
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  - ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

5.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Οη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σρεδίνπ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο δηαηππψλνληαη 
σο ηξεηο κνξθέο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, ‘’ηάζεσλ’’, ‘’ήπηαο παξέκβαζεο’’ θαη ‘’έληνλα παξεκβαηηθφ’’ 
αλάινγα κε ηελ έληαζε ησλ ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη θάζε θνξά. Γηα ηελ δηακφξθσζε 
απηψλ ησλ ζελαξίσλ ζχκθσλα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο κειέηεο εληνπίδνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα 
πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ ρσξηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηνλ πξνγξακκαηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα 
ηνπ Σρεδίνπ. 

5.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ 

Μέζα ζηελ επφκελε πεξίνδν νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ρσξηθή εμέιημε 
ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ραξαθηεξίδνληαη γεληθά σο «εμσγελείο», νη νπνίνη αθνξνχλ ην επξχηεξν πιαίζην ηεο 
πεξηνρήο, πξνζθέξνληαο κηα καθξνζθνπηθή εηθφλα ηεο δπλακηθήο ηεο. Τα εμσγελή απηά ζηνηρεία 
δηαθξίλνληαη είηε ζε ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο ρσξίο φκσο λα 
κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ απηή, θαη ζε ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ΓΠΣ.  

Τα ζηνηρεία απηά, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο εμσγελή θαηαιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα 
ζεκαηνινγίαο, ελψ πνηθίιιεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο εμέιημήο ηνπο. Ωο εμσγελή δελ 
επεξεάδνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ Σρεδηαζκφ, κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ δεδνκέλα θαη πεξηνξηζηηθά 
γηα φια ηα ζελάξηα πνπ ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ. Τα θπξηφηεξα εμσγελή ζηνηρεία είλαη ηα εμήο: 

 Γηεζλέο πεξηβάιινλ: Όζνλ αθνξά ην εγγχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ αλακέλεηαη ε έληαμε ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο. Με ηελ έληαμε 
ησλ γεηηνληθψλ βαιθαληθψλ ρσξψλ αλακέλεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθξαηηθήο 
ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο Έλσζεο κε βαζηθνχο άμνλεο ηελ νηθνλνκία θαη ηελ ελέξγεηα. Απφ 
ηελ ελ ιφγσ εμέιημε αλακέλεηαη ε έκκεζε επηξξνή ζηελ Γ.Δ., ε νπνία ρσξνζεηείηαη ζην θέληξν 
ηεο ρψξαο θαη απφ ηελ νπνία δηέξρνληαη νη θεληξηθνί αλαπηπμηαθνί άμνλεο ηνπ ΠΑΘΔ θαη ηεο 
Δ65. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο, σο ζπλδεηήξην άμνλα κε ηελ Δγλαηία Οδφ θαη ηα 
βφξεηα ζχλνξα απηήο θαζίζηαηαη ε γείηνλνο βαιθαληθή ρψξα επθνιφηεξα πξνζβάζηκε, κε 
απνηέιεζκα λα απνηειεί κηα αγνξά κε αλαβαζκηζκέλε ζεκαζία γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο.  

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε: Τελ ηειεπηαία πεξίνδν, κε έκθαζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 
δπζρεξαίλεη ε εγρψξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε απμαλφκελε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο 
δχλακεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ηάζε ε νπνία έρεη εθδεισζεί κε κηθξφηεξε έληαζε θαη ζηελ 
ππφινηπε ΔΔ. Ωζηφζν αλακέλεηαη αλάθακςε ηφζν ζηελ ρψξα, φζν θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο 
ηεο ΔΔ, κε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ΑΔΠ ηνπο θαη δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ.    

