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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Σκοπός της μελέτης 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, τα προβλήματα του περιβάλλοντος έχουν αποδειχθεί 

σε θέματα προτεραιότητας για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ήδη από την εποχή εκείνη τα 

προβλήματα της ρύπανσης και οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν οι φυσικοί πόροι  της γης 

είχαν ευρύτατη απήχηση, που οδήγησε στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων 

αυτών μέσω μιας ιδιαίτερης πολιτικής για το περιβάλλον. Η αντίληψη αυτή συνοψίζεται 

χαρακτηριστικά σε δύο σημαντικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 1980 και υπογράμμισαν 

τους κινδύνους από τη συνεχιζόμενη μείωση της φέρουσας ικανότητας της γης να στηρίξει 

την ανάπτυξη σε ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα μέρη. Η περαιτέρω οικονομική 

ανάπτυξη θεωρήθηκε ασυμβίβαστη και αντίθετη ως προς την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Η τελευταία δεκαετία όμως έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη συμβιβασμού 

της πολιτικής για οικονομική ανάπτυξη με την πολιτική για το περιβάλλον προς μια πολιτική 

βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

προϋπόθεση για τη μακρόχρονη οικονομική ανάπτυξη .   

Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος αποτελείται από τις παραθαλάσσιες πεδινές 

περιοχές της Θεσσαλονίκης, τα Δέλτα που σχηματίζουν οι ποταμοί Γαλλικός, Αξιός, 

Λουδίας, Αλιάκμονας, και τις παράλιες εκτάσεις στα Ανατολικά του Ολύμπου. Ως προς το 

φυσικό περιβάλλον η περιοχή παρά του ότι μεγάλο τμήμα της προστατεύεται από τη 

Συνθήκη Ramsar και αποτελεί το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα & 

Αλυκών Κίτρους δέχεται ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις. Συγκεκριμένα  η υποπεριοχή 

που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης δέχεται πιέσεις λόγω της γειτνίασης της 

με ένα μεγάλο αστικό κέντρο και με τη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, η υπεπεριοχή στο 

Δέλτα των ποταμών λόγω της έντονης γεωργικής δραστηριότητας και η περιοχή στα 

παράλια του Ν. Πιερίας λόγω της οικιστικής ανάπτυξης. Είναι κρίσιμο λοιπόν η οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής να συνδυάζεται με την προστασία της φύσης και να βασίζεται σε 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.  

Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, που θα βασίζεται στην προώθηση του φυσικού 

τοπίου μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την αντιμετώπιση της απώλειας εισοδημάτων για 

τους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των περιορισμών και των απαγορεύσεων από το 

καθεστώς προστασίας.  

Σκοπός της μελέτης χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης του 

Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, αποτελεί η ποσοτική και η ποιοτική χωροθέτηση των 

τουριστικών υποδομών και των συμπληρωματικών παρεμβάσεων στην περιοχή 
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παρέμβασης με γνώμονα τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, δηλαδή την αρμονική 

οργάνωση των τουριστικών υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς, 

οικονομικούς,  κοινωνικούς και πολιτισμικούς περιορισμούς.  

Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας αποτελεί βασικό εργαλείο καθορισμού των 

χαρακτηριστικών και μεγεθών της τουριστικής ανάπτυξης, σε μια περιοχή ιδιαίτερα όπου η 

ανάπτυξη αυτή συναρτάται με την αξιοποίηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

ως τουριστικού πόρου. 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η χωροθέτηση τουριστικών υποδομών με βάση την 

φέρουσα ικανότητα και τους περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου της περιοχής 

παρέμβασης, σε συγκεκριμένες διαδρομές της περιοχής (όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί και 

καθοριστεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας, σε επίπεδο Τοπικού Διαμερίσματος/Οικισμού), 

όπου θα μπορούν αποκλειστικά να χωροθετηθούν οι υποδομές αυτές.  

 

1.2 Μεθοδολογία 
Η ανάλυση για τη χωροθέτηση των τουριστικών παρεμβάσεων έγινε σε επίπεδο  

τουριστικής διαδρομής στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

Αλιείας στο Νομό Θεσσαλονίκης. Η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων 

χωροθέτησης των αναπτυξιακών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης βασίστηκε στη 

ζήτηση και προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών, στους περιορισμούς της φέρουσας 

ικανότητας της περιοχής, αν και η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή δεν έχει φτάσει σε 

τέτοια επίπεδα μαζικότητας, και κυρίως στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς όπως 

διαμορφώνονται στις πολεοδομικές μελέτες κάθε οικισμού. 

Οι βασικές επιλογές χωρικής οργάνωσης των προτεινόμενων υποδομών τουρισμού και 

των συμπληρωματικών τους υποδομών δόθηκαν με βάση τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

(Γ.Π.Σ.) και τα Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 

των Δήμων της περιοχής παρέμβασης, τα οποία αποτελούν το βασικό κατευθυντήριο 

σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση του αστικού και του εξωαστικού χώρου κάθε 

οικισμού. Επιπλέον, στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού 

Προγράμματος εντοπίζεται η προστατευόμενη από τη συνθήκη RAMSAR περιοχή του 

Δέλτα Αξιού (Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού), για την οποία υπάρχει σε ισχύ ειδικό καθεστώς 

προστασίας. Τέλος, σημαντικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης αποτελεί περιοχή ευθύνης 

του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, καθώς σε εφαρμογή του Ν.1561/85 

εφαρμόζεται στις περιοχές αυτές (π.χ. Περιαστική Ζώνη του Π.Σ.Θ., Ευρύτερη Περιοχή 

Θεσσαλονίκης, κλπ) «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της 

ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης». 
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Επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση των προτεινόμενων επενδύσεων θα γίνει κατά 

αποκλειστικότητα στο σύνολο των Τοπικών Διαμερισμάτων/Οικισμών των τουριστικών 

διαδρομών της περιοχής παρέμβασης και σύμφωνα πάντα με τις επιτρεπόμενες από το 

θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) ζώνες, αλλά και τα όρια της φέρουσας ικανότητας 

της περιοχής παρέμβασης.   

Για την εκτίμηση της προσφοράς των τουριστικών υπηρεσιών έγινε καταγραφή και 

αξιολόγηση των τουριστικών υποδομών της περιοχής με βάση την πληρότητα τους αλλά 

και την ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών της περιοχής. Η εκτίμηση της 

τουριστικής ζήτησης της περιοχής μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία δευτερογενή όπως 

παλιότερες μελέτες της ΑΝΕΘ, της ΑΝΗΜΑ και της Πιερικής Αναπτυξιακής που ωστόσο για 

τις ανάγκες της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης έχουν επικαιροποιηθεί. Επιπλέον η 

εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης βασίστηκε και σε επαφές με εκπροσώπους φορέων 

που σχετίζονται με το αντικείμενο της (Φορέας διαχείρισης, Συνεταιρισμοί της περιοχής, 

Επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού, κλπ) και στην επιτόπια επίσκεψη και 

παρατήρηση

Για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε 

οικισμούς και σημεία συγκέντρωσης επισκεπτών πάνω στις τουριστικές διαδρομές καθώς η 

περιοχή παρέμβασης στο σύνολο της δεν θεωρείται τουριστικά κορεσμένη.  Επισημαίνεται 

όμως ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρείται συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

παραθεριστών στα παράλια του Ν. Πιερίας, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή. Στη 

συνέχεια η ομάδα μελέτης καθόρισε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την πρόταση 

χωροθέτησης των επενδύσεων και με βάση αυτούς, το Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας και το 

εκδηλωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για δημιουργία τουριστικών υποδομών, κατάρτισε την 

πρόταση χωροθέτησης. Επιπλέον για την πρόταση έχει ληφθεί υπόψη και ο σχεδιασμός 

σχετικών παρεμβάσεων στην περιοχή και από άλλα αναπτυξιακά προγράμματα. 

.   
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2. ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
2.1 Ορισμός φέρουσας ικανότητας 
Στον χώρο της αναψυχής, η έννοια της φέρουσας ικανότητας έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Οι 

πρώτες αναφορές στην έννοια είχαν γίνει από τον Lowell Sumner το 1936 ο οποίος 

ανέφερε πως «τα πάρκα δεν μπορούν να υποδεχτούν απεριόριστο αριθμό επισκεπτών» 

και ότι η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων πρέπει να διατηρείται στα όρια της 

φέρουσας ικανότητας. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1960 η προσοχή των ερευνητών 

επικεντρώθηκε στους κοινωνικούς παράγοντες της φέρουσας ικανότητας. Ήταν γενικά 

αποδεκτό πως τα αυξανόμενα επίπεδα χρήσης άλλαζαν την φύση της εμπειρίας αναψυχής 

που προσέφερε μια συγκεκριμένη περιοχή σε τέτοιο βαθμό που διέφερε εντελώς από 

αυτήν που αρχικά προσέλκυσε τους επισκέπτες.  

Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 οι έρευνες για φέρουσα ικανότητα αναφέρονταν στην 

σχέση ανάμεσα στα επίπεδα χρήσης και την ικανοποίηση των επισκεπτών, αλλά άρχισαν 

επίσης να ερευνούν τους οικολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες της φέρουσας 

ικανότητας. Παρά τις κριτικές που υπήρξαν για την δυνατότητα εφαρμογής της φέρουσας 

ικανότητας οι έρευνες συνεχίστηκαν και επικεντρώθηκαν στις επόμενες δεκαετίες σε θέματα 

ειδικών μορφών τουρισμού. Τέλος τα τελευταία χρόνια, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις 

μεθόδους εφαρμογής της φέρουσας ικανότητας με την χρήση νέων τεχνολογιών και 

συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.). 

Η φέρουσα ικανότητα υποδοχής μια περιοχής είναι ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που 

μπορεί να δεχτεί η περιοχή χωρίς να υπάρξει μη αποδεχτή επιβάρυνση. Η φέρουσα 

ικανότητα μιας τουριστικής περιοχής μπορεί να μετρηθεί σε όρους διάφορων παραγόντων : 

Ι) Φυσικοί παράγοντες : υπερβολική τροφοδότηση των εγκαταστάσεων 

II) Οικολογικοί / Περιβαλλοντικοί παράγοντες: υποβάθμιση φυσικών πηγών 

(περιβαλλοντικό κόστος) π.χ. αλλαγή συμπεριφοράς των ζώων, μείωση αριθμού ειδών 

ζώων, διάβρωση, ή αλλαγές στην ποιότητα του νερού.  

III) Αισθητικοί / Αντιληπτικοί / Ψυχολογικοί παράγοντες : υποβάθμιση της εμπειρίας 

αναψυχής των επισκεπτών λόγω συνωστισμού ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος   

IV) Κοινωνικοί παράγοντες: εχθρική αντιμετώπιση από την τοπική κοινότητα. 

Σύμφωνα με τους Wearing και Neil(1999) η φέρουσα ικανότητα αποτελείται από τρία 

βασικά στοιχεία :  

- βιοφυσική (οικολογική) – σχετικά με το φυσικό περιβάλλον 

- κοινωνικό – πολιτιστική – σχετικά με τις επιπτώσεις πάνω στον πληθυσμό 

της περιοχής υποδοχής   
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- φέρουσα ικανότητα υποδομών – σχετικά με την εμπειρία των τουριστών. 

 

Τα κοινωνικά θέματα, οι τεχνικές μάνατζμεντ, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι 

προσδοκίες των τουριστών λοιπόν(παράγοντες που αλλάζουν στον χρόνο)  επηρεάζουν 

την μέτρηση της φέρουσας ικανότητας. Οι Wearing και Neil, υπό αυτές τις συνθήκες  

συμπεραίνουν πως δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένας αριθμός ο οποίος να σχετίζεται με τη 

φέρουσα ικανότητα της περιοχής.  

Ο Swarbrooke (1999)  αντιπαραβάλει έξι τύπους φέρουσας ικανότητας : 

 φυσική φέρουσα ικανότητα  

 περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα 

 οικονομική φέρουσα ικανότητα 

 κοινωνικό – πολιτισμική φέρουσα ικανότητα 

 φέρουσα ικανότητα υποδομών 

 αντιληπτική φέρουσα ικανότητα (αναφέρεται στην ποιότητα της τουριστικής 

εμπειρίας),  

και συμπεραίνει ότι ενώ η φέρουσα ικανότητα είναι πολύ χρήσιμη έννοια, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να εφαρμοστεί.    

 

Η βέλτιστη φέρουσα ικανότητα (ή βέλτιστη χρησιμοποίηση των τουριστικών περιοχών) 

πρέπει να εξακριβωθεί προκειμένου ο τουρισμός να είναι βιώσιμος και τα κέρδη από τον 

τουρισμό να είναι τα μέγιστα σε μακροχρόνια περίοδο. Τα κέρδη είναι βέβαιο πως θα 

αυξηθούν παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των τουριστών. Ωστόσο, εάν ο τουρισμός 

σε μια περιοχή ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα της, θα προκαλέσει φυσικές, οικολογικές, 

αισθητικές και κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα η ελκυστικότητα και η 

δυνατότητα κερδών της τουριστικής περιοχής θα μειωθούν. Είναι λοιπόν δυνατόν και σε 

πολλές περιπτώσεις το πιθανότερο ο τουρισμός να καταστρέφει τον τουρισμό. Η φέρουσα 

ικανότητα μιας περιοχής υποδοχής μπορεί να επηρεαστεί από την διαχείριση του 

ανθρώπου (μάνατζμεντ). Η ορθή διαχείριση βοηθάει μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις 

του τουρισμού, μοιράζοντας τον τουρισμό στο χρόνο και στο χώρο ή συγκεντρώνοντάς τον 

σε περιοχές με μεγάλη φέρουσα ικανότητα.  

Η μέτρηση και ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας, όπως τονίστηκε και ανωτέρω, 

είναι δύσκολο να επιτευχτεί, καθώς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι 

μεταβάλλονται στο χρόνο. Υπάρχουν παράγοντες που προσδιορίζουν το πραγματικό 

μέγεθος της φέρουσας ικανότητας χωρίς κατά κύριο λόγο να είναι περιβαλλοντικοί. Ένας 

προορισμός μπορεί να δέχεται λιγότερους επισκέπτες από αυτούς που μπορεί να 

υποστηρίξει το περιβάλλον αλλά περισσότερους από τον αριθμό που αποδέχεται ο τοπικός 
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πληθυσμός,  και αυτό γιατί οι ανθρώπινες αξίες μεταβάλλονται στο χρόνο. Μεγαλύτερος 

αριθμός τουριστών μπορεί να είναι ευπρόσδεκτος εάν από τις περισσότερες 

δραστηριότητες τους επωφελούνταν ο τοπικός πληθυσμός. Ακόμα, λόγω των φυσικών 

αυξομειώσεων του οικοσυστήματος τα όρια μεταβάλλονται συνεχώς. Επομένως ο έλεγχος 

του αριθμού των επισκεπτών δεν μπορεί να βασίζεται σε στατικά και ξεπερασμένα 

στατιστικά.   

 

Γενικά στο σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου η φέρουσα ικανότητα 

ορίζεται από τις παρακάτω προσεγγίσεις (Pearce 1989): 

1. Φυσική περιβαλλοντική που διακρίνεται σε: 
 Οικολογική, την ικανότητα των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων να 

υποστηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη (πχ περιορισμοί σε 

προστατευόμενες περιοχές) και 

 Χωρική, την ικανότητα της υποδομής και ανωδομής να υποστηρίξουν την 

τουριστική ανάπτυξη και αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό τουριστών που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν οι υποδομές μιας περιοχής   

2. Κοινωνική περιβαλλοντική που διακρίνεται σε: 
 Ψυχολογική, η οποία θεωρεί την ευχαρίστηση του επισκέπτη ως όριο για την 

ανάπτυξη του τουρισμού. 

 Πολιτιστική, η οποία περιγράφει την ανοχή του τοπικού πληθυσμού 

(συμπεριφορά κλπ) ή του τόπου (αισθητική τοπίου κλπ) στον τουρισμό. 

3. Οικονομική περιβαλλοντική 
 Εστιάζεται στη σχέση της τοπικής οικονομίας ως προς τον τουρισμό (το 

απαιτούμενο εργατικό δυναμικό). 

4. Αντιληπτική  
 Αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να φιλοξενήσει 

μια περιοχή, πριν η εμπειρία του τουρίστα αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά. 

 

Η κάθε μια από τις παραπάνω προσεγγίσεις ορίζει και μια διαφορετική διάσταση στον 

καθορισμό ορίων στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου, εκφράζοντας την σε όρους έντασης 

και χρήσης του χώρου, είτε σε σχέση με τον αριθμό τουριστών είτε με την οικιστική 

ανάπτυξη-αριθμό υποδομών για τη εξυπηρέτηση του τουρισμού. Ωστόσο, προκύπτουν 

κάποια πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή της έννοιας, όπως ο έλεγχος του αριθμού 

των τουριστών και των επισκεπτών, η μέτρηση των επιπτώσεων (βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα), σε ποια χωρική κλίμακα πρέπει να γίνει η ανάλυση και κατά συνέπεια ο  

σχεδιασμός της μελλοντικής τουριστικής υποδομής. Επισημαίνεται όμως ότι η εφαρμογή 
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της έννοιας γίνεται περισσότερο εύκολη σε νέους  τουριστικούς προορισμούς ή σε 

προορισμούς όπου το σύστημα δεν έχει φτάσει ή ξεπεράσει ακόμα τα όρια του και έτσι 

μπορεί να τεθεί ένα διαχειριστικό πλαίσιο, βάσει της φέρουσας ικανότητας τους ώστε να 

μην αυξηθεί ανεξέλεγκτα ο αριθμός των τουριστών.  

Από τους παραπάνω ορισμούς, προκύπτει ότι στη φέρουσα ικανότητα θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται η διατήρηση και προστασία της φύσης, η ευημερία της τοπικής 

κοινωνίας και η ικανοποίηση του επισκέπτη. Στόχος της, είναι να θέσει εκείνα τα όρια και να 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός μοντέλου βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης και την προστασία των κρίσιμων φυσικών παραμέτρων. 

Διαπιστώνεται, ότι η φέρουσα ικανότητα, χρησιμοποιείται για να συνδυάσει την προστασία 

του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και να καθορίσει τα 

ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης σε μία περιοχή υποδοχής επισκεπτών. Η συγκεκριμένη 

απαίτηση δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων, αφού για τη φέρουσα ικανότητα είναι 

δύσκολος τόσο ο συνυπολογισμός όλων των παραμέτρων (περιβαλλοντικών – κοινωνικών 

– οικονομικών - ψυχολογικών), όσο και η εφαρμογή των ορίων που τίθενται.  

