας 

mi διανομής τών αγροτικών προϊόντων, τόσο ώς προς τήν αναγκαία υπο

δομή δσο καί αναφορικά μέ την οργάνωση της εμπορίας καί τήν εξεύρεση 

νέων αγορών. 
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Στον τομέα της κτηνοτροφίας σημαντική επιδίωξη είναι, ή υποστή

ριξη τής παραδοσιακής ποιμενικής αίγσπροβατοτροφίας μέσω της βελτιώ

σεως τών βοσκότοπων καί τής εξασφαλίσεως ζωοτροφών. "Αλλη επιδίωξη 

ε ί ν α ι ή ανάπτυξη τής οικόσιτης καί ήμιοικόσιτης προβατοτροφύας μέ πα

ροχή τών απαραίτητων κινήτρων, γ ι ά βελτίωση τών φυλών τών ζώων καί δη

μιουργία τών αναγκαίων εγκαταστάσεων. 

3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

Σχετικά μέ τά ορυχεία καί λατομεία, σημαντική επιδίωξη ε ί ν α ι ή 

παραπέρα δρευνα γ ι ά εντοπισμό σοβαρών αποθεμάτων. 

Σημαντικές επιδιώξεις γ ι ά τό δευτερογενή τομέα ε ί ν α ι ή παραπέρα 

ανάπτυξη τών βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων πού χρησιμοποιούνται ώς 

εισροές στή γεωργία ή τών γεωργικών βιομηχανιών εξαγωγικού προσανατο

λισμού, καθώς καί ή ανάπτυξη τών βιομηχανιών εξειδικευμένης εργασίας 

καί ενδιάμεσης τεχνολογίας. 

Αναφορικά μέ τήν καλλιτεχνική βιοτεχνία, σημαντική επιδίωξη ε ί 

ν α ι ή παροχή τής απαραίτητης ενθαρρύνσεως καί κινήτρων, ώστε νά α ξ ι ο 

ποιηθούν πλήρως ot δυνατότητες αναπτύξεως τοϋ κλάδου. 

3.2.3. Τουρισμός 

Σημαντική επιδίωξη, αναφορικά μέ τήν παραπέρα ανάπτυξη τοϋ του

ρισμού ε ί ν α ι ή επιβράδυνση τής αναπτύξεως τών ύπερα\κχπτυγμένων περιο

χών '^ρακλείου-Μαλλίων καί *Αγίου Νικολάου-*Ελούντας, τουλάχιστον μ έ 

χρι νά δημιουργηθεί ή αναγκαία υποδομή. Παράλληλη επιδίωξη ε ί ν α ι ή 

ενεργή ενθάρρυνση τής παραπέρα αναπτύξεως τών ευρύτερων περιοχών Χα

νίων καί Ρεθύμνου, εκτός άπό τ ί ς ομώνυμες πόλεις, καθώς καί τών περιο

χών Σητείας, Ιεράπετρας καί Μεσσαρας, όπου υπάρχει αξιοσημείωτη σχε

τ ι κ ή υποδομή. 

"Αλλη σημαντική επιδίωξη ε ί ν α ι ή βαθμιαία ανάπτυξη τών λοιπών 

νότιων παράλιων τοϋ νησιοϋ, μέ τή βελτίωση τής αναγκαίας υποδομής καί 

μέ τελικό σκοπό τό συνδυασμό τοϋ θερινοϋ μέ τό χε ιμερινό τουρισμό 

(τουρισμόςπαραχειμάσεως). 
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Τέλος άλλες σημαντικές έπιδιχθείς είναι, ή διατήρηση και! fi του

ριστική αξιοποίηση τών παραδοσιακών οίκισμων καί ή δημιουργία μικρών 

τουριστικών μονάδων οίκογενε ιακής μορφής, δπως καί βοηθητικών καταλυ

μάτων σε κείνες τ ί ς προβληματικές περιοχές, πού έχουν τ ί ς αναγκαίες 

προϋποθέσεις. 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Σύμφωνα μέ τ ίς γενικές καί ειδικές επιδιώκεις πού αναφέρθηκαν 

οτό προηγούμενο τμήμα καί μέ βάση τή σύντομη ανάλυση αναφορικά μέ τά 

προβλήματα, τ ί ς εξελίξεις καί τ ί ς προοπτικές στην περιοχή, τά κυριό

τερα μέτρα πολιτικής γ ι ά τήν προώθηση τής αναπτύξεως μπορούν νά συν

οψιστούν οτά ακόλουθα: 

4 . 1 . Πρωτογενής Τομέας 

Θά αποπερατωθούν τά αρδευτικά έργα πού βρίσκονται σέ εξέλιξη 

(φράγμα Μπραμιανοϋ 'Ιεράπετρας, αρδευτικό έργο υπόγειων υδάτων γ ι ά 

τήν πεδιάδα Μεσσαρας, αξιοποίηση υδάτινων πόρων Δυτικής Κρήτης κλπ.) 

καί θά συνεχιστεί ή έρευνα γιά τους υδάτινους πόρους τοο νησιού καί 

Ιδιαίτερα τ ί ς μεθόδους γ ι ά τήν πιό αποτελεσματική χρησιμοποίηση τους. 

θά διεξαχθεί παραπέρα γεωργική έρευνα καί θά ενισχυθούν ol π ε 

ριφερειακές γεωργικές υπηρεσίες, μέ σκοπό τήν αλλαγή της συνθέσεως 

παραγωγής, μέ έμφαση στά φρούτα, τά λαχανικά καί τά λουλούδια έκτος 

εποχής (ύπό κάλυψη), καθώς καί τ ί ς εξαγώγιμες ποικιλίες των παραδο

σιακών προϊόντων. 

Γιά τήν αύξηση τής παραγωγικότητας θά χορηγηθούν δάνεια γ ι ά 

αγορά αγροτικής γής καί γ ιά μεγέθυνση των εκμεταλλεύσεων, θά αποδο

θούν σταδιακά γιά καλλιεργητικούς σκοπούς ot εκτάσεις πού σήμερα α

νήκουν οτό δημόσιο ή στην εκκλησία, θά προωθηθεί: 6 αναδασμός καί θά 

παρασχεθούν κίνητρα γιά προώθηση των ομαδικών καλλιεργειών;, οι όποιες 

εξοικονομούν μηχανήματα καΧ εξοπλισμό. 
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Θά παρασχεθούν κρατική υποστήριξη καί κίνητρα γ ι ά αύξηση τής 

συνεταιριστικής δραστηριότητας κ α ί , ιδιαίτερα, γ ι ά τή δημιουργία με

γάλων συνεταιριστικών μονάδων προς επεξεργασία τής αγροτικής παραγω-

γης,καθώς καί γ ι ά τή δημιουργία μεγάλης συνεταιριστικής μονάδας, πού 

κύρι,ος σκοπός της θά ε ί ν α ι ή εμπορία καί διανομή γεωργικών προϊόντων 

σ τ ί ς αγορές εσωτερικού κ α ι εξωτερικού. 

θά αναζητηθούν τρόποι καί μέσα γ ι ά αλλαγή τσο ίσχύσντος νομικσο 

πλαισίου, δσσν αφορά δασικές εκτάσεις καί βοσκότοπους, γ ι ά νά όρθσϋν 

τά αντικ ίνητρα επενδύσεως ο*αυτές τ ί ς εκτάσεις καί νά καταστεΓ δυνα

τή ή καλύτερη εκμετάλλευση τών σχετικών πόρων. 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

θά προωθηθούν γεωλογικές έρευνες μέ σκοπό τήν πλήρη χαρτογράφη

ση των ορυκτών καί άλλων υπόγειων πηγών τσο νησισΟ. 

Σέ σύγκριση μέ τό υφιστάμενο καθεστώς θά δοθεϋ Ιδ ιαίτερη έμφα

ση γ ι ά τήν -παροχή ίσχυρότερων, περιφερειακών αναπτυξιακών κινήτρων 

γ ι ά βιομηχανία στους νομούς Ρεθύμνης καί Λασιθίου, στά πλαίσια τσο 

νέου συστήματος περιφερειακής αναπτύξεως. 

Ό EQMMEK θά οργανώσει ε ι δ ι κ ά προγράμματα γ ι ά τήν ανάπτυξη της 

καλλιτεχνικής βιοτεχνίας στό νησί καί θά διευκολύνει τήν εμπορία τών 

προϊόντων του κλάδου. 

*Η βιομηχανική περιοχή στό 'Ηράκλειο θά έπεκταθεϋ καί θά εφοδια

στεί μέ τήν αναγκαία υποδομή. 'Επίσης θά δημιουργηθεί βιομηχανική πε

ριοχή στά Χανιά,γιά νά διευκολυνθεί! ή βιομηχανική ανάπτυξη τής περιο

χής. 

4.3. Τουρισμός 

Ot προβληματικές περιοχές, καθώς καί o l παραδοσιακοί οίκισμοί 

τσο νησισΟ, θά ενταχθούν στό πιό ευνοϊκό καθεστώς κινήτρων,γιά νά ε ν 

θαρρυνθεί ή δημιουργία μικρών τουριστικών μονάδων οικογενειακής μορ

φής καί βοηθητικών καταλυμάτων. 

- 219 -



ETCQ ύφύοτάμενες μεγάλες τουριστικές συγκεντρώσεις Ήρακλεί,ου-

Μαλλίων θά εκτελεστούν τ ά αναγκαία έργα γ ι ά τή βελτίωση της υδρεύσεως, 

καθώς καί γ ι ά τή διάθεση καί τό βιολογικό καθαρισμό τών ακαθάρτων». 

4.4. Λοιπού Τομείς 

Ή κοινωνική καί τεχνική υποδομή στ ίς προβληματικές περιοχές τής 

περιχρέρειας θά βελτιωθεί καί θά παρασχεθεί οΙκονομική υποστήριξη ywx 

τ ί ς αξιόλογες πολιτ ιστικές οίχχστηριότητες στό νησί. 

Τά άτραρικά μονοθέσια δημοτικά σχολεία θά συγκεντρωθούν βαθμιαία 

σέ μεγαλύτερες μονάδες, πού θά εξυπηρετούν έναν ευρύτερο αριθμό γ ε ι τ ο 

νικών κοινοτήτων. 

Θά εκπονηθούν καί θά εκτελεστούν χωροταξικά σχέδια, θά ελεγχθούν 

αποτελεσματικά ot χρήσεις γης καί θά δο3εΐ προτεραιότητα σέ περιοχές 

ψηλής πληθυσμιακής συγκεντρώσεως καί αντιφατικών χρήσεων γης. 

Θά καταβληθεί προσπάθεια νά καταστεί πιό αποτελεσματικός ò συν

τονισμός των δραστηριοτήτων των δημόσιων φορέων, o l οποίοι έχουν σχέ

ση μέ θέματα πού άφοροΟν τή διατήρηση των παραδοσιακών ο'ικισμών. 

4.5. 'Υποδομή 

Ή βελτίωση τών συνθηκών υδρεύσεως στό 'Ηράκλειο καί ή δημιουρ

γία, σ'αύτό δικτύου διαθέσεως καί βιολογικού καθαρισμού ακαθάρτων θά 

επιδιωχθούν κατά προτεραιότητα, Ιορόμοια έργα θά προωθηθούν επίσης 

γ ι ά άλλες σημαντικές πόλεις στην περιφέρεια άλλα καί στ ίς αγροτικές 

περιοχές, δπου λείπουν αυτού τοΰ είδους κυρίως (αποχετευτικό δ ίκτυο, 

ύδρευση καί ηλεκτρισμός) ot ευκολίες. 

Θά βελτιωθεί καί θά επεκταθεί τό επαρχιακό οδικό δίκτυο στό 

νησί, όπως καί τό αγροτικό δίκτυο, τό οποίο έ χ ε ι ουσιώδη σημασία γ ι ά 

τήν παραπέρα ανάπτυξη της γεωργίας. Θά γίνουν νέες χαράξεις σημαντι

κών τμημάτων τού βασικού βόρειου οδικού άξονα τού νησιού (τμήμα Χα-

νιά-ΚΟλυμπάρι, παρακαμπτήριες τών πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου καί *Ηρα-
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κλείου κλπ.) Mat θά βελτιωθούν ol κύριες συνδέσεις μεταξύ του βασικού 

βόρειου οδικού άξονα τού νησιού καί του νότιου αξσνα (π.χ. 'Ηράκλειο-

Βιάννος, 'Ηράκλειο-" Αγιο ι Δέκα, Ρέθυμνο-Άγ Ca Γαλήνη και Χανιά-'Ομαλός). 

Θά συμπληρωθούν βαθμιαία τά κενά στό νότιο οδικό άξονα (κυρίως 

τά τμήματα Σητείας-Λιθινων καί'Ιεράτΐετρας-Βιάννου-Ρεθύμνου, πού βρίσκον

ται ύπό κατασκευή), καί μέ αυτό τόν τρόπο θά ολοκληρωθεί τό βασικό οδι

κό δίκτυο τού νησιού. 

Θά βελτιωθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των αεροδρομίων 'Ηρα

κλείου καί Χανίων καί ή υπόλοιπη υποδομή τους - Ιδιαίτερα τού πρώτου -

γ ιά νά αυξηθεί ò βαθμός άοφαλε ίας των πτήσεων. 

Θά συμπληρωθεί καί θά βελτιωθεί ή υποδομή τών δύο μεγάλων λιιια-

νιών ('Ηρακλείου καί Σούδας), καθώς καί άλλων μικρότερων λιμανιών, πού 

εξυπηρετούν τόν τουρισμό, τήν αλιεία κλπ. Τέλος θά βελτιωθεί ή τηλεπικοι

νωνιακή υποδομή τού νησιού. 

1 -





Ζ . -ΗΠΕΙΡΟΣ 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μονάδα Περι-
μετρή- φέρεια 
σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συνολική έκταση 

"Εκταση γεωργικής γης 

Διάρθρωση γεωργικές γης 
Πεδινή 

'Ημιορεινή 
'Ορεινή 
Σύνολο 

'Αρδευόμενη έκταση ώς % στό σύν
ολο της καλλιεργούμενης: 1977 

ΔΗΜ3ΓΡΑΦΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

χλμ.' 10.169 

1.786 

40,4 
23,5 
36,1 

100,0 

131.990 

38.564 

55,5 
25,1 
19,.4 

100,0 

7,7 

4*6 

29,4 26,0 

Πληθυσμός: 1977 

Μεταβολή πληθυσμού: 1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 1977 

Ποσοστό άστικοποιήσεως: 1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 

Εργατικό δυναμικό: 1971 

Απασχόληση: 1971 

Σύνθεση απασχολήσεως: 1977 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χιλ. 
II 

II 

% 
II 

άτομα 
χλμ72 

% 
II 

χ ι λ . 
II 

% 
II 

II 

II 

407 

-55 
-21 

-1,20 
-0,83 

25 
28 

166 

160 

57,0 
20,8 
22,2 

100,0 

9.268 

380. 
500 

0,44 
0,93 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

4,39 

5,1 

5,1 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

'Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ (τ ιμές 1970) : 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ιμές) : 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

έκ.δρχ. 
II 

% 

% 
II 

II 

II 

Περι
φέρεια 

8.122 
11.373 

4,93 

30,9 
28,5 
40,6 

100,0 

Χώρα 

258.000 
370.583 

5,31 

16,8 
31,4 
51,8 

100,0 

Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

3,15 
3,07 

Κατά κε(ραλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τιμές) : 1977 δρχ. 66.900 91.335 73,3 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
τού κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τ ιμές) : 1970-77 % 19,8 17,6 

Κατά κεφαλή ετήσια Ματανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γιά. οίκια-
κή χρήση: 1970 KWH 

1977 

'Οχήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 

1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

76 
147 

23,3 
76,9 

55 
153 

226 
448 

45,5 
125,0 

120 
245 

33,6 
32,8 

51,2 
61,5 

45,8 
62,4 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. 'Εξελίξεις καί Προβλήματα 

2.1.1. Γενικά 

Ή "Ηπειρος εϋναι μιά άπό τ ί ς φτωχότερες περιφέρειες της χώρας. 

Τό κατά κεφαλή προϊόν τής περιφέρειας τά τελευταία χρόνια υστερούσε 

σέ σχέση μέ τό μέσο δρο της χάρος κατά 30% περίπου καί ot πλουτοπα

ραγωγικοί πόροι της περιφέρειας, dv καί αξιόλογοι, συγκριτικά εϋναι 

περιορισμένοι. 'Αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών ήταν, η περιφέρεια νά 

χάσει περίπου τό 16% του" πληθυσμού της κατά τό χρονικό διάστημα με

ταξύ 1961 καί 1977. *Η μείωση αυτή ήταν ή μεγαλύτερη άπό οποιασδήπο-

ποτε άλλης περιφέρειας της χϊΐρας,μέ εξαίρεση τήν Ανατολική Μακεδο

νία. * Ωστόσο τά τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μιά σημαντική μείωση 

τΐΐς μεταναστεύσεως, καθώς καί μιά σημαντική τάση παλι\Λ»στήσεως. 

Σημαντική εξαίρεση στή γενικότερη δυσμενή αυτή είκόνα άποτε-

λεΓ τό νησί Κέρκυρα, πού εϋναι σχετικά αναπτυγμένο, πράγμα πού ο

φείλεται στή γρήγορη ανάπτυξη τοΟ τουριστικοΟ τομέα. 

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά τομέα, τά σημαντικότερα προβλή

ματα καί ot αδυναμίες πού αντιμετωπίζει ή περιφέρεια καί τά βασικό

τερα εμπόδια, πού παρουσιάζονται στην επιτάχυνση τοΟ ρυθμοο αναπτύ

ξεως της καί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων πού υπάρχουν, συνοψί

ζονται πιό κάτω. 

2.1.2. 'Απασχόληση 

'Επαρκή στοιχεία γιά τήν εκτίμηση τής άνοικτη"ς ανεργίας στην 

περιφέρεια τά τελευταία χρόνια δέν υπάρχουν. Σύμφωνα, όμως, μέ 

δλες τ ί ς ενδείξεις ή έκταση της ανοικτής ανεργίας εϋναι σχετικά 

περιορισμένη, κυρίως λόγω τή"ς μεταναστεύσεως. 

Παρόλα αυτά ή υποαπασχόληση στον αγροτικό τομέα φαίνεται 

πώς εϋναι πολύ εκτεταμένη, όπως μπορεί νά συναχθεί άπό τό γεγονός, 
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ό τ ι κατά τήν περίοδο 1977-1978 ένα σημαντικό ποσοστό τσΟ άγροτικσο 

εργατικού- δυναμικού* πραγματοποίησε λιγότερα από 140 ημερομίσθια στον 

τομέα. Είναι όμως βέβαιο δ τ ι πολλά άπό αυτά τά άτομα, πού υποαπασχο

λούνται στή γεωργία, απασχολήθηκαν επίσης μέ μερική απασχόληση σέ μή 

γεωργικές δραστηριότητες. Μολονότι τά διαθέσιμα στοιχεία ôév επιτρέ

πουν μιαν ικανοποιητική' ποσοτική εκτίμηση τσΟ μεγέθους τής οποαπασχο-

λήσεως στ ίς αγροτικές περιοχές τής 'Ηπείρου, φαίνεται δ τ ι αυτή ε ί ν α ι 

σημαντική. 

2.1.3. Πρωτ<7(ε^ς_Ίρμέας 

Λόγω του" κλίματος καί τής συνθέσεως των γεωργικού πόρων,ή πε-

ριφέρεια εξε ιδ ικεύεται στην κτηνοτροφική παραγωγή. *Η κτηνοτροφική 

παραγωγή καλύπτει τ ό 50% περίπου τής συνολικής παραγωγής τοΟ πρωτο

γενούς τομέα της περιφέρειας, σέ σχέση μέ èva μέσο ποσοστό 53% περί

που γ ι ά τή χώρα ως σύνολο. 

Οι σημαντικότερες καλλιέργειες εΓναι της ελιάς καί τοο ελαιό

λαδου, των ζωοτροφών, των εσπεριδοειδών καί τωυ κηπευτικών. "Οσον 

άφορα τή ζωική παραγωγή, τή σημαντικότερη θέση κατέχουν ή αίγοπροβα-

τοτροφία κ α ί , σέ μικρότερο ποσοστό, ή πτηνοτροφία. Τά τελευταία 

χρόνια όμως πολύ σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε ή χοιροτροφία, τής ο 

ποίας ή συμμετοχή στή συνολική ζωική παραγωγή της περιφέρειας διπλα

σιάστηκε . 

