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Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ
Η ΠΑΡΑΪΟΝΙΑ και Η ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΚΤΙΟΥ
και
Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
Μπορεί η ανάπτυξη του οδικού δικτύου να υπήρξε ο στυλοβάτης της αλµατώδους
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας µεταπολεµικά, το προνοµιακό πεδίο που
ανέδειξε τη µεγαλύτερη ίσως πολιτική προσωπικότητα της περιόδου αυτής, όµως ουδέποτε
µέχρι σήµερα έγινε οργανωµένα µε καθολικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό.
Οι µεγάλοι εθνικοί οδικοί άξονες, όπως άλλωστε και πολλά άλλα σηµαντικά στοιχεία της
συγκρότησης της δοµής και της τυπολογίας του εθνικού χώρου, ουδέποτε σχεδιάστηκαν.
Ουσιαστικά προέκυψαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, µε σταδιακή µετεξέλιξη
υφιστάµενων υποδοµών αλλά συχνά και παλινδροµήσεις.
Η αναγκαιότητα εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού προκύπτει εν πολλοίς και από αυτή τη
διαπίστωση και τα αρνητικά που συνεπάγεται.
Παρά τη θέσπιση πλήρους και ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου για το σχεδιασµό τις
τελευταίες δεκαετίες το πρόβληµα αυτό δεν φαίνεται να έχει λυθεί ακόµα ριζικά. Ενδεικτική
είναι νοµίζουµε η απουσία καθολικής και ενιαίας κατηγοριοποίησης των οδών της χώρας.
Κι' αυτό όταν το οδικό δίκτυο έπαιξε όλη αυτή την περίοδο καθοριστικό ρόλο για την
ανάπτυξη του εθνικού χώρου τόσο έµµεσα όσο και άµεσα: πλήθος διατάξεων και κανόνων
τόσο για τους όρους δόµησης όσο και για τις χρήσεις γης συναρτήθηκαν µε το χαρακτήρα του
οδικού δικτύου. Έτσι έχει υποστηριχθεί εύστοχα ότι για µεγάλες περιόδους πολεοδοµική
πολιτική ασκούσαν έµµεσα οι υπηρεσίες οδοποιίας. Κι' αυτό βεβαίως όχι µόνο στην Ελλάδα.
Αµέτρητα είναι τα παραδείγµατα µικρών και µεγάλων γραµµικών οικισµών που
αναπτύσσονται για χιλιόµετρα κατά µήκος των βασικών οδικών αρτηριών (ribbon
development). Οι υπηρεσίες οδοποιίας έγραψαν εποποιίες στη µάχη της κατασκευής του
εθνικού οδικού δικτύου. Κι' όχι µόνο µεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά αφού στη µάχη
αυτή ρίχτηκαν και οι µάχιµες ΜΟΜΑ που είχαν για δεκαετίες ρόλο πρωταγωνιστή. Σε
πολλές περιπτώσεις ο σχεδιασµός του οδικού δικτύου γινόταν "δια της µεθόδου της
µπουλντόζας".
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Στο ίδιο διάστηµα η µετεξέλιξη των µεταφορικών συνηθειών αλλά και δυνατοτήτων υπήρξε
ραγδαία. Οι µεγαλύτεροι από εµάς πρόλαβαν την εποχή που η Πρέβεζα συνδεόταν µε το
κέντρο "ατµοπλοϊκώς". Αλλά και όλα τα χωριά της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου
όπως και τα Κύθηρα που άλλωστε γι' αυτό ανήκουν ακόµα στο νοµό Αττικής.
Οι εξελίξεις της τεχνολογίας, των συνηθειών αλλά και των αναγκών έκαναν πολλές φορές
επιβεβληµένη τη ριζική αναθεώρηση σχεδιασµών, προτεραιοτήτων αλλά και στρατηγικής.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα το εξαιρετικά µεγάλο λιµάνι της Πρέβεζας, σε σχέση µε τις
πραγµατικές ανάγκες της αφού σχεδιάστηκε σαν βασικό λιµάνι-πύλη της ∆υτικής Ελλάδας
προοπτική που εγκαταλείφθηκε λίγο µετά την κατασκευή του.
Σε λίγες δεκαετίες λοιπόν η Ελλάδα γέµισε δρόµους. Αλλά και αυτοκίνητα. Έτσι πολύ
σύντοµα η ευλογία των οδικών µεταφορών έγινε συχνά βραχνάς. Έχοντας για µεγάλες
περιόδους αποδεχθεί περίπου ως αξίωµα την κυριαρχία του αυτοκινήτου και δη του ιδιωτικού
βρεθήκαµε προ εκπλήξεων. Οι κυκλοφοριολόγοι διαπίστωσαν ότι τις περισσότερες φορές η
κατασκευή µεγάλων και εξαιρετικά δαπανηρών οδικών έργων όχι µόνον δεν έλυνε ριζικά
αλλά συχνά επιδείνωνε τα προβλήµατα. Η µεγάλη καθυστέρηση στη χώρα µας της