 

2.2 Φάσεις εκτίμησης φέρουσας ικανότητας 
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής 

διακρίνονται στις ακόλουθες φάσεις: 

1. Φάση Τεκμηρίωσης και Χαρτογράφησης 

2. Φάση Ανάλυσης 

3. Επιλογές τουριστικής Ανάπτυξης 

4. Φάση σχηματισμού εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας 

5. Φάση εφαρμογής, ελέγχου και προτάσεων 

 

Η φάση της τεκμηρίωσης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής του Τοπικού 

Προγράμματος Αλιείας, απαιτεί σημαντικό αριθμό πληροφοριών για κάθε τομέα όπως 

δημογραφικό, κοινωνικό, οικονομικό, αλλά και φυσικό. Επίσης πληροφορίες που μπορούν 

να αντληθούν μέσω των συστημάτων G.I.S. θεωρούνται πολύ χρήσιμες για την εκτίμηση 

της φέρουσας ικανότητας.  

1. Φάση Τεκμηρίωσης και Χαρτογράφησης 

Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας δεν μπορεί να αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος 

όπως η περιοχή του Δέλτα, αλλά μια ολόκληρη τουριστική περιοχή. Επομένως η εκτίμηση 

της φέρουσας ικανότητας δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά την περιοχή παρέμβασης του 

Προγράμματος Αλιείας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις γύρω περιοχές καθώς 

υπάρχει περίπτωση να έχουν επίδραση στη φέρουσα ικανότητα της υπό μελέτης περιοχής.   
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Πληροφορίες σχετικές με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής θα έπρεπε να αναφέρονται 

στα εξής στοιχεία:  

- υπάρχουσα πολιτική τουριστικής ανάπτυξης 

- εθνικές και τοπικές πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης 

- υπάρχουσα τουριστική ζήτηση 

- οικονομικά αποτελέσματα της τουριστικής βιομηχανίας 

- πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τουριστικής βιομηχανίας  

- συγκριτικά στοιχεία κύριων χαρακτηριστικών του τουρισμού των γειτονικών περιοχών. 

 

Από την στιγμή που όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συγκεντρωθούν και γίνει η 

απεικόνισή τους σε χάρτες, κάποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν πριν ακόμα γίνει 

ανάλυση των δεδομένων. Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς πως μια περιοχή λειτουργεί 

σε όρους τουρισμού, τα προβλήματα που υπάρχουν \ καθώς και τις δυσαναλογίες και 

συγκρούσεις.  

 

Στην φάση αυτή αναλύονται όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην προηγούμενη 

φάση. Σκοπός είναι να βρεθεί ο βαθμός και το είδος τουριστικής ανάπτυξης που δύναται να 

αναπτυχτεί, καθώς και οι περαιτέρω δυνατότητες.  Σε αυτή τη φάση απαιτείται η ανάλυση 

των υφιστάμενων περιορισμών (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Μελέτες ΣΧΟΟΑΠ, ΚΥΑ για 

προστατευόμενη περιοχή Δέλτα) καθώς και η εκτίμηση της τουριστικής προσφοράς και 

ζήτησης.  

2. Φάση Ανάλυσης 

 

Γενικά τα βασικά σενάρια ανάπτυξης είναι τα ίδια για όλες τις περιοχές και χωρίζονται σε 

τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

3. Επιλογές τουριστικής ανάπτυξης 

 Ελεύθερη ανάπτυξη χωρίς κανέναν περιορισμό 

 Εντατική τουριστική ανάπτυξη, με κάποιον έλεγχο 

 Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού ή οικοτουρισμού 

 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. 

 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την σχέση μεταξύ φέρουσας ικανότητας και είδος τουριστικής 

ανάπτυξης που θα επιλεχθεί στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος. Στην 

περιοχή παρέμβασης, η τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο καθώς υπάρχουν 

δυνατότητες περεταίρω ανάπτυξης του τουρισμού, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας, 
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και εφόσον επιλεχθεί το είδος του τουρισμού που είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη 

περιοχή.   

 
 

Εφόσον έχει επιλεχθεί το κατάλληλο σενάριο τουριστικής ανάπτυξης ακολουθεί η εκτίμηση 

της φέρουσας ικανότητας και η εφαρμογή της. Για τη σωστή εφαρμογή της πρέπει να 

δοθούν οδηγίες στους ακόλουθους : 

4. Φάση εκτίμησης φέρουσας ικανότητας  

- Τοπική κοινότητα 

- Περιφερειακά και κυβερνητικά όργανα 

- Παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης  

- Παράγοντες τουριστικής οικονομίας  

- Περιβαλλοντολόγοι και υπεύθυνοι χωροταξίας  

 

2.3 Πρακτικές εφαρμογές 
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτο μέγεθος 

αλλά στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνθηκών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως παράγοντες χρόνου και κλίμακας, όπως η διάρκεια 

παραμονής, η διάρκεια χρήσης των τουριστικών πόρων, η χωρική διασπορά της 

τουριστικής ανάπτυξης, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα όρια της φέρουσας ικανότητας.  

Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να θεωρηθεί σε γενικές γραμμές ως το μέγιστο αποδεκτό 

επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης σε μια περιοχή. Όμως η εφαρμογή ενός ορίου σε πρακτικό 

επίπεδο συναντά δυσκολίες, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες εφαρμογές να είναι λιγοστές σε 

επίπεδο σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης. Οι πρώτες εφαρμογές έχουν 

πραγματοποιηθεί κυρίως σε προγράμματα διαχείρισης εθνικών πάρκων (Fisher και Krutilla 

1972), ενώ έγιναν και προσπάθειες να εκτιμηθεί η χρησιμότητα της έννοιας σε τουριστικά 
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θέρετρα, πόλεις (Borg 1991) και νησιά (UNEP/MAP/PAP 1993, Coccosis και Parpairis 

1995). Τα νησιά ως γεωγραφικά περιορισμένες περιοχές αλλά και ως συστήματα που 

χαρακτηρίζονται από μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ κοινωνίας, περιβάλλοντος και 

οικονομίας αποτελούν θεωρητικά υποδειγματικές περιπτώσεις για τη μελέτη και εφαρμογή 

της φέρουσας ικανότητας.  

Η έκφρασή της είναι επί τη βάσει «επιτρεπτού» αριθμού επισκεπτών-τουριστών. Η έννοια 

του επιτρεπτού προσδιορίζεται από δύο προσεγγίσεις : εκτιμήσεις του «μέγιστου ανεκτού» 

επιπέδου χρήσης και του «επιθυμητού». Η πρώτη προσέγγιση αποτελεί ένα θεωρητικό 

μέγιστο και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μπορεί να εκτιμηθεί με βάση πολλαπλές θεωρήσεις, 

συνήθως σύμφωνα με το διαθέσιμο χώρο και τους κρίσιμους πόρους στην περιοχή. Η 

δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο και επηρεάζεται από το «επιτρεπτό» 

όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. πολεοδομικοί κανόνες και ρυθμίσεις), 

εκφράζοντας τους επιθυμητούς στόχους ως προς την χρήση των διαθέσιμων πόρων και 

γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής. Το επιθυμητό προφανώς εκφράζεται μέσω 

διαδικασιών συναίνεσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού. Για αυτό τον 

λόγο η φέρουσα ικανότητα δεν είναι μόνο αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης αλλά και 

προϊόν κοινωνικής συναίνεσης και σχεδιασμού.  

Η ανάλυση της φέρουσας ικανότητα, παρ’ όλους τους περιορισμούς, είναι μια από τις 

βασικότερες μεθόδους στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης, όπου 

μέσω αυτής επιδιώκεται η βέλτιστη χρήση των τουριστικών πόρων. Η εκτίμηση της 

φέρουσας ικανότητας για μια μειονεκτική περιοχή πρέπει να συμφωνεί με τις πολιτικές για 

βιώσιμη ανάπτυξη, να ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Περιοχών και να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού τουριστικής 

ανάπτυξης (UNEP/MAP/PAP 1996).  

Όταν χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, η φέρουσα 

ικανότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός, δηλαδή να αποκτήσει «κανονιστικό» 

χαρακτήρα ως σταθερότυπο, υποβοηθώντας την εκτίμηση και τον έλεγχο των μεγεθών. 

Στη συνήθη πρακτική της μορφή, η φέρουσα ικανότητα ορίζεται έμμεσα σε όρους έντασης 

της χρήσης του χώρου ως πυκνότητα τουριστών (ή κλινών) ανά επιφάνεια οικοδομήσιμης 

έκτασης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO 1983) υιοθετεί την έκφραση της 

φέρουσας ικανότητας ως σταθερότυπου σε όρους έντασης της χρήσης του χώρου, με βάση 

την ξενοδοχειακή πυκνότητα (13 – 35 τ.μ. ανά άτομο) ή την πυκνότητα της ευρύτερης 

τουριστικής περιοχής (20 – 100 κλίνες ανά εκτάριο μέχρι 200 – 1000). Έχουν αναπτυχθεί 

και σύνθετες τεχνικές υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής, είτε με το 

συνδυασμό παραγόντων και πόρων (φυσικοί πόροι: ανανεώσιμοι και μη, πληθυσμός 

κ.λ.π.) (Ricci 1976), είτε με τη χρήση πινάκων πολλαπλών επιπτώσεων.  



Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των οικισμών και των ευαίσθητων 
οικολογικά περιοχών, καθώς και προσδιορισμός των αναγκαίων προϋποθέσεων και ειδικών ενεργειών για την τουριστική 

αξιοποίηση συγκεκριμένων σημείων προτεραιότητας στην παράκτια ζώνη της περιοχής παρέμβασης 

15 
 

Η φέρουσα ικανότητα λειτουργεί επομένως είτε ως όριο είτε ως στόχος, δίνοντας έμφαση 

στον αναλυτικό ή κανονιστικό της χαρακτήρα. Στην πράξη τις περισσότερες φορές 

υιοθετούνται και τα δύο μαζί, όπου η φέρουσα ικανότητα του τουριστικού προορισμού 

καθορίζει την επιλογή βέλτιστου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και το επιθυμητό 

πρότυπο καθορίζει την αποδεκτή φέρουσα ικανότητα. Αυτό είναι η απόρροια της 

διαλεκτικής σχέσης μεταξύ ανάλυσης και σύνθεσης και του κυκλικού χαρακτήρα της 

διαδικασίας του σχεδιασμού. Ιδιαίτερα καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή ενός 

αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί η περιοριστική παράμετρος της φέρουσας ικανότητας, 

δηλαδή η παράμετρος εκείνη με τη χαμηλότερη τιμή.  

Στην περίπτωση των μειονεκτικών περιοχών με τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

παρέμβασης μας, περιοριστικό ρόλο στην κατάρτιση και επιλογή ενός σχεδίου τουριστικής 

ανάπτυξης έχουν συχνά οι φυσικοί πόροι (υγροβιότοποι, κ.λ.π.), οι υποδομές (τουριστικά 

καταλύματα, κέντρα εστίασης κ.λ.π.) και τα κοινωνικοπολιτιστικά και δημογραφικά στοιχεία 

της φέρουσας ικανότητας. Η αύξηση του τουρισμού στις περιοχές αυτές παρέχει 

δυνατότητες για εισόδημα και απασχόληση, αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στους φυσικούς 

πόρους. Η εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος, η ευαισθησία των οικολογικά 

ευαίσθητων οικοσυστημάτων, η αναποτελεσματικότητα των μέσων μεταφοράς, ο μικρός 

βαθμός οικονομικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, η 

ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και, τέλος, οι χαρακτηριστικές κουλτούρες, 

τρόποι συμπεριφοράς και η ύπαρξη κλειστών κοινοτήτων με μοναδικό τοπικό χαρακτήρα 

καθιστούν τις περιοχές  αυτές προβληματικές για τουριστική ανάπτυξη και απαιτούν την 

ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας πιο ελαστικής προσέγγισης της φέρουσας ικανότητας.  

Γνωρίζοντας την φέρουσα ικανότητα της περιοχής μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις 

αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού μέσω αποτελεσματικής στρατηγικής που 

περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:  

- όρια επισκεπτών όπου δεν επιτρέπεται ο αριθμός των τουριστών να περάσουν ένα 

καθορισμένο αριθμό σε μια τουριστική περιοχή κατά την διάρκεια μιας μέρας 

- στρατηγική τιμών που συνδέει τα επίπεδα των τιμών ανάλογα με το πλήθος των 

τουριστών (π.χ. μπορεί να περιλαμβάνει αύξηση των τιμών έως ότου ο αριθμός των 

τουριστών μειωθεί) 

- όρια χρόνου (κυρίως για την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα) όπως υπάρχουν 

ήδη σε πολλά αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία  

- δημιουργία κατάλληλων υποδομών όπως πλατφόρμων, μονοπατιών και  

σκαλοπατιών και  

- μάνατζμεντ επισκεπτών ώστε οι επισκέπτες να συγκεντρώνονται σε χώρους όπου 

μπορεί κανείς να τους ελέγξει. 
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2.4 Βασικές μορφές τουρισμού που προτείνεται να αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας. 

Με βάση τα δεδομένα καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 

παρέμβασης, η περιοχή διακρίνεται σε δύο υποπεριοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως 

προς το φυσικό περιβάλλον, τις οικονομικές δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού, την 

υφιστάμενη τουριστική ζήτηση και υποδομή.  

o 1η Υποπεριοχή: περιοχή παρέμβασης του Νομού Θεσσαλονίκης και Ημαθίας 

o 2η Υποπεριοχή: περιοχή παρέμβασης του Νομού Πιερίας.  

Η περιοχή στο σύνολο της διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς πόρους, φυσικό περιβάλλον, 

υγροβιότοπους, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, τοπικά 

προϊόντα, λαϊκή παράδοση και πολιτισμό.  

Πριν μια δεκαετία ο τουρισμός σ’ αυτή αφορούσε αποκλειστικά την παράκτια ζώνη του 

Νομού Πιερίας, κατά τη θερινή περίοδο (2η υποπεριοχή). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια με 

την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και γενικότερα την τάση των κατοίκων των 

μεγαλουπόλεων να βρίσκουν διεξόδους σε καθημερινή βάση αλλά κυρίως τα 

σαββατοκύριακα, επιλέγοντας την ύπαιθρο για αναψυχή, εμφανίστηκε σημαντική 

επισκεψιμότητα στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, 

με έμφαση στα σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, από τους κατοίκους της πόλης της 

Θεσσαλονίκης αλλά και τους νομούς που γειτνιάζουν στην περιοχή.  

Αυτή λοιπόν η τουριστική ζήτηση (πέρα από το παραθαλάσσιο μαζικό τουρισμό) αρχικά 

είχε τη μορφή των τακτικών επισκέψεων που σχετίζονται με την εστίαση και των 

περιστασιακών μονοήμερων εξορμήσεων στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα, της 

συμμετοχής σε εκδηλώσεις και πανηγύρια υπερτοπικής σημασίας (Διεθνές Φεστιβάλ 

Νεανικών Ορχηστρών στο Δήμο Εχεδώρου) και σε γιορτές τοπικών προϊόντων. Στην 

συνέχεια εξελίχτηκε και περιελάμβανε συμμετοχή σε οικοτουριστικές δραστηριότητες όπως 

η ενημέρωση για το περιβάλλον, παρατήρηση πανίδας και χλωρίδας στην ευαίσθητη 

περιβαλλοντικά και προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα, συμμετοχή σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις της ευρύτερης περιοχής αλλά και αγορά τοπικών-παραδοσιακών προϊόντων, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Στην διαφοροποίηση αυτή αλλά και στην αύξηση της τουριστικής ζήτησης συνέβαλλε 

σημαντικά η νέα τουριστική υποδομή (χώροι εστίασης, δραστηριότητες αναψυχής), τα έργα 

ανάδειξης των φυσικών πόρων και οι σχετικές υποδομές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον, όπως το Κέντρο Πληροφόρησης 

στη Χαλάστρα, το Παρατηρητήριο, το Θεματικό Περίπτερο της Νέας Αγαθούπολης,  και το 

Περιβαλλοντικό Πάρκο Καλοχωρίου.  
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Οι βασικές μορφές τουρισμού που προτείνεται να αναπτυχθούν στην περιοχή εφαρμογής 

του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας είναι ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός καθώς 

και ο συνδυασμός τους με τον παραθαλάσσιο τουρισμό, ο οποίος κρίνεται σκόπιμο να 

διαφοροποιηθεί, να αποκτήσει ποιοτικά χαρακτηριστικά (σε ότι αφορά στην υποδομή) και 

να συνδεθεί με την ιστορία (μνημεία), τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής. 

Οικοτουρισμός

Η Εταιρία Οικοτουρισμού “Ecotourism Society” ορίζει τον οικοτουρισμό ως «το υπεύθυνο 

ταξίδι σε φυσικές περιοχές που προστατεύει το περιβάλλον και συνεισφέρει στην επιβίωση 

των ντόπιων κατοίκων». Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO) 

«Οικοτουρισμός» είναι όλες οι μορφές τουρισμού που βασίζονται στη φύση και στις οποίες 

το κύριο κίνητρο των τουριστών είναι η παρατήρηση και η εκτίμηση της φύσης όπως 

επίσης και οι πολιτιστικές αξίες που κυριαρχούν σε μία περιοχή. 

 είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται στη φύση, ο οποίος αντίθετα από τον 

μαζικό τουρισμό, δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα 

προωθεί την προστασία του φυσικού, αρχικά, αλλά και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και 

συμβάλλει στην τοπική οικονομία και στη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού (Ε. 

Σβορώνου, 2003). 

Ο Οικοτουρισμός αναμένεται να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στη φύση και 

στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και να στηρίξει τη διατήρηση των φυσικών περιοχών 

που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση τουριστών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

δημιουργία οικονομικού οφέλους για τους ντόπιους, τους οργανισμούς και τους φορείς που 

διαχειρίζονται αυτές τις περιοχές για προστατευτικούς σκοπούς.  

Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι αναμένεται να παράσχει εναλλακτική απασχόληση 

και ευκαιρίες για απόκτηση εισοδήματος για αυτούς που ζουν τόσο μέσα όσο και γύρω από 

αυτές τις περιοχές που επισκέπτονται τουρίστες. 