 Δπξσπατθέο πνιηηηθέο: Βαζηθνί ππιψλεο ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ απνηεινχλ ε πξνζηαζία 
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δειαδή ε ρξήζε 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαηά ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεηαη ε αλαλέσζή ηνπο θαη φρη ε εμάληιεζή 
ηνπο. Οη πνιηηηθέο απηέο νη νπνίεο έρνπλ θαη ηελ ρσξηθή ηνπο δηάζηαζε, έρνπλ ελζσκαησζεί 
ζηηο Σπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηαδηαθά ελζσκαηψλνληαη ζηελ λνκνζεζία ηνπ 
θάζε Κξάηνπο-κέινπο. Σηα πιαίζηα απηά, θαη ζην βαζκφ πνπ νη θνηλνηηθνί πφξνη απνηεινχλ 
βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα πξνηείλνληαη απφ ην 
ΓΠΣ, ζα πξέπεη απηά ηνπιάρηζηνλ λα πεξηνξίδνπλ ηηο ππάξρνπζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αλαζηέιινπλ ηελ ηάζε κείσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.   

 Δζληθέο ρσξηθέο πνιηηηθέο: Οη εζληθέο ρσξηθέο πνιηηηθέο απνηππψλνληαη ζην ήδε 
εγθεθξηκέλν εζληθφ θαη ζηα εηδηθά πιαίζηα, ην Γεληθφ Πιαηζίνπ Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη 
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο δειαδή θαη ηα Δηδηθά Πιαίζηα Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ γηα ηνλ 
Τνπξηζκφ, ηελ Βηνκεραλία θαη ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. Τν Γεληθφ Πιαίζην 
πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο αλάπηπμεο γηα ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη 



Σηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

Σρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ (ΓΠΣ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
 Γήµνπ Κηιειέξ 

 

5-2 
 

εμεηδηθεχεηαη ζηνπο ηνκείο ηνπξηζκνχ, βηνκεραλίαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ηα 
εηδηθά πιαίζηα. Τν ζχλνιν απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηνλ ππνθείκελν 
ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ην ΓΠΣ. Θα πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί ε 
απνπζία Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα πνπ απνηειεί ζεκαληηθή νηθνλνκία γηα ηελ 
πεξηνρή κειέηεο. 

 Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία: Τα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη νη θαλφλεο πνπ απηά επηβάιινπλ 
απνηεινχλ ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΓΠΣ. Απφ απηά εμαξηάηαη 
ε πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

Όπσο έγηλε ζαθέο ηα παξαπάλσ εμσγελή ζηνηρεία, είλαη δεδνκέλα θαη αλακέλεηαη λα έρνπλ επηπηψζεηο 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΣ, εληνπίδνληαη φκσο παξάιιεια θαη 
επηπιένλ ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηθέξνπλ επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, 
αιιειεμαξηνχκελεο θαη επεξεαδφκελεο απφ ηελ εθαξκνγή ή κε ηνπ ελ ιφγσ Σρεδίνπ. Απηά ηα ζηνηρεία 
είλαη ηα εμήο:  

 Δζληθέο ρσξηθέο πνιηηηθέο: H επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ 
εμαξηάηαη απφ ηελ δηελέξγεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαηά ηφπνπο ρσξηθψλ 
πνιηηηθψλ, κέζσ ΓΠΣ θαη ΣΦΟΟΑΠ ή πιένλ ΤΦΣ θαη ΔΓΦ.  

 Πεξηθεξεηαθή ρσξηθή πνιηηηθή Θεζζαιίαο: Πέξα απφ ηηο εζληθέο ρσξηθέο πνιηηηθέο, πνπ 
απνηππψλνληαη ζην Γεληθφ θαη ζηα Δηδηθά Πιαίζηα, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ην ελ ιφγσ 
ΓΠΣ θαιείηαη λα εμεηδηθεχζεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ Πεξηθέξεηα 
Θεζζαιίαο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηεο Γ.Δ. Τν ηειεπηαίν Πεξηθεξεηαθφ Φσξνηαμηθφ 
Πιαίζην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΠΦΠ) εγθξίζεθε ην 2018 θαη έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα 
γηα ηνλ ππνθείκελν ρσξηθφ ζρεδηαζκφ.  

 Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία: Τα πξνγξάκκαηα ΠΔΠΘ 2014-2021 θαη ην ΔΣΠΑ 2014-2021 είλαη 
αληαγσληζηηθά, θαη ε απνξξφθεζε πφξσλ απφ ηνλ θάζε ΟΤΑ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν 
ζρεδηαζκνχ θαη ελ γέλεη πξνεηνηκαζίαο ηνπ θάζε Γήκνπ. Τν ελ ιφγσ ΓΠΣ πεξηιακβάλεη 
θαηεπζχλζεηο ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ, αιιά θαη έξγα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, ηα 
νπνία ζπλζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 
εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο επίηεπμήο ηνπο. Με απηά ηα δεδνκέλα νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη 
ηα έξγα ηνπ ΓΠΣ νθείινπλ λα είλαη θαηά ην κέγηζην βαζκφ πξνζαξκνζκέλα ζηα παξαπάλσ 
πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί νη θνηλνηηθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο πνπ 
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληιεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη 
πφξνη. 