'Εκτός άπό τ ί ς γενικότερες αδυναμίες καί τά προβλήματα πού 

αντιμετωπίζει ή γεωργία στή χωρά ώς σύνολο (μικρός καί πολυτεμα-

χιομένος κλήρος, περιορισμένη συνεταιριστική δραστηριότητα, αδυ

ναμίες στό σύστημα εμπορίας καί διανομής κλπ.) , μ ι ά χαρακτηριστική 

αδυναμία τής γεωργικής αναπτύξεως τής περιφέρειας ε ί ν α ι τό γεγονός, 

δπως άνοχοέρθηκε προηγούμενα, ό τ ι όχι μόνο ο ί φυσικοί πόροι ε ί ν α ι 

συγκριτικά περιορισμένοι άλλα καί ή αξιοποίηση τους δέν ε ί ν α ι πλή

ρης, λόγω της ελλείψεως βασικής υποδομής. 

Παρά τό γεγονός δ τ ι ή "Ηπειρος ε ί ν α ι μ ία άπό τ ί ς πλουσιό-
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τερες περιοχές της χώρας άπό δποψτ\ υδάτινων πόρων, ot πόροι αυτοί 

δέν αξιοποιούνται πλήρως γιά άρδευση/ ώστε νά αυξηθεί ή παραγωγικό

τητα των περιορισμένων εδαφικών πόρων. Τά υφιστάμενα εγγειοβελτιω

τικά έργα έχουν αρκετές ελλείψεις, ot όποιες περιορίζουν τήν αξιο

ποίηση τους, ένω καθυστερεί ή αποπεράτωση αώτων πού βρίσκονται ύπό 

εξέλιξη. 'Επιπλέον τό αγροτικό οδικό δίκτυο δέν εϋναι Ικανοποιη

τικό, καί Coiaiτερα αυτό πού εξυπηρετεί τά δάση καί τους βοσκότοπους. 

"Ενα μεγάλο μέρος των εκτεταμένων βοσκότοπων της περιφέρειας 

στερείται τά αναγκαία έργα ύποδομίϊς. *Η έλλειψη αυτή εμποδίζει τή 

συστηματική εκμετάλλευση αύτοο του τόσο σημαντικσΟ πόρου, καθώς καί 

τήν παραπέρα ανάπτυξη της ζωικής παράγωγης. Πρέπει νά σημειωθεί, 

δτι ή έλλειψη της υποδομής οφείλεται ένμέρει οτό καθεστώς Ιδιοκτη

σίας των βοσκότοπων, τό όποιο περιορίζει τά κίνητρα επενδύσεων σ* 

αυτούς. 

Ot αξιόλογοι δασικοί πόροι της περιφέρειας δέν αξιοποιούνται 

επίσης Ικανοποιητικά, λόγω της ελλείψεως βασικής υποδομής, δπως δα

σικών δρόμων, καταλυμάτων δασεργατων κλπ. 

Παρόλο πού ή αλιευτική παραγωγή εσωτερικών υδάτων έχει σημαν

τικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιφέρεια, εντούτοις δέν έχει α

ξιοποιηθεί πλήρως, λόγω της ελλείψεως είδικευμένων, στον τομέα, α

τόμων καί της ελλείψεως βασικών έργων υποδομής. Ot δυνατότητες αυ

ξήσεως της ίχθυοπαραγωγης τσΟ Άμβρακικοο κόλπου, πού φαίνονται πο

λύ αξιόλογες, δέν έχουν μελετηθεί μέ συστηματικό τρόπο. 

2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

Ol εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιφέρεια περιορίζονται 

κυρίως στην εξόρυξη μαρμάρων. Τά αξιόλογα αποθέματα γύψου, καθώς 

καί τά αποθέματα φωσφαριτών πού εντοπίστηκαν πρόσφατα, δέν υφίσταν

ται ακόμη εκμετάλλευση. 

Λόγω των πλούσιων υδάτινων πόρων της,ή περιφέρεια συγκεντρώ

νει τό μεγαλύτερο μέρος των υδροηλεκτρικών σταθμών παράγωγης ηλεκ

τρικής ενέργειας. 
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*Η βιομηχανική δραστηριότητα είναι σχετικά περιορισμένη στην 

περιφέρεια καί άφορα κυρίως τήν παραγωγή τροφίμων, έτοιμων ενδυμά

των, προϊόντων ξύλου, κλωστοϋφαντουργικών καί υποδημάτων, επίπλων, 

άργυροχρυσοχοΐας, κατεργασίας μάρμαρων κλπ. Ol μεταποιητικές μο

νάδες είναι μιχροΟ καί μεσαίου μεγέθους. Τά πιό σημαντικά προβλή

ματα πού αντιμετωπίζει ò τομέας είναι τό σχετικά ψηλό κόστος μετα

φοράς τον προϊόντων στά μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της χωράς ('Αθή

να καί Θεσσαλονίκη), ή έλλειψη συνεργασίας μεταξύ ομοειδών μονάδων, 

δσον άφορα τήν προμήθεια πρώτων όλων, τή διακίνηση των προϊόντων 

τους καί τήν άπό κοινού χρησιμοποίηση δαπανηρού μηχανολογυκοΰ εξο

πλισμού καί, τέλος ι ή έλλειψη επαρκούς βιομηχανικής jonoôouilç. 

* Ωστόσο ot εξελίξεις των τελευταίων έτον είναι ενθαρρυντικές. 

"Ενας αξιόλογος αριθμός σημαντικών βιομηχανικών μονάδων εγκαταστά

θηκε ή πρόκειται νά εγκατασταθεί στην περιφέρεια, γιά νά επωφελη

θούν άπό τά κίνητρα περίφερειακής αναπτύξεως πού χορηγήθηκαν. 

2.1.5. Τουρισμός 

*Η Κέρκυρα είναι ή μόνη αναπτυγμένη περιοχή της περιφέρειας 

άπό τουριστική άποψη. Καλύπτει τό 80% περίπου τοΰ τουριστικού δυ

ναμικού στην περιφέρεια, πού τό μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται 

άπό κύρια καταλύματα. *Η συγκέντρωση αυτή τ?}ς τουριστικής δραστη

ριότητας έχει δημιουργήσει προβλήματα στό περιβάλλον καί ί δ ι α ί -

τερα στή Βόρεια Κέρκυρα. Παρά τους αξιόλογους τουριστικούς τους 

πόρους, ot υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας δέν έχουν αναπτυχθεί 

ακόμη, πράγμα πού οφείλεται κυρίως στην έλλειψη της κατάλληλης του

ριστικής υποδομής. 

2.1.6. Μεταφορές 

Σέ σχέση μέ τή συνολική ανάπτυξη της περιφέρειας, μπορούμε 

νά πούμε δτι τό κύριο οδικό δίκτυο μπορεί νά θεωρηθεί Ικανοποι

ητικό, είδικά μετά τήν αποπεράτωση της οδού Άντιρρίου-"Αρτας-

ώχχννίνων, ή οποία διασχίζει τήν περιφέρεια. 'Αλλά υπάρχουν άκό-

νή προβλήματα, άπό τά οποία τά πιό σημαντικά είναι: 
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- *Η σύνδεση τη*ς περιφέρειας μέ τά βόρεια καί κεντρικά διαμερί

σματα της χώρας είναι ανεπαρκής. Είδικότερα 6 δρόμος πού συνδέει 

την "Αρτα μέ τά Ίρίκαλα βρίσκεται ακόμη στό στάδιο της κατασκευής. 

Ί& γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων συνδέσεων 'Ιωαννίνων-

Μετοόβου-Καλαμπάκας καί της Παραεγνατίας οδοΟ άπό την Κόνιτσα μέ

χρι τή Σιάτιστα είναι ανεπαρκή, κυρίως άν ληφοουν υπόψη ot κακές 

καιρικές συνθήκες κατά τή διάρκεια του χειμώνα καί τό είδος της κ ι 

νήσεως πού υπάρχει (κυρίως μεγάλα φορτηγά κού διεξάγουν διεθνείς 

μεταφορές άπό τήν υπόλοιπη 'Ελλάδα μέσω της περιφέρειας). 

- *Η μή αποπεράτωση ακόμη της παραλιακίτς ΟδοΟ, πού συνδέει τήν 

Πρέβεζα μέ τήν "Ηγουμενίτσα, είναι ένα σημαντικό εμπόδιο γιά τήν α

νάπτυξη τον τουριστικών πόρων αύταΟ του τμήματος της περιφέρειας. 

'Επίσης ή έλλειψη μιας γέφυρας πού νά συνδέει τό νησί της Λευκάδας 

μέ τήν απέναντι ακτή αποτελεί δνα επιπλέον εμπόδιο γ ι ά τόν τουρι

σμό καί τή γενική ανάπτυξη τσΟ νησισΟ. 

Τδ αγροτικό καί κοινοτικό δίκτυο παρουσιάζει πολλές ελλεί

ψεις. Ι δ ι α ί τ ε ρ α πρέπει νά έπισημανθοΟν ot ελλείψεις των οδών πού 

έξυπηρετοΟν τά δάση καί τ ί ς περιοχές τών βοσκότοπων, δημιουργώντας 

έτσι δνα δυσμενή παράγοντα γ ιά τήν ανάπτυξη τών αντίστοιχων δραστη

ριοτήτων αυτών τών περιοχών. 

"Ενα άλλο σημαντικό τέλος πρόβλημα,πού άφορδ τ ό οδικό σύστημα 

της περιφέρειας, είναι ή έλλειψη μιας γέφυρας, άπό τό Ρίο στό 'Αντίρ

ριο . *Η υφιστάμενη σύνδεση μέ φέρρυ-μπώτ δημιουργεί σοβαρές δυσκο

λίες στή συγκοινωνία, είδικά τό χειμώνα. Σοβαρές αδυναμίες παρου

σιάζονται επίσης στά αεροδρόμια της περιφέρειας (ίδιαίτερα της Κέρ

κυρας) καί σέ μερικά λιμάνια (όπως της Λευκάδας καί της Κέρκυρας). 

2.1.7. Κοινωνικές 'Υπηρεσίες 

'Από την άποψη τών υπηρεσιών υγείας η "Ηπειρος είναι μιά άπό 

τ ί ς περιοχές της χώρας μέ τ ί ς περισσότερες αδυναμίες καί προβλήμα

τα. Ot κάτοικοι της περιφέρειας ταξιδεύουν συχνά προς τά μεγάλα 
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Αστικά κέντρα της χώρας Y ta τήν παροχή νοοσκομειακης περιθάλψεως 

καί υγειονομικής φροντίδας. *Η έλλειψη μιας μεγάλης νοσοκομειακής 

μονάδας οτά Γιάννινα, η οποία θά μπορούσε ταυτόχρονα νά έΕυπηρετή-

σει καί τήν 'Ιατρική Σχολή τσΟ Πανεαιστημίσυ 'Ιωαννίνων, είναι πολύ 

αίσθητή. 

Στον τομέα τής εκπαιδεύσεως σοβαρό πρόβλημα είναι Ò μεγάλος 

αριθμός πολύ μικρών δημοτικών σχολείων, τά οποία προσφέρουν ελ

λιπή εκπαίδευση. "Ενα Αλλο πρόβλημα είναι ot ελλείψεις κτιριακών 

εγκαταστάσεων σέ δλες τ ί ς βαθμίδες τής εκπαιδεύσεως. 

2.1.8. 'Αστική 'Υποδομή 

Τά αστικά κέντρα της περιφέρειας, καθώς καί ot οίκισμοί γενι

κά, υποφέρουν άπό τήν Ανεπαρκή υποδομή καί τ ί ς Ανεπαρκείς διευκολύν

σεις. 'Ιδιαίτερα τά Αποχετευτικά δίκτυα καί ot εγκαταστάσεις καθα

ρισμού λυμάτων εϊνχι σχεδόν ανύπαρκτα καί τά δίκτυα υδρεύσεως ε ί 

ναι σέ μερικές περιπτώσεις* ανεπαρκή,γιά νά καλύψουν τ ί ς υφιστάμε

νες ανάγκες. 

2.1.9. Προβληματικές Περιοχές 

*Η "Ηπειρος είναι ή περιφέρεια τής χώρας μέ τό μεγαλύτερο με

ρίδιο προβληματικών περιοχών. Ot προβληματικές περιοχές καλύπτουν 

τό 80% περίπου της συνολικής της εκτάσεως καί κατοικούνται άπό τό 

42% τού πληθυομοΟ της. Τό επίπεδο ζωής σ'αυτές τ ί ς περιοχές εϋναι 

σχετικά χαμηλό. Ή πληθυσμιακή πυραμίδα είναι πολύ δυσμενής, μέ με

γάλο ποσοστό ηλικιωμένων άτόμων,καί γενικά ή κοινωνική καί τεχνική 

υποδομή είναι φτωχή καί ανεπαρκής, είδικότερα όσον Αφορά τήν ηλεκ

τροδότηση, τήν παροχή νερσο καί τήν Αποχέτευση καί τήν υποδομή 

τής υγείας καί της εκπαιδεύσεως. Μπορούμε νά πούμε γενικά, Αν 

έ&χιρέσουμε τ ίς περιορισμένες πεδιάδες τής Πρέβεζας, τής "Αρτας 

καί τών 'Ιωαννίνων, καθώς καί τοϋ νησιού Κέρκυρα, δτι σχεδόν ολό

κληρη ή υπόλοιπη περιφέρεια μπορεί νά θεωρηθεί σάν μιά προβλημα

τική περιοχή. 
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2.2. *Η Πολιτική Αναπτύξεως καί τά 'Αποτελέσματα της 

*Η εκτέλεση τον εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων συντέλε

σε σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας στην περι

φέρεια καί οι προσπάθειες γ ι ά αναδασμό, γ ιά τή μεταβολή στή διάρθρω

ση -effe παράγωγης, καθώς καί τά κίνητρα#πσύ δόθηκαν γ ιά την επέκταση 

καί τή βελτίωση της οργάνωσης τών κτηνοτροφικών μονάδων, βοήθησαν 

σημαντικά στην ανάπτυξη τσΟ τομέα. 

Στό δευτερογενή τομέα σημαντική έκταση πήρε ή γεωλογική ερευ

νητική δραστηριότητα μέ αξιόλογα αποτελέσματα. "Οσον άφορα τή μετα

ποίηση, τά παραμεθόρια τμήματα τών νομών Ιωαννίνων καί Θεσπρωτίας 

ανήκουν στην Ε περιοχή γιά τή χορήγηση των κινήτρων περιφερειακής 

αναπτύξεως. *Η υπόλοιπη περιφέρεια ανήκει στή Δ περιοχή κινήτρων 

καί τό νησί Κέρκυρα, πού είναι σχετικά πιό αναπτυγμένο ,μέ έντονη 

τουριστική δραστηριότητα, ανήκει στή Γ περιοχή κινήτρων. "Εχουν 

ληφθεί επίσης μέτρα γιά τή δημιουργία τεσσάρων βιομηχανικών περιο

χών (Γιάννινα, "Αρτα, Πρέβεζα καί "Ηγουμενίτσα). * Ωστόσο ή πρόο

δος γιά τή δημιουργία αυτών τών βιομηχανικών περιοχών ήταν πολύ 

μικρή. 

Ti κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως φαίνεται δ τ ι συνέβαλαν 

πολύ στην αύξηση τής βιομηχανικής δραστηριότητας πού παρατηρήθη

κε πρόσφατα στην περιφέρεια, κυρίως σέ καινούργιους κλάδους, δπως 

έτοιμων ενδυμάτων, κλωατοϋφαντουργικών κλπ. "Αν μάλιστα λάβουμε 

υπόψη τ ί ς καινούργιες αίτήσεις πού υποβάλλονται γ ι ά τή χορήγηση 

τών βιομηχανικΰν κινήτρων, ot προοπτικές φαίνεται νά είναι καλές. 

"Οσον άφορδ τόν τουρισμό, τό νησί Κέρκυρα κατατάχθηκε άπό 

τό 1972 σ τ ί ς περιοχές μέ τά λιγότερα κίνητρα τουριστικής αναπτύ

ξεως, επειδή ήταν ήδη πολύ αναπτυγμένο. *Η αποδοτικότητα τού 

τομέα ήταν πολύ ψηλή, ώστε ή παραπέρα ανάπτυξη τσΟ τουρισμού' στό 

νησί νά μή χρειάζεται μεγάλη κρατική ενίσχυση. Παρά τό γεγονός 

δτι ή Λοιπή Περιφέρεια περιλαμβάνεται στίς περιοχές μέ τά περισ-
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σότερο ενισχυμένα κίνητρα, άπό την άποψη της τουριστικής αναπτύξεως, 

τά αποτελέσματα υπήρξαν μέτρια. 'Επειδή όμως τά ενισχυμένα κίνητρα 

Αναπτύξεως γιά τον τουρισμό στην περιφέρεια υίοθετήθηκαν πρόσφατα, 

εΓναι νωρίς γιά νά αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα τους. 

"Αναφορικά μέ την οδική υποδομή ,ή κατασκευή τσϋ βασικού άδανα 

'Αντιρρίου-'Αρτας-'Ιωαννίνων έχει, δπως αναφέρθηκε ήδη, συνεισφέρει 

πολύ σημαντικά στην ανάπτυξη τής περιφέρειας. 

2.3. Δυνατότπτε?: καί Πχχπτχικέπ 

'Από τά ήδη αναφερθέντα μπορούμε νά συμπεράνουμε, ότι αντίθετα 

μέ άλλες περιφέρειες της χώρας, πού φαίνεται νά έχουν ένα σαφές καί 

σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σέ ορισμένους τομείς τής παράγωγης, 

οι δυνατότητες τής περιφέρειας τής 'Ηπείρου, άν καί αξιόλογες, κατα

μερίζονται σέ όλους σχεδόν τους τομείς καί θά απαιτηθεί προσπάθεια 

γιά τήν πλήρη αξιοποίηση τους. 

Είδικότερα οι προοπτικές καί οι δυνατότητες κατά τομέα εΓναι 

οί ακόλουθες: 

2.3.1. ΠΙρωτογενης Τομέας 

'Υπάρχουν πολύ αξιόλογες δυνατότητες παραπέρα αυξήσεως τής γεωρ

γικής παραγωγής μέ τήν προϋπόθεση τής επεκτάσεως των αρδευόμενων πε

ριοχών, πράγμα πού θά συντελέσει στην αύξηση τής παραγωγής ζωοτροφών, 

ίδίως στις περιοχές τών Ιωαννίνων καί τής Θεσπρωτίας. 'Από τήν άλ

λη πλευρά, λόγω τής υφιστάμενης παραδόσεως καί του διαθέσιμου εξε ι

δικευμένου εργατικσΟ δυναμικού" στην αίγοπροβατοτροφία, Ò κλάδος αυ

τός παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες,άν βέβαια εκτελεστούν τά άνα-
ι. 

γκαΐα έργα υποδομής στους βοσκότοπους καί εφαρμοστεί ένα ορθολογι
κό σύστημα διαχειρίσεως τους. 

Τελικά φαίνεται δ τ ι ot προοπτικές είναι ευνοϊκές, όσον άφορα 

τήν παραπέρα επέκταση της πτηνοτροφίας καί τής χοιροτροφίας, πού 
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είναι οργανωμένες πάνω σέ σύγχρονη βάση καί αναπτύχθηκαν σημαντικά 

τά τελευταία χρόνια. 

Σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν καί γ ι ά τήν αύξηση της παράγω

γης οπωροκηπευτικών, κυρίως υπό κάλυψη, στ ις περιοχές της Πρέβεζας 

καί τής "Αρτας. Ot προοπτικές, έξαλλου, γ ι ά τήν παραγωγή εσπεριδο

ειδών, οίνων καί ελαιοκομικών προϊόντων, τά οποία αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, θά μπορέσουν νά βελτιωθούν, άν τά εσπεριδοειδή αντ ικα

τασταθούν μέ νέες ποικ ιλ ίες πιό ανθεκτικές στον παγετό, άν ή αμπελο

καλλιέργεια στραφεί προς πο ικ ιλ ίες παράγωγης οίνων ποιότητας καί άν 

ot υφιστάμενες ποικ ιλ ίες έλαιοδένδρων αντικατασταθούν μέ άλλες πού 

θά διευκολύνουν τή συγκομιδή. 

"Ενας άπό τους σπουδαιότερους φυσικούς πόρους της περιφέρειας 

ε ί ν α ι τά δάση της. 'Υπολογίζεται δ τ ι υπάρχει δυνατότητα διπλασια

σμού τής παραγωγής ξύλου καί άλλων δασικών προϊόντων, εφόσον εξασφα

λ ι σ τ ε ί ή αναγκαία υποδομή, καθώς καί ot άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις. 

* Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες γ ι ά τήν ανάπτυξη της εκ

τροφής γουνοφόρων ζώων στ ίς ψηλές δασικές περιοχές, λόγω των ευνοϊ

κών κλιματολογικών ουνθηκωνγι'αύτή τή δραστηριότητα. Ol θεαματικές 

αποδόσεις τών υφιστάμενων μονάδων εκτροφής μίνκ δείχνουν,ότι ot δυ

νατότητες σ'αύτόν τόν τομέα εϋναι αξιόλογες. 