Κατά τον Goodwin (2001) η μεγάλη πρόκληση είναι πραγματικά να μετατρέψουμε τον 

Τουρισμό στη φύση σε Οικοτουρισμό. Εάν ο τουρισμός στη φύση είναι η προώθηση του 

φυσικού τοπίου και της άγριας ζωής στους τουρίστες, ο οικοτουρισμός σημαίνει πιο πολλά 

πράγματα: 

• Να αυξήσει τα οφέλη στους ντόπιους 

• Να αυξήσει τα οφέλη στη διατήρηση του περιβάλλοντος 

• Να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις  

• Να αποτελέσει το πρότυπο για την προστασία του περιβάλλοντος 
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Ο όρος «οικοτουρισμός» εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και προήλθε από 

τη συνάντηση δύο παράλληλων τάσεων που εμφανίστηκαν στους τομείς του τουρισμού 

και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Στον τομέα του τουρισμού 

Η νέα τάση για τουρισμό στη φύση και για ενεργητική συμμετοχή, που σημειώθηκε από τη 

δεκαετία του 1980, εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα ενδιαφέροντος που δημιουργήθηκε 

στον κόσμο για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος 

ήταν και η επιθυμία για γνωριμία με τα απειλούμενα οικοσυστήματα, τα απειλούμενα είδη 

και γενικά τη φύση που χάνεται. 

σημειώθηκε μία αυξανόμενη τάση για διακοπές σε περιοχές 

παρθένες, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής αξίας, με έντονο το στοιχείο της 

συμμετοχής, της περιπέτειας, της ανακάλυψης, της γνώσης και της επαφής με νέους 

πολιτισμούς. Οι προορισμοί του μαζικού, όπως συνηθίζεται να λέγεται, τουρισμού, όπου 

επικρατεί υποβαθμισμένο, δομημένο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς και το 

ύφος των προσφερόμενων οργανωμένων εκδρομών (που προβάλλουν μία πλαστή εικόνα 

του πολιτισμού και του τόπου, κατασκευασμένη από τα διαφημιστικά φυλλάδια) άρχισαν 

να δέχονται κριτική και να φτάνουν στο όριο του «κύκλου ζωής τους». Η Ελλάδα γνώρισε 

πολύ έντονα τα οφέλη αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού αυτού τουρισμού. 

Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος,

Επίσης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την 

ύπαιθρο ως χώρο αναψυχής και ενασχόλησης για επισκέπτες εξειδικευμένων 

ενδιαφερόντων. Η ύπαιθρος, ένας προορισμός που προσελκύει αυξανόμενη πελατεία σε 

αναζήτηση ενός καθαρού περιβάλλοντος και αυθεντικότητας (Ο. Ιακωβίδου, 2000). Στον 

ελλαδικό χώρο το φαινόμενο αυτό αποδόθηκε ως 

 σημειώθηκε στροφή προς μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα συνδύαζε την προστασία της φύσης με την οικονομική 

ανάπτυξη. Σχετική είναι και η πολυχρησιμοποιημένη όσο και ασαφής έννοια της Αειφόρου 

Ανάπτυξης. Αναζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε η προστασία της φύσης 

να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής και, πιο πρόσφατα, αναζητήθηκαν 

τρόποι με τους οποίους η οικονομική δραστηριότητα, που αξιοποιεί το καθεστώς 

προστασίας, μπορεί να συμβάλλει στην αυτοχρηματοδότηση της ίδιας της διαδικασίας της 

προστασίας. Η συζήτηση για τους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης των 

προστατευόμενων περιοχών είναι ήδη έντονη στο εξωτερικό. 

«αγροτικός τουρισμός»

Πιο συγκεκριμένα αγροτουρισμός είναι εκείνη η μορφή τουρισμού η οποία αναπτύσσεται 

σε αγροτικές περιοχές, που δεν έχουν κορεσθεί τουριστικά και συνδέεται με κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και κοινοτικές αξίες οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους 

 ή 

«αγροτουρισμός».  
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οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούμενους να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να 

μοιράζονται εμπειρίες. 

Στην Κεντρική Ευρώπη ο αγροτουρισμός επικράτησε ως μια ειδική μορφή τουρισμού που 

συνδυάζει τη διαμονή του επισκέπτη σε μια αγροτική φάρμα με τη συμμετοχή στις 

αγροτικές (γεωργικές και κτηνοτροφικές) ασχολίες της φάρμας. Στη χώρα μας που 

σπανίζουν οι φάρμες ως αυτόνομα αγροτικά συγκροτήματα, τα οποία συνδυάζουν την 

κατοικία και την αγροτική παραγωγική δραστηριότητα και που δεν καταγράφεται ακόμα 

ανάγκη των κατοίκων των πόλεων για συμμετοχή στις αγροτικές εργασίες ο 

αγροτουρισμός έχει άλλη μορφή. Συνδέθηκε με τη διαμονή σε κάποιο ξενώνα, που ως επί 

το πλείστον βρίσκεται εντός κάποιου αγροτικού οικισμού, τη γνωριμία με την τοπική 

γαστρονομία και τα τοπικά ήθη και έθιμα (γιορτές, πανηγύρια κλπ), καθώς επίσης την 

ανακάλυψη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής και τη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο (πεζοπορία, δράσεις περιπέτειας κ.α.).  

Επομένως στο πλαίσιο της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης όταν αναφερόμαστε στον 

«αγροτουρισμό» εννοούμε τις ήπιες εναλλακτικές μορφές βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, που έχει ως στόχο: 

• Να γνωρίσει ο επισκέπτης τον αγροτικό χώρο, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα 

αυθεντικά χαρακτηριστικά του, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την 

παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων. 

• Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις δραστηριότητες στην 

ύπαιθρο, να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης, της 

πληροφόρησης και της ανακάλυψης. 

• Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του 

τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 

αγροτικού χώρου. 

 

Ο παραθαλάσσιος τουρισμός, όπως αναφέρθηκε είναι η κύρια μορφή τουρισμού στην 2η 

υποπεριοχή και αποφέρει σημαντικά ωφελήματα στην οικονομία της περιοχής, έχει ωστόσο 

και αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της (άναρχη δόμηση, 

αυθαίρετες κατασκευές, κλπ). Το προσφερόμενο δε τουριστικό προϊόν εξαντλείται σε 

υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, μη υψηλής ποιότητας. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν η 

ανάπτυξη του παραθαλάσσιου τουρισμού να κινηθεί στην κατεύθυνση της δημιουργίας 

μονάδων διαμονής και εστίασης υψηλών προδιαγραφών και του εμπλουτισμού του 

τουριστικού προϊόντος με δραστηριότητες αναψυχής όπως η ερασιτεχνική αλιεία, τα 

θαλάσσια σπορ, οι καταδύσεις, κλπ.  
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
3.1 Συνοπτική περιγραφή περιοχής παρέμβασης 
Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος ‘’Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής 

Θερμαϊκού Κόλπου’’ αποτελείται από 7 Δήμους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους βρίσκονται 

εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, για το οποίο υπάρχει ειδικό καθεστώς 

προστασίας.  

Γενικά η περιοχή διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς πόρους, φυσικό περιβάλλον, 

υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας, αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και μια τοπική 

κουλτούρα και λαϊκή παράδοση ιδιαιτέρα γνωστή. Στα όρια της περιοχής μελέτης 

χωροθετούνται οι ακόλουθες 3 περιοχές NATURA με συνολική έκταση 257,58 km2, δηλαδή 

το 50,06% στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης: 

 Δέλτα Αξίου-Λουδία-Αλιάκμονα-Ευρυτερη Περιοχή-Αξιουπολη - GR1220002 (SCI) 

 Δέλτα Άξιου-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκη Κίτρους - GR1220010 (SPA) 

 Αλυκή Κίτρους-Ευρυτερη Περιοχή - GR1250004 (SCI) 

 

Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης είναι 388,2 km2 (αποτελεί το 10% της 

συνολικής έκτασης των Νομών Θεσσαλονίκης – εκτός ΠΣΘ, Κατερίνης και Ημαθίας), ενώ ο 

πληθυσμός της περιοχής με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Απογραφή 2001) ανέρχεται σε 

35.238 κατοίκους, δηλαδή το 7% του πληθυσμού των τριών Νομών (εκτός ΠΣΘ). Κατά την 

τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός της περιοχής σημείωσε αύξηση της τάξης του 9%, 

ποσοστό αρκετά σημαντικό αλλά ταυτόχρονα μικρότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά για 

τους Νομούς Θεσσαλονίκη 30% και Πιερίας 11%, ενώ μικρότερο για το Νομό Ημαθίας 3%.  

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται δυναμική, 

καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (38%) ανήκει στην παραγωγική ηλικία των 

25 με 39 ετών, απόρροια κυρίως του έντονου κύματος παλιννοστούντων στην περιοχή 

αλλά και της εγκατάστασης σημαντικού αριθμού αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών. Οι 

ηλικίες άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% του πληθυσμού της περιοχής, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι  ο νεανικός πληθυσμός της περιοχής αποτελεί ενδογενή 

πλεονέκτημα στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η περιοχή για την δυναμική της ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2001, στην περιοχή παρέμβασης το επίπεδο 

ανεργίας κυμαίνεται στο 11,46%, σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της 
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περιοχής και στο 7,24% σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό, ποσοστά υψηλότερα εν 

συγκρίσει με τα ποσοστά σε επίπεδο συνόλου Νομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας 

(11,24% και 6,80% αντίστοιχα) και χώρας (11,12% και 6,88% αντίστοιχα) και περίπου ίδια 

εν συγκρίσει με επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (11,72% και 7,19% 

αντίστοιχα). 

Το πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της 

περιοχής παρέμβασης φαίνεται ότι εντάθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας 1991-2001, καθώς το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού αυξήθηκε κατά 4,50 ποσοστιαίες μονάδες (από 6,96% το 1991 σε 11,46% το 

2001). Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρήθηκε σε επίπεδο των 3 

Νομών (περίπου 4 μονάδες), Περιφέρειας (περίπου 4 μονάδες) και σε επίπεδο χώρας 

(περίπου 3 μονάδες). 

Από τηλεφωνική έρευνα που έγινα στα πλαίσια εκπόνησης του Τοπικού Προγράμματος 

‘’Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου’’ για την ανεργία της περιοχής το 

έτος 2008, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των ανέργων στην περιοχή παρέμβασης, σε 

σχέση με τον ενεργό πληθυσμό, ανέρχεται στο 10,21%. Η ανωτέρω τιμή του δείκτη κινείται 

σε υψηλότερα επίπεδα του μέσου όρου της χώρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία, ανήλθε στο 7,7% τον Απρίλιο του 2008. Επομένως, διαπιστώνεται ότι 

η ανεργία στην περιοχή, σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό, έχει αυξηθεί σημαντικά από το 

2001, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. ανήλθε στο 7,24%. 

Σε σχέση με την τομεακή σύνθεση του απασχολούμενου πληθυσμού της περιοχής 

παρέμβασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2001, ο πρωτογενής τομέας 

συγκεντρώνει το 27,62% των απασχολούμενων, ο δευτερογενής το 29,78% και ο 

τριτογενής τομέας το 35,96%. 

Στους 2 κλάδους του τομέα της αλιείας, «Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων 

παραγωγής γόνου» και «Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των 

προϊόντων τους», απασχολούνται συνολικά, στην περιοχή παρέμβασης το 2001, 533 

άτομα. Ο κλάδος της αλιείας απασχολεί 519 άτομα, δηλαδή το 97,37% των 

απασχολούμενων στον τομέα ενώ η μεταποίηση μόλις 14 άτομα, μέγεθος που αντιστοιχεί 

στο 2,63% των απασχολουμένων του τομέα. Ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα 

της αλιείας στην περιοχή παρέμβασης, αν και φαίνεται σχετικά μικρός σαν απόλυτο 

νούμερο, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομική δραστηριότητα της 

περιοχής αν συγκριθεί με τη συνολική απασχόληση της περιοχής. Το ποσοστό των 

απασχολούμενων στον τομέα της αλιείας στο σύνολο των απασχολούμενων στην περιοχή 

παρέμβασης το 2001 κυμαίνεται στο 3,96%, ποσοστό υπερ-τετραπλάσιο από το αντίστοιχο 
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σε επίπεδο συνόλου Νομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας (0,82%) αλλά και από 

αυτό σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (0,48%) και χώρας (0,47%).  

 

Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας κατά την τελευταία δεκαετία έχει αναδειχθεί σε μια από τις 

πλέον αναπτυξιακές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της περιοχής παρέμβασης. Η 

παραγωγή μυδιών από τις μυδοκαλλιέργειες στην περιοχή παρέμβασης ξεπερνά το 80% 

της Εθνικής παραγωγής για το 2008 και η απασχόληση στις δραστηριότητες αλίευσης και 

στις συναφείς με την αλίευση δραστηριότητες στο σύνολο του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού της περιοχής κυμαίνεται στο 3,51% για το 2001. Η αξία παραγωγής όμως 

κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον διπλασιαστεί αν 

οι μονάδες ήταν σωστά τοποθετημένες, η παραγωγή δεν είχε μεταπτώσεις στο ποιοτικό 

της επίπεδο, δεν υπήρχαν άχρηστες ή υπερβολικές διαχειριστικές παρεμβάσεις χωρίς 

καμιά θετική συνεισφορά και η παρακολούθηση γινόταν με μεθόδους και παραμέτρους που 

εξασφάλιζαν παραγωγούς, περιβάλλον και Δημόσια Υγεία. 

Στην περιοχή παρέμβασης είναι εγκατεστημένες 463 μονάδες συνολικής έκτασης 3.587 

στρεμμάτων. Ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων είναι εγκατεστημένος στο Νομό 

Θεσσαλονίκης (59% του συνολικού αριθμού μονάδων), ακολουθεί ο Νομός Ημαθίας (27%) 

και ο νομός Πιερίας (14%). Σημειώνεται το γεγονός ότι η Πιερία διαθέτει λίγες μονάδες 

μεγάλης στρεμματικής κάλυψης, σε αντίθεση με Θεσσαλονίκη και Ημαθία, όπου και τα 

πλωτά αλλά ιδιαίτερα τα πασσαλωτά μυδοτροφεία έχουν μικρή κάλυψη (0,5-2 στρέμματα η 

κάθε μονάδα). 

Επίσης, η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται σαν μια περιοχή με σημαντική 

μεταποιητική δραστηριότητα που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μια περιοχή κοντά 

στο ΠΣΘ και σε μεγάλους οδικούς άξονες, είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να ενισχυθεί 

προς την κατεύθυνση βέβαια της αειφόρου ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρήσεων έτσι ώστε 

να επωφεληθεί ο κλάδος με τα μέγιστα μακροπρόθεσμα οφέλη. 

Με δεδομένα τα προβλήματα της περιοχής, παρά τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι 

σήμερα, η απολαβή πρόσθετης αξίας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας δεν βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό στάδιο και ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια 

ιδιαίτερη δυναμική, απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση.  

Εκείνο που αποτελεί το ζητούμενο για την περιοχή είναι ο εξορθολογισμός της 

παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή παρέμβασης και η ανάληψη επενδυτικών 

πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος και της 

αύξησης της προστιθέμενης αξίας του σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου ο τοπικός 

πληθυσμός να απολαύσει έσοδα αντίστοιχα της αξίας και της ζήτησης του προϊόντος. 
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Σχετικά με το δευτερογενή τομέα αναφέρεται ότι, στην περιοχή παρέμβασης είναι 

εγκατεστημένη η δεύτερη σε μέγεθος βιομηχανική συγκέντρωση στη Χώρα (ΒΙΠΕΘ 

Σίνδου), με εγκατεστημένο το 17% περίπου του εθνικού βιομηχανικού δυναμικού. Επίσης 

απαντώνται και μικρότερες ζώνες μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η χωροθέτηση των 

οποίων προβλέπεται από τα εκπονούμενα ΓΠΣ των Δήμων της περιοχής (π.χ. στο Τ.Δ. 

Καλοχωρίου, Χαλάστρας, Κυμίνων  και Κορινού). 

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν συνολικά 77 επιχειρήσεις στον κλάδο της αλιείας, 

εκ των οποίων 25 στο τμήμα της περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης, 2 στο τμήμα της 

περιοχής του Νομού Ημαθίας και 50 στο τμήμα της περιοχής του Νομού Πιερίας. 

Ειδικά σε ότι αφορά την τυποποίηση και επεξεργασία των παραγόμενων οστράκων 

(κυρίως μυδιών), στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης λειτουργούν 4 Κέντρα Αποστολής 

Οστράκων (ΚΑΟ),  67 μεταποιητικές μονάδες, εκ των οποίων 36 είναι μονάδες 

αποκελύφωσης, 13 είναι μονάδες κατάψυξης, 10 είναι μονάδες αλιπάστων και 8 είναι 

μεταποιητικές μονάδες που απορροφούν μέρος της παραγωγής των μυδιών. Επιπλέον, για 

τις ανάγκες των μυδοκαλλιεργητών (εργασία, αποθήκευση κλπ.) εγκαταστάθηκαν οικίσκοι 

δύο επιπέδων στην ακτή της Χαλάστρας και του Λουδία. Οι περιοχές με τους οικίσκους δεν 

έχουν ακόμα τις απαιτούμενες υποδομές (αποχέτευση, αποκομιδή σκουπιδιών, ηλεκτρικό 

ρεύμα, κλπ.), ενώ ειδικά στην περιοχή της Χαλάστρας, οι οικίσκοι ήδη δείχνουν έντονα 

σημάδια εγκατάλειψης και κακής συντήρησης.  

Σε γενικές γραμμές, η εγκατάσταση σημαντικών βιομηχανικών μονάδων, στο σύνολο των 

κλάδων πλην τροφίμων - ποτών και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παρατηρείται 

σχεδόν αποκλειστικά στην ευρύτερη περιοχή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, με τάσεις 

συγκέντρωσης στις προς το σκοπό αυτό καθορισμένες περιοχές (ΒΙΠΕΘ, ΒΙΟΠΑ κλπ). 

Διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στα τρόφιμα - ποτά και στις μονάδες επεξεργασίας 

αγροτικών προϊόντων,  οι οποίες εγκαθίστανται κοντά στις α΄ ύλες – αγορές, δηλαδή στις 

ζώνες μεταποιητικών δραστηριοτήτων των Τ.Δ. Καλοχωρίου, Χαλάστρας και Κορινού. 

Ειδικότερα μία πολιτική στήριξης της μεταποιητικής αλιευτικής δραστηριότητας, σε 

μεσοπρόθεσμη προοπτική θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις ενθάρρυνσης δημιουργίας 

μεταποιητικών μονάδων οικογενειακής βάσης για μερική ή ολική μεταποίηση – 

τυποποίηση, π.χ. αποφλοίωση συσκευασία μυδιών και οστράκων της περιοχής, κλπ, με 

βασικό κριτήριο την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, έτσι ώστε η προστιθέμενη 

αξία να μένει επί τόπου.  