 Φπζηθφ πεξηβάιινλ: Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε αεηθφξνο δηαρείξηζε 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ απνηεινχλ θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο επηβάιιεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ 
ρσξηθφ ζρεδηαζκφ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηεπζχλζεηο ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηνξηζηηθά 
θαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε επηπηψζεηο ζηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Γ.Δ. έλαληη άιισλ πεξηνρψλ. Ωζηφζν ν ξφινο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληηζέζεσλ, κπνξψληαο ππφ πξνυπνζέζεηο λα 
κεηαηξέςεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ 
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελζσκαηψλνληαο θαηάιιεια ηηο ηειεπηαίεο ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ. 

Τέινο ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΣ θαη ε εμέιημή ηνπο 
κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ απηφ είλαη: 

 Οηθηζηηθνί ππνδνρείο: Τα πξνβιήκαηα ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΣ κε πξφηαζε επεθηάζεσλ, αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ ππθλφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε δέζκεο δξάζεσλ φπσο ηελ 
εθπφλεζε γεληθψλ ή εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θχξηα κε 
αλαπιάζεηο, κε θαηεχζπλζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο.  
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 Κνηλσληθφο εμνπιηζκφο: Οη ειιείςεηο ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ κε βάζε ηνλ  πιεζπζκφ 
ρσξεηηθφηεηαο ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ, ζα πξνζδηνξηζηνχλ σο πξνγξακκαηηθά κεγέζε απφ 
ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΓΠΣ θαη ζα πηνζεηεζνχλ σο ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ππνθείκελν 
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ πνπ ζα γίλεη ζε επφκελν ζηάδην. 

 Τερληθφο εμνπιηζκφο: Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΓΠΣ ζε 
νιφθιεξε ηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο ΓΔ, είλαη απαξαίηεηε ε αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εληνπηζηνχλ. 

 Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΣ 
πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηνρέο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο 
ηνπο γηα ηελ ελ ιφγσ ρσξηθή ελφηεηα. Έηζη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεξηνρέο 
αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία) πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα 
ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα κε έκθαζε ηφζν ζηηο ‘’αγξνηηθέο’’ 
βηνηερλίεο/βηνκεραλίεο ζην βαζκφ πνπ είλαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφηεξε ε κεηαπνίεζε 
πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο ηνπο, φζν θαη 
ζηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή 
ιφγσ ηεο πξνλνκηαθήο ηεο ζέζεο, ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν ηεο Λάξηζαο θαη ζε επαθή κε ηνλ 
άμνλα ηνπ ΠΑΘΔ.  

Σηα πιαίζηα ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ηα ζελάξηα νξγάλσζεο ηνπ 
ρψξνπ ηεο ΓΔ δηακνξθψλνληαη φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

Πίνακαρ 5.2: ενάπια σωπικήρ οπγάνωζηρ ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Νίκαιαρ 

ενάπιο Σάζεων  Ήπιαρ παπέμβαζηρ Ένηονα παπεμβαηικό 
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Πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ πξσηνγελή 
ηνκέα. 

Μηθξή αχμεζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 

Μηθξή αχμεζε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. 

Βξαρππξφζεζκε αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο, κε κεζνπξφζεζκε κείσζε. 

Σπλνιηθά ε πεξηνρή δηαηεξεί ηελ 
ηδηαηηεξφηεηά ηεο, αιιά ππνβαζκίδεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, θπξίσο ζε φηη αθνξά 
ηελ άιινηε πξσηνθαζεδξία ηνπ πξσηνγελή 
ηνκέα . 