Στην α λ ι ε ί α υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες γ ι ά τήν αύ

ξηση τής ίχθυοπαραγωγής τοΰ 'Αμβρακικού κόλπου, καθώς καί τών άφθο

νων εσωτερικών υδάτων όλης τής 'Ηπείρου. 

2.3.2. Δευτερογενής Τομέας 

Στον τομέα των ορυχείων καί μεταλλείων ή αύξηση τής παραγωγής 

τοΰ μαρμάρου καί ή μελλοντική εκμετάλλευση των αποθεμάτων των φωσφο-

ριτων παρουσιάζουν τ ί ς πιό σημαντικές δυνατότητες. 

Ol πλούσιοι υδάτινοι πόροι τής περιφέρειας δημιουργούν πολύ 

σημαντικές προϋποθέσεις γ ι ά τήν παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 
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μέ τήν αποπεράτωση τών υδροηλεκτρικών σταθμών πού βρίσκονται ήδη υπό 

εξέλιξη (Πουρναριού,"Αρτας) άλλα καί μέ την έναρξη δημιουργίας νέων. 

Ol δυνατότητες αναπτύξεως της μεταποιήσεως, πού μέχρι πρόσφα-

τ α ήταν περιορισμένες γ ι ά τήν περιφέρεια, γ ίνονται καλύτερες τώρα, 

λόγω τοΟ έντονου ενδιαφέροντος πού έχε ι παρουσιαστεΓ άπό την ι δ ι ω τ ι 

κή πρωτοβουλία γ ι ά τά θεσπισθέντα κίνητρα περίφερειαχής αναπτύξεως. 

'Από αυτή τήν άποψη ot κλάδοι πού φαίνεται νά παρουσιάζουν τ ί ς μεγαλύ

τερες δυνατότητες ε ί ν α ι o t εντάσεως εργασίας σέ επίπεδο ανειδίκευτης 

καί ήμιειδικευμένης εργασίας, επειδή στην "Ηπειρο υπάρχει άφθονο δ ι α 

θέσιμο εργατικό δυναμικό πού υποαπασχολείται στον πρωτογενή τομέα. 

Ot κλάδοι αύ"οί εϋναι τό έτοιμο ένδυμα, τά κλωστοϋφαντουργικά κλπ. 

"Αλλοι κλάδοι μέ αξιόλογες δυνατότητες ε ί ν α ι ot παραδοσιακοί, όπως π.χ. 

ή άργυρσχρυσοχοΤα, ή επεξεργασία ξύλου, φλοκάτης κλπ., δπου υπάρχει 

άφθονο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

2.3.3. Τουρισμός 

Ot δυνατότητες γ ι ά επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων ε ί 

να ι πολύ σημαντικές στά. παράλια τής 'Ηπείρου καί στό νησί Λευκάδα. 

Κάποια μικρά περιθώρια τουριστικής αναπτύξεως υπάρχουν καί στό ν ό τ ι ο 

τμήμα τής Κέρκυρας. Ot φυσικοί πόροι των παραλίων τής 'Ηπείρου ε ϋ -

ναι εκτεταμένοι, καί μέ τήν αποπεράτωση της παραλιακής όδοο πού β ρ ί 

σκεται υπό κατασκευή, θά μπορέσουν νά δεχτσΟν μεγάλο αριθμό τ ο υ ρ ι 

στών. 'Από τήν άλλη πλευρά ot ορεινές περιοχές τών 'Ιωαννίνων (Ζαγο

ροχώρια, Μέτσοβο, ή χαράδρα του Βίκου κλπ.), καθώς καί ή πόλη τον 

'Ιωαννίνων,παρουσιάζουν αξιόλογες δυνατότητες γ ι ά παραθεριστικό κ α ί 

εκδρομικό τουρισμό. 

2.4. Πιθανές 'Εξελίξεις οτήν Περίοδο του Προγράμματο£ 

"Οσον άφορα ιόν πληθυσμό, αναμένεται δ τ ι ή εξωτερική μετανά

στευση θά παρουσιάσει παραπέρα μείωση, αφενός λόγω τών καλύτερων 

προοπτικών πού δημιουργούνται οτήν περιφέρεια καί αφετέρου λόγω της 
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εξαντλήσεως τοΟ υφιστάμενου αποθέματος εργατικού δυναμικού. Τό εργα

τικό δυναμικό αναμένεται ν'αύξηθει οριακά μόνο κατά τή διάρκεια της 

περιόδου του Προγράμματος (περίπου 2.000 άτομα). 

"Αν καί είναι πολύ δύσκολο νά γίνουν εκτιμήσεις γ ιά τήν αναμε

νόμενη αύξηση τσΟ αριθμού των θέσεων απασχολήσεως στην περιφέρεια, 

εντούτοις η πρόσφατη εμπειρία σχετικά μέ τήν ανταπόκριση τής Ιδιω

τικής πρωτοβουλίας στά κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως δείχνει, 

δτι είναι πιθανό νά υπάρξει Ικανοποιητική αύξηση, ώστε νά απορρο

φηθεί τό διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. 

3. ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Βασικοί Στόχοι 

Βασικός στόχος είναι ή πληρέστερη δυνατή εκμετάλλευση των δια

θέσιμων πόρων καί δυνατοτήτων όλων των τομέων, μέ σκοπό τή βελτίω

ση του επιπέδου ζωής καί τή μείωση τοο μεγάλου χάσματος πού υπάρχει 

τώρα ανάμεσα στην περιφέρεια καί στά πλουσιότερα διαμερίσματα τής 

χώρας. Βασικός καί παράλληλος στόχος εϋναι ή συγκράτηση ενός ελά

χιστου πληθυσμοΟ στην περιφέρεια σάν σύνολο, άλλα καί ίδιαίτερα 

στίς προβληματικές περιοχές της περιφέρειας, καί κυρίως σ'αύτές πού 

έχουν αξιόλογους πόρους, δπως οί ορεινές περιοχές των νομών 'Ιωαν

νίνων καί "Αρτας, οί όποιες έχουν δασικούς, υδάτινους καί τουριστι

κούς πόρους, καθώς καί Ò νομός Λευκάδας,πού έχει τουριστικούς πό

ρους. Μέσα σ'αύτά τά πλαίσια, βασικός στόχος είναι καί ή διατήρη

ση ενός ελάχιστου πληθυσμού στίς παραμεθόριες προβληματικές περιο

χές, ακόμη καί στην περίπτωση πού διαθέτουν σχετικά περιορισμένους 

πόρους. 

"Αλλος βασικός στόχος είναι ή βελτίωση της τεχνικής καί κοι

νωνικής υποδομής στά αστικά κέντρα τη*ς περιφέρειας καί ή δημιουρ

γία σ'αύτά ευκαιριών απασχολήσεως γιά τά άτομα πού αναπόφευκτα θά 

συνεχίσουν νά εγκαταλείπουν τόν πρωτογενή τομέα. Κατ'αύτόν τόν τρό-
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πο ò πληθυσμός πού θά εγκαταλείψει, τ ι ς αγροτικές περιοχές θά συγκρα

τηθεί στην περιφέρεια Αντί νά μεταναστεύσει. 

3.2. Ειδικότεροι Στόχοι 

Στά πλαίσια τον βασικών στόχων, πού περιγράφονται πιό πάνω, ot 

επιμέρους στόχοι μποροΟν νά συνοψιστούν στά εξής: 

3.2.1. Πρωτογενής Τομέας 

Βασικός στόχος,δσσν όχρορά τόν πρωτογενή τομέα,είναι ή βελτίω

ση της υποδομής καί ειδικότερα ή επέκταση των αρδευόμενων περιοχών, 

ή δημιουργία της αναγκαίας υποδομής γιά τήν πληρέστερη αξιοποίηση 

των δασικών πόρων της περιφέρειας, καθώς καί ή βελτίωση της υποδο

μής τών βοσκότοπων της περιφέρειας. 

"Ενας πιό συγκεκριμένος στόχος στό γεωργικό τομέα είναι ή συνέ

χιση της μεταβολής στή διάρθρωση τής παράγωγης προς καλλιέργειες καί 

ποικιλίες,πού αφενός βοηθούν τήν παραπέρα ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 

καί αφετέρου φαίνεται νά ταιριάζουν στις κλιματολογικές καί εδαφο

λογικές συνθήκες της περιφέρειας καί γενικότερα στό συγκριτικό της 

πλεονέκτημα τόσο μέσα στή χώρα δαο καί μέσα στην ευρύτερη περιοχή 

της ECK. 

*Η ενδυνάμωση της συνεταιριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα 

δσον άφορα τήν εμπορία καί διανομή αφενός καί τή μεταποίηση τών αγρο

τικών προϊόντων αφετέρου, είναι ένας ακόμη σημαντικός στόχος. 

Λόγω τοο χαμηλού βαθμού εκμεταλλεύσεως τών δααών καί τών βο

σκότοπων της περιφέρειας» ένας σημαντικός στόχος είναι ή γρήγορη 

αύξηση της παράγωγης δασικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας 

αμνοεριφίων καί παραγωγή χοιρινών καί πουλερικών). 

Τέλος,σέ ό,τι άφορ& τήν αλιεία, βασικός στόχος είναι ή πληρέ

στερη αξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού προσφέρονται γιά τήν αύξηση 

της αλιευτικής παράγωγης, κυρίως τών εσωτερικών υδάτων της περιφέ

ρειας καί του 'ΑμβρακικοΟ κόλπου. 
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3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

Αναφορικά μέ τά μεταλλεία καί ορυχεία, βασικός στόχος εϋναι ή 

τταραπέρα έρευνα του" ορυκτού πλούτου τή"ς περιφέρειας κ α ί ίδ ια ίτερα 

o t τρόποι κ α ί τά μέσα πού απαιτούνται γ ι ά τήν εκμετάλλευση των απο

θεμάτων των φωοχροριτων. 

Στη* μεταποίηση σημαντικός στόχος ε ί ν α ι ή δημιουργία της υπο

δομής γ ι ά την ανάπτυξη τσΟ τομέα κ α ί , ί δ ι α ί τ ε ρ α , των διευκολύνσεων 

των βιομηχανικών περιοχών. "Ενας άλλος στόχος εϋναι ή ανάπτυξη των 

βιομηχανικών κλάδων μεταποιήσεως της γεωργικής παράγωγης καί των 

κλάδων πού χρησιμοποιούν τό άφθονο ανειδίκευτο καί ήμιειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό ή τό εργατικό δυναμικό πού ε ί ν α ι είδικευμένο σέ 

ά\απτυγμένσυς παραδοσιακούς τομείς στην περιφέρεια (όργυροχρυσοχοΐα, 

επεξεργασία ξύλου, έπιπλα κλπ. ) . 

3.2.3. Τουρισμός 

Στον τουρισμό βασικός στόχος εϋναι ή συγκράτηση της παραπέρα 

αναπτύξεως τοο νησιού Κέρκυρα καί ή λήψη μέτρων γ ι ά τ ή βελτίωση του 

περιβάλλοντος της. "Αλλοι στόχοι εϋναι , αφενός ή σταδιακή ανάπτυξη 

τοο τουρισμοο στ ίς ακτές της 'Ηπείρου, καθώς καί στή Λευκάδα, πού 

προσφέρονται γ ι ά θερινό τουρισμό, καί αφετέρου ή ανάπτυξη του του

ρισμού στίς περισχές της έΛΛσχώρας ot οποίες διαθέτουν αξιόλογους 

φυσικούς καί πολιτιστικούς πόρους, καθώς καί παραδοσιακούς ο ί κ ι -

σμούς (Ζαγοροχώρια). 

4 . ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Μέ βάση τους στόχους πού περιγράφονται πιό πάνω,άλλά καί τήν 

περιληπτική Ανάλυση των προβλημάτων αναπτύξεως καί των δυνατοτήτων 

της περιφέρειας, τά κυριότερα μέτρα πολιτικής πού θά υιοθετηθούν, 

γ ι ά τήν προώθηση της αναπτύξεως της περιφέρειας,εϋναι τά ακόλουθα: 
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4 . 1 . Πρωτογενής Τομέας 

Τά εγγειοβελτιωτικά καί αρδευτικά έργα πού βρίσκονται υπό εξέ

λιξη (τι.χ. Ιωαννίνων, Βελλα Παρακαλάμου, Καλαμά "Αρτας κλπ.) θά πε

ρατωθούν καί θά δημιουργηθούν τά δευτερεύοντα δίκτυα πού χρειάζονται 

γ ι ά τήν καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων. Θά επεκταθεί ή 

υποδομή γιά νά διευκολυνθεί ή αποθήκευση, ή εμπορία, ή διανομή καί ή 

μεταποίηση της γεωργικής παράγωγης* θά βελτιωθεί τό υφιστάμενο δασι

κό οδικό δίκτυο καί θά επεκταθεί στά πλαίσια τοο Προγράμματος γ ι ά 

τήν ανάπτυξη των δασικών πόρων τη"ς Βορειοδυτικής "Ελλάδος, τό ônoCo 

χρηματοδοτείται ένμέρει άπό τή Διεθνή Τράπεζα καί περιλαμβάνει καί 

τά δάση της 'Ηπείρου,καί θά δημιουργηθούν άλλες σχετικές διευκολύν

σεις γ ιά τή δασική εκμετάλλευση (καταλύματα δασεργατών, κινητές ία-

τρικές μονάδες κλπ.). Θά συμπληρωθεί καί θά έπεκταθεϋ ή υποδομή των 

βοσκότοπων (δρόμοι προσβάσεως, ποτίστρες, σφαγεία κλπ.) καί θά εκτε

λεστούν βελτιωτικά έργα των βοσκότοπων. 

'Εξάλλου θά χορηγηθούν κίνητρα γιά ομαδικές καλλιέργειες, πού 

εξοικονομούν εξοπλισμό, καί θά παρασχεθεί Ισχυρή ενθάρρυνση καί υπο

βοήθηση στή συνεταιριστική δραστηριότητα γενικότερα, καί εΟδικότερα 

όσον άφορα τήν εμπορία καί διανομή τής γεωργικής παραγωγής. 

Θά δοθούν επίσης κίνητρα γιά τήν αλλαγή τής διαρθρώσεως τής 

παραγωγής σέ ορισμένες περιοχές, μέ σκοπό τή μείωση τής εκτάσεως των 

καλλιεργειών καί των ποικιλιών πού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. 

Θά ληφθούν μέτρα γ ι ά τή μεταβολή τοΟ καθεστώτος Ιδιοκτησίας 

τών δασών, ώστε νά συνενωθούν καί νά διευκολυνθεί ή εκμετάλλευση τους, 

καί θά επιταχυνθεί ή διανομή στους αγρότες κρατικών εδαφών όπου ε ί 

ναι διαθέσιμα. 

Θά χρηματοδοτηθεί ή έρευνα καί τά απαιτούμενα έργα στον τομέα 

τής αλιείας εσωτερικών υδάτων καί θά δοθοΟν κίνητρα γ ιά τή δημιουργία 

πρότυπων Ιχθυοτροφικών μονάδων, καθώς καί μονάδων εκτροφής γουνοφόρων 

ζώων. 

Θά προωθηθούν μελέτες καί έργα υποδομής στά δάση γιά τήν έκ-
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μετάλλευση τους καί θά διερευνηθεί ή δυνατότητα γçd τή δημιουργία 

ενός epopèa ή οργανισμού γιά την ανάπτυξη της δασικής παράγωγης της 

περιφέρειας. 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

Θά επιταχυνθεί ή έρευνα πού άφορα τήν κατάλληλη τεχνική γιά 

την εκμετάλλευση των αποθεμάτων φωοτραριτων της περιφέρειας. 

Θά επισπευσθεί ή αποπεράτωση των υδροηλεκτρικών σταθμών παρα

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας πού βρίσκονται ύπό εξέλιξη καί θά δ ιε

ρευνηθούν ot δυνατότητες παραπέρα αξιοποιήσεως, άπό ενεργειακή άπο

ψη, των υδάτινων πόρων της περιοχής. 

Θά αρχίσει ή εκτέλεση των έργων της βιομηχανικής περιοχής των 

'Ιωαννίνων καί θά συνεχιστούν τά έργα της βισμηχανικη*ς περιοχής Πρέ

βεζας και,ταυτόχρονα,θά Ιδρυθεί ένα κέντρο βιοτεχνίας οτά Γιάννινα, 

γιά νά διευκολυνθεί ή εγκατάσταση μικρών μονάδων και ή άπό κοινού" 

χρησιμοποίηση δαπανηρού* κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, καθώς καί ή άπό 

κοινού εμπορία των προϊόντων τους. 

Ή πολιτική Ισχυρών κινήτρων περιφερειακής αναπτύξεως γιά τή 

βιομηχανία θά συνεχιστεί καί μέσα στά πλαίσια τσΰ νέου συστήματος 

κινήτρων πού θά εισαχθεί. 

4.3. Τουρισμός 

Στις προβληματικές περιοχές* της περιφέρειας θά χορηγηθούν τά 

πιό ισχυρά κίνητρα τουριστικής αναπτύξεως, στά πλαίσια τοΰ νέου συ

στήματος, καί στους παραδοσιακούς οικισμούς θά χορηγηθούν τά ε ι δ ι 

κά κίνητρα γ ι ά τή συντήρηση καί τή μετατροπή τους γ ι ά τουριστικούς 

σκοπούς. 

Θά δημιουργηθεί καί θά συμπληρωθεί ή αναγκαία τουριστική υπο

δομή στις σημαντικές τουριστικές περιοχές της περιφέρειας (συντήρηση 

παραδοσιακών κτιρίων, τουριστικά περίπτερα κλπ. ) . 
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4.4. 'Αλλα Μέτρα 

θά επεκταθεί τό νοσοκομείο των 'Ιωαννίνων, γ ta νά εξυπηρετή

σει τ ί ς ανάγκες της αντίστοιχης 'Ιατρικής ΣχολΡ|ς και γιά νά γ ίνε ι 

η κεντρική νοσοκομειακή μονάδα γιά δλη τήν περιφέρεια, θά συμπλη

ρωθεί τό πρόγραμμα τών πανεπιστημιακών κτιρίων "πού βρίσκεται υπό 

εκτέλεση. 

4.5. *Υποδομή 

Θά αποπερατωθούν ot σημαντικές οδικές αρτηρίες πού βρίσκονται 

υπό κατασκευή ("Αρτα-Τρίκαλα καί Πρέβεζα-*Ηγουμενίταα) καί θά βελ

τιωθεί ή Παραεγνατία οδός (τμήμα Δολιανά-Σιάτιστα). Τό δευτερεύον 

καί αγροτικό οδικό δίκτυο θά επεκταθεί καί θά βελτιωθεί. 

"Οσον άφορα τήν υπόλοιπη οδική υποδομή, θά γίνουν βελτιώσεις 

τής λειτουργίας των τριών αεροδρομίων (διάδρομος, εργασίες ασφά

λειας κλπ.) καί θά γίνουν εργασίες στά λιμάνια μέ ανεπαρκή υποδομή. 

θά δημιουργηθούν δίκτυα υδρεύσεως καί θά επεκταθεί ή ηλεκτρο

δότηση στίς αγροτικές περιοχές, πού σήμερα στερούνται αυτές τ ίς διευ

κολύνσεις, καί θά επεκταθεί καί θά βελτιοίθεΐ ή υποδομή στους ο ί κ ι -

σμούς πού θά επιλέγουν γ ιά νά αποτελέσουν τά αγροτικά οίκιστικά κέντρα. 

Τέλος τά δίκτυα υδρεύσεως θά επεκταθούν στά αστικά κέντρα (Κέρ

κυρα, Λευκάδα) καί θά αρχίσουν αποχετευτικά έργα στά μεγάλα αστικά 

κέντρα. 
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Η . ΘΡΑΚΗ 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μονάδα Περι-
μετρή- φέρεια 
σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συνολική έκταση 

"Εκταση γεωργικής γ η ς 

Διάρθρωση γεωργικής γής 
Πεδινή 

"Ημιορεινή' 
'Ορεινή 
Σύνολο 

'Αρδευόμενη δκταση ώς % στό σύν
ολο της καλλιεργούμενης: 1977 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πληθυσμός: 

Μεταβολή πληθυσμού: 1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυσμού: 

Ποσοστό άστικοποιήσεως: 

1977 

1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

'Εργατικό δυναμικό: 1971 

'Απασχόληση: 1971 

Σύνθεση απασχολήσεως: 1977 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χλμ. 

1977 χ ι λ . 

άτομα 
χλμΤ 2 

χ ιλ. 

8.578 

2.938 

83,3 
10,3 

6,4 
100,0 

131.990 

38.564 

55,5 
2 5 , 1 
1 9 , 4 

100,0 

6,5 

7,6 

17,6 

320 

-27 
-7 

-0,78 
-0,45 

37,3 

29,3 
30,9 

128 

122 

63,3 
14,2 
22,5 

100,0 

26,0 

9.268 

380 
500 

0,44 
0,93 

70,2 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

3,5 

3,9 

3,9 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

'Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σέ τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ (τιμές 1970): 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ιμές) 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

έκ.δρχ. 