Στην περιοχή παρέμβασης, ο τριτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (35.96%) εργάζεται στον τριτογενή τομέα, ενώ 

το 1991, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 28,89% 

(αύξηση σχεδόν κατά 24%). Ειδικότερα, ο αριθμός των επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία 
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του Μητρώου Επιχειρήσεων της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2003, ανέρχεται σε 3.782. Η 

συντριπτική πλειοψηφία (63,46%) των επιχειρήσεων της περιοχής δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό) ενώ οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών αποτελούν το 23,22% του συνόλου των 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού (ξενοδοχεία και εστιατόρια) 

αποτελούν μόλις το 13,33% των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, ωστόσο αξίζει να 

αναφερθεί ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, είτε του κλάδου του εμπορίου (π.χ. 

εμπορικά καταστήματα, πρατήρια υγρών καύσιμων), είτε του κλάδου των υπηρεσιών (π.χ. 

ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων) ενεργούν συμπληρωματικά στην 

ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά δεν καταγράφονται σε αυτόν τον κλάδο.       

 

Το Σχέδιο του Τοπικού Προγράμματος, στην περιοχή αυτή, καθορίζει και περιγράφει 

τέσσερις βασικές τουριστικές διαδρομές με βάση τα χαρακτηριστικά των δύο αντίστοιχων 

διακριτών υποπεριοχών: 

o 1η Υποπεριοχή: περιοχή παρέμβασης του Νομού Θεσσαλονίκης και Ημαθίας 

o 2η Υποπεριοχή: περιοχή παρέμβασης του Νομού Πιερίας.  

Οι περιοχές αυτές διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (φυσικό τοπίο, οικονομικές 

δραστηριότητες, οικιστική δόμηση) και δυνατότητες ανάπτυξης και επομένως αποτελούν 

πόλο έλξης για διαφορετικές ομάδες επισκεπτών και σημειακών τουριστικών προορισμών 

με διαφορετικά θέματα.  

 

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τουριστικές διαδρομές έτσι όπως έχουν περιγραφεί στο 

Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας είναι οι ακόλουθες: 

 1η Διαδρομή: Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου – Χαλάστρα – Εκβολές Αξιού  

 2η Διαδρομή: Χαλάστρα-Κύμινα-Μάλγαρα-Αξιός-Λουδίας 

 3η Διαδρομή: Κλειδί- δυτικό ανάχωμα Λουδία-Αγ. Νικόλας-Ανατολικό Ανάχωμα 

Αλιάκμονα 

 4η Διαδρομή: Αγαθούπολη –Μεθώνη- Μακρύγιαλος-Αλυκές Κίτρους- Παραλία 

Κορινού.  

 

Η χωροθέτηση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ενίσχυση του εναλλακτικού 

τουρισμού θα γίνει κατά προτεραιότητα επί των ανωτέρω τουριστικών διαδρομών, στη 

βάση της φέρουσας ικανότητας, ιδιαίτερα των οικισμών και των ευαίσθητων 

περιβαλλοντικά περιοχών. Επιπλέον, με βάση μια ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση θα 

χωροθετηθούν συμπληρωματικές παρεμβάσεις ώστε να εμπλουτισθεί, να αναβαθμισθεί και 

να προβληθεί η τουριστική προσφορά. 
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Ακολουθεί μια πιο αναλυτική καταγραφή των τουριστικών υποδομών της περιοχής 

παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος, προκειμένου να αποτυπωθεί κατάλληλα η 

φέρουσα ικανότητα της περιοχής και όλοι εκείνοι οι κρίσιμοι παράγοντες που θα 

υποστηρίξουν την πρόταση χωροθέτησης των νέων τουριστικών υποδομών, στο πλαίσιο 

υλοποίησης των σχετικών δράσεων του Τοπικού Προγράμματος ‘’Αειφόρος Ανάπτυξη 

Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου’’ αλλά και θα δώσουν τις κατευθύνσεις λειτουργίας 

παρόμοιων επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα.  

 

Τουρισμός της περιοχής 
Ως προς τη διάρθρωση των τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης, η 

πλειοψηφία αυτών είναι κέντρα εστίασης-καφετέριες-καφενεία (81%), ενώ ο αριθμός των 

τουριστικών καταλυμάτων είναι συγκριτικά μικρότερος (13%), κυρίως στο Νομό 

Θεσσαλονίκης από αυτόν των άλλων Νομών, λόγω της φύσης του τουρισμού, καθώς η 

γειτνίαση της περιοχής με την πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

για τη διαμονή των τουριστών στα καταλύματα. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός τουριστικών 

καταλυμάτων εμφανίζεται στους Δήμους του Νομού Πιερίας καθώς η παραθαλάσσια 

περιοχή  συγκεντρώνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σημαντικό αριθμό τουριστών.  

Η δυναμικότητα και η ανάδειξη του τουρισμού στην περιοχή αποτελεί βασικό παράγοντα 

της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της, καθώς η περιοχή στο σύνολο της διαθέτει 

αξιόλογους τουριστικούς πόρους. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ο τουρισμός της περιοχής 

μελέτης συγκεντρώνεται κυρίως στις ακτές της Πιερίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια με την 

ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και γενικότερα την τάση των κατοίκων των 

αστικών κέντρων να επιλέγουν την ύπαιθρο για αναψυχή, ο τουρισμός διαχύθηκε και προς 

άλλους προορισμούς.  

Πιο αναλυτικά, ο τουρισμός στην περιοχή παρέμβασης, πριν από μερικά χρόνια αφορούσε 

αποκλειστικά στον παραθαλάσσιο τουρισμό στις ακτές της Πιερίας (Κορινό, Μεθώνη, 

Μακρύγιαλο), ωστόσο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει και επισκέψεις οργανωμένων 

ομάδων (σχολεία) στον υγρότοπο των ποταμών  Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Γαλλικού και 

της λιμνοθάλασσας της αλυκής Κίτρους και στο Κέντρο Πληροφόρησης. Επιπλέον, στα 

χωριά της περιοχής, έρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 

και της Κατερίνης, για να συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και για φαγητό 

(Καλοχώρι, Χαλάστρα, Μακρύγιαλο, Μεθώνη, Κορινό). 

Όσο αναφορά τα τουριστικά καταλύματα αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των μονάδων 

διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία, ξενώνες, νοικιαζόμενα δωμάτια) βρίσκονται κύρια στα 

παράλια της Πιερίας, όπου υφίσταται ο συμβατικός παραθαλάσσιος τουρισμός. 

Συγκεκριμένα λειτουργούν 20 ξενοδοχεία και 7 συγκροτήματα με νοικιαζόμενα δωμάτια 
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συνολικής δυναμικότητας 663 δωμάτια 1.277 κλίνες, συγκεντρωμένα τα περισσότερα στο 

Μακρύγιαλο και στον Κορινό. Επιπλέον λειτουργούν  και 2 camping’s με συνολική 

δυναμικότητα 107 θέσεις.  

Ως προς το μέγεθος των ξενοδοχείων της περιοχής παρέμβασης είναι κύρια μικρές 

μονάδες αφού το μέσο μέγεθος ανέρχεται σε 25 δωμάτια και 47 κλίνες. Ως προς την 

ποιότητα των ξενοδοχείων, στην πλειονότητα τους είναι ξενοδοχεία δυο αστέρων, δηλ. όχι 

υψηλής ποιότητας. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν όλο το χρόνο αλλά έχουν μεγάλη πληρότητα 

μόνο κατά τη θερινή τουριστική σεζόν. Τέλος, στο Τ.Δ Σίνδου λειτουργούν αρκετά  

ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από τους φοιτητές που 

σπουδάζουν στο Τεχνολογικό Επιστημονικό Ίδρυμα του Νομού Θεσσαλονίκης.  

 

 
 

Στην περιοχή παρέμβασης επίσης λειτουργεί μεγάλος αριθμός μονάδων εστίασης, στα 

οποία συμπεριλαμβάνονται εστιατόρια, ψησταριές, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, καφενεία, 

καφετέριες, πιτσαρίες. Σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται 

σε συγκεκριμένες περιοχές, παρατηρείται μια σποραδική χωροθέτηση των μονάδων 

εστίασης που οφείλεται αρχικά στο μεγαλύτερο αριθμό των συγκεκριμένων μονάδων από 

αυτό των ξενοδοχείων, αλλά και από το είδος του τουρισμού που είναι ανεπτυγμένος 

(τουρισμός του σαββατοκύριακου) στην περιοχή παρέμβασης λόγω της γειτνίασης της 

περιοχής με τον πόλη της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται όμως ότι παρά τη λειτουργία 

μεγάλου αριθμού μονάδων εστίασης, λίγες σε ότι αφορά τη θέση που βρίσκονται, τη 
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διαμόρφωση του χώρου, τον εξοπλισμό, το service και το μενού ικανοποιούν τους 

επισκέπτες και μπορούν να προσελκύσουν ξένους στην περιοχή.  

Επίσης στην περιοχή λειτουργεί μεγάλος αριθμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου που 

καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών. Ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά καταστήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό όπως τα Γραφεία ενοικίασης 

αυτοκινήτων και Ταξιδιωτικά Γραφεία, υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός στην περιοχή, 

κύρια στα Τοπικά Διαμερίσματα που έχουν ανεπτυγμένο παραθαλάσσιο τουρισμό ή είναι 

τοπικά κέντρα ανάπτυξης ή ανήκουν στη Βιομηχανική Περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

οργανωμένη υποδομή και σύνδεση με τον εναλλακτικό τουρισμό. Ειδικότερα, στην περιοχή 

λειτουργούν 4 γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων εκ των οποίων τα 2 χωροθετούνται στο 

Δήμο Μεθώνης, και τα υπόλοιπα στους Δήμους Χαλάστρας και Εχεδώρου. Τέλος, από τα 7 

ταξιδιωτικά γραφεία που λειτουργούν στο σύνολο της περιοχής, τα 3 βρίσκονται στο Δήμο 

Κορινού ενώ 2 στο Δήμο Εχεδώρου. 

 

 

3.2 Φέρουσα ικανότητα περιοχής παρέμβασης 
Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως μια αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή με 

περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με κύρια 

χαρακτηριστικά: 

 τη συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος. 

 την κατά περίπτωση σημειακή ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 την περιορισμένη αξιοποίηση πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισμό. 

 τη δυνατότητα μεγαλύτερης διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τουριστικού 

προϊόντος σε σύγκριση με τις ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. 

 την ύπαρξη ή προγραμματιζόμενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδομών.  

 

Η ανάγκη συνδυασμού της φέρουσας ικανότητας με εκείνη του βιώσιμου τουρισμού (π.χ. 

οικοτουρισμός, αγροτουρισμός) στην περιοχή παρέμβασης είναι μεγάλη. Αν και οι δύο 

έννοιες (βιώσιμος τουρισμός – φέρουσα ικανότητα), έχουν ενσωματωμένες τις ίδιες τρεις 

διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική), ο ρόλος τους διαφέρει, καθώς η 

φέρουσα ικανότητα καλείται να θέσει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια της τουριστικής 

δραστηριότητας, ενώ ο βιώσιμος τουρισμός να βελτιώσει τις αποδόσεις της τουριστικής 

δραστηριότητας. Η χρήση της φέρουσας ικανότητας, ως βασική τεχνική για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση λήψης 
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αποφάσεων και υλοποίησης των κατάλληλων δράσεων για μια βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη.  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και πρώτιστα η ανάγκη για χρησιμοποίηση της 

φέρουσας ικανότητας στην ποσοτικοποίηση των κριτηρίων και στον προσδιορισμό των 

ορίων ήταν μεγάλη, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για τη χρησιμοποίηση της 

ως εργαλείο διαχείρισης. Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την κατεύθυνση ήταν:  

- Η αδυναμία αντικειμενικού προσδιορισμού  

- Η αδυναμία ελέγχου του αριθμού των επισκεπτών  

- Η δυσκολία εφαρμογής των ορίων που τίθενται. 

 

Όσον αφορά την περιοχή παρέμβασης, οι φυσικοί πόροι που προσφέρονται αυξάνουν τις 

δυνατότητες αξιοποίησης τους μέσα από ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού. Ειδικότερα, η 

παρουσία των ευαίσθητων περιοχών του Δέλτα του Αξιού, καθώς και πλήθος ελκυστικών 

σημείων για τους επισκέπτες, όπως η παραθαλάσσια περιοχή της Πιερίας, μεγεθύνουν 

αισθητά τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού.  

Οι «ήπιες» μορφές τουρισμού, μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτοτελείς για τη δημιουργία 

τουριστικού ρεύματος ή ακόμη και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε «κλασσικές» 

μορφές για την προσέλευση περισσοτέρων επισκεπτών και τη συγκράτηση τους στην 

περιοχή για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι 

αν και το τουριστικό προϊόν θα συμβάλλει στην γενικότερη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής (π.χ. καταπολέμηση της εσωτερικής μετανάστευσης, αύξηση του εισοδήματος 

των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας, αύξηση του αριθμού των υποδομών), ελλοχεύει 

κινδύνους για υποβάθμιση των φυσικών παραμέτρων και των ιδιαίτερων στοιχείων της 

περιοχής (φυσικοί – πολιτιστικοί πόροι). 

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από ένα 

αξιόλογο σύνολο φυσικών, αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών πόρων, αρμονικά 

συνδυασμένων μεταξύ τους, οι οποίοι και δημιουργούν μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Οι 

συγκεκριμένοι πόροι, γνωστοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχουν ήδη αρχίσει να 

προσελκύουν ένα αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι έχουν διάθεση για ανεξαρτησία 

(μετακίνηση με δικά τους μέσα μεταφοράς), επιθυμούν μία άμεση σχέση με τους κατοίκους 

της περιοχής, αλλά και χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένα πνευματικά – περιβαλλοντικά 

ενδιαφέροντα. Η διατήρηση των πόρων, καθώς και των ήδη υφιστάμενων ή προτεινόμενων 

υποδομών (π.χ. μονοπάτια, παρατηρητήρια, πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος) 

αποτελούν τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στην περιοχή.  
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Η διεύρυνση της έννοιας «φέρουσα ικανότητα», πέρα από την περιβαλλοντική της 

διάσταση, την φέρνει εγγύτερα προς την έννοια «βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», στην 

οποία υπάρχουν ενσωματωμένες οι αρχές της περιβαλλοντικής διατήρησης, η κοινωνική 

ευημερία και η οικονομική αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η βασικότερη διαφορά που 

εντοπίζεται μεταξύ αυτών οφείλεται στο γεγονός ότι ο βιώσιμος τουρισμός δεν προσδιορίζει 

τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά αντιθέτως στοχεύει σε μία συνεχή 

προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

Συνειδητοποιώντας, λοιπόν, την ανάγκη για προσδιορισμό των επιθυμητών ορίων 

τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης, κρίνεται απαραίτητη η ποσοτικοποίηση των 

κριτηρίων και ο υπολογισμός ενός συγκεκριμένου αριθμού επισκεπτών (φέρουσα 

ικανότητα).  

Όσον αφορά τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας επισκεπτών στην περιοχή 

παρέμβασης του Προγράμματος Αλιείας, δύναται να προκύψουν σημαντικά πρακτικά 

προβλήματα, όπως:  

1. Αδυναμία ελέγχου του αριθμού επισκεπτών  

2. Αδυναμία μέτρησης των επιπτώσεων (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)  

3. Αδυναμία προσδιορισμού της χωρικής κλίμακας, στην οποία θα γίνει η ανάλυση 

και κατά συνέπεια ο σχεδιασμός και η διαχείριση  

4. Αδυναμία αντικειμενικού προσδιορισμού  

5. Δυσκολία στην εφαρμογή των ορίων που τίθενται. 

 

Ως εργαλείο διαχείρισης, η φέρουσα ικανότητα παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες, καθώς δεν 

υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένα και αντικειμενικά ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια και όρια. Η 

δυσκολία έγκειται κυρίως στον προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού επισκεπτών και του 

επιτρεπτού ορίου αλλοίωσης της περιοχής υποδοχής, που έχουν επίπτωση τόσο στην 

εμπειρία του επισκέπτη όσο και στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Για το λόγο αυτό, 

αξίζει να σημειωθεί, ότι σήμερα γίνεται προσπάθεια εγκατάλειψης της έννοιας προς χάριν 

άλλων σχετικών εννοιών όπως είναι οι εξής:  

 Όρια Ανεκτής Αλλαγής (LAC – Limits of Acceptable Change)  

 Διαχείριση των επιπτώσεων της τουριστικής κίνησης (VIM – Visitor Impact 

Management). 

 

Η σύγχρονη τάση και έρευνα, στον τομέα του τουρισμού, έχει στραφεί στην έννοια του 

βιώσιμου τουρισμού, ως απάντηση στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από τις 

συμβατικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Στην παρούσα εμπειρογνωμοσύνη, γίνεται μία 

προσπάθεια συνδυασμού των δύο εννοιών (φέρουσα ικανότητα – βιώσιμος τουρισμός), για 
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την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των προβλημάτων που προκύπτουν από την 

προσπάθεια προσδιορισμού της φέρουσας ικανότητας των επισκεπτών στην περιοχή 

παρέμβασης. Προτείνεται, δηλαδή, ο υπολογισμός τριών διαφορετικών επιπέδων 

φέρουσας ικανότητας (Πηγή: IUCN). Πιο συγκεκριμένα:  

 Φυσική Φέρουσα Ικανότητα (Physical Carrying Capacity – PCC)  

 Πραγματική Φέρουσα Ικανότητα (Real Carrying Capacity - RCC)  

 Αποτελεσματική Φέρουσα Ικανότητα (Effective Carrying Capacity – ECC)  

 

Για καθεμία από τις παραπάνω τρεις μορφές της Φέρουσας Ικανότητας ισχύουν τα εξής:  

Η Φυσική Φέρουσα Ικανότητα, ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που μπορεί να 

φιλοξενήσει ένας συγκεκριμένος χώρος, μία συγκεκριμένη στιγμή. Η μορφή αυτή της 

Φέρουσας Ικανότητας μπορεί εκφραστεί βάσει του ακόλουθου τύπου: 

Φυσική Φέρουσα Ικανότητα - Physical Carrying Capacity – PCC 

 

PCC = A x V / a x Rf 
 

όπου: Α = Διαθέσιμος χώρος για χρήση των επισκεπτών  

V / a = ένας επισκέπτης ανά m2  

Rf (rotation factor) = ο αριθμός επισκεπτών ανά ημέρα  

Rf (rotation factor) = ανοιχτή περίοδος / μέσο χρόνο επίσκεψης 

 

Η Πραγματική Φέρουσα Ικανότητα, ορίζεται ως ο μέγιστος επιτρεπτός (ανεκτός) αριθμός 

επισκεπτών σε μία περιοχή, όταν οι παράμετροι (π.χ. φυσικές, οικολογικές, κοινωνικές 

κλπ.) που προέρχονται από τα χαρακτηριστικά της περιοχής έχουν χρησιμοποιηθεί στη 

Φυσική Φέρουσα Ικανότητα.  