 

Πνζνηηθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο 
ηνκέα, παξάιιεια κε πνηνηηθή αλαβάζκηζε, 

κε έκθαζε κηα νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε 
ησλ πδάηηλσλ πφξσλ γηα άξδεπζε θαη 
ζηξνθή ζε λέεο θαιιηέξγεηεο πνπ δηαζπνχλ 

ηελ κνλνθαιιηέξγεηα ζηηεξψλ θαη βακβαθηνχ, 
πνπ παξαηεξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ 
ζεζζαιηθφ θάκπν.  

Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα. 

Αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. 

Υπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηελ βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ 
(άξδεπζε, νξγαλσκέλνη ππνδνρείο, αγξνηηθή 

νδνπνηία-πξνζβαζηκφηεηα). 

Σπλνιηθά ε πεξηνρή εληζρχεη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο. 

Βξαρππξφζεζκε αιιά θαη κεζνπξφζεζκε 
αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. 

 

Σεκαληηθή πνζνηηθή αλάπηπμε θαη πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα.  

Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα. 

Μεγάιε αλάηαζε ηεο γεσξγίαο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 
πνιπαπαζρφιεζεο κέζσ ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ αιιά θαη κε 
είζνδν λέσλ δπλακηθφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ. 

Υπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνκέσλ κε ιεηηνπξγία ζρνιψλ 
επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο θαη 
πηζηνπνίεζεο ηδηαίηεξα ζηειερψλ ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα. 

Υπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηελ αλάπηπμε 
ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα.  

Δίζνδνο ηνπ Γήκνπ ζε ηνκείο ζηέξεζεο ηεο 
ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηδίσο ζε 

ζέκαηα άξδεπζεο. 

Σπλνιηθά ε πεξηνρή εληζρχεη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο σο πεξηνρή πξσηνγελή ηνκέα θαη 
κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 
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Σηαδηαθά κεγαιχηεξε δηαζπνξά ησλ 
ρξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ζε 

φιν ηνλ αγξνηηθφ ρψξν.  

Σηαδηαθά απφθηεζε κηθξφηεξσλ ππθλνηήησλ 
ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο, δηαζπνξά δφκεζεο 

ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο,  ν νπνίνο 
θαζίζηαηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν ζπλεθηηθφο 
θαη ζπκπαγήο, ηάζεηο πεξεηαίξσ εμφδνπ 

απφ ηνπο κηθξφηεξνπο θπξίσο νηθηζκνχο ηεο 
πεξηνρήο  πξνο ην αζηηθφ θέληξν ηεο 
Λάξηζαο.  

Τν επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ 
ρψξνπ ζα εμαθνινπζήζεη λα παξνπζηάδεη ηα 
ζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ ζα εληείλνληαη 

ζηαδηαθά. 

Ο εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ ρψξνο ζα ππνζηεί 
πηέζεηο, θπξίσο θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ 

αμφλσλ θαη πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζηηθψλ 
ππνδνρέσλ. Η εγθαηάζηαζε ρξήζεσλ ηνπ 
δεπηεξνγελή ηνκέα αλακέλεηαη λα εληαζεί 

θαηά κήθνο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ. Η 

άλαξρε δηαζπνξά θηηζκάησλ ( 

ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο) ζα εληαζεί, φπσο θαη ε 

επηδείλσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αμφλσλ απηψλ ιφγσ 
ησλ πηέζεσλ απφ ηηο παξφδηεο ρξήζεηο. 

Σηαδηαθά απφθηεζε κεγαιχηεξσλ 
ππθλνηήησλ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ κε 

επλντθά πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 
εληφο ηνπ επηζπκεηνχ πιαηζίνπ. 

Γηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νηθηζκψλ κε 

πηζαλέο ηάζεηο εμφδνπ ηεο θαηνηθίαο απφ ην 
αζηηθφ θέληξν ηεο Λάξηζαο πξνο ηνπο 
νηθηζκνχο ηεο ΓΔ. Μείσζε ηεο θαηνηθίαο 

ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν, κε ηελ δεκηνπξγία 
ζπλεθηηθνχ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Τν επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ 

ρψξνπ ζα βειηησζεί θαη ζηαδηαθά ζα 
πεξηνξηζηνχλ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα. 

Οη δείθηεο πνζνζηφ πξαζίλνπ θαη πνζνζηφ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζα απμεζνχλ 
ζηαδηαθά. 