% 

% 
II 

II 

II 

Περι
φέρεια 

5.879 
6.836 

2,2 

41,6 
21,0 
37,4 

100,0 

Χώρα 

258.000 
370.583 

5,3 

16,8 
31,4 
51,8 

- 100,0 

Περιφέρεια 
ώς % στή 

χώρα 

4,3 
1,8 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τιμές) : 1977 δρχ.. 51.290 91.335 56,2 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του κατά κεοραλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τ ι μ έ ς ) : 1970-77 % 18,6 17,6 

Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γ-ιά οίκια-
κή χρήση: 1970 

1977 

Οχήματα άνά 1000 κατούκους: 1970 
197^ 

Τηλεφωνικές συσκευές ά ν ά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

KWH 
II 

48 
165 

18,4 
71,4 

35 
85 

226 
448 

45,5 
125,0 

120 
245 

21,2 
. 36,8 

40,4 
57,1 

29,2 
34,7 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ KOINflNIKH ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. 'Εξελίξεις^ Προβλήματα καί 'Αδυναμίες 

2 . 1 . 1 . Γενικά 

*Η Θράκη παρουσιάζει τό μικρότερο ρυθμό αυξήσεως τσυ είσοδή-

ματος στην περίοδο 1970-1977, τή μικρότερη πυκνότητα του πληθυσμού 

και τό ψηλότερο ποσοστό απασχολήσεως στή γεωργία από δλες τ ι ς περι

φέρειες. Τό κατά κεφαλή περιφερειακό προϊόν είναι τό μικρότερο και 

ισούται μόλις μέ τό 56% του μέσου κατά κεφαλή προϊόντος της χώρας 

(1977). Τέλος μέχρι τό 1974 ή μετανάστευση σαν ποσοστά τοΟ πληθυσμού* 

ήταν από τ ί ς μεγαλύτερες πού παρουσιάστηκαν στή χώρα. 

Παρά τ ί ς δυσμενείς αυτές εξελίξεις ή περιφέρεια Θράκης έχει συγ

κριτικά μεγάλες πεδινές εκτάσεις, άφθονο υδάτινο δυναμικό, εκτεταμέ

νους και σχετικά καλούς βοσκότοπους, αξιόλογα δάση, σημαντικές δυνατό

τητες αλιε ίας, ένω Ò ορυκτός της πλούτος φαίνεται νά είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός. *Η συγκριτικά μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη καί στην 

αξιοποίηση των πόρων, πού διαθέτει ή περιοχή, συνδέεται βασικά μέ τή 

γεωγραφική της θέση, τή μεγάλη της απόσταση από τά πληθυσμιακά καί 

οικονομικά κέντρα τής χώρας καί τήν περιορισμένη της υποδομή. 

Οι χαρακτηριστικές εξελίξεις κατά τομέα, τά κυριότερα προβλή

ματα καί ο ι αδυναμίες πού άντιμετωπίζονται,καθώς καί τά πιό σοβαρά 

εμπόδια οτήν επιτάχυνση της αναπτύξεως στην περιφέρεια, συνοψίζονται 

στά επόμενα: 

2.1.2. 'Απασχόληση 

"Οπως αναφέρθηκε καί γιά τ ί ς άλλες περιφέρειες, επαρκή στατιστι

κά στοιχεία γ ι ά τήν εκτίμηση της ανοικτής ανεργίας στην περιφέρεια δέν 

υπάρχουν. Σύμφωνα όμως μέ δλες τ ί ς ενδείξεις ή ανεργία αυτή είναι πε

ριορισμένη καί δέν δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, ίδιαίτερα μάλιστα μετά 

τήν πρόσφατη δημιουργία σημαντικού άριθμσΟ θέσεων Απασχολήσεως στό με-

μεταποιητικό τομέα, ή οποία ακολούθησε τή θέσπιση ισχυρών κινήτρων 

περιφερειακής αναπτύξεως μετά τό 1976. 
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Είναι όμως φανερό, γ ι ά λόγους πού αναφέρονται και! στό επόμενο 

τμήμα, ό τ ι ή υποαπασχόληση στον αγροτικό τομέα, Οδίως στ ίς περιόδους 

υφέσεως τών αγροτικών ασχολιών, είναι συγκριτικά ψηλή. 'Ωστόσο α ξ ι ό 

πιστες ποσοτικές εκτιμήσεις της ύποαπασχολήσεως αυτής δεν ε ίνα ι δυνα

τ ό νά γίνουν, επειδή ένας μεγάλος άλλα άγνωστος αριθμός ατόμων, πού δη

λώθηκαν ως υπαχπασχολσύμενοι στή γεωργία τό 1977-1978, είχαν μερική α 

πασχόληση στους άλλους κλάδους. 

2.1.3. Πρωτογενής Τομέας 

Τά 2/3 περίπου τοο έργατικοΟ δυναμικοΟ τής περιφέρειας απασχο

λούνται στον πρωτογενή τομέα. Στή φυτική παραγωγή κυριαρχούν τό σ ι τ ά 

ρ ι , τ ά κτηνοτροφικά δημητριακά, ή μηδική, Ô καπνός κ α ί , πρόσφατα, ö -

στερα από τή δημιουργία ζαχαρουργείων οτήν Βάνθη καί στην 'Ορεστιάδα, 

τ ά ζαχαρότευτλα. Σημαντικές μεταβολές παρατηρήθηκαν τελείως πρόσφατα 

στή σύνθεση της παράγωγης, μέ εντυπωσιακή αύξηση τής παραγωγής τοο αρα

βόσιτου, λόγω νέων υβριδίων πού εξασφαλίζουν Ψηλές αποδόσεις. Στην 

κτηνοτροφία κυριαρχούσα δραστηριότητα ε ί ν α ι ή βοοτροφία. 

'Εκτός άπό τά γενικότερα προβλήματα καί αδυναμίες πού αντιμετωπί

ζ ε ι ή γεωργία σέ όλη τή χώρα (μικρός καί πολυτεμαχιομένος κλήρος, αδυ

ναμίες στό σύστημα διακινήσεως καί εμπορίας τής παραγωγής κλπ.), σοβα

ρά εμπόδια στην παραπέρα ανάπτυξη τοϋ τομέα οτήν περιφέρεια ε ί ν α ι καί 

ή περιορισμένη έκταση των αρδεύσεων (8% τής καλλιεργούμενης γής τ ό 1977 

έναντι 26% γ ι ά τή χώρα σάν σύνολο), ή μή επαρκής αξιοποίηση των αρδευ

τικών έργων πού έχουν κατασκευαστεί καί ή όχ ι καλή υγεία του ζωικοΟ κ ε 

φαλαίου, τοϋ οποίου μεγάλο μέρος ανήκει σέ μή βελτιωμένες φυλές. 

Πέρα όμως άπό αυτά τ ά προβλήματα, o l αδυναμίες τής γεωργίας οτήν 

περιφέρεια συνδέονται καί μέ άλλους παράγοντες. Οί δυνατότητες ανταλ

λαγής μέ τ ί ς γειτονικές χώρες, πού θά μπορούσαν νά αποτελέσουν δ ι έ 

ξοδο γ ι ά τήν παραγωγή τής περιφέρειας, ήταν, μέχρι πρόσφατα τουλάχι

στον, πολύ περιορισμένες. Μόνη διέξοδος ήταν ο£ εξαγωγές στον υπόλοιπο 

κόσμο, πού ωστόσο αντιμετώπισαν αυξανόμενες δυσκολίες (καπνά), καί κ υ -
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ρίως ή αγορά της χώρας, της οποίας όμως τά μεγάλα καταναλωτικά κέν

τρα βρίσκονται σέ μεγάλη απόσταση. 

Μέ τό συγκριτικά ψηλό κόστος μεταφοράς στίς μεγάλες αγορές του 

εσωτερικού γ ι ά τ ί ς καλλιέργειες πού άποδίνουν φηλό εΟσόδημα ανά στρέμ

μα (φρούτα, λαχανικά), τ ί ς δυσκολίες διαθέσεως του καπνού" καί μέ τ ί ς 

περιορισμένες εκτάσεις πού αρδεύονται,μόνη διέξοδος γ ι ά την πρωτογενή' 

παραγωγή, ή οποία αποτελεί τήν οίκσνσμική βάση της περιφέρειας, ήταν 

ορισμένες έκτατικές κυρίως καλλιέργειες, μέ εξασφαλισμένη διάθεση άλλα 

συγκριτικά χαμηλές ανάγκες σέ εργασία ανά στρέμμα καί αντίστοιχα χαμη

λή απόδοση. Αυτό οδήγησε σέ χαμηλή παραγωγικότητα καί χαμηλά εισοδήματα. 

'Εξάλλου στή ζωική παραγωγή, όπου ή χώρα είναι ελλειμματική καί oC 

δυνατότητες φαίνονται καταρχήν μεγαλύτερες, ή πολιτική του καθορισμού 

σχετικά χαμηλών τιμών γιά τά κόκκινα κρέατα καί ot μεγάλες δυσκολίες 

στην απορρόφηση τής παραγωγής γάλακτος, εξαιτίας τη"ς ελλείψεως τής αναγ

καίας υποδομής καί του δικτύου διαθέσεως, προκάλεσαν έντονα αρνητικές 

επιδράσεις καί περιόρισαν τήν ανάπτυξη του κλάδου. 

Μιά άλλη ανεπιθύμητη πλευρά των συνθηκών πού επικρατούν στον α

γροτικό τομέα είναι ή έντονη εποχικότητα στή ζήτηση εργασίας καί ή γε

νική μείωση της, ώς αποτέλεσμα τής έκμηχανίσεως, γεγονότα πού οδήγησαν 

στην αύξηση της ύποαπαοχολήσεως στον τομέα. 

2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

Σέ σύγκριση μέ τόν πρωτογενή τομέα, ή σημασία τοϋ δευτερογενούς 

τομέα γιά τήν οΙκονομική βάση της περιφέρειας υπήρξε περιορισμένη. 

Πιό συγκεκριμένα, στον κλάδο ορυχείων-μεταλλείων παρατηρείται ασήμαντη 

δραστηριότητα, ένω στή μεταποίηση ή ανάπτυξη υπήρξε πολύ βραδεία μέχρι 

τό 1976. Τά πολύ Οσχυρά κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως, πού θεσπί

στηκαν τό 1976, ενεργοποίησαν τό επιχειρηματικό ενδιαφέρον γιά τήν πε

ριφέρεια Θράκης, τό οποίο εκδηλώθηκε κυρίως στους κλάδους τροφίμων,έν-

δύοΒως-υποοήσεως καί ξύλου-<ρελλου. 
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*Η δραστηριότητα, όμως, αυτή συγκεντρώθηκε κυρίως errò νομό Ξάνθης. 

Κατά την περίοδο 1976-1979 οτό μεταποιητικό τομέα προστέθηκαν συνολικά 

περίπου 2.000 νέες θέσεις απασχολήσεως, κυρίως άπό μονάδες οι όποιες 

επωφελήθηκαν άπό τά ίσχυρά κίνητρα πού προσφέρθηκαν. Στην υπόλοιπη πε

ριφέρεια ò συνολικός αριθμός νέων θέσεων απασχολήσεως γιά τήν ί δ ι α πε

ρίοδο ήταν περίπου 1.000. 

Συνέπεια αυτής τής γρήγορης αναπτύξεως της μεταποιήσεως στό νομό 

Ξάνθης,καί κυρίως γύρω άπό τήν πόλη της Ξάνθης,ήταν νά παρουσιαστούν 

προβλήματα, όπως π.χ. έλλειψη είδικευμένου κυρίως έργατικοο δυναμικού 

έλλειψη στέγης, ελλείψεις στην κοινωνική καί οίκιστική υποδομή καί υπο

βάθμιση του περιβάλλοντος. "Η υποδομή τής βιομηχανικής περιοχής Ξάνθης 

είναι ήδη ανεπαρκής καί δέν υπάρχει άλλη υποδομή του είδους αυτού στην 

περιοχή. 

2.1.5. Τουρισμός 

Ό τουριονιός έχει άναπτυχθεΓ πολύ λίγο καί παίζει πολύ μικρό ρόλο 

στην οίκονομία τής περιφέρειας. Μικρή έ&χίρεση αποτελεί ή Σαμοθράκη, 

γ ι ά τήν οποία ò ρόλος τοΟ τουρισμού, άν καί περιορισμένος ακόμη, είναι 

σημαντικός. 

2.1.6. Μεταφορές-'Επικοινωνίες 

*Η σύνδεση τής περιφέρειας μέ τά συγκοινωνιακά καί τηλεπικοινω

νιακά δίκτυα τής χώρας δέν είναι ικανοποιητική καί τό εθνικό οδικό καί 

σιδηροδρομικό δίκτυο μέσα στην περκρέρεια ύστερεC. Παρουσιάζεται άμεση 

ανάγκη βελτιώσεως τής οδικής συνδέσεως μεταξύ 'ΑλεξανδροκϋττόΑεως-Ξάνθης 

καί κυρίως τοο τμήματος "Αλεξαν^ρουπάλεως-Κσμοτινής, καθώς καί τοΟ 

οδικού άξονα 'Αλεξαλ^ρουτοολεως-'Ορεοτιάδας-Βουλγαρικών συνόρων. 'Επί

σης ή σιδηροδρομική γραμμή, είδικά στό τμήμα 'ΑλεδαυβρούπΟλη-Βουλγαρι-

κά σύνορα, έχει ανάγκη άνακαινίσεως. 

Τό επαρχιακό καί κοινοτικό οδικό δίκτυο πάσχει άπό πολλές αδυ

ναμίες, μέ αποτέλεσμα στή χειμερινή περίοδο νά παρουσιάζονται πολύ 

συχνά προβλήματα αποκλεισμού οικισμών πού δέν φαίνεται νά δικαιολο-

- 250 -



γοΰνται arto τή γεωγραφική διαμόρφωση καί τ ί ς κλιματολογικές συνθήκες 

της περιφέρειας. 

'Αντίθετα ή υποδομή στίς αεροπορικές (αεροδρόμιο 'Αλεξανδρουπό

λεως) κα£ θαλάσσιες (λιμάνια Αλεξανδρουπόλεως καί Πόρτο Λάγος) μετα

φορές δέν βάζει σοβαρά εμπόδια στην εκτέλεση τοο μεταφορικοο έργου 

πού υπάρχει σήμερα. 

Τέλος σημαντικές ανεπάρκειες παρουσιάζονται στον τομέα τών τη

λεπικοινωνιών. 

2.1.7. ^Αστική 'Υποδομή 

"Αν καί ή Θράκη παρουσιάζει ένα άπό τά μικρότερα ποσοστά άστι-

κοποιήσεως καί ò ρυθμός αυξήσεως του άστικσο πληθυσμοο στά τελευταία 

χρόνια ήταν επίσης σχετικά χαμηλός, σέ σχέση μέ τ ί ς άλλες περιφέρειες 

της χώρας, εντούτοις ή τεχνική καί κοινωνική υποδομή στά κύρια αστικά 

κέντρα της περιφέρειας βρίσκεται κάτω άπό τά επιθυμητά όρια, ένμέρει 

εξαιτίας τών περιορισμένων δημόσιων επενδύσεων στους αντίστοιχους το

μείς . Σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται στον τομέα τών αποχετεύσεων καί, 

σέ μικρότερο βαθμό, στην ύδρευση όχι μόνο στίς μεγάλες πόλεις αλλά 

καί σέ μικρότερους οικισμούς. Σέ μερικές περιπτώσεις σηπτικοί βόθροι 

μολύνουν τά δίκτυα καί τ ί ς πηγές υδρεύσεως. "Οπως έγινε φανερό άπό τήν 

πρόσφατη εμπειρία στην πόλη τής Βάνθης, ή έλλειφη υποδομής δημιουργεί 

σοβαρά εμπόδια στή γρήγορη εκβιομηχάνιση. 

2 .1.8. Συλλογικές_'Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες υγείας καί εκπαιδεύσεως στην περιφέρεια πάσχουν 

άπό σοβαρές ελλείψεις. Στον κλάδο της υγείας παρουσιάζονται ανεπάρ

κειες σέ θέματα υποδομής καί στελεχώσεως, μέ εξαίρεση μόνο τήν 'Αλε-

&3νδρούπολη. Στην εκπαίδευση παρουσιάζεται έλλειφη διδακτηρίων σέ 

όλες τ ίς βαθμίδες τής εκπαιδεύσεως καί ιδιαίτερα στά νηπιαγωγεία. 

2.1.9. Προβληματικές, Περιοχές 

*Η έκταση τών προβληματικών περιοχών στην περιφέρεια είναι πολύ 

κοντά στό μέσο όρο της χώρας καί παρατηρούνται καί στην περίπτωση τής 
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Θράκης, όπως καί στίς άλλες περιφέρειες, προβλήματα πού συνδέονται 

μέ την έλλειψη υποδομής καί τό χαμηλό επίπεδο διαβιώσεως. 'Υπάρχει 

ή ανάγκη νά επεκταθεί τό δίκτυο παροχής ήλεκτρική*ς ενέργειας, γιά 

νά καλυφθεί ένας μεγάλος αριθμός οίκισμών, πού σήμερα τη" στερούνται, 

ή ανάγκη νά βελτιωθεί και νά επεκταθεί τό δίκτυο των αγροτικών δρό

μων καί τό δίκτυο υδρεύσεως καί ή ανάγκη γιά βασικές αποχετευτικές 

ρυθμίσεις, Cδιαίτεpa στους μεγάλους οίκισμούς. Πρέπει νά σημειωθεί, 

ότι οι πόροι πού βρίσκονται στίς προβληματικές αυτές περιοχές (δάση, 

βοσκότοποι) είναι αξιόλογοι καί σέ σύγκριση μέ τόν πληθυσμό δημιουρ

γούν αρκετά σημαντικές προϋποθέσεις γιά ανάπτυξη. 

2.2. * Η Πολιτική γ ι ά j n ^ ' A v a r a 

' Αποτελέσματά_ττ]ς 

Τό Πρόγραμμα Δημόσιων 'Επενδύσεων κατά τά τελευταία χρόνια 

είχε μιαν ίδιαίτερη συμβολή στην επιτάχυνση της αναπτύξεως της περι

φέρειας. Ία τελευταία τρία χρόνια ot κατά κεφαλή πληρωμές από τό 

πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδόν κατά 50% ψηλότερες άπό τόν αντίστοιχο μέ

σο όρο γιά τή χώρα. Βασικά δημόσια έργα, τά οποία καί έδωσαν σημα

ντική ώθηση στην ανάπτυξη της περιφέρειας, ήταν τά μεγάλα εγγειοβελ

τιωτικά έργα πού εκτελέστηκαν ή εκτελούνται ακόμη στην περιφέρεια 

καί ιδίως στό νομό "Εβρου, ή δημιουργία μεγάλων βιομηχανιών επεξεργα

σίας γεωργικών προϊόντων, όπως τά εργοστάσια ζαχάρεως στην Ηάνθη καί την 

'Ορεστιάδα, ή ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών στην Βάνθη καί τήν Κομοτι-

νή καί ò εκσυγχρονισμός καί ή επέκταση τού νοσοκομείου 'Αλεξανδρουπό

λεως. 

Παράλληλα μιά σειρά αναπτυξιακά προγράμματα εκτελέστηκαν ή εκτε

λούνται στην περιφέρεια. Μολονότι πολλά άπό τά προγράμματα αυτά δέν 

έχουν ακόμη όλοκληρωθεΓ, μπορεί γενικά νά ειπωθεί, ότι ή επίδραση τους 

εϋναι ευνοϊκή στό επίπεδο διαβιώσεως τών κατοίκων τής περιοχής. Τό 

πιό σημαντικό άπό αυτά τά προγράμματα είναι τό "Είδικό Πρόγραμμα 'Ανα

πτύξεως τού "Εβρου", πού άρχισε νά εκτελείται τό 1978 άπό τό κράτος σέ 
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συνεργασία μέ τή Διεθνή Τράπεζα, καί προβλέπει τήν εκτέλεση διάφορων 

έργων οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, όπως: αντιπλημμυρικά καί 

αρδευτικά έργα, αναδασμό, αγροτικό οδικό δίκτυο, ανόρυξη γεωτρήσεων 

κλπ.,βελτίωση δασών - πού περιλαμβάνει κατασκευή δασικών δρόμων, ανα

δασώσεις, προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού κλπ. - , κατασκευή συνδετήριων 

δρόμων, τεχνική εκπαίδευση - πού περιλαμβάνει κατασκευή κτιρίων, εξο

πλισμό οτό Διδυμότειχο, 'Ορεστιάδα κλπ. - κοινοτικά κέντρα κλπ. "Αλλα 

είδικά προγράμματα γιά τήν ανάπτυξη της περιφέρειας είναι τό "Πρόγραμμα 

'Αναπτύξεως 'Αγροτικών Οίκισμών", τό είδικό πρόγραμμα "'Αστικής Στέγης" 

καί τά προγράμματα "Παραμεθόριων Περιοχών". "Ετσι στους νομούς Βάνθης 

καί Ροδόπης εκτελούνται άπό τό 1978 άπό τό κράτος, σέ συνεργασία μέ 

τους φορείς τοπικής αυτοδιοικήσεως καί τήν 'Αγροτική Τράπεζα, προγράμ

ματα αναπτύξεως αγροτικών οίκιομών,μέ στόχο τή συγκέντρωση τοΰ πληθυ

σμού τών πεδινών κυρίως περιοχών σέ μεγαλύτερα καί βιώσιμα οικιστικά 

κέντρα. 'Επίσης στους νομούς Ξάνθης καί Ροδόπης έκτελεΓται άπό τήν 'Εθνι

κή Κτηματική Τράπεζα πρόγραμμα αστικής στέγης,πού προβλέπει τήν κατασκευή, 

σέ πρώτη φάση,3.000 περίπου νέων κατοικιών. Τέλος στην περιφέρεια τής 

Θράκης εφαρμόζονται προγράμματα παραμεθόριων περιοχών, πού αφορούν μικρά 

έργα σέ επίπεδο κοινότητας. 