ανάπτυξης των µαζικών µεταφορών είχε σαν αποτέλεσµα τα σχετικά προβλήµατα να
εµφανιστούν εδώ πιο γρήγορα και µε µεγάλη οξύτητα.
Το ότι ο ορθολογικός σχεδιασµός, η ιεράρχηση και η λειτουργικότητα του οδικού δικτύου
είναι από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους για την αποτελεσµατικότητα και το βαθµό
απόδοσής του µόλις πρόσφατα άρχισε να συνειδητοποιείται.
Η αναγκαιότητα σχεδιασµού του οδικού δικτύου σε όλα τα επίπεδα αναγνωρίζεται λοιπόν
σήµερα καθολικά. Το πρόβληµα που παραµένει, στην πράξη τουλάχιστον, είναι ποιοι είναι οι
φορείς και οι διαδικασίες σχεδιασµού καθώς και ο αναγκαίος συντονισµός και η συνέργειά
τους.
Πρέπει εδώ να επισηµανθεί ότι εκτός από τους θεσµούς υπάρχει πάντοτε και το λεγόµενο
"εθιµικό δίκαιο" αλλά και καταστάσεις και πρακτικές αδράνειας. Έτσι αν και τυπικά και
θεωρητικά το ζήτηµα του ορθολογικού σχεδιασµού του οδικού δικτύου και του όλου
πλέγµατος των συγκοινωνιακών υποδοµών είναι λυµένο στην πράξη συχνά δεν γίνεται
ακριβώς έτσι. Από µεν την πλευρά των υπηρεσιών και φορέων χωροταξικού σχεδιασµού
υπάρχει ένα δέος για τα ζητήµατα αυτά, ορισµένες φορές η εσφαλµένη αντίληψη ότι είναι
αρµοδιότητα άλλων αρχών λήψης αποφάσεων καθώς και µία τάση να θεωρούν ότι οι βασικές
επιλογές είναι δεδοµένες και δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν. Από δε την πλευρά
υπηρεσιών και φορέων που για δεκαετίες και εκ των πραγµάτων είχαν αυτή την αρµοδιότητα
και ευθύνη υπάρχει µία φυσιολογική αδράνεια, συχνά άγνοια των πεδίων ευθύνης, σύµφωνα
µε όσα ισχύουν σήµερα, αλλά και υποτίµηση κάποτε των άλλων δοµών σχεδιασµού.
Υπό αυτό το πρίσµα παρουσιάζουµε στη συνέχεια σε γενικές γραµµές τι ισχύει σήµερα για το
σχεδιασµό γενικά αλλά και του οδικού δικτύου και σε εθνικό επίπεδο.
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Τα επίπεδα σχεδιασµού των βασικών οδικών αξόνων
Όπως σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, έτσι κι’ εδώ ο σχεδιασµός (και) των βασικών
µεταφορικών υποδοµών δε µπορεί παρά να υπακούει στις γενικές αρχές και κατευθύνσεις των
εθνικών θεσµών σχεδιασµού του χώρου.
Όπως ήδη σηµειώσαµε το σχετικό θεσµικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια είναι πλήρες και
διεξοδικό.
Εθνικός και Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασµός
Σύµφωνα µε το Νόµο 2742/99 "Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ 207Α'/7-10-99), τρία είναι κατ' αρχήν τα βασικά κείµενα κατευθύνσεων που
διέπουν τα ανώτερα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασµού:
• Το ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό)
• Τα ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
• Τα ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Από τα παραπάνω χωροταξικά σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί τα Περιφερειακά Πλαίσια ενώ το
Γενικό Πλαίσιο (Εθνικό Χωροταξικό), βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. Επίσης είναι έτοιµο
Ειδικό Πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση του παράκτιου χώρου. Τόσο από το νόµο όσο και
από τα νοµοθετήµατα αυτά προβλέπονται ευέλικτες διαδικασίες ώστε να έχουν την ευρύτερη
δυνατή συναίνεση, να συµµετέχουν στο σχεδιασµό όλοι εκείνοι οι φορείς που πρέπει να
έχουν λόγο και να αποφεύγονται αγκυλώσεις και αδιέξοδα. Επίσης υπάρχει πρόνοια για
µηχανισµούς και διαδικασίες διαρκούς ανατροφοδότησης, ανάδρασης και διόρθωσης –
προσαρµογής.
Πρέπει βέβαια να σηµειώσουµε εδώ ότι τα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού είναι
νοµοθετήµατα γενικών αρχών και κατευθύνσεων που, κατ' αρχήν, δεσµεύουν µόνο την
∆ιοίκηση και πως για την υλοποίηση των προβλέψεών τους χρειάζονται άλλα νοµοθετήµατα.
Αυτό έχει δύο βασικές συνέπειες:
-