Πραγματική Φέρουσα Ικανότητα (Real Carrying Capacity - RCC)  

Η Πραγματική Φέρουσα Ικανότητα, εκφράζεται βάσει του τύπου: 

 

RCC = PCC – Cf1 – Cf2 - … Cfn 
 
Όπου Cf  = παράμετροι και Cf = M1/M2 (M1 = Περιορισμένης σημασίας μεταβλητή και Μ2 

= συνολική σπουδαιότητα μεταβλητής) 

 

Η Αποτελεσματική Φέρουσα Ικανότητα, ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που 

μπορεί να φιλοξενήσει μία περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη Διαχειριστική Ικανότητα 

Αποτελεσματική Φέρουσα Ικανότητα (Effective Carrying Capacity – ECC)  
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(Management Capacity - MC). Διευκρινίζεται, ότι η Διαχειριστική Ικανότητα, ορίζεται ως η 

διασφάλιση του συνόλου των συνθηκών / παραμέτρων μιας προστατευόμενης περιοχής 

προκειμένου να επιτελέσει τις λειτουργίες της. Ισχύει:  

 

ECC = RCC x MC 
 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας αποτελεί μια περιοχή που 

συνδυάζει το υδάτινο στοιχείο (περιοχή Δέλτα Αξιού, παραθαλάσσια περιοχή Πιερίας) με τα 

έντονα φυσικά χαρακτηριστικά. Ο συνδυασμός της αρχιτεκτονικής του τοπίου και της 

υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας αποτελούν τα κύρια αίτια επισκεψιμότητας. 

Αναφέρεται, ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι μεγάλος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο Μαρτίου – Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Δέλτα. Ωστόσο, η 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παρατηρείται στην παράκτια περιοχή της Πιερίας κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες.  

Ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή πρόκειται 

να ακολουθήσει την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων, όπως αυτή αναλύθηκε ανωτέρω. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αριθμητική προσέγγιση είναι αδύνατη στην παρούσα περίπτωση. 

Απαιτείται, λοιπόν, η υλοποίηση σχεδίου επιστημονικής παρακολούθησης / καταγραφής 

(monitoring) του αριθμού των επισκεπτών, καθώς και των επιπτώσεων τους στο φυσικό, 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα δράση πρέπει να υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο μιας ειδικότερης προσπάθειας συνδυασμού της ορθής ποσοτικοποίησης των 

κριτηρίων και της ανάγκης για προστασία / διατήρηση της φύσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να 

διερευνηθούν για την τελική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης 

στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας και την εφαρμογή ενός 

ήπιου μοντέλου τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέμβασης, είναι:  

• Ο αριθμός των επισκεπτών σε ημερήσια βάση  

• Τα σημεία συγκέντρωσης / κορεσμού  

• Η περίοδος επίσκεψης στην περιοχή και η διάρκεια παραμονής τους  

• Η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των επισκεπτών 

• Η σύνθεση των ομάδων επισκεπτών 

• Ο χαρακτήρας των ομάδων επισκεπτών (π.χ. οργανωμένες ομάδες, απλοί 

επισκέπτες κλπ). 

 

Στην 1η υποπεριοχή εφαρμογής, η τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Έτσι η 

υφιστάμενη τουριστική υποδομή και ο αριθμός των επισκεπτών εκτιμάται ότι δεν έχουν 



Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των οικισμών και των ευαίσθητων 
οικολογικά περιοχών, καθώς και προσδιορισμός των αναγκαίων προϋποθέσεων και ειδικών ενεργειών για την τουριστική 

αξιοποίηση συγκεκριμένων σημείων προτεραιότητας στην παράκτια ζώνη της περιοχής παρέμβασης 

32 
 

φτάσει σε τέτοια επίπεδα μαζικότητας ώστε να έχουν παρατηρηθεί προβλήματα 

υπερσυγκέντρωσης. Επιπλέον ακόμα και στην ευαίσθητη και προστατευόμενη 

περιβαλλοντικά περιοχή δεν έχουν παρατηρηθεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που 

να σχετίζονται με τον τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του Φορέα 

Διαχείρισης, το έτος 2007 επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή 1.061 άτομα και το 

έτος 2008 (μέχρι τον Νοέμβριο) 3.029 άτομα.   

Στα πλαίσια αυτά η φέρουσα ικανότητα στην 1η υποπεριοχή δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 

όριο ούτε καν σημειακά σε σημεία-πόλους έλξης επισκεπτών που είναι αυστηρά 

προστατευόμενες περιοχές, γιατί σε επίπεδο υποδομών δεν επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο 

να γίνουν επενδύσεις, και σε επίπεδο ορίου επισκεπτών είναι πολύ μεγάλη η περιοχή και 

πολύ μικρός ο αριθμός των επισκεπτών, οπότε δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Ο 

δείκτης που επιλέγεται για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας στις προστατευόμενες 

περιοχές, είναι ο αριθμός επισκεπτών ανά ημέρα, και από τα στοιχεία του Φορέα 

Διαχείρισης φαίνεται ότι αυτός είναι πολύ μικρότερος από τη φέρουσα ικανότητα της 

περιοχής.  Εξάλλου οι επισκέπτες αυτοί είναι κύρια οργανωμένες ομάδες που πάνε στην 

περιοχή όλες τις ημέρες και τις εποχές του χρόνου και οι δραστηριότητες τους 

(οικοτουρισμός) δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. 

Στη 2η υποπεριοχή, όπου είναι αναπτυγμένος ο παραθαλάσσιος τουρισμός (Κορινός, 

Μακρύγιαλος, Μεθώνη, Νέα Αγαθούπολη, Πύδνα) και σημειώνεται σχετικά μεγάλη 

συγκέντρωση επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες οι δείκτες που επιλέγονται για την 

εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας στην προκειμένη περίπτωση είναι: 

1. Ο αριθμός μόνιμων κατοίκων ανά επισκέπτες. 

2. Ο αριθμός κλινών ανά μόνιμο κάτοικο. 

Οι δείκτες αυτοί αφορούν στην ανοχή του τοπικού πληθυσμού και ως εκ τούτου τα όριά του 

είναι σχετικά περιορισμένα. Για τους προαναφερόμενους δείκτες δεν υπάρχουν standards 

που να είναι ευρέως αποδεκτά, για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Καθώς όμως στην 

περιοχή αποδεχόμαστε την ανάπτυξη του παραθαλάσσιου τουρισμού αποδεχόμαστε 

καταρχήν τα standards  του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την εντατική 

τουριστική ανάπτυξη (1 κάτοικος ανά 1,4 επισκέπτες) και προτείνουμε, στη δική μας 

περίπτωση, ο δείκτης αυτός να λάβει την τιμή 1 κάτοικος ανά 0,7 επισκέπτες.  

Σημειώνεται ότι ως μόνιμους κατοίκους υπολογίζουμε τον πληθυσμό που αναφέρεται στα 

αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού της ΕΣΥΕ, υποθέτοντας ότι ο πληθυσμός αυτός 

αντιστοιχεί στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, την περίοδο αιχμής. Ως επισκέπτες 

υπολογίζουμε αυτούς που έρχονται και διανυκτερεύουν (στοιχεία για τον αριθμό των 

επισκεπτών που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και των ατόμων που έρχονται στην περιοχή 
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για φαγητό δεν υπάρχουν). Δυστυχώς τα στοιχεία αυτά δεν μας δίνουν ακριβή εικόνα γιατί 

αναφέρονται μόνο στα ξενοδοχειακά καταλύματα που αποτελούν τμήμα των συνολικών 

καταλυμάτων της περιοχής, αλλά και γιατί αναφέρονται στο σύνολο των Δήμων και όχι στα 

Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δεχόμενοι ότι  οι επισκέπτες είναι κύρια τους καλοκαιρινούς μήνες (15 Ιουνίου έως τέλος 

Αυγούστου, 75 ημέρες), ανάγουμε το συνολικό ετήσιο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ημέρα. 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές  ο πληθυσμός της περιοχής, ο αριθμός των 

επισκεπτών της, ο δείκτης επισκέπτες ανά κάτοικο καθώς και η φέρουσα ικανότητα 

φαίνονται στον πίνακα 1.  

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού είναι του 2001 και των 

διανυκτερεύσεων του 2005. 

 

Πίνακας 1: Υπάρχουσα κατάσταση και Φέρουσα ικανότητα στην περιοχή εφαρμογής του 
Προγράμματος. 

Δήμος ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 2001 
– πραγματικός 

πληθυσμός) 
1 

Επισκέπτες/  
(αριθμός) 

 
 

2 

Επισκέπτες/ 
/ημέρα 

 
 

3=2/75 

 (Επισκέπτη/ 
/ ημέρα)/ 

/Πληθυσμός 
 

4=3/1 

Φέρουσα 
Ικανότητα 

 
 

5=1Χ0,7 
ΚΟΡΙΝΟΥ        4.097 23.747 316 0,08 2.868 

ΜΕΘΩΝΗΣ 3.315 21.907 292 0,09 2.320 

ΠΥΔΝΑΣ 1.556 839 11 0,007 1.089 

Σύνολο 8.968 46.493 620 0,07 6.277 

ΠΗΓΗ : Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 
 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση στο σύνολο 

της υποπεριοχής υπολείπεται σημαντικά της φέρουσας ικανότητας (είναι υποδεκαπλάσια). 

Ως εκ τούτου η επισκεψιμότητα της περιοχής μπορεί να αυξηθεί. 

Σε ότι αφορά τη φέρουσα ικανότητα της υποδομής διανυκτέρευσης, στη 2η υποπεριοχή,  

στα παράλια της Πιερίας, όπου υφίσταται ο συμβατικός παραθαλάσσιος τουρισμός 

λειτουργούν 20 ξενοδοχεία και 7 συγκροτήματα με νοικιαζόμενα δωμάτια συνολικής 

δυναμικότητας 663 δωμάτια και 1.277 κλίνες, συγκεντρωμένα τα περισσότερα στο 

Μακρύγιαλο και στον Κορινό. Επιπλέον λειτουργούν  και 2 camping’s με συνολική 

δυναμικότητα 107 θέσεις.  
Ως προς το μέγεθος των ξενοδοχείων της περιοχής παρέμβασης είναι κύρια μικρές 

μονάδες αφού το μέσο μέγεθος ανέρχεται σε 25 δωμάτια και 47 κλίνες. Τα ξενοδοχεία 
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λειτουργούν όλο το χρόνο αλλά έχουν μεγάλη πληρότητα μόνο κατά τη θερινή τουριστική 

σεζόν. 

Η αναλογία αριθμός κλινών ανά μόνιμο κάτοικο, για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, 

είναι ιδιαίτερα μικρή (0,17 συμπεριλαμβανομένου και των camping’s  και υπολογιζόμενο ότι 

μια θέση αντιστοιχεί σε 2 κλίνες) αν δεχθούμε ότι το standard του δείκτη αυτού είναι 0,5 

κλίνες ανά κάτοικο. Επομένως υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των κλινών. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα των υφιστάμενων καταλυμάτων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους είναι χαμηλή, στην πλειονότητα τους τα ξενοδοχεία είναι 

δυο αστέρων, και επομένως υπάρχει αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 

υφιστάμενων καταλυμάτων. 

Η υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, με βάση τους 

προαναφερόμενους δείκτες, δείχνει ότι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής επιτρέπει την 

ανάπτυξη υποδομών που θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα της . Έτσι εκτιμάται ότι δεν 

πρέπει να μπουν περιορισμοί στην δημιουργία νέων επενδύσεων, αλλά να δοθεί 

προτεραιότητα σε επενδύσεις και δράσεις που θα συμβάλλουν στη διεύρυνση της 

επισκεψιμότητας της περιοχής, σε ότι αφορά το χρόνο και τις ομάδες επισκεπτών.  

Όμως για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη δεν επαρκεί μόνο ο σχεδιασμός με βάση τη 

φέρουσα ικανότητα. Επιβάλλεται και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της με ένα 

αξιόπιστο σύστημα δεικτών, κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν τοπικοί (διοικητικοί) μηχανισμοί 

παρακολούθησης των δεικτών (κρίσιμων στοιχείων) και να συνδεθούν με τους 

μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η λειτουργία φορέα 

διαχείρισης του τουρισμού που θα ασχολείται και με την παρακολούθηση της ροής των 

επισκεπτών στο χρόνο και το χώρο, τη γνώση του τύπου των επισκεπτών, των 

προτιμήσεων τους, κλπ. 
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

4.1 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια – Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτών Πόλεων  

Βασικός παράγοντας για την αναβάθμιση των οικισμών και γενικότερα τη βελτίωση του 

εξωαστικού χώρου, αποτελεί η ολοκληρωμένη πολεοδόμηση των οικισμών και η σταδιακή 

εφαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων. Στις περισσότερες ελληνικές πόλεις δεν 

λειτούργησε στο σύνολο του αποτελεσματικά το προτεινόμενο και εφαρμοζόμενο από την 

Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης μοντέλο πολεοδομικού σχεδιασμού. Η 

εκπόνηση και θεσμοθέτηση ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ εντός, αλλά και εκτός των διοικητικών ορίων 

των «καποδιστριακών» δήμων είναι αναγκαία ώστε να προωθηθεί ο ολοκληρωμένος 

χωρικός σχεδιασμός μιας σημαντικής περιοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 

ιδιαίτερα φυσικό-γεωγραφικά και άνθρωπο-γεωγραφικά χαρακτηριστικά.  

Στο πλαίσιο της ισχύουσας οικιστικής νομοθεσίας (Ν. 2508/13-6-1997) και της υφιστάμενης 

διοικητικής διάρθρωσης του Σχεδίου «Ι. Καποδίστρια» κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση 

ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης, 

τα οποία πλέον θα περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό και τους υπόλοιπους οικισμούς, καθώς 

επίσης και τον εξωαστικό χώρο των Δήμων. Τα ενιαία αυτά σχέδια συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην εξασφάλιση των μελλοντικών αναγκών οικιστικής ανάπτυξης, των αναγκών σε τεχνική 

και κοινωνική υποδομή, καθώς και στον περιορισμό των επιπτώσεων της οικιστικής 

ανάπτυξης στο περιβάλλον.  

Επιπλέον, μέσω των μελετών αυτών γίνεται μια γενική εκτίμηση των αναγκών των 

οικισμών καθώς προκύπτει πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης και ανάπτυξη ή 

αναμόρφωσης των ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με τις 

προκύπτουσες ανάγκες (χρήσεις γης, πολεοδομικά κέντρα, κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, 

πυκνότητα και μέσος Σ.Δ. κ.λπ.). Το φυσικό αντικείμενο των μελετών Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από την με αριθμ. 9572/1845/6-4-00 (ΦΕΚ 209Δ’/7-4-00) 

Aπόφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων κλπ.» και ειδικότερα: 

 

Α' ΣΤΑΔΙΟ: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την Ανάλυση-Διάγνωση-Προοπτικές της 

περιοχής μελέτης, όπου συντάσσονται τα αναφερόμενα από τις προδιαγραφές κείμενο και 

Χάρτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξειδίκευση των στόχων ολοκληρωμένης ανάπτυξης 
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και οργάνωσης της χωρικής ενότητας, καθώς και στην εξειδίκευση των προτύπων και 

σταθεροτύπων χωρικής οργάνωσης σε σχέση με τη αειφόρο ανάπτυξη του συστήματος 

των οικισμών και του ευρύτερου αγροτικού χώρου.  

 

Β' ΣΤΑΔΙΟ: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την πρόταση όπου συντάσσονται τα 

αναφερόμενα από τις προδιαγραφές κείμενο και Χάρτες. Το στάδιο αυτό υποδιαιρείται σε 2 

υποστάδια, ως εξής 

• Στάδιο Β1 όπου συντάσσεται η πρόταση και  

• Στάδιο Β2, όπου συντάσσεται η οριστική πρόταση του ΓΠΣ, όπως αυτή 

διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες. 

 

Τα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των Δήμων και αποτελούν το 

κυριότερο εργαλείο για τη μελλοντική οικιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής με βάση 

των απαιτούμενο μακροχρόνιο και μεσοπρόθεσμο πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Η εκπόνηση και θεσμοθέτηση των παραπάνω μελετών αναμένεται να συμβάλλει στη 

γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, στη βελτίωση του επιπέδου ζωής γι’ αυτούς που 

ζουν και εργάζονται μέσα στα όρια του Δήμου, στην αναβάθμιση του ρόλου των 

μικρότερων οικισμών, στην ορθολογική πολεοδόμηση και οργάνωση των χρήσεων γης, 

στην όσο το δυνατό πιο ικανοποιητική προσέγγιση και αντιμετώπιση των αναγκών των 

κατοίκων, στην πιο ενδεδειγμένη οργάνωση των περιοχών κατοικίας με την πρόβλεψη των 

απαραίτητων εξυπηρετήσεων των κατοίκων, στην εκτέλεση προγραμμάτων οργανωμένης 

οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και στον περιορισμό των επιπτώσεων της αστικής ανάπτυξης 

στο περιβάλλον. 

Στην περιοχή παρέμβασης έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια σχεδιασμού του 

χώρου από τους περισσότερους Δήμους, η οποία ωστόσο διενεργείται απρογραμμάτιστα, 

χωρίς ενιαίο τρόπο και με αργούς ρυθμούς. Μέχρι σήμερα, από τη δημοσίευση του Ν. 

2508/97 και 10 χρόνια μετά από την έγκριση των προδιαγραφών, η εικόνα του σχεδιασμού 

του χώρου στο Νομό Θεσσαλονίκης, στο επίπεδο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, δείχνει ότι 

προκηρύχτηκαν περίπου το μισό των μελετών, και από αυτές έχουν ανατεθεί λίγο πάνω 

από το μισό. Μετά από βιβλιογραφική έρευνα στο τομέα αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

εθνικό επίπεδο οι περισσότερες μελέτες έχουν προκηρυχτεί στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας (50 μελέτες σε σύνολο 134 ΟΤΑ που καλύπτουν το 48,1% της επιφάνειας της 

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).  