Ίά κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως πού θεσπίστηκαν τό 1976 είχαν 

πολύ ευνοϊκή επίδραση στην ανάπτυξη τής περιφέρειας. *Η πρόσφατη επέκτα

ση όμως, σύμφωνα μέ τό Ν. 849/78, τών κινήτρων περιοχής Ε καί σέ παρα

μεθόριες περιοχές άλλων νομών τής Βόρειας 'Ελλάδος, πού παρουσιάζουν πε

ρισσότερα πλεονεκτήματα ως τόποι εγκαταστάσεως καί καλύτερη υποδομή σέ 

σύγκριση μέ τή Θράκη, φαίνεται νά έχει ανακόψει τήν τάση δημιουργίας β ι 

ομηχανιών στή Θράκη. 

2.3. Δυνατότητες καί Προοπτικές 

*Η περιφέρεια τής Θράκης είναι ίσως ή μοναδική περίπτωση στην 'Ελ

λάδα, όπου οί δυνατότητες καί οι προοπτικές διαφέρουν τόσο ριζικά άπό τή 

μέχρι πρότινος περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη τής περιφέρειας. Ί δ ι α ί -
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τερα αξιόλογες είναι où δυνατότητες πού παρουσιάζουν ò πρωτογενής 

τομέας καί ò κλάδος όρυχείων-μεταλλείων. 

2 .3 .1 . Πρωτο^ε^ς^Τομόας 

Στον κλάδο της γεωργίας ή Θράκη παρουσιάζει τό μεγαλύτερο πο

σοστό πεδινών εκτάσεων στό σύνολο της γεωργική*ς γης άπό όλες τ ις π ε 

ριφέρειες της χωράς (83,3% έναντι 55,5% στη" χώρα.) καί διαθέτει άφθο

νο υδάτινο δυναμικό τόσο άπό ρέοντα δσο καί άπό υπόγεια ύδατα. 'Επει

δή οι σήμερα αρδευόμενες εκτάσεις καλύπτουν σχεδόν τή μισή έκταση άπό 

εκείνη πού θά μπορούσε νά άρδευθεΐ,ύπάρχει μιά μεγάλη δυνατότητα αυ

ξήσεως της γεωργικής παράγωγης μέ τήν επέκταση των αρδεύσεων* καί τό 

σημαντικότερο είναι, πώς ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων "θά επιτρέ

ψει αναδιάρθρωση τής παράγωγης γιά προϊόντα, στά όποΓα ή χωρά είναι 

σήμερα ελλειμματική καί στά όποια συμβαίνει νά είναι ελλειμματική καί 

ή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα σαν σύνολο (σκληρό σιτάρι, αραβόσιτος, 

βαμβάκι, αρωματικά φυτά κ λ π . ) . 

Στην κτηνοτροφία, οι εκτεταμένοι καί καλοί βοσκότοποι, οί μεγά

λες δυνατότητες επιτόπιας παράγωγης ζωοτροφών καί ή παράδοση, είδικά 

στή βοοτροφία, δίνουν στην περιφέρεια ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, 

ιδίως στή διατροφή μεγάλων ζώων. Τά εργοστάσια γάλακτος πού κατασκευά

στηκαν πρόσφατα στή Θεσσαλονίκη καί στην Ξάνθη, ή αύξηση των σχετικών 

τιμών των κτηνοτροφικών προϊόντων,ώστε νά προσαρμοστούν στά επίπεδα τ ι 

μών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα καί τό κοινοτικό σύστημα οργανώσεως τών 

αγορών τών ζωσκομικών προϊόντων, πού θά εφαρμοστεί στή χώρα μέ τήν έν

ταξη στην ΕΟΚ, αυξάνουν ακόμη περισσότερο τ ί ς δυνατότητες σ'ένα κλάδο, 

στά προϊόντα του οποίου ή χώρα είναι ελλειμματική. 

Τά τελευταία χρόνια, επίσης, αναπτύχθηκε έντονη γεωργική συνεται

ριστική κίνηση, ίδίως στους νομούς "Εβρου καί Βάνθης, πού έπεξέτεινε τή 

δραστηριότητα της καί στους κλάδους τών γεωργικών βιομηχανιών καί της 

εμπορίας γενικότερα. Τό γεγονός αυτό, πέρα άπό τά άμεσα ευνοϊκά αποτε

λέσματα πού είχε στην παραγωγή καί στό είσόδημα τών γεωργών, επαυξάνει 
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τ ί ς δυνατότητες γ i d μ ιά γρήγορη ανάπτυξη του γεωργικού κ α ι κτηνοτρο

φικού κλάδου. 

Στην α λ ι ε ί α τό πλούσιο αλ ιευτ ικό πεδίο του θρακικού πελάγους 

και ο ι δυνατότητες αλιευτικής αξιοποιήσεως τών υδάτων της Βιστωνίδας 

καί του Δέλτα του "Εβρου δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές τόσο γ ι ά τήν 

ανάπτυξη της θαλάσσιας αλιε ίας όσο καί της άλιει'ας εσωτερικών υδάτων. 

Στά δάση ο ι μακροχρόνιες προοπτικές ε ί ν α ι καλές, βραχυχρόνια ό 

μως μικρή μόνο αύξηση στην παραγωγή μπορεί νά επιτευχθεί καί κυρίως 

άπό τήν εντατικότερη εκμετάλλευση των δασών τής Ξάνθης καί τής Ροδόπης. 

Kai ο ι δύο δραστηριότητες αποτελούν πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος 

γ ι ά τόν υποαπασχολούμενο αγροτικό πληθυσμό της περιφέρειας. 

2.3.2. Δευτερογενής Τομέας 

Μολονότι, όπως αναφέρθηκε καί πιό πάνω, ή μεταλλευτική δραστηριό

τητα στή Θράκη ε ί ν α ι σήμερα μηδαμινή, εντούτοις Ò ορυκτός πλούτος της 

παρουσιάζει ίσως μ ιά άπό τ ί ς πιό σημαντικές δυνατότητες γ ι ά τήν ανάπτυξη 

της μακροχρόνια, καί αποτελεί πόρο σημαντικό καί σέ εθνικό επίπεδο. "Ηδη 

εντοπίστηκαν μεγάλα μεταλλοφόρα κοιτάσματα μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων 

στους νομούς "Εβρου καί Ξάνθης, ένω υπάρχουν ενδε ίξε ις γ ι ά χρυσό καί ου

ράνιο στό νομό Ξάνθης. Τά αποτελέσματα των ερευνών, πού σήμερα διεξάγο

νται στον κλάδο αυτό, θά καθορίσουν καί τ ί ς συγκεκριμένες δυνατότητες 

γ ι ά ανάπτυξη. 

"Οσον άφορα τή μεταποίηση, ο ι προοπτικές τώρα φαίνονται καλύτερες, 

ύστερα άπό τήν πολύ ευνοϊκή ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα στά κίνητρα 

βιομηχανικής αναπτύξεως πού παρασχέθηκαν στά τελευταία χρόνια. Συγκε

κριμένα στή μεταποίηση παρουσιάζονται δυνατότητες γ ι ά τήν ανάπτυξη κυ

ρίως γεωργικών βιομηχανιών (ξηραντήρια, βιομηχανίες ζωικών προϊόντων, 

ξυλείας, μεταξάς, άχυροκυτταρίνης κλπ.) άλλα καί άλλων κλάδων (όπως έν-

δύσεως-ύποδήσεως, μεταλλικών προϊόντων,οικοδομικών υλικών) τόσο μέσα σέ 

βιομηχανικές περιοχές όσο καί κοντά σέ υποαπασχολούμενο γεωργικό πληθυ

σμό. Μακροχρόνια, καί εφόσον ο ι έρευνες γ ι ά τόν ορυκτό πλούτο της περι-
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φέρειας φέρουν σέ φως τά απαιτούμενα κοιτάσματα, είναι ενδεχόμενο 

νά υπάρξει ή δυνατότητα αναπτύξεως ανάλογης βιομηχανίας. 

2.3.3. Τουρισμός 

*0 τουρισμός έχει περιορισμένες δυνατότητες γ ιά ανάπτυξη καί 

μόνο σέ ορισμένες περιοχές μπορεί νά χρησιμοποιηθεΓ γιά. τή δημιουρ

γ ί α συμπληρωματικού είσοδήματος. Ξεχωρίζει πάντως ή Σαμοθράκη ,γιά 

τήν οίκονσμία της οποίας ò τουρισμός είναι ή κύρια δυνατότητα. Πρέ

πει όμως επιπλέον νά σημειωθεί, ότι ή περιφέρεια διαθέτει έναν άπό 

τους πιό αξιόλογους στον κόσμο υδροβιότοπους - οτό δέλτα τοο "Εβρου -

πολύ αξιόλογα αισθητικά δάση στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης καί τοο 

"Εβρου καί τουριστικά αξιοποιήσιμες ακτές. 'Επίσης άπό τήν πλευρά της 

αλλοιώσεως τοΟ περιβάλλοντος μπορεί νά πεϋ κανείς δτι σημαντικά 

τμήματα της περιφέρειας αυτής ανήκουν ακόμη στή ζώνη αποθεμάτων άγρι

ας φύσεως καί χώρων ιστορικού καί ζωντανού παραδοσιακοί) περιβάλλοντος. 

"Ετσι μέ τήν ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής καί προβολής θά μπορούσε 

νά αναπτύξει εσωτερικό τουρισμό περιηγητικής μορφής καί τουρισμό κυ

ρίως άπό τ ί ς ανατολικές χώρες,λόγω της γειτνιάσεως της μέ αυτές. 

2.4. Πιθανές ' Εξελί ζε ι g _στ^ν Περί ο^^οΟ^Π^ο^ράμ^τος 

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία καί τ ί ς ενδείξεις πού υπάρχουν, κατά τά 

πολύ πρόσφατα χρόνια ή μετανάστευση άπό τήν περιφέρεια υποχώρησε ση- . 

μαντικά, έτσι ώστε, καί μέ τήν παλιννόστηση πού παρατηρείται, νά έχει 

σταματήσει ή μείωση του πληθυσμού. *Η αυξημένη προσπάθεια πού καταβάλ

λεται γιά τήν ανάπτυξη της περιφέρειας καί ή αξιόλογη αποτελεσματικό

τητα της τά τελευταία χρόνια πείθουν, ότι ή εντελώς πρόσφατη αυτή τάση 

γ ιά σταθεροποίηση του πληθυσμοΟ θά συνεχιστεί καί στην περίοδο του Προ

γράμματος. Αύρίς νά λαμβάνεται υπόψη ή παλιννόστηση, τό εργατικό δυνα

μικό της περιφέρειας προβλέπεται νά αυξηθεί κατά 2.500 περίπου άτομα 

κατά τή διάρκεια του Προγράμματος. 
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Ρυθμιστικό παράγοντα στην Ισορροπία προσφοράς και ζητήσεως ερ

γατικού δυναμικού θά παίξει ή παλιννόοτηση. "Οπως έδειξε ή πρόσφατη 

πείρα, τό απόθεμα μεταναστών άπό τήν περιφέρεια, πού είναι πρόθυμο 

νά επαναπατριστεί, εφόσον εξασφαλιστούν καλές συνθήκες απασχολήσεως, 

είναι πολύ σημαντικό. Κάτω από αυτό τό πρίσμα κάθε υπολογισμός των 

πιθανών μεταβολών στό εργατικό δυναμικό της περιφέρειας καί στίς συν

θήκες πού θά επικρατήσουν στην αγορά εργασίας, είναι εξαιρετικά δύ

σκολος. 

"Οσον άφορδ. τήν εξέλιξη του περιφερειακού προϊόντος, αναμένε

ται δτι στό άμεσο μέλλον θά αυξηθεί μέ σημαντικά ταχύτερο ρυθμό άπ' 

δ,τι στό παρελθόν. 

3. ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Βασικές 'Επιδιώξεις 

Βασική επιδίωξη είναι ή αύξηση του ρυθμού αναπτύξεως στή Θράκη 

σέ επίπεδα ψηλότερα άπό τό μέσο όρο της χώρας, ώστε βαθμιαία νά κα

λυφθεί ή μεγάλη υστέρηση πού παρουσιάζει ή περιφέρεια άπό άποψη επι

πέδου διαβιώσεως καί νά αξιοποιηθούν οι πολύ σημαντικοί ανεκμετάλλευ

τοι σήμερα πόροι πού διαθέτει ή Θράκη. Παράλληλη σημαντική επιδίωξη 

είναι ή δημιουργία επαρκούς αριθμού νέων θέσεων απασχολήσεως στην πε

ριοχή, ώστε νά συγκρατηθεί ò πληθυσμός - τόσο στην περιφέρεια σάν σύν

ολο όσο καί κατά νομό - καί σέ μεταγενέστερο στάδιο νά αυξηθεί ανάλο

γα καί μέ τ ί ς αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. 

Μιά άλλη επιδίωξη, πού είναι πιό σημαντική στην περίπτωση της 

Θράκης άπό οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας, ε ίναι ή αξιοποίηση 

τών πολύ σημαντικών φυσικών πόρων της σάν μιά σημαντική συνεισφορά 

στην ενίσχυση της εθνικής οίκονομίας καί στην προαγωγή της οίκονομι-

κής αναπτύξεως της χώρας ώς συνόλου. 
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3.2. Ειδικότερες* ErçÎÔu^gLQ 

Στά πλαίσια των βασικών επιδιώξεων πού περιγράφονται στό προ

ηγούμενο τμήμα, παρατίθενται πιό κάτω πιό εξειδικευμένες επιδιώξεις 

κατά τομέα. 

3.2.1. Πρωτογενής Τομέας 

Βασική επιδίωξη στον πρωτογενή τομέα εΓναι ή επιτάχυνση τοϋ" 

ρυθμού αυξήσεως τής γεωργικής παραγωγής μέ τήν αξιοποίηση των δυνα

τοτήτων άρδεύσεως,πού δημιουργούνται βαθμιαία,καί τής δυνατότητας 

αναδιαρθρώσεως της παραγωγής προς καλλιέργειες, πού τά προϊόντα 

τους έχουν εξαιρετικές προοπτικές διαθέσεως καί πού είναι πλήρως 

συμπληρωματικά τής Κοινοτικής παραγωγής (σκληρό σιτάρι, αραβόσιτος, 

βαμβάκι, καπνός κλπ.). 

Μιά παράλληλη σημαντική επιδίωξη εΓναι ή γρήγορη αύξηση της 

κτηνοτροφίας καί ιδίως της βοοτροφίας καί ή εξυγίανση του ζωικού κε

φαλαίου μαζί μέ τή βελτίωση των φυλών των ζώων. 

3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

"Οσον άφορα τά ορυχεία καί μεταλλεία, βασική επιδίωξη εΓναι ή 

συνέχιση τής έντονης ερευνητικής προσπάθειας,γιά τή διερεύνηση του-

υπόγειου πλούτου καί τόν εντοπισμό νέων αποθεμάτων. 

Μιά σημαντική επιδίωξη είναι καί ή συνέχιση τής γρήγορης αυξή

σεως του αριθμού των θέσεων απασχολήσεως στή μεταποίηση μέ ρυθμούς 

όπως εκείνοι του πρόσφατου παρελθόντος. Μιά παράλληλη σημαντική επι

δίωξη εΓναι ή δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων - από άποψη υπο

δομής άλλα καί εξειδικευμένης εργασίας - , γ ιά νά μπορέσει ή περιφέ

ρεια νά δεχτεί περισσότερη μεταποιητική δραστηριότητα, χωρίς νά δη

μιουργηθούν άμεσες ανεπιθύμητες επιδράσεις στό περιβάλλον. 

Μιά ακόμη σημαντική επιδίωξη εΓναι ή εξάπλωση της μεταποιητικής 

δραστηριότητας πέρα άπό τό νομό Ξάνθης, σέ όλη τήν περιφέρεια καί κυ

ρίως στην Κομοτινή, οτίς Σάππες, τήν 'Ορεστιάδα καί τήν 'Αλεξανδρούπολη. 
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3.2.3. Τουρισμός 

Βασική επιδίωξη είναι ή επιλογή καί ή κατά προτεραιότητα προ

βολή συγκεκριμένων τουριστικών περιοχών τη*ς περιφέρειας (όπως ή Σα

μοθράκη, τό Δέλτα του "Εβρου, τά δάση τής επαρχίας Σταυρουπόλεως ,ρί 

παραλίες Ξάνθης) τόσο στό εσωτερικό όσο καί στίς γειτονικές χώρες, 

γ ι ά τήν προσέλκυση περιηγητικού" καί παραθεριστικού τουρισμού. Πα

ράλληλα θά διερευνηθούν ο£ δυνατότητες τουριστικές συνεργασίας μέ 

τή Γιουγκοσλαβία καί τή Βουλγαρία καί ή οργάνωση άπό κοινοο τουρι

στικών προγραμμάτων γιά τήν περιοχή. 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Σέ συνέπεια μ έ τ ί ς γ ε ν ι κ έ ς καί ειδικές επιδιώξεις, όπως αυτές 

καθορίστηκαν στό προηγούμενο μέρος,καί μέ βάση τή σύντομη ανάλυση 

όσον άφορα τά προβλήματα, τ ί ς τελευταίες εξελίξεις καί τ ί ς προοπτι

κές οτήν περιφέρεια, τά κύρια μέτρα γιά τήν επιτάχυνση τής περιφε

ρειακής αναπτύξεως κατά τή διάρκεια τοο Προγράμματος μπορούν νά συν

οψιστούν στά έξης: 

4 . 1 . Παστογενής Τομέας 

Συμπλήρωση των μεγάλων αποστραγγιστικών καί αρδευτικών έργων 

πού εκτελούνται στον "Εβρο καί νέες γεωτρήσεις γιά τήν εκμετάλλευση 

των υπόγειων υδάτων. Τά έργα αυτά έχουν καθοριστική σημασία γιά τήν. 

ανάπτυξη του τομέα άλλα καί της περιφέρειας. 

Καλύτερη αξιοποίηση τών εγγειοβελτιωτικών έργων,μέ τή χορήγηση 

κινήτρων γ ι ά τή συμπλήρωση τών αρδευτικών δικτύων'καί τή δημιουργία 

ταμιευτήρων καί τήν κατάλληλη εκπαίδευση τών αγροτών σέ τρόπους αρδεύ

σεως, γιά τήν αύξηση τών αρδευόμενων εκτάσεων καί τήν αποτελεσματικό

τερη χρήση των υδάτων. 

Συμπλήρωση τής υποδομής γ ι ά τή βελτίωση τής εμπορίας καί της με

ταποιήσεως τών παραγόμενων γεωργικών προϊόντων (ξηραντήρια, άποθηκευ-
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τ ι κ ο ί χώροι, συοκευαστήρια, βιομηχανικά σφαγεία, σταθμοί προψύξεως 

γάλακτος κλπ.). 

Θέσπιση κινήτρων γ ι ά τήν ενίσχυση της συνεταιριστικής δραστη

ριότητας (ομαδικές καλλιέργειες-συνεταιρισμοί εμπορίας καί μεταποιή

σεως γεωργικών προϊόντων), γ ι ά τήν αύξηση του είσοδήματος τών αγρο

τών καί τήν ενίσχυση της οίκονομίας της περιφέρειας. 

Προώθηση του προγράμματος άναδασμοΟ στους νομούς Ξάνθης καί 

Ροδόπης/ καθώς καί στό νομό "Εβρου,μετά τή οτΛίπλήρωοη τών έκτελούμε-

νων έκεΐ εγγειοβελτιωτικών έργων, γ ι ά τήν αύξηση τοο μεγέθους τών εκ

μεταλλεύσεων. 