η πρώτη είναι ότι µε την έγκριση των Πλαισίων κανένα
πρόβληµα δεν λύνεται άµεσα

-

η δεύτερη ότι η εφαρµογή των επιταγών και η υλοποίηση των
προβλέψεων των σχεδίων αυτών αλλά και, κυρίως, η επιλογή των
προτεραιοτήτων εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της
∆ιοίκησης

Από τα κείµενα αυτά, ακόµα και αν δεν έχουν εγκριθεί, όπως το Γενικό Πλαίσιο
σταχυολογούµε ορισµένα χαρακτηριστικά αποσπάσµατα για να δείξουµε τη σχέση τους µε το
ζήτηµα που µας απασχολεί εδώ.
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό)

Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός

Χωροταξικός Σχεδιασµός

ΣΠΑ

Γενικό Πλαίσιο

ΚΠΣ

Περιφερειακά και
Ειδικά Πλαίσια

4 Οργάνωση ∆ικτύων Υποδοµής
4.1 Μεταφορές
(52) Οι υποδοµές των µεταφορών (οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, εναέριων)
θεωρείται τοµέας κοινής ωφέλειας και, για το λόγο αυτόν, χρηµατοδοτούνται κυρίως από τον
δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας. Κατ’αυτόν τον τρόπο, ενώ ο τοµέας των µεταφορών
συµβάλλει κατά 7% στο σύνολο του ΑΕΠ και της απασχόλησης, απορροφά το 25 ως 30%
των συνολικών δηµόσιων δαπανών στη χώρα.
(54) Μεγάλη υστέρηση παρουσιάζουν οι µαζικές συγκοινωνίες, ……….Αν και η
συµπλήρωση της βασικής οδικής υποδοµής είναι απαραίτητη (η Ελλάδα έχει δείκτη χλµ.
αυτοκινητόδροµων/χλµ2, ίσο µε το 1/3 του µέσου ευρωπαϊκού) είναι αναγκαία, ωστόσο, η
παράλληλη ενίσχυση των µαζικών µέσων µετακίνησης και για περιβαλλοντικούς λόγους και
επειδή σε αντίθετη περίπτωση προκύπτει φαύλος κύκλος µεγαλύτερων αναγκών.
5 Χωρική ∆οµή της Ανάπτυξης και Περιφερειακή Συγκρότηση
5.2 ∆ιαπεριφερειακή οργάνωση
(69) Η πορεία συγκρότησης ενός δυτικού άξονα σύνδεσης της χώρας µε την ΕΕ µέσω
Ιταλίας, που είναι δυνατόν να µετεξελιχθεί στη συνέχεια και σε ένα ‘Ιόνιο’ άξονα Β–Ν από τη
Μεσσηνία ως τη Θεσπρωτία µε συνέχεια στην Αδριατική, παρουσιάζει ακόµη σηµαντική
υστέρηση. Ο άξονας αυτός πρέπει να διαµορφωθεί αµέσως καθώς δεν αναµένεται σύντοµα η
ενσωµάτωση των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ταυτοχρόνως, η δηµιουργία του άξονα
αποτελεί σηµαντική στρατηγική ευκαιρία για την ανάπτυξη της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, η
οποία λόγω γεωγραφικών εµποδίων παρέµεινε σε όλη τη µεταπολεµική περίοδο
αποµονωµένη από τον αναπτυγµένο ανατολικό άξονα της χώρας.