Αιιαγή ηνπ κνληέινπ ρσξνζέηεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηνλ 
θαζνξηζκφ δσλψλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ήπηαο φριεζεο. 

Δλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ 
παξαθνινχζεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

Μεγαιχηεξεο ηάζεηο εμφδνπ ηεο θαηνηθίαο 
απφ ην αζηηθφ θέληξν ηεο Λάξηζαο πξνο 

ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο. Καηάξγεζε ηεο 
θαηνηθίαο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν. 

Τν επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ 

ρψξνπ ζα βειηησζεί ζεκαληηθά θαη ζα 
εμαιεηθζνχλ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα.  

Ο νηθηζηηθφο ρψξνο ‘’επεθηείλεηαη’’ ζεκαληηθά 

εληφο ησλ πθηζηάκελσλ νξίσλ, γηα λα 
ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε πνιιαπιψλ 
αλαγθψλ.  

Οη δείθηεο πνζνζηφ πξαζίλνπ θαη πνζνζηφ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απμάλνληαη 
ζεκαληηθά. 

Αιιαγή ηνπ κνληέινπ ρσξνζέηεζεο ησλ 
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε 
ππνρξεσηηθή ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο εληφο 

νξγαλσκέλσλ πεξηνρψλ θαη 
κεηεγθαηάζηαζε ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ 
εθηφο απηψλ. 

Πξνζηαζία ησλ νδηθψλ αμφλσλ απφ ηελ 
παξφδηα δφκεζε θαη αλαβάζκηζεο ηεο 
εηθφλαο ηνπο.   

Δλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ 
παξαθνινχζεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 
ηνπ ρψξνπ. 
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Γηαηήξεζε ηεο απνρέηεπζεο κέζσ νηθηαθψλ 
θξεαηίσλ, ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο πιελ ηεο 
Νίθαηαο. 

Γηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ ζε 

ΦΥΤΑ, αιιά έιιεηςε νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ (κείσζε 

φγθνπ παξαγφκελσλ, αλαθχθισζε, 
αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ γεσξγηθψλ 
ζθεπαζκάησλ). 

Πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ζηνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο. 

Σπαηάιεζε ηεο γεσξγηθήο γεο γηα άιιεο 

ρξήζεηο. 

Δμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 

Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη 
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
(ΔΔΛ). 

Μεζνπξφζεζκα, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ (κείσζε 

αλαθχθισζε ΦΥΤΑ) 

Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηνπο 

νηθηζηηθνχο ππνδνρείο. 

Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ/αδφκεηνπ 

ραξαθηήξα ηεο γεσξγηθήο γεο αθφκα θαη 
φπνπ απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη παξαγσγηθά.  

Βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Οινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
(ΔΔΛ) ζε φιε ηελ ΓΔ. 

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ (κείσζε αλαθχθισζε 

ΦΥΤΥ) 

Σεκαληηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
ζηνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο. 

Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ/αδφκεηνπ 
ραξαθηήξα ηεο γεσξγηθήο γεο (ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή). 

Βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Οινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ 
ηνπίνπ. 
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Βξαρππξφζεζκα είλαη εθηθηφ γηαηί  δελ έρεη 
θφζηνο θαη δελ πξνυπνζέηεη ηνκέο ζε 
επίπεδν πνιηηηθψλ ή ζπλεζεηψλ. 

Μεζν-καθξνπξφζεζκα, σζηφζν, ην ζελάξην 

γίλεηαη κε βηψζηκν: νδεγεί ζε κεησκέλε 
αληαγσληζηηθφηεηα,  νηθνλνκηθή παξαθκή, 

θαη ζε επηδείλσζε πνηφηεηαο δσήο. Η 
αλάηαμή ηνπ, ηφηε, ζα είλαη κφλν κεξηθψο 
εθηθηή, θαη ζα έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο. 

Βξαρππξφζεζκα απαηηεί ηελ ζηαδηαθή 
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κεζν-
καθξνπξφζεζκσλ αδηεμφδσλ απφ ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, αιιά 
θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη έλα λέν 
κνληέιν νινθιεξσκέλεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

Πεξηέρεη ζηαδηαθή θαη ξεαιηζηηθή 
πξνζέγγηζε - απνθπγή αλνίγκαηνο φισλ 

ησλ κεηψπσλ.  