Ειδικότερα, για την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας σε συνεργασία 

με τη ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγινε μια προσπάθεια αποτύπωσης 
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του χρονικού σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές μελέτες, στους Δήμους στους 

οποίους εκπονούνται.  

 

Πίνακας 2: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης των Δήμων της περιοχής παρέμβασης 

Ο.Τ.Α. ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δήμος Αξιού 2004 Γ.Π.Σ 
(Ανάθεση) 

"Μελέτη ΓΠΣ του 
Δήμου Αξιού" 

Έχει ολοκληρωθεί η Α΄ και η 
Β1 φάση η οποία και έχει 

εγκριθεί 

Δήμος 
Εχεδώρου 2004 

ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                         

Γ.Π.Σ. 
(Ανάθεση) 

"ΓΠΣ Δήμου 
Εχεδώρου" 

Έχει ολοκληρωθεί η Α΄ και  Β1 
φάση 

Δήμος 
Χαλάστρας 2004 Γ.Π.Σ 

(Ανάθεση) 
"Μελέτη ΓΠΣ του 

Δήμου Χαλάστρας" 
Έχει ολοκληρωθεί το Γ.Π.Σ. – 

Αναμένεται η έγκριση του 

Δήμος Κορινού - - - - 

Δήμος 
Μεθώνης - - - - 

Δήμος Πύδνας - - - - 

Δήμος Πλατέως 

2004 Γ.Π.Σ 
(Ανάθεση) 

"Ανάληψη 
εκπόνησης του ΓΠΣ 

του Δήμου 
Πλατέος" 

Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί 
η Α’ και η Β1 φάση 

2004 
Πράξη 

Εφαρμογής 
(Ανάθεση) 

"Σύνταξη Πράξης 
Εφαρμογής για την 

εφαρμογή της 
Πολεοδομικής 
Μελέτης του 

οικισμού Πλατέος" 

 

 Πηγή : Γραφείο Χωροταξικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΕΕ) – ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Από τον παραπάνω πίνακα επισημάνεται ότι σημαντικός αριθμός Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τις 5 ανωτέρω μελέτες μόνο το Γ.Π.Σ. του Δήμου Χαλάστρας έχει 

ολοκληρωθεί και εγκριθεί ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της Β2 φάσης των ΓΠΣ των 

Δήμων Αξιού και Πλατέως. Ωστόσο στους περισσότερους Δήμους παρατηρείται μια 

χρονική υστέρηση στην πορεία εξέλιξης των μελετών καθώς προέκυψαν προβλήματα με 

τις προβλεπόμενες επεκτάσεις των Δήμων τις οποίες δεν γνωμοδότησε θετικά το 

ΥΠΕΧΩΔΕ. Τέλος, όπως φαίνεται και από τον ανωτέρω πίνακα, σε τρεις Δήμους της 
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περιοχής παρέμβασης δεν έχει ανατεθεί καμία μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του 

χώρου.  

 

4.2 Χρήσεις, δραστηριότητες και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης 
της προστατευόμενης περιοχής 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος ‘’Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής 

Θερμαϊκού Κόλπου’’ περιλαμβάνει την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Αξιού, η 

οποία και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής παρέμβασης, και άρα η 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της και των περιορισμών που προκύπτουν από 

τις ειδικές διατάξεις που την πλαισιώνουν κρίνεται αναγκαία.  

 

Δέλτα Αξιού, Εκβολή Λουδία, Δέλτα Αλιάκμονα 

Έκταση Η περιοχή Ραμσάρ έχει έκταση 118.080 στρέμματα 

Είδη -οικότοποι  
3 Οικότοποι Προτεραιότητας βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
• 1150* : Λιμνοθάλασσες 
• 2130*:Σταθερές θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες)  
• 6220*: Ψευδοστέππα με αγροστώδη και ετήσιες πόες (Thero – 

Brachypodietea) – Αλυκή Κίτρους  
• 210 πτηνά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.  
• Στην περιοχή εμφανίζονται συστηματικά πολύ σπάνια πουλιά της 

Ελλάδας. 
Απειλές • Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, με επακόλουθη μείωση της παροχής 

των ποταμών, εξαιτίας απόληψης νερού για άρδευση.  
• Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων.  
• Μείωση της υγροτοπικής έκτασης, λόγω επέκτασης των καλλιεργειών και 

των παράνομων κατασκευών.  
• Αλλαγές στη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων (υποβάθμιση θινών και 

των παρόχθιων δασών), λόγω αλλαγών χρήσεων γης (βόσκηση, 
επέκτασης καλλιεργειών και υδατοκαλλιεργειών).  

• Αμμοληψίες (με επακόλουθη μεταβολή της κοίτης).  
• Αστική επέκταση και παράνομη και αυθαίρετη δόμηση. 
• Απορρίψεις στερεών αποβλήτων.  
• Απορροές φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και βιομηχανικών αποβλήτων.  
• Εκροή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Θεσσαλονίκης στο 

Δέλτα του Αξιού.  
• Λαθροθηρία.  

Καθεστώς 
Προστασίας 

• Υγρότοπος Ραμσάρ Διεθνούς Σημασίας. Στις 04-07-1990 περιλήφθηκε 
στον Κατάλογο του Μοντρέ.  

• ΖΕΠ (79/409/ΕΟΚ): GR1220010 Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – 
Αλυκή Κίτρους.  

• ΤΚΣ (92/43/ΕΟΚ): GR1220002 Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – 
Ευρύτερη Περιοχή - Αξιούπολη  

• ΙΒΑ: GR028 Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα  
• Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα: Δημοσιοποιήθηκε 

δεύτερο Σχέδιο ΚΥΑ (01-12-08), το οποίο έχει υπογραφεί από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. 

Φορέας 
Διαχείρισης 

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, ΚΥΑ 125191/364 
(ΦΕΚ 126/Β/7-2-03) 
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Επιστημονική 
Παρακολούθηση 

• Παρακολούθηση υδρόβιων πουλιών (ΕΟΕ)  
• Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, οικοτόπων, απειλών (2006-08) (ΦΔ) 

Κατάσταση 
Διαχείρισης 

• Δεν υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης. 
• Το 2008 ξεκίνησε από τον ΦΔ η πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου Adaptive 

Management–Open Standards for Practice in Conservation. 
(«Recommended strategic plan to maintain favourable conservation status 
of the Natura 2000 areas in the Axios Delta (2009-2013)», Vareltzidou, S. 
and Strixner, L. (2008), Axios Loudias Aliakmonas Estuaries Management 
Authority, Thessaloniki, Greece). 

• Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα στην 
Αγαθούπολη. Λειτουργεί από τον Φορέα Διαχείρισης 

• Δράσεις επόπτευσης φύλαξης από τον Φορέα Διαχείρισης 
   

Η εκτενής περιοχή του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα διατηρεί σημαντικό φυσικό πλούτο 

παρά τις σημαντικές πιέσεις που υφίσταται. Ωστόσο, η εγγύτητα με την πόλη της 

Θεσσαλονίκης δημιουργεί αυξανόμενα προβλήματα. Απειλές, με κυριότερες την αστική 

επέκταση, την αλλαγή των χρήσεων γης και την απόρριψη στερεών και εκροή άλλων 

αποβλήτων, οδηγούν στη σταδιακή υποβάθμιση της. Η αντιμετώπιση των απειλών απαιτεί 

τη συστηματική παρακολούθηση και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Δέλτα, στοιχεία που 

απουσιάζουν παρά το γεγονός ότι πολλές από τις λειτουργίες (ύδρευση, άρδευση, κτλ) που 

προσφέρει ο υγρότοπος είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή της συμπρωτεύουσας. 
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Πίνακας 3: Δέλτα Αξιού - Χρήσεις γης – Δραστηριότητες & Περιορισμοί με βάση την ΚΥΑ 12966/09  

Χρήσεις γης – Δραστηριότητες   
Δέλτα Αξιού 

Τύπος προστατευόμενης 
Ζώνης 

Περιορισμοί - Αδειοδοτήσεις 
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Επιστημονική έρευνα του οικοσυστήματος χ χ χ χ χ χ Σύμφωνη γνώμη Φορέα Διαχείρισης 
Διαχειριστικές δράσεις, εκτέλεση έργων και εργασιών που 
αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση των 
χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος 

χ χ χ χ χ χ Εκπόνηση Μελέτης Τεκμηρίωσης – Υποβάλλεται στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από σύμφωνη γνώμη ΦΔ 

Επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρατήρηση της 
φύσης, αναψυχή, θαλάσσια λουτρά, διάπλους των ποταμών με πλωτά 
σκάφη, συντήρηση και βελτίωση της απαραίτητης υποδομής 

χ χ χ  χ χ Έγκριση από Φορέα Διαχείρισης – Μελέτη Εφαρμογής για τον 
καθορισμό των σχετικών περιορισμών.  

Επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρατήρηση της 
φύσης, αναψυχή, θαλάσσια λουτρά, διάπλους των ποταμών με πλωτά 
σκάφη, συντήρηση και βελτίωση της απαραίτητης υποδομής. 
Κατασκευή νέων ελαφριάς υποδομής (μη μόνιμων εκτός της Β6) όπως 
στέγαστρα παρατηρητήρια, υποδομές εστίασης, ποδηλατοδρόμοι 

   χ   

Έγκριση από Φορέα Διαχείρισης – Μελέτη Εφαρμογής για τον 
καθορισμό των σχετικών περιορισμών. Επιτρέπεται στη ζώνη Β6 
του Καλοχωρίου η κατασκευή περιφερειακής ζώνης αστικού 
πρασίνου και υπαίθριας άθλησης >= 70 μέτρων 

Βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων χ χ χ χ χ χ Ειδική Διαχειριστική Μελέτη με μέριμνα του ΦΔ – Θεωρείται από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Θαλάσσια επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, κίνηση των 
αλιευτικών σκαφών  χ χ χ    Ισχύουσα Νομοθεσία 

Χρήση λιμνοθαλάσσιων  οικοσυστημάτων και των ιχθυοτρόφων 
υδάτων ως εκτατικών ιχθυοτροφιών, δημιουργία αναγκαίας υποδομής, 
εκσυγχρονισμός-συντήρηση επέκταση της υφιστάμενης υποδομής 

χ χ     
Σύμφωνη γνώμη ΦΔ – Κατευθύνσεις από αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Διαχειριστικού 
Σχεδίου 

Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών και παράνομων 
δραστηριοτήτων   χ χ χ χ χ χ  

Συντήρηση & εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δικτύων και 
υποδομών χ χ χ χ χ χ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Σύμφωνη γνώμη Φορέα 

Διαχείρισης 
Κίνηση σκαφών χ χ χ   χ  
Συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και 
πολιτιστικών μνημείων και χώρων, αρχαιολογικές έρευνες χ χ χ χ χ χ Σύμφωνη γνώμη ΦΔ – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων – Άδεια από 

αρμόδιες Υπηρεσίες 
Μελισσοκομία χ χ χ χ χ χ Σύμφωνη γνώμη ΦΔ 



Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των οικισμών και των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών, καθώς και προσδιορισμός των αναγκαίων 
προϋποθέσεων και ειδικών ενεργειών για την τουριστική αξιοποίηση συγκεκριμένων σημείων προτεραιότητας στην παράκτια ζώνη της περιοχής παρέμβασης 

41 
 

Χρήσεις γης – Δραστηριότητες   
Δέλτα Αξιού 

Τύπος προστατευόμενης 
Ζώνης 

Περιορισμοί - Αδειοδοτήσεις 
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Εναλλακτικός τουρισμός  χ χ χ χ χ χ Άδεια του Φ.Δ.  
Υλοποίηση έργων για αποκατάσταση και βελτίωση των 
ιχθυοαποθεμάτων. Έργα βελτίωσης  χ χ  χ χ χ  

Εμπλουτισμός και επανεισαγωγή τοπικού και όμοιου γενετικού υλικού 
άγριας και μη άγριας πανίδας και χλωρίδας  χ χ χ χ χ χ  

Κίνηση οχημάτων στις υφιστάμενες οδούς μόνο για τη διακίνηση 
ανθρώπων και αγαθών για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων 

χ χ χ χ   Καθορισμός όρων από ΦΔ 

Έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου μόνο στα 
τμήματα που εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα έργα 
& δραστηριότητες 

χ χ χ χ χ χ Σύμφωνη γνώμη ΦΔ – Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη ζώνη 
ΠΔ 

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση 
φωτοβολταιϊκών στοιχείων και γεωθερμικών πεδίων χ χ χ χ χ  

Οι εγκαταστάσεις για την παραγωγή και μεταφορά της παραγόμενης 
ενέργειας να βρίσκονται εντός του γηπέδου της εξυπηρετούμενης 
χρήσης. Στη ζώνη Γ η ισχύς των φωτοβολταιϊκών σταθμών να μην 
υπερβαίνει το 40% της εκάστοτε καθοριζόμενης ισχύος από το Υπ. 
Ανάπτυξης για την ΠΚΜ 

Συλλογή βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής 
ζώνης   χ     Άδεια και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης 

Απόληψη φερτών υλών (αμμοληψία) μόνο στα τμήματα της κοίτης των 
ποταμών και των παραποτάμων πάνω στην νέα Εθνική Οδό προς την 
ενδοχώρα 

 χ     Διαχειριστική μελέτη για υπόδειξη χώρων αμμοληψιών 

Περιοδικός καθαρισμός των πρανών των αποστραγγιστικών τάφρων  χ χ    Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής θεωρείται από ΔΙΠΕΧΩ - 
Σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης 

Οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Χωροθέτηση χερσαίων και 
θαλάσσιων εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας, χώρων 
ελλιμενισμού στην ΠΟΑΥ. Συντήρηση, επέκταση και εκσυγχρονισμός 
των μονάδων οστρακοκαλλιέργειας. Απομάκρυνση παντός είδους 
υπολειμμάτων   

 χ     Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων - Σύμφωνη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης 

Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπόγειων 
υδάτων και εδαφών  χ  χ χ   

Ελεύθερη χρήση των παραλιών και οργανωμένες πλαζ για κολύμβηση, 
με μη μόνιμες υποδομές  χ     Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων - Σύμφωνη γνώμη του Φορέα 

Διαχείρισης 
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Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση 
τους. Η αλλαγή χρήση επιτρέπεται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται ο 
υψηλός βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος 

 χ χ χ   
Στη ζώνη Β επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και οι προσθήκες για 
λόγους υγιεινής και ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και 
αποθήκευσης νερού 

Αλλαγή χρήσης γης για δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 
Υλοποίηση προγραμμάτων-δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης   χ  χ    

Εργασίες συντήρησης – επισκευής του φάρου του Δέλτα του Αξιού. 
Εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης στο φάρο  χ      

Η διέλευση και στάθμευση των υπηρεσιακών τροχοφόρων, των 
οχημάτων εξυπηρέτησης της παραγωγικής διαδικασίας των αλυκών, 
και των οχημάτων με σκοπό την οικοτουριστική δραστηριότητα και τη 
χρήση των παραλιών για κολύμβηση.  

  χ    
Άδεια από ΦΔ - Οι θέσεις διέλευσης και στάθμευσης, καθώς και η 
χωρητικότητα σε οχήματα θα καθορίζονται από τον Κανονισμού 
Λειτουργίας 

Παραγωγή άλατος, αναγκαία έργα και υποδομές στην έκταση των 
‘’Ελληνικών Αλυκών ΑΕ’’      χ Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων - Σύμφωνη γνώμη του Φορέα 

Διαχείρισης 
Γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο 
εκσυγχρονισμός της     χ χ χ Οι προϋποθέσεις αναγράφονται στη σχετική ΚΥΑ 

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφιστάμενων 
στραγγιστικών τάφρων και εγγειοβελτιωτικών έργων    χ χ χ Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής -Σύμφωνη γνώμη του Φορέα 

Διαχείρισης 
Εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού 
λειτουργικών υποδομών και μεταφορών     χ χ  Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων - Σύμφωνη γνώμη του Φορέα 

Διαχείρισης 

Κατοικία     χ χ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης σε γήπεδα με 
αρτιότητα μεγαλύτερη από 6 στρεμ. Με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
τα 7,5μ. με κεραμοσκεπή 

Εγκατάσταση πτηνο-τροφικών μονάδων     χ  Στην σχετική ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις 
εγκατάστασης 

Υδατοκαλλιέργεια σε χερσαίες δεξαμενές καθώς και οι αναγκαίες 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις      χ   

Θήρα      χ  Θα εκπονηθεί σχετική Μελέτη με ευθύνη των αρμόδιων φορέων σε 
συνεργασία με ΦΔ.  

Απόληψη φερτών υλικών     χ   
Έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος αρδευτικού 
αποστραγγιστικού δικτύου      χ  Απαγορεύεται κάθε νέο έργο εκχέρσωσης, αποστράγγισης και 

άρδευσης 
Δημιουργία θερμοκηπίων χαμηλής κάλυψης     χ  Εισήγηση της αρμόδιας τοπικής Δ/νσης Γεωργίας 
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Χρήση υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και ανέγερση 
νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού 120τ.μ. και ύψους 4,5μ.      χ χ 

Είναι δυνατόν η ανέγερση μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών 
αποθηκών μετά από σύμφωνη γνώμη του ΦΔ, εφόσον γίνει μέσω 
ένταξης σε ειδικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 

Εγκαταστάσεις καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του 1ο 
γενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονωμένου καλλιεργητή ή ομάδας 
καλλιεργητών   

    χ  Σύμφωνη γνώμη ΦΔ – Περιβαλλοντική αδειοδότηση  

Εγκαταστάσεις για την ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών 
μόνο αλιευτικών έως και 3ης υποκατηγορίας      χ χ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, δεύτερης 
κατηγορίας,      χ χ 

Μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών σε γήπεδα με ελάχιστο όριο 
αρτιότητας τα 8 στρ.. Ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου 
δόμησης και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5μ. με υποχρεωτική 
κεκλιμένη στέγη 

Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης του 2ο 
γενούς & 3ο γενούς τομέα σε περιοχές ΒΙΟΠΑ ή ΠΟΑΔΔΤΤ     χ  Σύμφωνη γνώμη ΦΔ – Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, 
ομάδας 6       Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και 
εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών σχετικών με την οικιστική 
χρήση   

     χ  

Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και υποδομές εξυπηρέτησης των 
λιμενικών δραστηριοτήτων του λιμένα Κίτρους      χ  
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4.3 Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης  
Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης αποβλέπει στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της 

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης μέσα στα πλαίσια της εθνικής  χωροταξικής 

πολιτικής, ως χωρική υποενότητας της Κεντρικής  Μακεδονίας. Επιπλέον το ΡΣΘΕ 

αποβλέπει, στη χωροταξική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, του  συστήματος 

μεταφορών, καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη μέτρων και στο 

σχεδιασμό για την χωροταξική και νέα  πολεοδομική δομή της πόλης και στο σχεδιασμό 

περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων, στη λήψη μέτρων, 

όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της προστασίας του  περιβάλλοντος. Μέσω του 

Ρυθμιστικού επιτυγχάνεται ο συντονισμός των προγραμμάτων και των μελετών που έχουν 

σχέση με το ΡΣΘΕ και εκπονούνται από όλους τους άλλους φορείς, για να εξασφαλίζεται 

έτσι η εφαρμογή τους.  