'Επάνδρωση τών φορέων ασκήσεως πολιτικής στον τομέα (υπηρεσίες 

γεωργίας, α λ ι ε ί α ς , δασών κλπ.) μέ τό κατάλληλο γεωτεχνικό καί βοηθη

τ ι κ ό προσωπικό, γ ι ά τ ή συστηματικότερη παροχή τεχνικής καί οργανωτικές 

βοήθειας στους αγρότες. 

Βελτίωση καί διάνοιξη νέων δασικών δρόμων οτά δάση τών νομών 

Βάνθης καί Ροδόπης. Οι δρόμοι αυτοί ε ί ν α ι απαραίτητοι τόσο γ ι ά τήν 

αξιοποίηση τών δασών της περιοχής όσο καί γ ι ά τήν καλύτερη εξυπηρέτη

ση τών πληθυσμών τών ορεινών περιοχών. 'Επίσης δημιουργία κάθε άλλης 

αναγκαίας υποδομής γ ι ά τήν καλύτερη εκμετάλλευση καί προστασία τών δα

σών της περιφέρειας. 

Τέλος συστηματικός έλεγχος,δσον άφορα τήν α λ ι ε ί α , τών δραστηριο

τήτων μέσα στή λεκάνη απορροής της λίμνης Βιστωνίδας, γ ι ά τή μείωση 

τής φυτιάσεως καί τήν αύξηση της ίχθυοπαραγωγής, σέ συνδυαομό μέ τεχνη

τό εμπλουτισμό τών υδάτων μέ γόνο,καί οριοθέτηση καί προστασία τών β ιο-

γεννητικών περιοχών τοΟ υδροβιότοπου. 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

Συμπλήρωση της υποδομής της βιομηχανικής περιοχής Κομοτινης καί 

δάνθης,γιά τή συγκέντρωση τών βιομηχανικών μονάδων, τόν περιορισμό 

της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος καί τήν αξιοποίηση τών εξωτερικών ο ί -
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κσνσμιών. "Η δημιουργία βιομηχανικής περιοχής στην 'Αλεξανδρούπολη 

θά γίνει σέ επόμενο στάδιο. 

Διαφοροποίηση των κινήτρων μέσα στην 'περιφέρεια μέ ευνοϊκή με

ταχείριση των νομών Ροδόπης καί "Εβρου, πού μέχρι τώρα υστέρησαν στην 

εκβιομηχάνιση, ώστε νά επιτευχθεί μιά πιό ίσόρροπη χωροταξική βιομη

χανική ανάπτυξη. 

Δραστηριοποίηση του 'Ελληνικού 'Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποι

ητικών 'Επιχειρήσεων καί Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ),γιά τήν επιτόπου παροχή 

τεχνικής καί οργανωτικής βοήθειας οτίς μικρομεσαίες μονάδες. 

4.3. Τουρισμός 

Κίνητρα γιά τήν τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας,tòmiτερα 

σέ περιοχές πού παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. 'Επίσης δημι

ουργία βασικής τουριστικής υποδομής σ'αύτές τ ί ς περιοχές (μουσεία, 

οργανωμένες πλαζ κλπ.) . 

4.4. Λοιποί Τομείς 

"Ιδρυση ΚΑΤΕΕ στην περιφέρεια. 

"Ιδρυση 'Ιατρικής Σχολής του ϋχνεπιστημίου Θράκης στην 'Αλεξαν

δρούπολη καί ενίσχυση της λειτουργίας των εξωτερικών ίατρείων των νο

σοκομείων πού υπάρχουν. 

4.5. 'Υποδομεί 

Βελτίωση του άξονα Βάνθης-'Αλεξανδρουπόλεως πού αποτελεί τον 

κορμό του δικτύου της Θράκης. Τό έργο αυτό αποτελεί βασική προϋπό

θεση γιά τήν επέκταση τής εκβιομηχανίσεως ανατολικά της Ξάνθης, ένω 

6 άξονας 'Αλεξανδρουπόλεως-'Ορεστιάδας,πού σήμερα δέν βρίσκεται σέ 

ικανοποιητική κατάσταση, είναι απόλυτα αναγκαίος γ ιά τήν επαρκή σύν

δεση του Βόρειου "Εβρου, πού είναι πλούσιος σέ πόρους καί σχετικά 

πολυάνδρωπος, μέ τήν πρωτεύουσα του νομού καί τά ενδιάμεσα κέντρα. 
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Βελτίωση της οδικής συνδέσεως 'Ορεοτιάδας-Βουλγαρικών συνόρων 

γ ι ά τήν εξυπηρέτηση της κινήσεως προς Βουλγαρία, πού αυξάνει μέ πο

λύ γρήγορο ρυθμό τά τελευταία χρόνια, συνέχιση τών έκτελούμενων έρ

γων οτό λιμάνι της Άλεξανορουπόλεως (εκβάθυνση λιμενολεκάνης κ α ι κα

τασκευή προσήνεμου μωλου) γ ι ά τή διευκόλυνση της κινήσεως προς τή 

Βουλγαρία. 

Δημιουργία δικτύων υδρεύσεως ή βελτίωση καί επέκταση τών ή*δη 

υφιστάμενων, κατά περίπτωση r στους αγροτικούς οικισμούς. Παροχή πα

ραπέρα βασικών αποχετευτικών διευκολύνσεων σέ ένα μεγάλο αριθμό αγρο

τικών ο6κισμών, ιδίως γ ι ά τήν προστασία των δικτύων υδρεύσεως άπό τή 

μόλυνση τών σηπτικών βόθρων, καί τέλος συνέχιση του "εξηλεκτρισμού 

τών αγροτικών οίκιομών, γ ι ά νά καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός άπό τους 

ήδη εξυπηρετούμενους. 

Βελτίωση τοϋ αεροδρομίου της 'Αλεξανδρουπόλεως. 

'Επέκταση τών δικτύων υδρεύσεως στά κύρια αστικά κέντρα, ώστε νά 

ικανοποιηθεί ή υπάρχουσα ζήτηση, καί δημιουργία αποχετευτικών δικτύων 

καί καθαρισμού λυμάτων. 
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θ . ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

. • 

« 





1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μονάδα Περι-

μετρή- φέρε ια 

σεως 

Χώρα Περιφέρεια 
ώς % στη 

χώρα 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Συνολική έκταση 

"Εκταση γεωργικής γης 

Διάρθρωση γεωργικής γης 
Πεδινή 

"Ημιορεινή 
'Ορεινή 

Σύνολο 

'Αρδευόμενη δκταση ώς % στό σύν
ολο της καλλιεργούμενης: 1977 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

χλμ. 6.558 

1.574 

51,2 
25,6 
23,2 

100,0 

131.990 

38.564 

55,5 
25,Λ 
19,4 

100,0 

5,0 

4,1 

10,3 26,0 

Πληθυσμός: 1977 

Μεταβολή πληθυσμού: 1961-71 
1971-77 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λής πληθυσμού: 1961-71 

1971-77 

Πυκνότητα πληθυομοϋ: 1977 

Ποσοστό άοτικοποιήσεως: 1971 
1977 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑίΙΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εργατικό δυναμικό: 1971 

Απασχόληση: 1971 

Σύνθεση απασχολήσεως: 1977 
Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

χιλ. 
II 

II 

ο. 
Ό 

II 

άτομα 
χλμ. 2 

ο, 
Ό 

II 

χιλ. 
II 

ο. 
"ο 

II 

II 

II 

320 

-46 
-11,5 

-1/3 
-0,6 

49,0 

26 
29 

117 

113 

43,7 
23,3 
33,0 

100,0 

9.268 

380 
500 

0,4 
0,9 

70,8 

53,0 
58,0 

3.245 

3.143 

33,4 
29,6 
37,0 

100,0 

3,5 

3,6 

3,6 
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ 

'Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) σε τ ι μ έ ς 1970: 1970 

1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ΑΠΠ ( τ ι μ έ ς 1970) : 1970-77 

Σύνθεση ΑΠΠ 
(τρέχουσες τ ιμές) : 1977 

Πρωτογενής τομέας 
Δευτερογενής τομέας 
Τριτογενής τομέας 
Σύνολο 

Μονάδα 
μετρή
σεως 

έκ.δρχ. 
II 

% 

% 
II 

II 

II 

Περι
φ έ ρ ε ι α 

7.295 
8.837 

2,8 

20,9 
27,3 
51,8 

100,0 

Χώρα 

258.000 
370.583 

5,3 

16,8 
31,4 
51,8 

100,0 

Περιφέρεια 
ως % στή 

χώρα 

2,8 
2,4 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχου
σες τ ι μ έ ς ) : 1977 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
τοϋ κατά κεφαλή ΑΠΠ (τρέχουσες 
τ ιμές) : 1970-77 

Κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας γ ι ά ο ι κ ι α 
κή χρήση: 1970 

1977 

'Οχήματα άνά 1000 κατοίκους: 1970 

1978 

Τηλεφωνικές συσκευές άνά 1000 
κατοίκους: 1970 

1977 

δρχ. 

KWH 

63.910 

16,0 

91.335 

17,6 

70 

112 
296 

33,3 
90,9 

82 
225 

226 
448 

45,5 
125,0 

120 
245 

44,6 
66,0 

73,2 
72,7 

68,3 
91,8 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1 . 'Εξελίξεις καί Προβλήματα 

2 . 1 . 1 . Γενικά 

*Η στενότητα εύφορης γης καί υδάτινου δυναμικού, τό μικρό μέ

γεθος και ή δυσμενής μορφολογία τού εδάφους, γιά τά περισσότερα νη

σιά της περιφέρειας, καί οι δυσχέρειες στή συγκοινωνία καί επικοινω

νία, τόσο μεταξύ των νησιών της περιφέρειας δσο καί μέ τήν υπόλοιπη 

επικράτεια, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες γ ι ά τήν υποτονική 

οικονομική ανάπτυξη τής περιφέρειας. Αυτό συντέλεσε κατά κύριο λό

γο στή μείωση του πληθυσμού τής περιφέρειας καί στό συγκριτικά χαμη

λό επίπεδο ευημερίας των κατοίκων της. 'Εξαίρβση άπό τήν άποψη αυτή 

αποτελούν τά νησιά Ρόδος καί Κως. *Η γρήγορη τουριστική ανάπτυξη των 

νησιών αότών στό παρελθόν έδωσε έντονη ώθηση στην οίκονομική ανάπτυ

ξη τους, βελτίωσε τό επίπεδο ευημερίας καί συνέβαλε στή συγκράτηση 

του πληθυσμού τους. 

'Από τήν άποψη των φυσικών καί πολιτιστικών πόρων, πού απαιτούν

ται γιά τήν ανάπτυξη του τουρισμού, τά περισσότερα άπό τά υπόλοιπα 

νησιά (έκτος άπό τή Ρόδο καί Κω) δέν φαίνεται νά ύστεροον σημαντικά 

σέ σύγκριση μέ τά δύο αυτά νησιά. "Ετσι θά ήταν εύλογο νά σκεφτεί κα

ν ε ί ς , πώς τά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή περιφέρεια θά μπορούσαν 

νά άπαμβλυνθοΟν αποφασιστικά μέ τή γρήγορη επέκταση τής τουριστικής 

δραστηριότητας καί στά υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας ή τουλάχιστον 

στά μεγαλύτερα άπό αυτά. Γι 'auto, παρόλο πού ή τουριστική ανάπτυξη 

αποτελεί αναμφισβήτητα τή σημαντικότερη διέξοδο γ ι ά τήν παραπέρα o t -

κονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, ή παραπέρα επέκταση της προϋποθέ

τει προσεκτική μελέτη καί μεγάλη προσπάθεια, γιά νά αποφευχθούν σφάλ

ματα παρόμοια μέ εκείνα πού έγιναν στό παρελθόν σέ άλλες περιοχές της 

χώρας καί πού οδήγησαν σέ τουριστικές δραστηριότητες αμφίβολης οίκο-

νομικής βιωσιμότητας. 

0Ì κυριότερες εξελίξεις κατά τομέα οίκονομικης δραστηριότητας, 

τά βασικότερα προβλήματα καί οι αδυναμίες, πού αντιμετωπίζει ή περι-
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φέρεια, καί τά πιό σημαντικά εμπόδια στην επιτάχυνση της αναπτύξεως 

της μπορούν νά συνοψιστοΟν στά ακόλουθα: 

2.1.2. 'Απασχόληση 

"Αν καί τά διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία γιά αξιόπιστη εκτίμη

ση της ανοικτής ανεργίας είναι ανεπαρκή, όλες οί ενδείξεις πού υπάρ

χουν δείχνουν, δτι η έκταση της είναι πολύ περιορισμένη, ίδιαίτερα 

στά νοτιότερα νησιά της περιφέρειας (περιλαμβάνονται ή Ρόδος καί Κως). 

* Ωστόσο αρκετά σημαντική είναι ή υποαπασχόληση, είδικότερα στό γεωρ

γικό τομέα, πού οφείλεται σέ λόγους παρόμοιους μέ εκείνους πού αναφέρ

θηκαν οτίς άλλες περιφέρειες. 'Επειδή δμος η μέση ηλικία του εργατι

κού δυναμικού των νησιών, καί είδικότερα στον αγροτικό τομέα, είναι 

συγκριτικά ψηλή, η υποαπασχόληση αναπόφευκτα επηρεάζει σέ μεγάλο βα

θμό τ ί ς πιό "ώριμες" ηλικίες του. 

2.1.3. Πρωτογενής Τομέας 

*Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στή ΙΟετία τσδ *70 ήταν πολύ 

περιορισμένη. Τά σπουδαιότερα γεωργικά προϊόντα τή*ς περιφέρειας 

είναι ελιές, σταφύλια, εσπεριδοειδή, σιτηρά, κηπευτικά, μαστίχα 

(Χίου) καί ορισμένα κτηνοτροφικά φυτά. *Η κτηνοτροφία στηρίζεται κυ

ρίως στην αίγοπροβατοτροφία καί σέ μικρότερο βαθμό στην άγελαδοτρο-

φία, πτηνοτροφία καί χοιροτροφία. *Η αλιεία, πού άλλοτε ήταν μιά α

ξιόλογη δραστηριότητα των νησιών, τά τελευταία χρόνια παρουσιάζει ση

μαντική κάμψη, μέ δλα τά χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής δραστηριό

τητας πού παρακμάζει, καί πού βασική της α ί τ ί α είναι ή σταδιακή εξάν

τληση των αλιευτικών πεδίων σέ αλιεύματα. 

'Εκτός άπό τά γενικότερα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή γεωρ

γία στό σύνολο της χώρας (όπως μικρός καί πολυτεμαχισμένος κλήρος, 

αδυναμίες στό συνεταιριστικό κίνημα κλπ.), τά είδικότερα προβλήματα 

τη*ς περιφέρειας είναι τά ακόλουθα: Οι υδάτινοι πόροι είναι ανεπαρ

κείς καί τά συστήματα αρδεύσεως γιά τήν εκμετάλλευση καί αξιοποίη

ση του περιορισμένου υδάτινου δυναμικού δέν είναι τά πιό ίκανοποιη-
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τ ι κ ά . Λείπουν επίσης βασικά έργα υποδομής, ί δ ι α ί τ ε ρ α δσσν άφορα τό 

αγροτικό οδικό δίκτυο καί τά εγγειοβελτιωτικά έργα. 'Εξάλλου ένα ση

μαντικό μέρος της γεωργικής γης ανήκει σέ μή αγρότες καί δέν α ξ ι ο 

ποιε ίτα ι επαρκώς, ενω ενα μεγάλο ποσοστό τοΟ αγροτικού εργατικού δυ

ναμικού εϋναι γηρασμένο. Τέλος τά έλαιόδενδρα, ή βασική αυτή καλλιέρ

γ ε ι α της περιφέρειας, έχουν προσβληθεί σέ εξαιρετ ικά ανησυχητικό βα

θμό άπό ασθένειες (π.χ. ξυλοφάγα έντομα στή Χίο καί Σάμο). 

Στην κτηνοτροφία βασικό πρόβλημα ε ί ν α ι ή ανεπάρκεια ζωοτροφών, 

πού οφείλεται κυρίως στους περιορισμένο'*ς βοσκότοπους της περιφέρει

ας καί στή σημαντική μείωση της βοσκοϊκανότητάς τους. * 

Στην α λ ι ε ί α , έκτος άπό τή σημαντική μείωση των αλιευτικών απο

θεμάτων, πού αναφέρθηκε πιό πάνω, τά κύρια προβλήματα ε ί ν α ι : ή μεγά

λη η λ ι κ ί α , σέ σημαντικό ποσοστό, καί ò ελλιπής εξοπλισμός του α λ ι ε υ 

τικού στόλου, ή έλλειψη είδικευμένου εργατικού δυναμικού, ή ρύπαν

ση θαλάσσιων περιοχών μέ αξιόλογο αλιευτικό πλούτο (κόλποι Καλλο

νής καί Γέρας στή Λέσβο), ή έλλειψη καταφυγίων καί ίχθυοσκαλών καί 

ή πλημμελής οργάνωση της εμπορίας αλιευμάτων. 

2.1.4. Δευτερογενής Τομέας 

Ή εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου τών νησιών ε ί ν α ι πολύ πε

ριορισμένη (τό προϊόν της περιφέρειας αποτελούσε τ ό 1977 τό 3,2% 

της εγχώριας παράγωγης τοΟ κλάδου) καί συγκεντρώνεται κυρίως στην 

εξόρυξη ορυκτών καί μεταλλευμάτων μέ κυριότερα προϊόντα τον καολί

νη καί τό αλάτι στή Λέσβο, τόν περλίτη στή Νίσυρο κ α ί Κώ, τά μάρμα

ρα στή Χίο καί Ρόδο,τά σιδηρομεταλλευματα στή Σάμο καί τή θηραϊκή 

γη στή Νίσυρο καί τό Γυαλί. 

*Η παραγωγική δραστηριότητα της μεταποιήσεως στή διάρκεια τών 

τελευταίων χρόνων χαρακτηρίζεται άπό πτωτική τάση, πού ήταν συγκρι

τ ι κ ά πιό έντονη στους νομούς Λέσβου καί Χίου. *Η δραστηριότητα του 

κλάδου συγκεντρώνεται κυρίως στους επιμέρους κλάδους τροφίμων καί 

-τοτών, δέρματος καί έτοιμων ενδυμάτων. * Ωστόσο τήν τελευταία 3ετία 
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ή πτωτική αυτή τάση φαίνεται νά ανακόπηκε κάπως, μέ την εφαρμογή της 

• πρόσφατης πολιτικής ίσχυρων αναπτυξιακών κινήτρων γ ιά επενδύσεις στην 

παραμεθόρια περιοχή του Αίγαίου. 

Τά επιμέρους προβλήματα πού αντιμετωπίζει ò κλάδος γ ι ά τήν πλή

ρη αναχαίτιση τής πτωτικής τάσεως του παρελθόντος ε ί ν α ι πολλά. Στή 

συνέχεια παρτίθενται τ ά βασικότερα άπό αυτά: *Η βιομηχανική υποδο

μή ε ί ν α ι ά\«πταρκέστατη καί παρατηρούνται μεγάλες δυσχέρειες στην ε ξ ε ύ 

ρεση κατάλληλων οίκοπέδων σέ προσιτές τ ιμές γ ι ά τήν εγκατάσταση β ι ο 

μηχανικών μονάδων, ot οποίες οφείλονται κυρίως στή γρήγορη αύξηση της 

αξίας των οίκοπέδων σέ συνάρτηση μέ τ ί ς δυνατότητες τουριστικής ανα

πτύξεως της περιφέρειας. *Η τοπική αγορά εΕναι πολύ μικρή καί ot μ ε 

γάλες αποστάσεις άπό τά μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της χώρας, σέ συν

δυασμό μέ τ ί ς δυσχέρειες στή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση καί τ ί ς ε π ι κ ο ι 

νωνίες, ίδ ιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, αποτελούν σοβαρά εμπόδια 

γ ι ά τήν παραπέρα ανάπτυξη της μεταποιήσεως. Παρατηρείται επίσης έ λ 

λειψη εργατικού δυναμικού, κυρίως είδικευμένου, πού σέ ορισμένες του

λάχιστον περιπτώσεις ε ί ν α ι αρκετά έντονη. Τέλος σέ πολλές περιπτώ

σεις ot δυνατότητες πού υπάρχουν γ ι ά τιαραπέρα ανάπτυξη τοΰ τουρισμού, 

καθώς καί ή σημασία πού αποδίδεται σ'αύτόν, αποτελούν περιοριστικούς 

παράγοντες γ ι ά τήν παραπέρα ανάπτυξη των επιμέρους μεταποιητικών κλά

δων, ot οποίοι δέν συνδέονται άμεσα μέ τόν τουριστικό κλάδο. 