Πρέβεζα 2004

4

ΤΕΕ
ΑΞΟΝΑΣ)

ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11 Γενικοί Στόχοι και κατευθύνσεις της Χωροταξικής πολιτικής
(134) Σε σχέση µε το Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) οι βασικές
κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού προσδιορίζονται από τρεις στόχους: την
προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, τη συνετή διαχείριση και προστασία των
φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την επιδίωξη της ολοκληρωµένης και
ανταγωνιστικής ανάπτυξης όλων των περιοχών. Αντίστοιχοι είναι οι στόχοι για τον
χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας, όπως διατυπώνονται στο πρόσφατο νόµο.
(135) Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης καθορίζει ειδικότερα κατευθύνσεις για: α) τη χωρική οργάνωση των
κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης…. β) τη χωρική διάρθρωση των δικτύων
υποδοµών και µεταφορών στρατηγικής σηµασίας
12 Άξονες Ανάπτυξης και ∆ιεθνείς Πύλες
(143) Η αντιµετώπιση των προβληµάτων της ‘περιφερειακότητας’ της χώρας σε σχέση µε τον
γεωγραφικό και οικονοµικο–κοινωνικό χώρο της Ευρώπης των 15, καθώς και η ανάδειξη του
διεθνούς ρόλου της, προϋποθέτει παράλληλα την αναβάθµιση και ολοκλήρωση των ‘Αξόνων
Ανάπτυξης’ και ‘Αναπτυξιακών Πόλων’ στο εσωτερικό του εθνικού χώρου. Οι άξονες αυτοί
αφορούν πρωτίστως: στον παραδοσιακά αναπτυγµένο άξονα, σχήµατος ‘σίγµα’ S (Πάτρα–
Αθήνα–Θεσσαλονίκη– Καβάλα), στον βόρειο άξονα (Εγνατία), στον δυτικό άξονα ‘Ιόνιος
∆ιάδροµος’ (Ηγουµενίτσα, Πάτρα και προοπτικά Καλαµάτα µε την προϋπόθεση της
ανάληψης συγκεκριµένων ρόλων στο πλαίσιο των αντιστοίχων χωρικών δικτύων
περιφερειακού επιπέδου) και στον Νοτιο–ανατολικό άξονα του Αιγαίου (Ρόδος–Ερµούπολη–
Μυτιλήνη– Αλεξανδρούπολη).
(144) Η ολοκλήρωση των αξόνων / διαδρόµων προϋποθέτει την προώθηση προγραµµάτων
συνδυασµένων µεταφορών και των σχετικών µε αυτά µεγάλων έργων υποδοµής. Η
ολοκλήρωση αυτή στοχεύει αφ’ ενός στη διευκόλυνση των ροών των συντελεστών
παραγωγής µέσω της µείωσης των χρονοαποστάσεων και της µείωσης του κόστους
µεταφοράς και, αφ’ ετέρου, στοχεύει στην άρση της αποµόνωσης και περιφερειακότητας
συγκεκριµένων αποµακρυσµένων περιφερειών και πόλεων της χώρας.
(145) Για την επίτευξη της ολοκληρωµένης ανάπτυξης των αξόνων αυτών θα πρέπει να δοθεί
έµφαση:
α) στη συµπληρωµατικότητα και εξειδίκευση των περιφερειακών και τοπικών
παραγωγικών συστηµάτων (αστικά κέντρα και περιφέρειες που διασυνδέονται
µέσω των αξόνων),
β) στη δηµιουργία νέου τύπου δικτύων υποδοµών στους άξονες (π.χ. δίκτυα
τεχνογνωσίας E&T, ανθρώπινου δυναµικού, υποδοµές τεχνολογικών
συγκεντρώσεων) και
γ) στην ισόρροπη και περαιτέρω αποκεντρωµένη διάχυση της νέας δυναµικής προς
όφελος όλων των περιφερειών της χώρας µέσω συµπληρωµατικών δράσεων
σύνδεσης ευρύτερων περιοχών µε το κεντρικό πλέγµα αξόνων ανάπτυξης και
συγκέντρωσης, τόσο των βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, όσο και
των ‘ήπιων’ ή ‘άϋλων’ υποδοµών που συνδέονται µε την επέκταση των νέων
τεχνολογιών και την ‘κοινωνία της γνώσης’. ∆ιαπεριφερειακή Σύγκλιση και
Ισορροπία
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(153) Το δυτικό ανάπτυγµα της Ελλάδας µε ενοποιητικό κορµό την Ιόνια Οδό (Ηπείρου,
∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου) και βασικούς πόλους ανάπτυξης την Πάτρα, την
Ηγουµενίτσα και την Καλαµάτα, καθώς και το νησιωτικό ανάπτυγµα των Ιονίων Νήσων µε
το οποίο εκτιµάται ότι θα αναπτυχθούν ισχυρότεροι οριζόντιοι δεσµοί, ενσωµατώνεται στο
ενιαίο πλέγµα εθνικών αναπτυξιακών αξόνων. Η ιδιαίτερη φυσιογνωµία της ∆υτικής Ελλάδας
µέσω του ειδικού σχεδιασµού ανάπτυξης των ορεινών της όγκων και την αξιοποίηση του
πλούσιου αποθέµατος που διαθέτει σε φυσικά τοπία και πολιτιστικά δίκτυα αναµένεται να
αποκτήσει συνοχή ώστε να επιτευχθεί δια−περιφερειακή ισορροπία.
14 Ισότητα Πρόσβασης και Χωρική Συνοχή
(170) Ο στρατηγικός σχεδιασµός µεταφορών εθνικού επιπέδου αποτελεί βασικό ιστό που
θα πρέπει να συναρτάται στενά µε τη χωροταξική διάρθρωση του εθνικού χώρου
και το σχεδιασµό του περιφερειακού συστήµατος.
(171) Κρίσιµοι στόχοι στρατηγικής ανάπτυξης που άπτονται του αναγκαίου άµεσου,
µεσοπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου χωροταξικού προγραµµατισµού µεταφορικών
έργων εθνικής κλίµακας είναι:
•