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του Ρυθμιστικού είναι η περιοχή που 

περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των παρακάτω Δήμων: Αγίου Αθανασίου, Αγίου 

Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελευθερίου - Νέου Κορδελιού, Επανομής, Ευόσμου, Θέρμης,  

Θεσσαλονίκης, Ιωνίας (Διαβατών, Νέας Μαγνησίας), Καλαμαριάς, Κουφαλίων, Μενεμένης, 

Νεάπολης, Νέας Μηχανιώνας, Πανοράματος, Πολίχνης, Πυλαίας, Σίνδου, Σταυρούπολης, 

Συκεών, Τριανδρίας, Χαλάστρας, Ωραιοκάστρου. 

Στους ειδικούς στόχους του ρυθμιστικού περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση της αποκέντρωσης 

πληθυσμού από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης προς τους οικισμούς της 

περιαστικής ζώνης αλλά και προς τους κοντινούς δήμους. Επιδίωξη είναι η μείωση του 

ρυθμού αύξησης του πληθυσμού για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης στο 

επίπεδο της φυσικής αύξησης, με απώτερη προοπτική τη σταθεροποίησή του. Η εκτός 

πολεοδομικού συγκροτήματος περιοχή θα προγραμματιστεί ως ενιαίος και κατά βάση 

αγροτικός χώρος και θα οργανωθεί σύστημα οικισμών και κέντρων υπερτοπικής σημασίας, 

που θα αναλάβουν την οικονομική και κοινωνική τόνωση της περιοχής επιρροής τους, με 

στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την υποδοχή νέου πληθυσμού, τη διοχέτευση της 

αναπτυξιακής προσπάθειας και την εξισορρόπηση των ανισοτήτων μέσα στα όρια της 

λοιπής περιοχής. 

 

Με βάση τις προτάσεις και τις γενικές κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου η 

περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (εκτός του Πολεοδομικού 

συγκροτήματος) έχει ως εξής :   

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως «κύρια περιοχή συγκέντρωσης μητροπολιτικών 

λειτουργιών». Βασική προτεραιότητα είναι η αναγέννηση του υφιστάμενου αστικού ιστού 

Πολεοδομικό συγκρότημα και περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης 
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και η συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών. Μέσω του νέου ρυθμιστικού 

επιδιώκεται η γενικότερη αναβάθμιση του ρόλου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με: 

o ποιοτική αναβάθμιση παραδοσιακών ζωνών κεντρικών λειτουργιών, 

o τόνωση των μητροπολιτικών δραστηριοτήτων και δημιουργία νέων πυρήνων, 

o βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής. 

 

Οι στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης είναι: 

o αναβάθμιση πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικών υποδομών μητροπολιτικού 

επιπέδου, 

o βελτίωση υποδομών, 

o προσέλκυση νέων, ισχυρών, και με διεθνή προσανατολισμό, επιχειρήσεων και 

δραστηριοτήτων, με προσφορά εξειδικευμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών, 

o ενίσχυση του ρόλου ως διαμετακομιστικού κέντρου με αναβάθμιση των λιμενικών 

εγκαταστάσεων και ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. 

 

Αποτελεί μια περιοχή με σημαντικά κέντρα, τάσεις μετακίνησης πληθυσμού προς 

αναζήτηση κατοικίας στα ανατολικά, έντονη παρουσία του δευτερογενούς τομέα δυτικά και 

ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα στα ανατολικά. Επιδιώκεται η διοχέτευση της 

αστικοποίησης στους οργανωμένους οικιστικούς υποδοχείς και η αποφυγή νέων 

επεκτάσεων. Απαιτείται άμεση προώθηση της πολεοδομικής οργάνωσης, συμπλήρωση και 

αναβάθμιση των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και του τοπίου. Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις είναι: 

Λοιπή περιοχή Θεσσαλονίκης 

o προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και μονάδων υψηλής τεχνολογίας, 

o ανάπτυξη πόλου καινοτομίας και έρευνας, 

o οργάνωση πόλου εκθεσιακών δραστηριοτήτων, 

o αναβάθμιση της μεταποίησης και του χονδρεμπορίου με εξυγίανση και οργάνωση 

των υποδοχέων, βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υποδομών, 

o αποσυμφόρηση με την εγκατάσταση μονάδων σε άλλες χωρικές ενότητες, 

o προστασία της γεωργικής γης. 

 

Περιέχει δυναμικά κέντρα και χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του πρωτογενούς τομέα 

αλλά και τη σημαντική παρουσία του δευτερογενούς. Επιδιώκεται η ενδυνάμωση των 

κέντρων με τις απαραίτητες υποδομές και λειτουργίες ανάλογα με το επίπεδό τους ώστε να 

Δυτική ζώνη Αξιού 
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δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο οικισμών. Απαιτούνται άμεσα ισχυρά μέτρα προστασίας 

των φυσικών, παράκτιων και άλλων εκτός σχεδίου περιοχών. Προωθείται: 

- οργάνωση των δραστηριοτήτων σε ζώνες και οργανωμένους υποδοχείς (διανομαρχιακή 

ζώνη μεταποιητικής και εμπορικής δραστηριότητας) σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική 

προσπελασιμότητα και δημιουργία εμπορευματικών ζωνών, 

- ανάδειξη των πλούσιων πολιτιστικών και φυσικών πόρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

 

Η επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το 2004 από τον 

Οργανισμό Ρυθμιστικού και ολοκληρώθηκε τέλη του 2010. Το νέο ΡΣΘΕ περιλαμβάνει το 

νομό Χαλκιδικής, καθώς και τμήματα των νομών Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. 

Μεταξύ των λόγων που οδήγησαν στην ανάγκη διεύρυνσης των ορίων του ρυθμιστικού 

Θεσσαλονίκης είναι το γεγονός ότι “στο εσωτερικό του πολεοδομικού συγκροτήματος 

αναγνωρίζονται περιοχές με χαμηλή ποιότητα περιβάλλοντος κατοικίας, καταγράφεται 

ανεπάρκεια κοινωνικών υποδομών, δημοσίων χώρων και χώρων πρασίνου, διαπιστώνεται 

η προϊούσα παλαίωση τμημάτων του οικιστικού αποθέματος, ασκούνται ισχυρές πιέσεις 

στο ιστορικό εμπορικό κέντρο και τις τοπικές αγορές, και εμφανίζεται πληθυσμιακή 

στασιμότητα του κέντρου”.  

Τα προβλήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγική 

ικανότητα της πόλης, καθώς ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται υπό πίεση, ο δευτερογενής 

τομέας λειτουργεί κυρίως σε ανοργάνωτους χώρους με κακές και ανεπαρκείς υποδομές, 

χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες νέων υποδοχέων στο πολεοδομικό συγκρότημα, ο τομέας 

των υπηρεσιών δεν αξιοποιεί τις προοπτικές που ανοίγονται, ενώ μείζονες μητροπολιτικές 

υποδομές, πανεπιστήμια, πολιτισμός, εκθεσιακές δραστηριότητες κ.ά. είναι εγκλωβισμένες 

σε ανεπαρκείς χώρους χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης. Κρίθηκε έτσι επιτακτική η ανάγκη να 

διευρυνθούν τα όρια του ρυθμιστικού, καθώς θα πρέπει να αναζητηθούν χώροι που θα 

πάει μια βιομηχανία, που θα χωροθετηθούν τουριστικές δραστηριότητες. Τέλος είναι θετικό 

το γεγονός ότι το νέο σχέδιο έχει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση των φορέων. 
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5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

5.1 Εξειδίκευση – συμπλήρωση τουριστικών διαδρομών του Τοπικού 
Προγράμματος και διατύπωση πρότασης χωροθέτησης τουριστικών 
υποδομών ανά διαδρομή 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η εξειδίκευση και συμπλήρωση των τεσσάρων κύριων 

τουριστικών διαδρομών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο του Τοπικού Προγράμματος 

Αλιείας, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

πρόταση χωροθέτησης των τουριστικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο Τοπικό 

Πρόγραμμα, ανά τουριστική διαδρομή.  

Ειδικά σε ότι αφορά τις τουριστικές υποδομές αλλά και τις συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις αυτών, η παρούσα εμπειρογνωμοσύνη αφορά στην κατά 
προτεραιότητα χωροθέτηση τους στα Τοπικά Διαμερίσματα των επιλεγμένων 
τουριστικών διαδρομών, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί από την ομάδα μελέτης. 
Η κατά προτεραιότητα χωροθέτηση προκύπτει από την αξιολόγηση κυρίαρχων 
παραγόντων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής όπως: 

• τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων υποπεριοχών, 

• το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, και λοιποί περιοριστικοί όροι χρήσεων γης, 

• τα όρια της φέρουσας ικανότητας  
 
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της κάθε τουριστικής υποδομής αλλά και της τουριστικής 

ζήτησης για κάθε Δήμο των επιλέξιμων τουριστικών διαδρομών, όπως αυτές 

προσδιορίσθηκαν αρχικά στο Σχέδιο Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της ΟΤΔ και 

εξειδικεύθηκαν και συμπληρώθηκαν από την ομάδα μελέτης της παρούσας 

εμπειρογνωμοσύνης.  

 
 

Η πρώτη διαδρομή ξεκινά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, περνά από το Καλοχώρι και 

συνεχίζει στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού και τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον προκαλεί η καθίζηση που έχει υποστεί το έδαφος του Καλοχωρίου (έως και 2,5 

μέτρα), λόγω της εξαντλητικής άντλησης του νερού από τις πηγές που υπάρχουν στην 

περιοχή. Έτσι το χωριό βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και για την 

5.1.1 Πρώτη  Διαδρομή: Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου – Χαλάστρα – Εκβολές Αξιού 
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προστασία του έχει δημιουργηθεί φράγμα, μήκους 15 χλμ και πλάτους 20 μέτρων, που 

χρησιμοποιείται και σαν δρόμος. Η περιοχή «Εκβολές Γαλλικού - Λιμνοθάλασσα 

Καλοχωρίου» περιλαμβάνεται στις 196 σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδος. Τις 

εκβολές του Γαλλικού επισκέπτονται πολλά είδη υδρόβιων πουλιών. O αριθμός των ειδών 

πουλιών που έχουν παρατηρηθεί στον υγρότοπο του Γαλλικού ανέρχεται σε 45, ενώ 

σημαντικός είναι και ο αριθμός των διαφόρων θηλαστικών που παρατηρούνται στην 

περιοχή.  

Στη συνέχεια, μέσω της Εθνικής οδού φτάνει κανείς στη Χαλάστρα, όπου λειτουργεί το 

Κέντρο Πληροφόρησης του Υγροτόπου, στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν 

στην έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος για τον υγρότοπο, να παρακολουθήσουν την 

προβολή βιντεοταινίας για τον υγρότοπο, τις αξίες και τις λειτουργίες του και να 

συμμετέχουν σε οργανωμένη ξενάγηση στην προστατευόμενη περιοχή. Επίσης το 1ο 

Δημοτικό Σχολείο, κτίριο της εποχής του μεσοπολέμου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη όπως και ο 

υδατόπυργος, που βρίσκονται στην πλατεία, θεωρούνται αξιόλογα και επισκέψιμα. 

Από τη Χαλάστρα ακολουθώντας προς νότο το μοναδικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 

περνώντας ανάμεσα από μεγάλους ορυζώνες, φτάνει στο Κέντρο Εξυγίανσης Οστράκων 

και στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Την άνοιξη που οι ορυζώνες είναι πλημμυρισμένοι, 

προσφέρουν μοναδικό θέαμα, καθώς λαμπυρίζουν στον ήλιο. Η περιοχή αυτή είναι τμήμα 

του υγροβιότοπου των Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, και των Αλυκών Κίτρους που 

προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση του Ramsar. Επίσης ένα μεγάλο τμήμα του 

υγροβιότοπου έχει χαρακτηρισθεί ως καταφύγιο θηραμάτων, με σκοπό την προστασία της 

πανίδας του. Τέλος η περιοχή του Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα περιλαμβάνεται στο 

κοινοτικό δίκτυο προστατευομένων περιοχών NATURA 2000. 

Ακολουθώντας το παραλιακό ανάχωμα προς τα ανατολικά, περνάμε δίπλα από τα ξύλινα 

σπιτάκια των μυδοκαλλιεργητών, αντικρίζοντας στη θάλασσα τις πασσαλωτές και τις 

πλωτές μυδοκαλλιέργειες. Ο δρόμος οδηγεί στο πέτρινο φυλάκιο του Δασαρχείου και το 

παρατηρητήριο πουλιών. Από το σημείο αυτό ακολουθώντας το χωματόδρομο φτάνουμε 

μέχρι το τέλος του, στο φάρο του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι το σημείο της στεριάς που 

βρίσκεται πιο κοντά στο δέλτα του Αξιού. Η διαδρομή ξετυλίγεται ανάμεσα σε νησίδες και 

αβαθή νερά, όπου υπάρχουν πολλά είδη παρυδάτιων πουλιών και κορμοράνοι καθισμένοι 

σε πασσάλους. Το τελευταίο τμήμα της διαδρομής, μπορεί να γίνει με τα πόδια ή με 

ποδήλατο.        

Ένα ακόμα μοναδικό μνημείο στην περιοχή είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, 

που βρίσκεται τρία χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χαλάστρας. Πρόκειται για τρίκλητη 

βασιλική των μέσων του 19ου αιώνα με γυναικωνίτη στα ανατολικά. 
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Επίσης στην περιοχή υπάρχει ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων 

Ανατολικού, ένας σύγχρονος επισκέψιμος χώρος, στον οποίο διατηρούνται και 

αναδεικνύονται οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής των προϊόντων για τον επισκέπτη 

που ενδιαφέρεται να έχει μια εμπειρία της παράδοσης του τόπου. 

 

Η διαδρομή αυτή μπορεί να έχει τους ακόλουθους σταθμούς: 

 Αρχαίοι Μακεδονικοί Τάφοι 

Στο Δήμο Εχεδώρου 

 Κέντρο Πληροφόρησης  

Στο Δήμο Χαλάστρας 

 Δέλτα Αξιού 

 Υδατόπυργος 

 Δημοτική Πινακοθήκη 

 Γυναικείο Συνεταιρισμό Παραδοσιακών Προϊόντων Ανατολικού. 

 

Τουριστική υποδομή 

Στο Δήμο Εχεδώρου λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στον τομέα του 

τουρισμού, κυρίως κέντρα εστίασης. Η πλειοψηφία αυτών βρίσκονται στο Καλοχώρι, 

ωστόσο και στο Τ.Δ. Σίνδου χωροθετούνται αρκετά εστιατόρια – καφενεία.  

Στη Σίνδο, κοντά στη Βιομηχανική περιοχή, λειτουργεί ένα τουριστικό κατάλυμα και πολλά  

ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από τους φοιτητές που 

σπουδάζουν στο «Αλεξάνδρειο» Τεχνολογικό Επιστημονικό ίδρυμα του Νομού 

Θεσσαλονίκης (18.000 σπουδαστές περίπου).  

Λειτουργούν επίσης δύο ταξιδιωτικά γραφεία και ένα επισκέψιμο οινοποιείο στο Καλοχώρι.  

Στην περιοχή του Δήμου Χαλάστρας χωροθετούνται 15 εστιατόρια και καφετέριες τα οποία 

έχουν λίγα να επιδείξουν  σε ότι αφορά την παράδοση και απλά περιορίζονται στον κλασικό 

τύπο της σύγχρονης ταβέρνας. Στο Δήμο δεν υπάρχει τουριστικό κατάλυμα, ενώ το 

τουριστικό γραφείο οργάνωσης ξεναγήσεων στην περιοχή του Δέλτα και το γραφείο 

ενοικίασης αυτοκινήτων εξυπηρετούν τις ανάγκες των επισκεπτών που θέλουν να 

γνωρίσουν από κοντά τους οικοτόπους του Δέλτα.   
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Η διαδρομή αυτή ξεκινά από τη Χαλάστρα, από το Κέντρο Πληροφόρησης του Υγροτόπου, 

όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τον υγρότοπο και να πάρουν μέρος στις 

δραστηριότητες του Κέντρου, που αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη διαδρομή. 

Ακολουθώντας το οδικό δίκτυο, περνά από Κύμινα και Μάλγαρα και κατηφορίζοντας από 

το δυτικό ανάχωμα του Αξιού καταλήγει στο Δέλτα Αξιού και στις εκβολές του Λουδία. Η 

διαδρομή γίνεται μέσα σε μεγάλες εκτάσεις ορυζοκαλλιέργειας, όπου βρίσκονται 

διάσπαρτες και πολλές παραδοσιακές αγελαδοτροφικές μονάδες. Ξεχωριστό θέαμα στο 

τοπίο αυτό, είναι τα κοπάδια των άγριων αλόγων που ζουν ελεύθερα στις όχθες του 

ποταμού. Στις εκβολές του Λουδία βρίσκονται  τα ξύλινα σπιτάκια των μυδοκαλλιεργητών 

των Μαλγάρων, το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και μια παραδοσιακή ψαροταβέρνα του 

Συνεταιρισμού των αλιέων. Στο σημείο αυτό ο επισκέπτης μπορεί να δει στη θάλασσα τις 

πασσαλωτές και τις πλωτές μυδοκαλλιέργειες, παλιές ξύλινες καλύβες στη θάλασσα, 

ερωδιούς, κορμοράνους και άλλα πουλιά και τους αλιείς να ασχολούνται με την καλλιέργεια 

των μυδιών.  