2.1.5. Τουρισμός 

Παρά τήν ταχύρρυθμη ανάπτυξη τοΰ τουρισμού, ίδ ια ίτερα στή Ρόδο, 

πού καθιερώθηκε σάν ίσχυρός πόλος τουριστικής έλξεως καί πέτυχε πο

λύ γρήγορη ανάπτυξη, 6 δυναμικός αυτός κλάδος τής περιφέρειας α ν τ ι 

μετωπίζει αρκετά προβλήματα καί αδυναμίες. *0 ύπερσυγκεντρωτισμός 

τής δραστηριότητας στή Ρόδο καί Κΰ καί ή ασύμμετρα μεγάλη αναλογία 

των ξενοδοχειακών κλινών στό σύνολο των καταλυμάτων αποτελούν βασι

κές αδυναμίες τοΰ κλάδου. 'Εξάλλου ή απότομη ανάπτυξη τοΰ κλάδου, 

ίδ ια ίτερα οτά νησιά Ρόδο καί Κω, επέδρασε αρνητικά στην εξέλιξη τής 

αγροτικής παραγωγής, μέ επακόλουθο τή σημαντική αύξηση τοΰ κόστους 

ζωής, άν ληφθεί υπόψη, δ τ ι τό μεταφορικό κόστος γ ι ά πολλά άπό τά 
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γεωργικά προϊόντα πού μπορούσαν νά παραχθούν τοπικά είναι συγκριτι

κά ψηλό. *Η μεγάλη συγκέντρωση καί ή γρήγορη ανάπτυξη τοΟ τουρισμού 

εϋχαν επίσης δυσμενείς επιπτώσεις στους τρόπους ζωής στά μεγάλα αστι

κά κέντρα καί στό περιβάλλον γενικότερα. 

' Ιδιαίτερα στή Ρόδο ή μεγάλη συγκέντρωση τουρισμού, σέ συνδυα

σμό μέ την ανεπάρκεια υποδομής καί είδικότερα αποχετευτικού δικτύου 

καί έγκατοχτεάσεων (βιολογικού) καθαρισμοΟ έχει δημιουργήσει οξύ πε

ριβαλλοντικό πρόβλημα, πού μπορεί νά έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 

τουριστική ανάπτυξη τοο νησιού. 

Σέ δ , τ ι άφορα τά νησιά τσΟ βόρειου τμήματος -effe περιφέρειας, 

ή τουριστική περίοδος εϋναι πολύ μικρή (3 μήνες περίπου), πράγμα 

πού κάνει τή βιωσιμότητα μεγάλων τουριστικών μονάδων προβληματική. 

Τέλος ή τουριστική υποδομή γενικότερα (σέ λιμάνια γιά σκάφη 

αναψυχής, παραλιακές τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ.) είναι ανεπαρ

κής σέ πάρα πολλές περιοχές καί αποτελεί σημαντικό εμπόδιο γ ιά τήν 

παραπέρα ανάπτυξη του" κλάδου. 

2.1.6. Μεταφορές καί 'Επικοινωνίες 
< 

Στά νησιά τοΟ Ανατολικού Αίγαίου ή σημασία τή*ς μεταφορικής 

συνδέσεως καί επικοινωνίας, γ ιά κάθε κοινωνικοοικονομική δραστη

ριότητα, τόσο από νησί σέ νησί δσο καί μέ τήν ηπειρωτική χώρα, εϊ-

ναι πολύ μεγαλύτερη άπό δ,τ ι στην ηπειρωτική "Ελλάδα. Στίς θαλάσ

σιες μεταφορές ή περιφέρεια εξυπηρετείται άπό τίς τακτικές, τ ί ς 

έντονα επιχορηγούμενες (άγονες), τ ί ς εποχιακές (γιά τό καλοκαίρι) 

καί τ ί ς τοπικές γραμμές, οί τακτικές γραμμές συνδέουν βασικά τό 

κύριο λιμάνι των μεγαλύτερων νησιών τής περιφέρειας μέ τόν Πειραιά. 

'Εξαίρεση αποτελεί ή Χίος μέ τήν πρόσφατη νέα γραμμή Ραφήνα-Μεστά 

Χίου. Ol λ ίγες άγονες πολυνησιακές γραμμές συνδέουν διάφορα νησιά 

της περιφέρειας μέ τ ί ς Κυκλάδες, τόν Πειραιά καί μέ τή Βόρεια "Ελ

λάδα. Ol τοπικές γραμμές συνδέουν τά πλησιέστερα νησιά μεταξύ τους, 

ένώ* ot εποχιακές γραμμές εξυπηρετούν τήν αυξημένη εμπορευματική καί 
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επιβατική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες. *Η λιμενική υποδομή πα

ρουσιάζει αρκετές αδυναμίες καί ελλείψεις σέ εξοπλισμό καί εγκατα

στάσεις, αν καί σέ πολλές περιπτώσεις μπορεί νά εξυπηρετήσει σημαν

τικά μεγαλύτερο δγκο μεταφορικοο έργου άπό τό σημερινό. 

Μολονότι ή συχνότητα καί γενικά τό επίπεδο τή*ς θαλάσσιας καί 

αεροπορικής συγκοινωνιακής εξυπηρετήσεως είναι ανώτερο άπό εκείνο 

πού δικαιολογείται μέ βάση αυστηρά οίκονομικά κριτήρια,χάρη καί στην 

έντονη κρατική παρέμβαση, ωστόσο τό επίπεδο εξυπηρετήσεως εξακολου

θεί νά μήν είναι επαρκές καί νά αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυ

ξη της περιφέρειας. Αυτό είναι αναπόφευκτη συνέπεια της γεωγραφικής 

θέσεως της περιφέρειας* της υπάρχουσας τεχνολογίας καί του πολύ μι

κρού όγκου μεταφορικού έργου λόγω του μικρού καί διάσπαρτου πληθυ

σμού της περιφέρειας. 'Εξάλλου ή άνισομέρεια στην» ανάπτυξη των διά

φορων τομέων οίκονομικής δραστηριότητας των νησιών, ή έντονη εποχια

κή διακύμανση στή ροή του μεταφορικού έργου, ol καιρικές συνθήκες, 

οι μεγάλες αποστάσεις καί ò σχετικά μεγάλος συνολικός χρόνος ταξι

διού γιά τ ί ς διαδρομές δπου τά πλοία πιάνουν πολλά λιμάνια, καί ή 

μορφή οργανώσεως των ακτοπλοϊκών μεταφορών στά νησιά, δημιουργούν 

πρόσθετα σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση καί τοΟ επιβατικού καί του 

εμπορευματικού έργου. 

Ίά μεγάλα νησιά της περιφέρειας εξυπηρετούνται καί αεροπορικώς* 

ή βασική όμως υποδομή τών αεροδρομίων παρουσιάζει ανεπάρκειες καί 

μειονεκτήματα σέ κτιριακές εγκαταστάσεις καί ανέσεις. ' Ιδιαίτερα σέ 

περιόδους τουριστικής αίχμης οι εγκαταστάσεις είναι ανεπαρκείς σέ 

πολλά αεροδρόμια, κυρίως σέ δ , τ ι άφορα τόν εξοπλισμό εδάφους καί 

τους χώρους εξυπηρετήσεως επιβατών. 

Στίς οδικές μεταφορές ή κατάσταση του οδικού δικτύου διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ τών νησιών καί τά προβλήματα πού υπάρχουν εντοπί

ζονται βασικά στην ανεπάρκεια καί στή μή Ικανοποιητική κατάσταση 

του εθνικού καί επαρχιακού δικτύου καί, σέ πολλά νησιά,στήν κακή βα

τότητα του αγροτικού δικτύου. Παρά τό γεγονός, ότι οι ένδονησιωτι-
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κές μεταφορές σέ κάθε νησί εκτελούνται, σχεδόν αποκλειστικά άπό τά 

οδικά μεταφορικά μέσα, ή μέτρια ή κακή κατάσταση τοΟ οδικού δικτύου 

πολλές φορές κάνει αναγκαία ^ή λειτουργία περισσότερων; του ενός λ ι 

μανιού καί τοο ενός αεροδρομίου γ ι ά κάθε νησί. 

Τέλος, όσον άφορα τ ί ς τηλεπικοινωνίες, παρατηρείται ανεπαρκής 

εξυπηρέτηση, ίδ ια ίτερα στ ίς τηλεφωνικές συνδέσεις καί τή ραδιοτηλεό

ραση. 

2.1.7. Συλλογικές 'Υπηρεσίες 

Στον τομέα της υγείας ή παροχή υπηρεσιών σέ ορισμένες περιο

χές της περιφέρειας ε ί ν α ι Ικανοποιητική, γ ι ά πολλές δμως περιοχές, 

καί κυρίως στά μικρότερα νησιά, ε ί ν α ι πολύ ανεπαρκής. Αυτό οφείλε

τ α ι σέ μεγάλο βαθμό στή γεωγραφική τους ίδιομορφία άλλα καί στό μ ι 

κρό πληθυσμιακό τους μέγεθος. Οι κτ ιριακές εγκαταστάσεις καί ò επ ι

στημονικός εξοπλισμός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς καί τό ί α τ ρ ι -

κό καί νοσηλευτικό προσωπικό τους παρουσιάζουν ανεπάρκειες, παρόλη 

τή σχετικά χαμηλή πληρότητα της υπάρχουσας δυναμικότητας. Αυτό ο 

φείλεται σέ μεγάλο βαθμό στό γεγονός, δ τ ι μεγάλο ποσοστό ασθενών 

δέν εμπιστεύεται τους γιατρούς καί τήν προσφερόμενη περίθαλψη στά 

τοπικά Ιδρύματα καί προτίμα, νά καταφύγει σέ θεραπευτήρια της πρωτεύ

ουσας, ί δ ι α ί τ ε ρ α δταν πρόκειται γ ι ά σοβαρές παθήσεις. 

Στον τομέα της εκπαιδεύσεως ή υπάρχουσα κατάσταση, τόσο άπό 

άποψη υποδομής όσο καί άπό άποψη διδακτικού" προσωπικού, κρίνεται γ ε 

νικά ικανοποιητική, μολονότι ο ι κτ ιρ ιακές, γενικά, εγκαταστάσεις σέ 

πολλές περιοχές παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. Σοβαρότερο, ωστό

σο, ε ί ν α ι τό πρόβλημα της ελλείψεως διδακτικού προσωπικού *σέ πολλά 

σχολεία π.χ. λείπουν τελείως ορισμένες είδικότητες. Βασικός λόγος 

γ ι ά τ ί ς ελλείψεις αυτές ε ί ν α ι , δ τ ι πολλοί δάσκαλοι καί καθηγητές 

δείχνουν μεγάλη απροθυμία νά υπηρετήσουν σέ σχολεία τί ϊς περιφέρειας. 
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2.1.8. 'Αστική 'Υποδομή 

Τό πρόβλημα της υδρεύσεως είναι αρκετά όξύ γιά όλα σχεδόν τα 

νησιά, όπου οί εγκαταστάσεις υδρεύσεως και τά δίκτυα διανομές σέ 

πολλούς οικισμούς δέν υπάρχουν καθόλου, ένώ σέ άλλους είναι ανεπαρ

κέστατα. Πολλές αγροτικές περιοχές δέν έχουν ακόμη έξηλεκτριστει, 

ένω οί σταθμοί παράγωγης ηλεκτρισμού σέ πολλά νησιά χρειάζονται επέ

κταση γιά τήν αντιμετώπιση της υπάρχουσας ζητήσεως ηλεκτρικής ενέρ

γε ιας . Σοβαρή είναι επίσης ή έλλειψη δικτύου αποχετεύσεως καί εγκα

ταστάσεων καθαρισμού αποβλήτων. Τό πρόβλημα αυτό γίνεται πιό οξύ, 

άν ληφθεί υπόψη ή σημασία του τουρισμού γ ιά τά νησιά," όχι μόνο άπό 

άποψη ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού άλλα επίσης από άποψη 

σημασίας τής οικονομικές αύτης δραστηριότητας γιά τά νησιά. 

2.2. * Η Πολιτική γ ι ά τ ή ν 'Ανάπτυξη της Περιφέρειας καί τά 

' Α^τελέσματά.της 

Τά βασικά αναπτυξιακά έργα,πού έγιναν τά τελευταία χρόνια 

καί συνεχίζονται οτήν περιφέρεια, αφορούν κυρίως τ ί ς μεταφορές (δρό

μοι, λιμάνια, αεροδρόμια) καί σέ μικρότερο βαθμό τόν αγροτικό τομέα 

καί τους τομείς υγείας καί εκπαιδεύσεως. Παράλληλα, έκτος άπό τά 

βασικά έργα, εκτελέστηκαν καί μικρά αναπτυξιακά έργα οτά πλαίσια 

τών νομαρχιακών καί παραμεθόριων προγραμμάτων, πού ήταν κυρίως συγ

κοινωνιακά, αποχετευτικά, υδρεύσεως καί αρδευτικά. 

'Ενχδ όλα τά έργα αναμφισβήτητα συνέβαλαν σημαντικά στή γ ε ν ι 

κότερη ανάπτυξη της περιφέρειας,ή γεωγραφική τους κατανομή ήταν σχε

τικά ασύμμετρη. Άπό τ ί ς δημόσιες δαπάνες πού διατέθηκαν οτήν περι

φέρεια ένα συγκριτικά μεγάλο ποσοστό κατευθύνθηκε στό νότιο τμήμα 

της καί ειδικότερα οτά νησιά Ρόδο καί Κω. "Αν καί ή κατανομή αυτή 

σχετίζεται άμεσα μέ τήν ταχύρρυθμη ανάπτυξη καί συνεπώς μέ τ ί ς με

γαλύτερες ανάγκες των νησιών αυτών, ή σχετική παραμέληση τών άλλων 

νησιών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. 
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Γιά τ ή μεταποίηση ή μέχρι σήμερα αναπτυξιακή π ο λ ι τ ι κ ή , παρά 

τά ισχυρά κίνητρα πού δόθηκαν τ ά τελευταία χρόνια, εϋχε πολύ περιο

ρισμένα αποτελέσματα καί στην περίπτωση των νησιών του 3όρειου τμή

ματος της περιφέρειας ή απόδοση τών κινήτρων ήταν μάλλον μηδαμινή. 

Ή ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια ενισχύθηκε σημαντι

κά τόσο μέ την εκτέλεση βασικών έργων υποδομής, πού σέ μεγάλο βαθμό 

ωφέλησαν την τουριστική δραστηριότητα, όσο καί μέ τή χρηματοδότηση 

πού χορηγήθηκε παράλληλα. Παρά τό γεγονός ό τ ι τά επενδυτικά κ ί ν η 

τρα έχουν πρόσφατα διαφοροποιηθεί σέ βάρος των περιοχών ψηλής του

ριστικής συγκεντρώσεως (π.χ. ή Ρόδος έχε ι περιληφθεί στην περιοχή 

κινήτρων Α μέ τά ασθενέστερα τουριστικά κίνητρα), ή παραπέρα ανά

πτυξη εξακολουθεί νά συγκεντρώνεται στ ίς ήδη τουριστικά αναπτυγμέ

νες περιοχές. 

"Ενα βασικό μειονέκτημα τών παρεχόμενων κινήτρων ε ί ν α ι δ τ ι δέν 

γ ί ν ε τ α ι επαρκής διαφοροποίηση στό ύφος τών κινήτρων μεταξύ τών γρήγορα 

αναπτυσσόμενων καί των σχετικά ύποαναπτυγμένων τουριστικά περιοχών. 

Τέλος θά πρέπει νά σημειωθεί, ό τ ι ένα επιπρόσθετο κίνητρο γ ι ά 

τόν τουρισμό της περιφέρειας ήταν ή καθιέρωση τσΟ ευνοϊκού ε ιδ ικού 

δασμολογίου στά Δωδεκάνησα, πού βοήθησε κυρίως τή ν ανάπτυξη του 

εσωτερικού παρά του εξωτερικού τουρισμού. 

2.3. Δυνατότητες καί Προοπτικές 

2 . 3 . 1 . Τουρισμός 

"Οπως αναφέρθηκε καί στην αρχή τοο κεφαλαίου, ò τουρισμός απο

τ ε λ ε ί τήν πιό αξιόλογη δυνατότητα γ ι ά ανάπτυξη στην περιφέρεια. Τά 

νησιά τοΰ 'Ανατολικού Αιγαίου δέν φαίνεται νά έχουν κανένα άλλο προ

φανές καί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. *Η μικρή κλίμακα τών νη

σιών καί Ò διάσπαρτος νησιωτικός χαρακτήρας της περιφέρειας, σέ συν

δυασμό μέ τ ί ς συγκριτικά περιορισμένες δυνατότητες, καθιστούν αναγ

καία τήν προσεκτική εξέταση τών δυνατοτήτων πού προσφέρονται άπό 
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•κάδε άποψη, έστω καί dv αυτές θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν σάν μ ι 

κρής σημασίας. 

2.3.2. Πρωτογενής Τομέας 

Μέ την πληρέστερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων τών νησιών (εκτι

μάται δτι υπάρχουν δυνατότητες αυξήσεως των αρδευόμενων εκτάσεων κατά 

50.000 στρέμματα), την αξιοποίηση μεγάλων εγκαταλειμμένων γεωργικών εκ

τάσεων, πού ανήκουν τόσο στό δημόσιο όσο καί σέ ίδιώτες, καί τήν ανα

διάρθρωση σέ μερικές περιπτώσεις καλλιεργειών, υπάρχουν σημαντικές 

δυνατότητες αυξήσεως της αγροτικής δραστηριότητας της περιφέρειας. 

Ειδικότερα οι καλλιέργειες πού εϊναι συμπληρωματικές της τουριστικής 

δραστηριότητας ή έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, σέ σύγκριση μέ άλλες 

περιφέρειες, είναι οι ακόλουθες: 

α. Ίά αμπέλια γιά σταφύλια καί κρασιά ποιότητας μέ καλές προοπτι

κές διαθέσεως καί στην εξωτερική αγορά (τά γλυκά κρασιά της Σάμου 

καί της Ρόδου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα). 

β. Ίά ύπό κάλυψη κηπευτικά εντός καί έκτος εποχές, κυρίως στά νη

σιά Λέσβο, Ρόδο καί RS, καί μέ δυνατότητες χρησιμοποιήσεως τσο γεω

θερμικού δυναμικού γιά θέρμανση θερμοκηπίων (Λέσβος). 

γ . * Η ανθοκομία (Ρόδος, Κΰς). 

δ . 'Ορισμένες δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως εσπεριδοειδή καί ε 

λαιώνες σέ ποικιλίες βρώσιμης ελιάς. 

ε . Ή μαστιχοκαλλιέργεια, πού εϋναι πολύ αποδοτική στή Χίο, μέ κα

λές προοπτικές διαθέσεως τών προϊόντων μαστίχας σέ αγορές τσΟ εξω

τερικού καί ιδιαίτερα της Μέσης 'Ανατολής. 

στ. Καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, πού μποροϋν νά στηρίξουν 

τήν ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σέ προϊόντα πού παρουσιάζουν μεγάλη 

τοπική ζήτηση λόγω καί τών αυξημένων αναγκών άπό τήν ανάπτυξη τοΟ 

τουρισμοο. 

"Οσον άφορα τόν κτηνοτροφικό κλάδο, υπάρχουν δυνατότητες άνα-
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πτύξεως στην αίγοπροβατοτροφία σε ποιμενική ή ήμιοικόσιτη μορφή εκ

μεταλλεύσεως (Λήμνος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κάρπαθος) . 'Ιδιαίτερα ση

μαντικές ε ίναι οι δυνατότητες γιά τη φυλή του χ ιακοο. προβάτου, γ ι ' 

αυτό καταβάλλονται αξιόλογες προσπάθειες μέ την εφαρμογή ειδικού προ

γράμματος γ ι ά τή βελτίωση καί εξάπλωση της φυλής αύτης. 

Στον αλιευτικό κλάδο οί δυνατότητες γιά ίχθυοκαλλιέργειες καί 

όστρακοκαλλιέργειες εΓναι πολύ καλές οτούς νομούς Χίου καί Λέσβου, 

σέ κλειστούς φυσικούς κόλπους μέ πλούσια θαλάσσια τροφή καί ευνοϊ

κές θερμοκρασίες θαλασσί νου νερού γιά τήν ανάπτυξη τους. 'Επιπλέον 

στη νοτιοανατολική περιοχή του νότιου τμήματος τής "περιφέρειας (Δω

δεκάνησος) καί στην περιοχή Χίου-Λέσβου υπάρχουν σημαντικές δυνατό

τητες γιά αύξηση τής αλιείας ταξιδιωτικών είδών ψαριών (π.χ. ξιφίας) 

πού παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα άπό τσύς ξένους τουρίστες. 