η άρση της περιφερειακότητας της χώρας ως προς το γεωγραφικό χώρο της ΕΕ και
γενικότερα τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, µε τη µέγιστη ανάπτυξη των συγκοινωνιακών
συνδέσεων,
• η ανάδειξή της σε κύρια Βαλκανική Πύλη της Μεσογείου, (απέναντι στις
εναλλακτικές επιλογές της Αδριατικής, του Εύξεινού Πόντου και της Προποντίδας,)
• η ένταξη της χώρας σε διεθνείς διαδρόµους συνδυασµένων µεταφορών (Κεντρική
/Βόρεια /Ανατολική Ευρώπη και Βορειοανατολική Αφρική /Μέση Ανατολή, Βόρειο
τόξο της Μεσογείου προς Μικρά Ασία και Μέση Ανατολή /Κεντρική Ασία),
• η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της ως κοµβικού σηµείου των θαλάσσιων
διαδροµών κατά µήκος της Μεσογείου και των συνδέσεων µε τη Μαύρη Θάλασσα και
την Αδριατική και
• η αξιοποίηση της διέλευσης από τον ελληνικό χώρο ορισµένων αεροδιαδρόµων
σύνδεσης της Ευρώπης µε Μέση Ανατολή, Ανατολική Ασία και Άπω Ανατολή,
Ανατολική και Νότια Αφρική, Ωκεανία.
(172) Η δηµιουργία συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών, (οδικών, σιδηροδροµικών και
εναερίων αξόνων και κόµβων) αποτελεί πρωταρχικό στόχο και προϋπόθεση της
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της χώρας. Η ολοκλήρωση αφορά στις διασυνδέσεις και την
οµαλή και ταχεία µετάβαση από το ένα υποσύστηµα στο άλλο, τόσο του πρωτεύοντος
δικτύου (εθνικού, διευρωπαϊκού) όσο και της ιεραρχηµένης δικτύωσης των δευτερευόντων
δικτύων µε απολήξεις στις µικρές πόλεις και οικισµούς των αποµακρυσµένων περιφερειών.
Η χωροταξική ολοκλήρωση του συστήµατος συνδυασµένων (χερσαίων, θαλασσίων και
εναέριων) µεταφορών προσφέρει νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες στην αγροτική παραγωγή, στη
βιοµηχανία, στις υπηρεσίες, στο εµπόριο, στον τουρισµό και τη ναυτιλία και συµβάλλει στην
προσπελασιµότητα περιφερειών που είναι σχετικά αποµονωµένες και λιγότερο ανεπτυγµένες.
(173) Η ολοκλήρωση των µεγάλων έργων µεταφορικής υποδοµής θα άρει σταδιακά τη
συγκοινωνιακή αποµόνωση περιοχών, όπως της ∆υτικής Ελλάδας, των παραµεθόριων ζωνών,
του νησιωτικού χώρου του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
αναµένεται να δράσει ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και
εκσυγχρονισµού. Η Ιόνια Οδός, η Εγνατία, η Ζεύξη Ρίου–Αντίρριου, ο άξονας Αιγαίου και οι
δια−περιφερειακές συνδέσεις µε Κεντρική Ελλάδα (άξονες Λαµίας–Εγνατίας και Λαµίας–
Πατρών), εφ’ όσον υποστηριχθούν µε συµπληρωµατικές δράσεις θα βελτιστοποιήσουν την
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οικονοµική απόδοση του περιφερειακού χώρου και θα αυξήσουν τα ενδογενή του
πλεονεκτήµατα.
ΜΕΡΟΣ Γ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

16 Η θεσµική στρατηγική
Η θεσµική στρατηγική για την έγκριση και εφαρµογή του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπει ο νόµος 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄),
στηρίζεται στις εξής αρχές:
(197) Εξασφάλιση µιας ευρείας προγραµµατικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής
συµφωνίας στο στάδιο της κατάρτισης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, το Γενικό Πλαίσιο υποβάλλεται σε µια
συστηµατική διαδικασία κατάρτισης που απαρτίζεται από τα εξής επιµέρους στάδια:
α) µεθοδική τεκµηρίωση αναλύσεων και προτάσεων στο πλαίσιο επιστηµονικών επιτροπών
και οµάδων εργασίας µε συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων και στελεχών της διοίκησης από
όλα τα αρµόδια υπουργεία και οργανισµούς,
β) κοινωνικός διάλογος και διαβούλευση µε τους φορείς εκπροσώπησης της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµίδων, τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους και
τους επιστηµονικούς συλλόγους που συµµετέχουν στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
γ) συντονισµός στόχων και επιλογών σε κυβερνητικό επίπεδο µέσω της έγκρισης του Γενικού
Πλαισίου από Ειδική ∆ιυπουργική Επιτροπή και
δ) εθνική πολιτική συµφωνία για τους στόχους και τις επιλογές του Γενικού Πλαισίου µέσω
της έγκρισής του από τη Βουλή (άρθρο 79 παρ. 8 του Συντάγµατος).
(198) Συστηµατική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των στόχων και επιλογών
του Γενικού Πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, ο νέος νόµος προβλέπει ……...
(199) ∆υνατότητα εξειδίκευσης και συµπλήρωσης των στόχων και επιλογών του Γενικού
Πλαισίου µέσω της κατάρτισης Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού για ορισµένους
κρίσιµους παραγωγικούς τοµείς και δραστηριότητες (γεωργία, βιοµηχανία, τουρισµός,
µεταφορές, κ.λπ.) ή για ορισµένες κρίσιµες περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος (παράκτιες,
ορεινές, παραµεθόριες ή νησιωτικές περιοχές).