Απαηηεί ηελ άκεζε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 
κεζν-καθξνπξφζεζκσλ αδηεμφδσλ απφ ηε 
ζπλέρηζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, αιιά 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη έλα λέν 
κνληέιν νινθιεξσκέλεο βηψζηκεο 
αλάπηπμεο. 

Πεξηέρεη άκεζε πξνζέγγηζε θαη ηαπηφρξνλν 

άλνηγκα φισλ ησλ κεηψπσλ.  
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Σπλνδεχεηαη απφ ξεαιηζηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζήο ηνπ. 

Οη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζή 
ηνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηα ππφ 

ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηα ΠΔΠΘ 2014-2021 
θαη ΔΣΠΑ 2014-2021.  

Απαηηεί βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ 

εθαξκνγήο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ 
ζρεδηαζκνχ. 

 

Σπλνδεχεηαη απφ ρξνλνδηαγξάκκαηα 

πινπνίεζήο ηνπ πνπ ε ηήξεζή ηνπο 
πξνυπνζέηνπλ χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ 

πφξσλ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ κεραληζκνχ 
παξαθνινχζεζήο ησλ. 

Οη δηαζέζηκνη πφξνη απφ ηα ππφ ζρεδηαζκφ 

πξνγξάκκαηα ΠΔΠΘ 2014-2021 θαη ΔΣΠΑ 
2014-2021 δελ επαξθνχλ γηα ηελ πινπνίεζή 
ηνπ.  

Απαηηεί ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλσλ 

κεραληζκψλ εθαξκνγήο θαη αλαζεψξεζεο 
ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

5.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η επνπηεία ηνπ παξαπάλσ ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο απφ 
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Σηνλ Πίλαθα 5.3-1 πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη 
ζε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζπλδπάδεη εθηθηφηεηα ζε 
επαξθή βαζκφ, κε απνδεθηέο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε δχν 
ρξνληθνχο νξίδνληεο, βξαρππξφζεζκν (Β) θαη κεζν-καθξνπξφζεζκα (ΜΜ). 

Πίνακαρ 5.3-1: Πολςκπιηηπιακή ανάλςζη και αξιολόγηζη ηων ζεναπίων οπγάνωζηρ ηος σώπος 

Σενάριο Σάζεων Ήπιαρ παπέμβαζηρ Ένηονηρ παπέμβαζη 

Χρόνος Β ΜΜ Β ΜΜ Β ΜΜ 

Οικονομικέρ 
επιπηώζειρ 

1γελήο - 

2γελήο+ 

3γελήο= 

1γελήο- 

2γελήο- 

3γελήο= 

1γελήο= 

2γελήο= 

3γελήο= 

1γελήο+ 

2γελήο+ 

3γελήο+ 

1γελήο= 

2γελήο- 

3γελήο- 

1γελήο+ 

2γελήο++ 

3γελήο++ 

= -- = ++ -- ++ 

Οικιζηικέρ 
επιπηώζειρ 

Βειηίσζε Γχζθνια 

αλαζηξέςηκε 
επηδείλσζε 

Έιιεηςε 

αιιαγψλ 

Βειηίσζε Βειηίσζε Μεγάιε 

βειηίσζε 

+ -- = + + ++ 

Πεπιβαλλονηικέρ 
επιπηώζειρ 

Δπηδείλσζε Γχζθνια 
αλαζηξέςηκε 
επηδείλσζε 

Βειηίσζε Μεγάιε 
βειηίσζε 

Βειηίσζε Μεγάιε 
βειηίσζε 

- -- + ++ + ++ 

Κοινωνική αποδοσή 

Μέζε Απφξξηςε Μέζε Υςειή Απφξξηςε Υςειή 

+ -- = ++ - ++ 

Γιοικηηική 

εθικηόηηηα 

Γχζθνια 

δηαρεηξίζηκν 

Με 

δηαρεηξίζηκν 

Δθηθηφ Δθηθηφ Αδπλακία Δθηθηφ 
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Κόζηορ/διαθέζιμοι 
πόποι 