Τέλος υπάρχουν περιορισμένες άλλα αξιόλογες δυνατότητες γιά αύ

ξηση τής εκμεταλλεύσεως των δασών τής περιφέρειας, γ ι ά ναυπηγήσιμη 

κυρίως ξυλεία, γιά κατασκευή αλιευτικών σκαφών καί σκαφών αναψυχής. 

Σημειώνεται, ότι ή πεύκινη ξυλεία τής Σάμου είναι εξαιρετικής ποιό

τητας γιά ναυπηγική καί παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες γιά αύξηση 

τής παράγωγης. 

2 .3 .3 . Δευτερογενής Τομέας 

Στά όρυχεια-μεταλλεΐα διαγράφονται αίσιόδοξες προοπτικές γιά 

τήν παραπέρα ανάπτυξη τού κλάδου, οί οποίες βασίζονται σέ πρόσφα

τες μεταλλευτικές έρευνες πού έγιναν στην περιφέρεια. 'Επιπλέον οι 

γεωθερμικοί πόροι τής περιφέρειας θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν 

καί σάν πηγή ενέργειας. Ειδικότερα στή Λέσβο τό γεωθερμικό δυναμι

κό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μέ τήν ποικίλη χημική σύνθεση, τήν 

Ί»ηλή παροχή καί τά μεγάλα αποθέματα. 'Υπάρχουν σημαντικές δυνατότη

τες γιά πολλαπλή χρήση του δυναμικού αύτου, όπως στή θέρμανση θερμο

κηπίων, στή ρύθμιση τής θερμοκρασίας περιοχών γιά ιχθυοκαλλιέργειες, 

στή θέρμανση ξενοδοχείων καί οικιστικών κέντρων κλπ. 
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Οι, δυνατότητες αναπτύξεως της μεταποιητικής δραστηριότητας 

ε ί ν α ι αναμφίβολα περιορισμένες. Οι προοπτικές ε ί ν α ι περισσότερο α ι 

σιόδοξες γ ι ά τους κλάδους τροφίμων, πού συνδέονται μέ τήν αγροτική 

παράγωγη της περιφέρειας, επίσης γ ι ά τους κλάδους έτοιμων ενδυμάτων 

χαί προϊόντων δέρματος, τήν παραγωγή τσιμέντου γ ι ά εξαγωγές ( ε ί δ ι -

κότερα τό βόρειο τμήμα της Χίου δ ιαθέτει βασικές πρώτες ύλες σέ κα

λή ποιότητα χαί σέ μεγάλες ποσότητες), τήν κατασκευή βαρκών-καϊκιών 

καί σκάφων άναιίωχτίς κλπ., τήν κατασκευή συσκευών καί εξοπλισμού γ ι ά 

χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας, τή χειροτεχνία σέ παραδοσιακά κυρίως 

προϊόντα, ιδιαίτερα γ ι ά τά πιό άγονα νησιά τής περιφέρειας. 

2.4. Πιθανές 'Εξελ ίξε ις στην Περίοδο του Προγράμματος 

Γιά τήν εξέλιξη του πληθυσμού της περιφέρειας αναμένεται, ό τ ι 

τόσο ή εξωτερική όσο καί ή εσωτερική μετανάστευση θά εξακολουθήσουν 

νά περιορίζονται καί ε ί ν α ι πολύ πιθανό, ή παλιννόστηση νά αντισταθμί

σ ε ι τή μετανάστευση. Παράλληλα, όμως, ή φυσική αύξηση του πληθυ

σμού" θά εξακολουθήσει νά ε ί ν α ι άπό τ ί ς πιό χαμηλές της χώρας, πράγμα 

πού ε ί ν α ι συνάρτηση της κατά ηλ ικ ία διαρθρώσεως του πληθυσμού της πε

ριφέρειας. 

*Η συνέχιση της αναπτύξεως του τουρισμού καί ή πιθανή δημιουρ

γ ί α ορισμένων μεταποιητικών μονάδων, πού ε ί ν α ι αποτέλεσμα χαί τών 

ισχυρών επενδυτικών κινήτρων τά οποία παρέχονται, αναμένεται νά δη

μιουργήσουν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων απασχολήσεως στά νησιά. 'Αν

τ ί θ ε τ α δέν αναμένεται ουσιώδης αύξηση του εργατικού δυναμικού στην 

περίοδο του Προγράμματος,μέ δεδομένη τή δημογραφική κατάσταση πού 

αναφέρθηκε πιό πάνω. "Ετσι ή αναμενόμενη αύξηση τών θέσεων απασχο

λήσεως στους πιό πάνω τομείς δραστηριότητας θά ικανοποιηθεί, σέ ο ρ ι 

σμένο βαθμό, άπό τήν απελευθέρωση εργατικών χεριών άπό τά παραδοσια

κά επαγγέλματα, ή οποία θά προέλθει άπό τήν αύξηση της παραγωγικότη

τας τών παραδοσιακών κλάδων καί σέ μεγαλύτερο βαθμό άπό τή νέα προ

σφορά εργασίας γ ιά απασχόληση σέ μή παραδοσιακά επαγγέλματα. 
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Τό περιφερειακό προϊόν θά εξακολουθήσει νά αυξάνεται, άλλα μέ 

τό συγκριτικά χαμηλό ρυθμό του παρελθόντος. 

3. ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1. Βασικές 'Επιδιώξεις 

Βασική επιδίωξη είναι ή ανάσχεση της διαρροής του πληθυσμού' 

σέ άλλες περιοχές της χώρας και στό εξωτερικό, καί, στή συνέχεια, 

ή ενθάρρυνση γιά παλιννόστηση ενός μέρους τουλάχιστον των μετανα

στών, ιδιαίτερα στό βόρειο τμήμα καί τά μικρά νησιά της περιφέρειας, 

πού παρουσιάζουν τή μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού. 

Παράλληλη βασική επιδίωξη εϋναι ή επιτάχυνση του ρυθμού αυξή

σεως του ακαθάριστου περίφερειακοο προϊόντος, σέ αντιδιαστολή μέ τό 

διαθέσιμο περιφερειακό εισόδημα, γιατί αυτό δημιουργεί νέες θέσεις 

απασχολήσεως γιά τό νέο εργατικό δυναμικό, πού αλλιώς θά ματανάστευε. 

"Αλλη βασική επιδίωξη είναι ή άπάμβλυνση των δυσμενών επιπτώ

σεων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, πού συνδέον

ται μέ τό νησιωτικό χαρακτήρα της. Σέ συνάρτηση μέ αυτό ή βελτίωση 

των συγκοινα^ακών καί τηλεπικοινωνιακών συνθηκών τη"ς περιφέρειας 

αποτελεί ένα βασικό στόχο. Ειδικότερα θά επιδιωχθεί ή μείωση του 

συνολικού χρόνου εκτελέσεως τών δρομολογίων, ή πύκνωση καί ή αξιο

πιστία στην ακριβή εκτέλεση τους κλπ. 

3.2. Ειδικότερες 'Επιδιώξεις 

Στά πλαίσια τών πιό πάνω βασικών επιδιώξεων οι κυριότερες 

επιμέρους επιδιώξεις κατά τομείς δραστηριό-πτκχς στην περίοδο του 

Προγράμματος είναι οι έξης: 

3.2.1. Πρωτογενής Τομέας 

Βασική επιδίωξη γιά τόν πρωτογενή τομέα είναι ή πληρέστερη 
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αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού, γ ι ά αύξηση τών αρδεύ

σεων καί βελτίωση της αποδοτικότητας τους, καί ή σταδιακή μεταβολή 

στη σύνθεση της αγροτικής παράγωγης με στροφή στ ίς πιό αποδοτικές 

καλλιέργειες της περιφέρειας μέ καλύτερες προοπτικές ζητήσεως καί 

ψηλότερα εισοδήματα (οπωροκηπευτικά υπό κάλυψη, κρασιά ποιότητας, 

βρώσιμες ε λ ι έ ς , κτηνοτροφές, μαστίχα, άνθη, αρωματικά φυτά κλπ.) . 

"Αλλες σημαντικές επιδιώξεις ε ί ν α ι ή σταδιακή επαναφορά μή 

καλλιεργούμενων εκτάσεων στην αγροτική χρήση καί ή ενθάρρυνση της 

συνεταιριστικής δραστηριότητας,κυρίως στ ίς φάσεις της εμπορίας γ ε 

ωργικών προϊόντων καί της μεταποιήσεως τους. 

"Οσον άφορα' τήν κτηνοτροφία, κύριες επιδιώξεις ε ί ν α ι ή β ε λ τ ί 

ωση της βοοκοϊκανότητας τών υποβαθμισμένων βοσκότοπων γ ι ά τήν ανά

πτυξη της αίγοπροβατοτροφίας καί ή ευρύτερη εξάπλωση στην περιφέ

ρ ε ι α τών βελτιωμένων φυλούν ζώων πού προσαρμόζονται στό περιβάλλον 

της περιφέρειας (χιακό πρόβατο). 

Γιά τήν αλιε ία κύριες επιδιώξεις ε ί ν α ι ή βελτίωση της οργα

νώσεως καί ή επέκταση της ίχθυσκαλλιέργειας-όοτρακοκαλλιέργειας, 

ή προστασία καί ανάπτυξη των αλιευτικών πεδίων καί ή βελτίωση της 

εμπορίας τών αλιευμάτων. 

3.2.2. Δευτερογενής Τομέας 

Στον κλάδο όρυχείων-μεταλλείων βασικές επιδιώξεις ε ίνα ι η πα

ραπέρα εντατικοποίηση των ερευνών γ ι ά τήν ανακάλυψη μεγαλύτερων απο

θεμάτων ορυκτού πλούτου καί ή ανάπτυξη του γεωθερμικού δυναμικοΟ 

της περιφέρειας. 

Στή μεταποίηση σημαντική επιδίωξη ε ί ν α ι ή συνεχής μέγιστη δυνα

τή έλ^άρρυνση αναπτύξεως του κλάδου οτά νησιά καί είδικότερα ή ε ν ί 

σχυση γ ιά ανάπτυξη της χειροτεχνίας καί της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, 

ιδ ια ίτερα σ τ ί ς προβληματικές περιοχές της περιφέρειας. 
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3.2.3. Τουρισμός 

Κύριες επιδιώξεις στον τουρισμό είναι ή ανάσχεση της παραπέρα 

αναπτύξεως των περιοχών πού έχουν φθάσει ή πλησιάζουν επίπεδα κορε

σμού (βόρειο τμήμα Ρόδου, Κως) , ή αύξηση της αναλογίας των βοηθητι

κών σε σχέση μέ τά ξενοδοχειακά καταλύματα, ή ορθολογική χωροταξική 

κατανομή της τουριστικής υποδομής και άνωδομής καί ή επέκταση τοϋ 

τομέα οτό μέλλον μέ βάση χωροταξικά σχέδια, πού περιορίζουν στό ελά

χιστο δυνατό καί τ ί ς δυσμενείς επιπτώσεις στό περιβάλλον. 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στά πλαίσια των επιδιώξεων πού καθορίστηκαν π ι ό πάνω καί μέ 

βάση τή σύντομη ανάλυση των προβλημάτων, των εξελίξεων καί των προ

οπτικών, τά σημαντικότερα μέτρα πολιτικής γιά τήν παραπέρα ανάπτυξη 

της περιφέρειας περιγράφονται στά ακόλουθα: 

*Η γενική κατεύθυνση της πολιτικής πού θά ακολουθηθεί στην πε

ρίοδο του Προγράμματος, μέ βάση καί τους περιορισμένους πόρους των 

νησιών, εϋναι ò συνδυασμός στό μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της τουρι

στικής αναπτύξεως σέ μικρή κλίμακα,τόσο μέ τή χειροτεχνία όσο καί 

μέ τήν αγροτική δραστηριότητα τών νησιών. "Ετσι τά μέτρα πολιτικής 

πού προτείνονται γιά κάθε τομέα δραστηριότητας θά πρέπει νά τά δει 

κανείς κάτω άπό αυτό τό πρίσμα. 

4 .1 . Πρωτογενής Τομέας 

*Η προώθηση της κατασκευής των αρδευτικών έργων, γ ιά τά όποια 

έχουν γ ίνε ι οριστικές μελέτες, κυρίως όσον άφορα τά μεγαλύτερα νη

σιά της περιφέρειας (Ρόδος, Λήμνος, Λέσβος, Σάμος κλπ.),ώστε νά κατα

στεί δυνατή ή πιό αποτελεσματική χρησιμοποίηση τών περιορισμένων εδα

φικών πόρων καί ή εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος τών 

νησιών άπό κλιματολογική άποψη (πρώιμες καλλιέργειες) . 
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Ή επέκταση Mat βελτίωση των έργων υποδομής γ ta αποθήκευση, εμ

πορία, διανομή καί επεξεργασία αγροτικών προϊόντων (αποθηκευτικοί 

καί ψυκτικοί χώροι, οινοδεξαμενές καί έλαιοδεξαμενές, σφαγεία, λαχα

ναγορές κλπ.). 

*Η παροχή κινήτρων καί ή επέκταση συμβουλευτικών υπηρεσιών γιά 

τσύς αγρότες πού θά αποβλέπουν στη μεταβολή της συνθέσεως της αγρο

τικής παράγωγης καί στη βελτίωση των φυλών του ζωικού κεφαλαίου. 

Ειδικότερα, λόγω της σπουδαιότητας της ελαιοπαραγωγής γιά τήν οικο

νομία της περιφέρειας, θά δοθούν κίνητρα γ ιά τήν ανανέωση ελαιώνων 

σέ νέες ποικιλίες, πού έχουν μεγαλύτερη απόδοση καί διευκολύνουν τή 

συλλογή ελαιοκάρπου, καθώς καί γιά την προμήθεια καί συνεταιριστική 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού συγκομιδής (έλαιοδίχτυα). 'Επίσης θά δο

θούν κίνητρα γιά τήν αντικατάσταση προβάτων άλλων φυλών μέ εκείνη . 

της Χίου καί γιά τή δημιουργία προϋποθέσεων γιά τήν αναπαραγωγή καί 

βελτίωση της φυλής του χιακου προβάτου (π.χ.ίδρυση κατάλληλα στελεχω

μένου καί εξοπλισμένου σταθμού αναπαραγωγής καί γενετικής βελτιώσεως 

του προβάτου). 

Ή εφαρμογή προγράμματος αποτελεσματικής καταπολεμήσεως ξυλοφά

γων εντόμων έλαιοδένδρων της περιφέρειας, ιδιαίτερα στά νησιά Χίο 

καί Σάμο. 

Ή λήψη μέτρων γιά τήν αξιοποίηση εγκαταλειμμένων γεωργικών 

εκτάσεων πού ανήκουν στό δημόσιο ή άλλους φορείς καί την επικερδή 

χρησιμοποίηση τους άπό δραστήριους αγρότες. 

Ή ενίσχυση των γεωργικών συνεταιρισμών καί ή παροχή βοήθειας 

σ'αύτούς, γιά νά επεκτείνουν τή δραστηριότητα τους στις φάσεις εμπο

ρίας, διανομής καί επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων. 

*Η χορήγηση ισχυρών κινήτρων γιά τόν εκσυγχρονισμό του αλιευ

τικού στόλου καί ή δημιουργία της αναγκαίας υποδομής σέ λιμενικό: 

έργα, ιχθυόσκαλες, αλιευτικά καταφύγια κλπ., γ ιά τη συγκέντρωση ψα

ριών, καθώς καί γιά τήν εμπορία καί τή διανομή των αλιευμάτων. 
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Τέλος, έκτος άπό τήν κατασκευή αγροτικών δρόμων σέ περιοχές 

μέ σημαντικούς δασικούς πόρους, θά δημιουργηθεί ή σχετική υποδομή 

πού είναι αναγκαία γ id την προστασία καί εκμετάλλευση των δασών της 

περιφέρειας. 

4.2. Δευτερογενής Τομέας 

Ή περιφέρεια, καί ειδικότερα τό βόρειο τμήμα της, θά συνεχί

σει νά απολαμβάνει τά ψηλότερα κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως πού 

προβλέπονται άπό τό νέο σύστημα κινήτρων. 

Ό "Ελληνικός 'Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών 'Επιχειρή

σεων καί Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) θά καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια γιά 

τήν ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων της χειροτεχνίας καί της καλλιτε

χνικής βιοτεχνίας στην περιφέρεια,μέ τήν επιτόπου παροχή τεχνικής 

καί οργανωτικής βοήθειας στίς μικρομεσαίες μονάδες της. 

6ά δημιουργηθούν βιοτεχνικά κέντρα (χειροτεχνίας καί μικρής 

βιομηχανίας) στά μεγαλύτερα αστικά καί ημιαστικά κέντρα της περι

φέρειας. 

4.3. Τουρισμός 

Θά ασκείται αυστηρός έλεγχος στην παραπέρα ανάπτυξη του κλά

δου στά νησιά Ρόδο καί Κΰ,γιά νά αποφευχθεί επέκταση της δυναμικό

τητας οέ ανεπιθύμητες ή ακατάλληλες μορφές γιά τήν περιοχή. 

Θά ληφθούν κατάλληλα μέτρα γιά τη διεύρυνση της τουριστικής 

περιόδου στά βόρεια νησιά της περιφέρειας (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, 

Σάμος, Ι κ α ρ ί α ) , μέ επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πού 

συνδέεται μέ τή λουτροθεραπεία, μέ τήν οργάνωση ουνεδρίων-έκδηλώ-

σεων καί μέ τήν προσπάθεια εντάξεως τους στά διεθνή τουριστικά 

κυκλώματα. 

Στίς λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, οι οποίες 
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σμως διαθέτουν αξιόλογους τουριστικούς πόρους, θά δοθούν ισχυρά κ ί -

νητρα,πού θά αποβλέπουν στην ανάπτυξη του τουρισμού" σέ μικρή κλίμα

κα τουριστικών εκμεταλλεύσεων και στην προστασία παραδοσιακών οικι

σμών,σέ συνδυασμό μέ τή μετατροπή τους γ ιά τουριστική αξιοποίηση. 

Τέλος ή τουριστική υποδομή (λιμάνια γιά σκάφη άνοα|Α;χης, παρα

λιακές τουριστικές εγκαταστάσεις, τουριστικά περίπτερα κλπ.) θά επε

κταθεί καί ιδιαίτερα στίς περιοχές πού ή έλλειψη της δημιουργεί άμε

σα εμπόδια στην ανάπτυξη του κλάδου. 

4.4. "Αλλα Μέτρα 

Θά μελετηθεί μέ τή δέουσα προσοχή ή σύσταση αναπτυξιακού οργα

νισμού, πού θά βοηθήσει τήν παραπέρα ανάπτυξη της περιφέρειας,καί 

ιδιαίτερα του βόρειου τμήματος της. Παράλληλα θά δημιουργηθούν ναυ

τιλιακές εταιρίες ευρείας μετοχικής βάσεως,πού θά βοηθήσουν στή βελ

τίωση των θαλάσσιων μεταφορών. 

4.5. 4Υποδομή 

Βελτίωση του εθνικού όδικοΟ δικτύου της περιφέρειας, ί ο ι α ί τ ε -

ρα στή Ρόδο, Σάμο, Χίο καί Λέσβο, καθώς καί βελτίωση τής βατότητας 

των αγροτικών δρόμων πού υπάρχουν καί σταδιακή διάνοιξη νέων. 

'Επέκταση τών διαδρόμων προσγειώσεως καί συμπλήρωση καί βελτίω

ση τοο κτιριακού καί τεχνικού εξοπλισμού τών κυριότερων αεροδρομίων 

της περιφέρειας (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Κως κλπ.). 

Ή υποδομή των βασικών λιμανιών σέ μεγαλύτερα νησιά τής περι

φέρειας (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, 'Ικαρία, Κώς κλπ.) θά βελ

τιωθεί, θά εκσυγχρονιστεί καί θά επεκταθεί ή υποδομή τηλεπικοινω

νίας καί ραδιοτηλεοράσεως. 

Τό δίκτυο ηλεκτροδοτήσεως τών αγροτικών περιοχών θά επεκταθεί 

καί θά αυξηθεί ή παραγωγική δυναμικότητα τών σταθμών ηλεκτρικής ένέρ-
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γειας σέ τχολλά νησιά (Λήμνος» 'Ικαρία, Σάμος, Σύμη κλπ.) . 

θά κατασκευαστούν δίκτυα υδρεύσεως σέ πολλούς αγροτικούς o t -

κισμούς της περιφέρειας,πού σήμερα δέν ύπάρχαυν,καί θά επεκταθούν 

καί θά εκσυγχρονιστούν σέ άλλους οικισμούς. Τέλος θά κατασκευοστούν 

(στοιχειώδεις) αποχετευτικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σέ οίκισμούς 

μέ σημαντική τουριστική δραστηριότητα. 
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