ΠΛΑΙΣΙΟ Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(από την Α’ Φάση)
Α.4.2 Προγραµµατισµένα έργα
Α.4.2-1 Γενικά
Παραϊόνια Οδός
Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικά ερωτηµατικά της µελέτης αυτής.
Συγκεκριµένα, υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των 2 υφισταµένων µελετών. Η παλαιότερη µελέτη, που είχε ανατεθεί από τη ∆ΜΕΟ, προβλέπει την όδευση του έργου κατά µήκος
πρακτικά των δυτικών ακτών από τον Αστακό και βορειότερα. Αντίθετα, η αναγνωριστική
µελέτη της ΕΥ∆Ε - ΜΕ∆Ε εξετάζει περισσότερες εναλλακτικές λύσεις, η επικρατέστερη των
οποίων προβλέπει τη σύνδεση της Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας στο ύψος της Αµφιλοχίας κατά
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µήκος της βόρειας ακτής του Αµβρακικού. Η λογική της επικρατέστερης λύσης είναι ότι η
δυτική ακτή δεν απαιτεί έργο µεγάλης εµβέλειας (τύπου ταχείας αρτηρίας) για περιβαλλοντικούς λόγους. Η Παραϊόνια Οδός καλείται να εξυπηρετήσει κύρια τοπικές και
τουριστικές κινήσεις που δεν απαιτούν µεγάλες ταχύτητες, ενώ η βαριά καθώς και η
διαµπερής κυκλοφορία µεταξύ Αντιρρίου και Πρέβεζας είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσουν τον ∆ΟΑ µέχρι την Αµφιλοχία αντί να φορτίσουν τις ευαίσθητες παράκτιες
περιοχές.
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Όπως φαίνεται, τόσο από το διάγραµµα όσο και από το κείµενο, στην τελική φάση της
µελέτης η «Παραϊόνια Οδός» έχει πλέον εγκαταλειφθεί χωρίς µάλιστα να υπάρχει ειδική
αναφορά στο γεγονός αυτό.
Αυτό εύλογα δηµιουργεί ερωτηµατικά όταν µάλιστα µόλις ολοκληρώθηκε και έχει αρχίσει να
λειτουργεί η ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου για την οποία δαπανήθηκαν σηµαντικά κονδύλια και
που χωρίς την Παραϊόνια η σηµασία της θα είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη.
Παρατηρήσεις για το Πλαίσιο Σχεδιασµού όπως προκύπτει από τα παραπάνω
Πρέπει εδώ να επισηµάνουµε µια σηµαντική αντίφαση και αναντιστοιχία: µετά από
προσεκτική ανάγνωση µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι στο ζήτηµα που εξετάζουµε εδώ
υπάρχει αισθητά διαφορετική προσέγγιση στο σχέδιο για το Γενικό Πλαίσιο και στα ήδη
εγκεκριµένα Περιφερειακά πλαίσια. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο ότι το αρχικό σχέδιο για
το Γενικό Πλαίσιο συντάχθηκε στα τέλη του 2000 ενώ τα Πλαίσια των Περιφερειών
εγκρίθηκαν πολύ πρόσφατα. Από αυτό όµως συνάγεται το παράδοξο της πρωθύστερης
έγκρισης των Περιφερειακών Πλαισίων πριν από αυτή του Γενικού. Αναµφισβήτητα αυτό
είναι ένα πρόβληµα που πρέπει ν’ αντιµετωπιστεί.
Σε σχέση µε το ζήτηµα που εξετάζουµε κάναµε την παρατήρηση αυτή απλώς και µόνο για να
υποστηρίξουµε ότι κάποια θέµατα που αφορούν σηµαντικές στρατηγικές επιλογές
παραµένουν ανοικτά.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Από το νόµο προβλέπονται και τα ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης που εξειδικεύουν και συµπληρώνουν τις κατευθύνσεις του Γενικού
Πλαισίου για σηµαντικά τοµεακά ζητήµατα, ιδιαίτερα δε τα δίκτυα υποδοµών όπως οι
µεταφορές. Όπως ήδη σηµειώσαµε έχει ήδη γίνει προσπάθεια για τη θέσπιση Ειδικού
Πλαισίου για τη διαχείριση του παράκτιου χώρου.
Νοµίζουµε ότι τα πραγµατικά προβλήµατα που υπάρχουν κάνουν επιτακτική την
αναγκαιότητα εκπόνησης και έγκρισης Ειδικού Πλαισίου για τα εθνικά οδικά δίκτυα και τις
µεταφορές.
Να σηµειωθεί εδώ ότι ενώ το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν διαθέτει ουσιαστικά Στρατηγικό Σχέδιο για τις
µεταφορές ούτε θεσµοθετηµένη ορθολογική ιεράρχηση επιτελικών υπηρεσιών και φορέων
στρατηγικού σχεδιασµού χρησιµοποιεί ωστόσο για τις προτεραιότητες και τα έργα του το
"Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΕΛΛΑ∆Α 2010" του
ΥΠΕΘΟ διαιωνίζοντας έτσι ουσιαστικά και έµπρακτα τη διαµάχη για την αρµοδιότητα
εθνικού σχεδιασµού µεταξύ των τέως Υπουργείων Συντονισµού και Χωροταξίας που
χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970.
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Άλλα µέσα Χωροταξικού Σχεδιασµού του Νόµου 2742/99 - Π.Ε.Χ.Π.
Όµως για το ζήτηµα που εξετάζουµε υπάρχουν και άλλα εργαλεία στο νόµο για τη χωροταξία
που µπορεί να είναι χρήσιµα και ενδεδειγµένα. Ένα από αυτά είναι οι Περιοχές Ειδικών
Χωρικών Παρεµβάσεων (ΠΕΧΠ) του άρ. 11. Σε σχετική µελέτη του Τµ. Ηπείρου του ΤΕΕ
του 2000 έχει προταθεί ο καθορισµός τέτοιας περιοχής για το έργο της Ζεύξης Πρέβεζας Ακτίου και την παραϊόνια οδό. Αντιγράφουµε από τη µελέτη αυτή:
1.8 Ενιαία θεώρηση (ένταξη στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό)
Ενώ είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, µε πλειάδα πλευρών που θα
έπρεπε να έχουν αντιµετωπιστεί, και παρότι συστάθηκε ειδική Υπηρεσία στο ΥΠΕΧΩ∆Ε
γιά την εκτέλεσή του, δεν φαίνεται να έγινε κατανοητό ότι πρόκειται για σηµαντική και
σύνθετη χωρική παρέµβαση που απαιτεί πολυεπίπεδη αντιµετώπιση. Έτσι
αντιµετωπίστηκε σαν ένα οποιοδήποτε οδικό έργο.
∆ιαπιστώσαµε ακόµα ότι από κανένα φορέα δεν έχει αντιµετωπισθεί ως τώρα µε
επιστηµονική µεθοδολογία και προσέγγιση το θέµα της διερεύνησης των επιπτώσεων της
ζεύξης από χωροταξική και αναπτυξιακή άποψη ώστε να προσδιοριστούν τα αναγκαία
µέτρα για τη βέλτιστη ένταξη του έργου σαν ενιαίου συνόλου στην ευρύτερη περιοχή
αλλά και για την καλύτερη εκµετάλλευση των νέων δυνατοτήτων που θα δηµιουργήσει.
Θεωρούµε λοιπόν απαραίτητο να γίνει το ταχύτερο δυνατό µία εµπεριστατωµένη µελέτη
επιπτώσεων για το σύνολο του έργου, µε διαρκή χαρακτήρα και βασικό αντικείµενο την
πρόταση των επιβεβληµένων µέτρων και µηχανισµών συντονισµού του συνόλου των
ενεργειών και παρεµβάσεων που σχετίζονται µε το έργο και επηρεάζουν ή επηρεάζονται
από αυτό, ανεξαρτήτως φορέα. Αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πρόβλεψη και τον έλεγχο
των µεσοπρόθεσµων και µακροχρόνιων επιπτώσεων καθώς και για τον προσδιορισµό
των όρων λειτουργίας του έργου µε στόχο τη µεγιστοποίηση της απόδοσής του.
Η πρότασή µας αυτή όχι µόνο καλύπτεται θεσµικά αλλά και επιβάλλεται πλέον από τις
διατάξεις του άρθρου 11 του νέου Νόµου 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α'/07-10-1999)
Άρθρο 11 Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος,
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου, σε
εφαρµογή κατευθύνσεων εγκεκριµένων Ειδικών ή Περιφερειακών Πλαισίων
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, µπορούν να
χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων περιοχές εντός ή
εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών προϋφισταµένων του 1923 ή
εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίες παρουσιάζουν
ιδιαίτερα ή κρίσιµα προβλήµατα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό
σχεδιασµό και ρύθµιση και ιδίως:
α) περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από µεγάλης
κλίµακας έργα ή παρεµβάσεις, όπως δηµιουργία νέων εδαφών
από προσχώσεις, δηµιουργία υδάτινων επιφανειών, . . . . . .
..................................................
4. Ο χαρακτηρισµός µιας έκτασης ως περιοχής ειδικών χωρικών παρεµβάσεων
γίνεται µε βάση ειδική χωροταξική µελέτη που καταρτίζει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Με τη µελέτη αυτήν
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5.

τεκµηριώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η κρισιµότητα της
χαρακτηριζόµενης περιοχής και προτείνονται τα ενδεικνυόµενα κατά περίπτωση
κανονιστικά, οικονοµικά, διαχειριστικά ή άλλα µέσα, µέτρα και προγράµµατα
δράσης, κατά φάσεις και φορείς χρηµατοδότησης, που είναι απαραίτητα για την
ανάπτυξη, ενίσχυση, αποκατάσταση ή αναβάθµισή της.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
προδιαγραφές ..............
Εγκεκριµένα ρυθµιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα σχέδια χρήσεων
γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή οναθεωρηθούν µε τη διαδικασία που
ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ετών από
την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3,
προκειµένου να εναρµονισθούν προς τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθµίσεις των
ΠΕΧΠ.

Παραϊόνια οδός (παραλιακός άξονας της ∆υτικής Ελλάδας) και άξονας του Αστακού
Ο οδικός άξονας της δυτικής Ελλάδας που συνδέει την Ηγουµενίτσα, την Πρέβεζα και τη
Λευκάδα µε το Μεσολόγγι και το Αντίρριο που µπορεί και πρέπει να είναι ο βασικός
παραλιακός άξονας της δυτικής Ελλάδας δεν έχει µέχρι και σήµερα αυτό το χαρακτήρα. Στο
µεγαλύτερο τµήµα του έχει καλά γεωµετρικά χαρακτηριστικά και πολύ µικρές κλίσεις. Στο
τµήµα Πρέβεζα - Μεσολόγγι (συνολικού µήκους 108 Km που µπορεί να µειωθεί σε κάτω από
90) το µέσο πλάτος του είναι περί τα 10 µέτρα και στο µεγαλύτερο µέρος του επιτρέπει µέσες
ταχύτητες έως και 80 Km/h. Ήδη υπάρχουν ορισµένα κοµµάτια µε χαρακτηριστικά
αυτοκινητοδρόµου. Πολύ κακό είναι το τµήµα ανάµεσα στο Λεσίνι και τον Αστακό. Στο
τµήµα αυτό η επιτρεπόµενη µέση ταχύτητα είναι κάτω από 40 Km/h. Για τη βελτίωσή του
χρειάζεται νέα χάραξη µήκους 6 περίπου χιλιοµέτρων. Αντίθετα όλος ο υπόλοιπος δρόµος
µπορεί εύκολα ν' αποκτήσει χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόµου µε πολύ λίγα έξοδα.
Σε εποχή γενικότερων προγραµµατισµών για τον ελληνικό χώρο, κατά τη δεκαετία του '60,
προβλεπόταν να γίνει ο βασικός οδικός άξονας της δυτικής Ελλάδας. Από τα πράγµατα,
αργότερα, ο στόχος αυτός εγκαταλείφθηκε και σήµερα έχει ξεχαστεί. Σιγά - σιγά όµως στα
χρόνια που πέρασαν και όσο το πρόγραµµα υπήρχε, µε τµηµατικές εργολαβίες και διαδοχικά
βήµατα, ο δρόµος άνοιξε. Το ν' αποπερατωθεί και να βελτιωθεί αισθητά σήµερα είναι η
φθηνότερη λύση για την οριστική επίλυση του προβλήµατος της οδικής επικοινωνίας της
παραλιακής δυτικής Ελλάδας. Με τη ζεύξη της Πρέβεζας µε το Άκτιο και µε βελτίωση του
τµήµατος Πάλαιρος - Πρέβεζα - Λευκάδα µε δρόµο 7 χιλιοµέτρων στα νότια - Ν∆ της λίµνης
Βουλκαριά η απόσταση από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα συντοµεύεται κατά 18 χιλιόµετρα
και η χρονοαπόσταση της διαδροµής Πρέβεζα - Αντίρριο θα γίνει κάτω από 2 ώρες ενώ
σήµερα είναι σχεδόν 4 ώρες. Η ενεργοποίηση του δρόµου αυτού διευκολύνει τις
περισσότερες από τις κινήσεις του άξονα: Ηγουµενίτσα - Κέρκυρα - Πάργα - Πρέβεζα Λευκάδα - Βόνιτσα - Πάλαιρος - Αστακός - Μεσολόγγι -Αντίρριο.
Από τη µελέτη του ΥΧΟΠ "Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας"
1984 θεωρείται ο 3ος σηµαντικότερος πρωτεύων άξονας του Νοµού και σηµειώνεται:
Επισηµαίνεται ο αναδιαρθρωτικός για το νοµό ρόλος των αξόνων Βόνιτσας - Μύτικα Αστακού - Αιτωλικού και ............... Ο πρώτος πρόκειται να συνδέσει το Νοµό µε το
υπερτοπικό τουριστικό κύκλωµα Ιταλίας -Κέρκυρας -Ηγουµενίτσας -Πάτρας ...
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Σηµειώνουµε ακόµα, ενδεικτικά, ότι πριν λίγα χρόνια υπήρξε σκέψη να προγραµµατιστεί
νέος δρόµος (νέα χάραξη) Βόνιτσας - Αµφιλοχίας, έργο που αν και η σηµασία και
χρησιµότητά του θα ήταν πολύ µικρότερη από αυτήν του άξονα του Αστακού η δαπάνη γιά
την κατασκευή του θα ήταν πολλαπλάσια. Ο λόγος για το έργο αυτό είναι ότι θεωρείται
συνέχεια του εγκάρσιου άξονα Λαµίας - Αµφιλοχίας για τη σκοπιµότητα και προτεραιότητα
του οποίου διατυπώνονται κάποιες αµφιβολίες.
Το έργο της αποπεράτωσης και αξιοποίησης του άξονα του Αστακού είχε περιληφθεί στην
προγραµµατική σύµβαση για την αξιοποίηση του Αµβρακικού Κόλπου το 1985.
Αν και η κατάσταση του δρόµου θεωρείται ικανοποιητική δεν δίνεται "Βατότητα" από τις
υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. επειδή δεν έχει παραληφθεί µε αποτέλεσµα πολλά λεωφορεία
που εξυπηρετούν τους οικισµούς της περιοχής να κάνουν µακρές περιπορείες.