Έιιεηςε 

θφζηνπο 

Μεγάιν 

θφζηνο 

Δθηθηφ Δθηθηφ Μεγάιν 

θφζηνο 

Μεγάιν 

θφζηνο 

= -- + + -- -- 

Αξιολόγηζη = -12 +3 +9 -4 +7 

 Δπεμεγήζεηο: Β Βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο,  ΜΜ Μεζν-καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο 

-- πνιχ αξλεηηθέο,   - αξλεηηθέο,   = νπδέηεξεο,   + ζεηηθέο,   ++ πνιχ ζεηηθέο 

Σηελ ηειεπηαία γξακκή κε ηα αζξνίζκαηα, θάζε ηηκή + ή - ζπκβάιιεη κε 1 βαζκφ ζην αιγεβξηθφ 
άζξνηζκα ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αλάινγα, ελψ θάζε ηηκή ++ ή -- ζπκβάιεη κε 2 
βαζκνχο. Η ηηκή = δελ επεξεάδεη ην άζξνηζκα.  

Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα, ην ζελάξην ησλ «Τάζεσλ» κε ην νπνίν δελ πξνηείλνληαη 
νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ αμηνινγείηαη αξρηθά σο νπδέηεξν 
αιιά ζε κεζν-καθξνπξφζεζκν νξίδνληα πνπ είλαη θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΓΠΣ 
αλακέλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Μπνξεί κελ αξρηθά λα επηθέξεη κηα αλακελφκελε  
βειηίσζε ηνπ θαηά θεθαιήο εηζνδήκαηνο, λα έρεη ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο θαη λα κελ δεκηνπξγεί 
θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηνκέο σζηφζν κεζν-καθξνπξφζεζκα επεξεάδεη αξλεηηθά ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, νδεγεί ζε δχζθνια αλαζηξέςηκεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, 
γίλεηαη κε δηαρεηξίζηκν κε κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ην ηνπηθφ εηζφδεκα. 

Τν δε ζελάξην «’Ηπηαο παξέκβαζεο» ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα επεξεάδεη νξηαθά ζεηηθά 
ηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο, θαζψο βειηηψλεη κελ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, σζηφζν απαηηείηαη ρξφλνο 
απφδνζεο ησλ ξπζκίζεσλ ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
έξγσλ θαη δξάζεσλ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ φκσο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη επηπιένλ ην 
ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπο κπνξεί λα θαιπθζεί απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. Όκσο ζε κεζν-
καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα νη επηπηψζεηο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Η 
πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ θάλεη απνηειεζκαηηθέο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζρεδίνπ θαη νδεγεί ζε 
ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αχμεζε ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο θαη θνηλσληθή 
απνδνρή.  

Τέινο ην ζελάξην ‘’Έληνλεο παξέκβαζεο’’ είλαη ην πεξηζζφηεξν ηερληθά άξηην ζελάξην, φπσο 
ππνδεηθλχεη θαη ην φλνκά ηνπ, θαζψο πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο Γ.Δ. θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
Ωζηφζν ην πςειφ θφζηνο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εζληθψλ δηαζέζηκσλ 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζηζηά ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα νινθιήξσζήο ηνπ πην καθξνπξφζεζκν απφ ην 
πξνγξακκαηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ δελ ζα κπνξέζεη λα 
αληηκεησπίζεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο πνπ ζα 
δεκηνπξγήζεη αξρηθά, παξά ηηο πεξηζζφηεξεο σθέιεηεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζηελ ζπλέρεηα απφ θάζε 
άιιν ζελάξην, θαη γηα απηφ ππάξρεη ν θίλδπλνο ζηελ πνξεία απηφο ν ζρεδηαζκφο λα αλαηξαπεί. Απφ 
ηελ αμηνιφγεζε ινηπφλ ησλ ζελαξίσλ ζε κεζν-καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα πξνθχπηεη κηα 
‘’βαζκνινγία’’ γηα θάζε ζελάξην ε νπνία έρεη σο αθνινχζσο: 

Πίνακαρ 5.3-2: Βαθμολογία αξιολόγηζηρ ζεναπίων ΓΠ 

ενάπιο ‘’Βαθμολογία’’ αξιολόγηζηρ 

Τάζεσλ -12 

Ήπηαο παξέκβαζεο +9 

Έληνλεο παξέκβαζεο +7 
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