Η ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
από µελέτη του Τµήµατος Ηπείρου ΤΕΕ του 2000
Μοναδικό σηµαντικό Λιµάνι της βορειοδυτικής Ελλάδας ως την πρώτη µεταπολεµική
περίοδο η Πρέβεζα ήταν η κύρια Πύλη της Ηπείρου για την επικοινωνία της µε την
υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Είχε µεγάλη ανάπτυξη σαν µεγάλο αστικό κέντρο,
διοικητικό και διαµετακοµιστικό, µε κύριο προσανατολισµό το εµπόριο και δραστηριότητες
του τριτογενούς τοµέα. Γι' αυτό δεν αναπτύχθηκαν εκεί αρκετά άλλες δραστηριότητες
(αλιεία, πρώιµα κηπευτικά) παρά τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες και τα σηµαντικά φυσικά
διαθέσιµα.
Με την ανάπτυξη όµως των µεταφορών µε αυτοκίνητο και την κατασκευή το 1952 του
οδικού άξονα Αντιρρίου -Ιωαννίνων το µεγαλύτερο µέρος της κίνησης µετατοπίστηκε προς
το εσωτερικό µε αποτέλεσµα η Πρέβεζα να χάσει µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων της και
να αρχίσει να φθίνει. Ωστόσο η στασιµότητα των τελευταίων χρόνων δεν οφείλεται σε
εγγενείς λόγους αλλά στην ιστορική συγκυρία και σε µία σειρά εσφαλµένων επιλογών και
χειρισµών στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας αλλά και τοπικά.
Σήµερα µε τα νέα δεδοµένα, και κύρια το έργο της ζεύξης της Πρέβεζας µε το 'Άκτιο που θα
συνδέσει την 'Ήπειρο µε την Αιτωλοακαρνανία και θα αποκαταστήσει τη συνέχεια του
παραλιακού δυτικού οδικού άξονα της χώρας, δηµιουργούνται νέες συνθήκες για την εξέλιξη
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.
Αν και µία από τις µικρές πόλεις της χώρας σήµερα, η Πρέβεζα παραµένει η µεγαλύτερη
παραθαλάσια πόλη στις ακτές του Ιονίου, σε στρατηγική θέση στο κέντρο της παράλιας
βορειοδυτικής Ελλάδας. Η πόλη έχει πληθυσµό περί τις 17.000 κατοίκους και ο Νοµός
58.000. Έχει ένα πολυποίκιλο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον µε εξαιρετικό ενδιαφέρον και
δυνατότητες.
Από τη µιά πλευρά οι ακτές του Ιονίου µε τεράστιες αµµώδεις εκτάσεις και παραλίες υψηλής
ποιότητας, από τις πιο αξιόλογες της χώρας, σε ελάχιστη απόσταση από τον οδικό άξονα
Πρέβεζας -Ηγουµενίτσας, σχεδόν ανεκµετάλλευτες σήµερα. Υπάρχουν πάνω από 50 Km
ακτών από τις οποίες οι περισσότερες είναι αξιόλογες.
Από την άλλη πλευρά ο Αµβρακικός Κόλπος, η µεγαλύτερη κλειστή θάλασσας στην Ελλάδα
και ένα από τα σηµαντικότερα οικοσυστήµατα στην Ευρώπη µε τις πολυάριθµες λιµνοθάλασσες στη βόρεια πλευρά του που µε κατάλληλη αξιοποίηση έχει τη δυνατότητα να
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τροφοδοτεί µε αλιεύµατα όλη την Ελλάδα. Εκεί βρίσκονται και οι εκβολές των ποταµών
Λούρου και Αράχθου µε µεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον.
Σε µεγάλη ακτίνα γύρω από την Πρέβεζα το έδαφος είναι υψηλής γονιµότητας και λόγω και
του πολύ καλού κλίµατος σε όλη την περιοχή έχοµε καλλιέργεια πρώϊµων κηπευτικών µε
πολύ καλές αποδόσεις. Με την κατάλληλη ανάπτυξη η δραστηριότητα αυτή στις σηµερινές
συνθήκες µπορεί να είναι ένας σηµαντικός πλουτοπαραγωγικός πόρος.
Παρά τις σηµαντικές ανακατατάξεις και αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς, η περιοχή της Πρέβεζας παραµένει στρατηγική για µιά σειρά
λόγους:
Στο σηµείο όπου συναντώνται 3 Νοµοί (Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Πρέβεζας) και 3
Περιφέρειες (Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων), στην είσοδο του Αµβρακικού
Κόλπου, στον παραλιακό δυτικό οδικό άξονα, µε µεγάλο και ασφαλές Λιµάνι, µε το
µεγαλύτερο και ασφαλέστερο Αεροδρόµιο της περιοχής η Πρέβεζα δεν έχει πάψει να είναι
σηµαντικό σταυροδρόµι ανάµεσα σε δύση και ανατολή, στη βορειοδυτική και τη νοτιοδυτική
Ελλάδα, στη νησιωτική και την ηπειρωτική δυτική Ελλάδα, στην ανοικτή και την κλειστή
θάλασσα.

ΤΟ ΕΡΓΟ της Ζεύξης -ΕΝΤΑΞΗ!
Η ζεύξη του στενού Πρέβεζας - Ακτίου, του στοµίου δηλαδή του Αµβρακικού κόλπου
διευκολύνει αποφασιστικά µεγάλο αριθµό κινήσεων διανοµαρχιακού επιπέδου, κυρίως την
επικοινωνία της Πρέβεζας µε την Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα, της Ηπείρου µε τη
Στερεά Ελλάδα, αλλά επίσης επισηµάνθηκε ότι, αν συνδυαστεί µε τη σχεδιασµένη από πολλά
χρόνια κατασκευή του παραλιακού δυτικού οδικού άξονα (Ιόνιας οδού), συντοµεύει τη
διαδροµή Αντιρρίου - Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας κατά µία σχεδόν ώρα (25% για το τµήµα
Αντίρριο - Πρέβεζα) βελτιώνοντας κατά συνέπεια σηµαντικά την επικοινωνία του τµήµατος
αυτού της βορειοδυτικής Ελλάδας µε την πρωτεύουσα.
Πέρασαν 18 χρόνια από τότε που λήφθηκε η απόφαση να γίνει το έργο και 26 από την πρώτη
µελέτη ως την ολοκλήρωση και λειτουργία του. ∆απανήθηκαν σχεδόν 60 δις. Ένας από του
κυριότερους λόγους για τον υπέρµετρο πολλαπλασιασµό του κόστους του έργου και τη
µεγάλη καθυστέρησή του ήταν η έλλειψη συγκεκριµένης και ολοκληρωµένης στρατηγικής
και οι επανειληµµένες παλινωδίες επί σειράν ετών. Αυτό επισηµαίνεται γιατί νοµίζουµε ότι
έχει γενική ισχύ : η έλλειψη δηλαδή τεκµηριωµένου σχεδιασµού για εθνικά έργα µεγάλης
κλίµακας έχει και σοβαρότατες οικονοµικές επιπτώσεις.
Είναι αναµφίβολο ότι το έργο της ζεύξης της Πρέβεζας µε το Άκτιο συνιστά µείζονα
παρέµβαση στο χώρο της βορειοδυτικής Ελλάδας. Σαν τέτοιο επηρεάζει ποικιλότροπα µιά
σειρά από χωρικές ενότητες. Έτσι παρά την αναµφισβήτητη εθνική του σηµασία δεν παύει να
έχει και ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον.
Η σηµασία του βέβαια είναι µεγαλύτερη για τις
πλησιέστερες σε αυτό χωρικές ενότητες.
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