5.1.2 Δεύτερη Διαδρομή: Χαλάστρα-Κύμινα-Μάλγαρα-Αξιός-Λουδίας 

Αν και η διαδρομή ξεκινά από τον οικισμό της Χαλάστρας, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος 

της εκτείνεται στο Δήμο Αξιού, μέχρι το Δέλτα.  Ειδικότερα, ο Δήμος Αξιού είναι μία 

περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, αφού στα διοικητικά όρια ανήκει μέρος του 

υγροβιότοπου του Δέλτα, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις οικολογικά πιο αξιόλογους 

της Ελλάδας και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους της Ευρώπης.  

Πρόκειται για ένα πολύπλευρο σύστημα ποτάμιων δέλτα και εκβολών, ελών, 

λιμνοθαλασσών και αλυκών συνολικής επιφάνειας περίπου 320 km2. Χάρη στη μεγάλη 

εναλλαγή οικολογικών συνθηκών που τη χαρακτηρίζουν –περιλαμβάνει από αγροτικές 

καλλιέργειες και λιβάδια ως αλατώδη εδάφη και ελώδεις εκτάσεις- η περιοχή αποτελεί έναν 

ιδανικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. 

Στο δέλτα εντοπίζονται ακόμα άγρια άλογα, τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να δουν 

κάποιες εποχές του χρόνου από τα παρατηρητήρια που υπάρχουν στην περιοχή. Ακόμα, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιχειρήσουν γνωριμία με το δέλτα του Αξιού με 

οργανωμένες περιηγήσεις οι οποίες γίνονται με βάρκα και, κατόπιν, να επισκεφτούν τους 

χώρους αναψυχής που έχουν δημιουργηθεί και να γνωρίσουν από κοντά τους οικοτόπους 

της περιοχής. 
Η διαδρομή αυτή μπορεί να έχει τους ακόλουθους σταθμούς στο Δήμο Αξιού : 

 Παρατηρητήρια & φυλάκια 

 Μακεδονική Κατοικία 
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Τουριστική υποδομή 
Σε ότι αφορά την τουριστική υποδομή αυτή περιλαμβάνει το Κέντρο Πληροφόρησης του 

Δέλτα το οποίο βρίσκεται στη Χαλάστρα, από όπου και ξεκινά η συγκεκριμένη διαδρομή. 

Εκτός από το Κέντρο Πληροφόρησης όμως, υπάρχουν παρατηρητήρια άγριας ζωής και 

φυλάκια.  

Επίσης η παραδοσιακή μακεδονική κατοικία που βρίσκεται στα Κύμινα, αποτελεί σημαντικό 

πόλο επισκεπτών στην περιοχή.  

Στο Δήμο Αξιού χωροθετείται η πλειοψηφία (30%) των εστιατορίων- καφετεριών του 

συνόλου της περιοχής παρέμβασης, γεγονός που αποδεικνύει το δυναμικό χαρακτήρα του 

Δήμου στον τομέα της εστίασης. Ωστόσο, τα περισσότερα εστιατόρια – καφενεία δεν 

θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά, αν και διαθέτουν καλή κουζίνα. Επομένως στα πλαίσια του 

Προγράμματος, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων 

εστίασης  για τη βελτίωση της κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού, αλλά και τη βελτίωση 

της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων. Τέλος, στο Δήμο δεν λειτουργεί καμία άλλη 

επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού, εκτός των προαναφερόμενων. 
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Η διαδρομή αυτή ξεκινά από το Κλειδί και κατηφορίζει προς τον υγρότοπο ακολουθώντας 

το δυτικό ανάχωμα του Λουδία. Πριν περάσει τη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών συναντά 

ένα τόξο, απομεινάρι της ρωμαϊκής γέφυρας που συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με τη νότια 

Ελλάδα. Συνεχίζει ανάμεσα σε ορυζώνες και καλαμιώνες προς τις εκβολές του Λουδία που 

υπάρχει το εκκλησάκι του Αγ. Νικόλα, χτισμένο από ψαράδες γύρω στα 1800 και ένα 

πέτρινο φυλάκιο. Η διαδρομή συνεχίζει κατά μήκος του παραλιακού αναχώματος. Ανάμεσα 

στο Λουδία και τον Αλιάκμονα υπήρχε η λιμνοθάλασσα Κλειδιού, που αποτελούσε φυσικό 

ιχθυοτροφείο, και το 1974 αποξηράνθηκε και μετατράπηκε σε γεωργική γη. Στη συνέχεα η 

διαδρομή συνεχίζει παράλληλα στον Αλιάκμονα, μέχρι το ανατολικό ανάχωμα του ποταμού 

που είναι το τελευταίο μέρος που φτάνει το αυτοκίνητο. Από κει η διαδρομή συνεχίζει μόνο 

με τα πόδια στο παρόχθιο δάσος. 

5.1.3 Τρίτη Διαδρομή: Κλειδί- δυτικό ανάχωμα Λουδία-Αγ. Νικόλας-Ανατολικό 
Ανάχωμα Αλιάκμονα  

Ο Δήμος Πλατέος είναι εξ' ολοκλήρου πεδινός. Το υψόμετρο της περιοχής παρέμβασης 

κυμαίνεται μεταξύ 1-12 μέτρων, σε έδαφος απολύτως επίπεδο, με μικρές υψομετρικές 

αποκλίσεις. Η ιστορική εξέλιξη της πεδιάδας, στην οποία ανήκει και η περιοχή του Δήμου 

Πλατέος, είναι δημιούργημα των τριών μεγάλων ποταμών (Γαλλικού, Αξιού, Αλιάκμονα) και 

της προσχωματικής δράσης τους. Το μορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής άλλαξε 

σημαντικά κατά το πρόσφατο παρελθόν (δεκαετία 1920) οπότε έγιναν σημαντικά 

εγγειοβελτιωτικά έργα που περιλάμβαναν:  

 Την απομάκρυνση της εκβολής του ποταμού Αξιού προς τα νότια.  

 Την κατασκευή διώρυγας ανάμεσα στον Αξιό και τον Αλιάκμονα, για να διοχετευτούν 

οι ροές των τροφοδοτών της τότε λίμνης των Γιαννιτσών στον ποταμό Αλιάκμονα.  

 Την αποστράγγιση της λίμνης των Γιαννιτσών και των πέριξ βαλτωδών περιοχών  

 Την εκβάθυνση του ποταμού Λουδία, που σήμερα συνιστά κατ’ ουσία μία μεγάλη 

φυσική στραγγιστήρια τάφρο.  

 

Το οικοσύστημα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως αγροτικό με τις ετήσιες καλλιέργειες 

σιτηρών και βιομηχανικών φυτών να κυριαρχούν. Πρόκειται για ένα σύστημα πλήρως 

προσαρμοσμένο στις ανθρώπινες ανάγκες. Παρ' όλη την πλήρως ελεγχόμενη κατάστασή 

του, το οικοσύστημα έχει καταφέρει να βρει ισορροπίες μιας και στις ετήσιες μεταβολές της 

παραγωγικότητάς του έχει προσαρμοστεί μια πληθώρα οργανισμών. Ιδιαίτερη αναφορά 

πρέπει να γίνει για τους ορυζώνες αφού ο τρόπος που συγκροτούνται δημιουργεί 

προϋποθέσεις υγροβιότοπου.  

Στο νότιο-νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου (περιοχή Κλειδιού), σημαντικό τμήμα εκτάσεων 

υπάγεται στο υγροτοπικό σύστημα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, μια περιοχή 
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ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που τελεί υπό καθεστώς προστασίας (Συνθήκη Ramsar, 

Σύμβαση Βέρνης, Συνθήκη Βαρκελώνης, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) και είναι ενταγμένη στο 

Δίκτυο Natura 2000.  

Η γη υψηλής παραγωγικότητας, αποτελεί τη βάση της γεωργικής δραστηριότητας του 

μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Στο θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου, στο Θερμαϊκό 

κόλπο, προσφέρονται δυνατότητες ανάπτυξης αλιευτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και μορφών οικοτουρισμού, αγροτουρισμού και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.  

Το μοναδικό κηρυγμένο (ΦΕΚ 1504/Β/15.12.1976) αρχαίο μνημείο που διασώζεται στη 

περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας του Δήμου Πλατέος είναι το 

‘’τόξο της Αρχαίας Γέφυρας’’. Το συγκεκριμένο μνημείο βρίσκεται σε απόσταση 3 περίπου 

χλμ ανατολικά του Κλειδιού και είναι ορατό από την εθνική οδό που διέρχεται νοτιότερα. 

Αποτελεί μέρος της αρχαίας γέφυρας που εξυπηρετούσε τη διάβαση ποταμού (σε μικρή 

απόσταση διέρχεται σήμερα ο Λουδίας) και χρονολογείται στους Ρωμαϊκούς χρόνους.  

Τα επισκέψιμα σημεία της διαδρομής αυτής είναι τα ακόλουθα : 

 Εκκλησάκι Αγ. Νικολάου 

 Τόξο αρχαίας γέφυρας στο Κλειδί. 

 
Τουριστική υποδομή 
Στην περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος στο Νομό Ημαθίας λειτουργούν 7 κέντρα 

εστίασης – καφετέριες, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται στον οικισμό του Πλατέως. 

Όπως και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής παρέμβασης κρίνεται 

αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εστιατορίων προκειμένου να βελτιώσουν 

τις κτιριακές υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες. Στην ίδια 

περιοχή δεν έχει καταγράφει καμία άλλη λειτουργία συμπληρωματικής τουριστικής 

υποδομής.   
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Η διαδρομή αυτή είναι η προσέγγιση της Πιερίας από την Θεσσαλονίκη, με θέα πάντα τον 

Όλυμπο και τα Πιέρια όρη. Αρχίζει στην Αγαθούπολη, στον υγρότοπο που αποτελεί τμήμα 

του Δέλτα του Αλιάκμονα, όπου υπάρχει Παρατηρητήριο από το οποίο ο επισκέπτης 

μπορεί να παρατηρήσει τα πουλιά που ενδημούν στην περιοχή. 

5.1.4 Τέταρτη Διαδρομή: Αγαθούπολη –Μεθώνη- Μακρύγιαλος-Αλυκές Κίτρους- 
Παραλία Κορινού 

Η διαδρομή συνεχίζει παραλιακά, κατά μήκος της ακτογραμμής, και φτάνει στα ερείπια της 

Αρχαίας Πύδνας (σημερινός Μακρύγιαλος) όπου υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά 

ευρήματα (τάφοι, παλαιοχριστιανικό επισκοπικό συγκρότημα). Στην αρχαία πόλη Πύδνα 

χωροθετούνταν το μοναδικό εξαγωγικό λιμάνι του μακεδονικού βασιλείου πριν από την 

ίδρυση της Θεσσαλονίκης.  

Δίπλα, στις Αλυκές Κίτρους υπάρχει το γραφικό φυσικό λιμάνι του Κίτρους με σύγχρονες 

λιμενικές υποδομές, όπου δένουν μικρά σκάφη και ψαρόβαρκες. Στη γύρω περιοχή 

καλλιεργούνται ακτινίδια, ένα από τα βασικότερα δεντροκομικά προϊόντα της Πιερίας. 

Η Αλυκή Κίτρους είναι μια μεγάλη λιμνοθάλασσα (έκτασης περίπου 10 τ. χλμ) που κλείνεται 

από παραθαλάσσια ζώνη με αμμώδεις θαμνότοπους (αμμοθίνες) και θεωρείται, πέρα από 

την παραγωγή αλατιού, οικολογικός παράδεισος, στον οποίο διαχειμάζουν πολλά 

μεταναστευτικά πουλιά ενώ διαβιούν και πολλά ζώα και ερπετά. Στα «τηγάνια» της Αλυκής 

για την παραγωγή του αλατιού πολλοί λουόμενοι κάνουν και λασπόλουτρα για 

θεραπευτικούς σκοπούς. 

Η διαδρομή συνεχίζει από την εθνική οδό, περνά από τους Μακεδονικούς τάφους του 

Κορινού και καταλήγει στην παραλία του Κορινού που είναι γνωστή για την ωραία θάλασσα 

και αμμουδιά. Λειτουργεί σημαντικός αριθμός καταλυμάτων για τη διανυκτέρευση των 

επισκεπτών. 

Η διαδρομή μπορεί να έχει τους ακόλουθους σταθμούς στους Δήμους από τους οποίους 

διέρχεται : 

 Υδροβιότοπο του Αλιάκμονα – θεματικό περίπτερο για οργανωμένη ξενάγηση 

Δήμος Μεθώνης 

 Νεολιθικό οικισμό Μακρυγιάλου  

 Αρχαία Πύδνα 

 Βήμα του Αποστόλου Παύλου  

 Μοναστήρι ‘’’Άξιον Εστί’’ 

 Ακτή με τις παραδοσιακές ψαροταβέρνες 

 Λουλουδιές Κίτρους 

Δήμος Πύδνας 

 Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους 
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 Λιμανάκι & εγκαταστάσεις παραγωγής αλατιού 

 Δύο μεγάλους ταφικούς τύμβους (Μακεδονικοί τάφοι) 

Δήμος Κορινού 

 Αμμώδη και πλατιά ακτή μήκους πολλών χιλιομέτρων. 

 
Τουριστική υποδομή 
Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας του Νομού Πιερίας 

συγκαταλέγεται στους πλέον τουριστικούς προορισμούς της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας 

με σημαντικό αριθμό επισκεπτών από Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες.  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης του Ν. Πιερίας που αποτελούν 

τους βασικούς λόγους ανάπτυξης του τουριστικού της κλάδου είναι: 

• η γεωγραφική της θέση που την μετατρέπει σε κύρια έξοδο προς τη θάλασσα, από 

το εσωτερικό της χώρας για τους κατοίκους της Κεντρικής , της Δυτικής Μακεδονίας 

και της Θεσσαλίας, ενώ από το εξωτερικό για τους κατοίκους των Νότιων περιοχών 

της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και χωρών, όπως η 

Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία κ.α. 

• η πολύ εύκολη πρόσβαση προς τη θάλασσα και τις γύρω ορεινές περιοχές, χάρη 

στο ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο σύγχρονο οδικό άξονα Αθηνών - Λάρισας – 

Θεσσαλονίκης, 

• η πολύ κοντινή της απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και 

της Λάρισας. 

Οι πάνω από 70 χλμ. αμμώδεις παραλίες της περιοχής διαθέτουν αξιόλογη τουριστική 

υποδομή με μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων μέσων εστίασης και ψυχαγωγίας 

καθώς και τουριστικά γραφεία  και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων για την βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των τουριστών. Ειδικότερα, στην περιοχή λειτουργούν 27 καταλύματα, εκ των 

οποίων τα 14 βρίσκονται στο Μακρύγιαλο και 9 στην παραλία του Κορινού.  Πρόκειται για 

ξενοδοχεία μαζικού τουρισμού στην πλειοψηφία τους, δίπλα στη θάλασσα, στα οποία η 

πληρότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αγγίζει το 100%. Υπάρχουν ακόμα και αρκετά 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping κατά μήκος της ακτής στην περιοχή της Μεθώνης και 

του Μακρύγιαλου, όπου θεωρούνται και οι πλέον τουριστικοί πόλοι του Νομού κατά τους 

θερινούς μήνες. Στους οικισμούς κατά μήκος της διαδρομής (Μεθώνη, Μακρύγιαλος, 

Αλυκές, Κορινός) λειτουργούν εστιατόρια-ταβέρνες στις οποίες μπορεί να γευθεί κανείς 

κυρίως φρέσκα ψάρια. Αναφορικά με την χωροθέτηση των κέντρων εστίασης, υπάρχει μια 

ισοκατανομή ανάμεσα στους πιο επισκέψιμους οικισμούς (Μακρύγιαλος, Μεθώνης και 

Κορινός) της περιοχής παρέμβασης, με το μέσο όρο εστιατορίων να ανέρχεται σε 20 

κέντρα εστίασης σε κάθε προαναφερθέν οικισμό.  Η χαμηλή ποιότητα των υφιστάμενων 
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υποδομών εστίασης καθώς και το χαμηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

αποτελούν τα βασικά μειονεκτήματα των επιχειρήσεων της περιοχής, ενώ οι βελτιώσεις, 

τόσο στα κτιριακά – εξοπλισμό όσο και στον τομέα των προσφερόμενων υπηρεσιών 

κρίνεται αναγκαία.  
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5.2 Τουριστική ζήτηση περιοχής παρέμβασης 
Όπως αναφέρθηκε, η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας αν και 

αποτελεί μια ενιαία χωρική ενότητα, ωστόσο το φυσικό της περιβάλλον, η οικιστική 

διόρθωση και οι οικονομικές δραστηριότητες διαμορφώνουν δύο ξεχωριστές υποπεριοχές, 

με μεγαλύτερη ομοιογένεια αλλά και με διακριτή αναπτυξιακή πορεία, και είναι οι 

ακόλουθες: 

o 1η Υποπεριοχή : περιοχή παρέμβασης του Νομού Θεσσαλονίκης και Ημαθίας 

o 2η Υποπεριοχή : περιοχή παρέμβασης του Νομού Πιερίας.  

 

Η 1η υποπεριοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της προστατευόμενης 

περιοχής του Δέλτα του Αξιού. Έτσι λόγω των ιδιαιτέρων τουριστικών πόρων που διαθέτει,  

αποτελεί χώρο όπου κάλλιστα μπορούν να αναπτυχθούν ήπιες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού και οικοτουρισμού, ενώ στους οικισμούς της περιοχής που είναι αγροτικοί 

μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Οι επισκέπτες 

της περιοχής του Δέλτα είναι κυρίως κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αλλά και των άλλων 

νομών, οι οποίοι ακούγοντας για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής κινητοποιούνται για 

κάποια επιτόπια επίσκεψη ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που οργανώνουν οι φορείς της 

περιοχής (όπως πέταγμα πουλιών, κλπ) και παράλληλα συνδυάζουν την επίσκεψη τους με 

δραστηριότητες που αφορούν κατά κύριο λόγο την εστίαση. Επιπλέον όπου υπάρχει η 

κατάλληλη υποδομή η επίσκεψη περιλαμβάνει και γνωριμία με τον τόπο, τη φύση και τον 

πολιτισμό (Κέντρα Πληροφόρησης, μονάδες παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, 

εκδηλώσεις, μουσεία).  

Η 2η υποπεριοχή αποτελεί το τμήμα εκείνο της περιοχής παρέμβασης με το μεγαλύτερο 

τουριστικό ενδιαφέρον καθώς περιλαμβάνει την προστατευόμενη περιοχή των Αλυκών 

Κίτρους (συνέχεια του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα Αξιού) και τις μεγάλες σε έκταση ακτές 

της Πιερίας (από Νέα Αγαθούπολη μέχρι Κορινό). Πρόκειται για μια παράκτια ζώνη με 

οργανωμένους οικισμούς και όλες τις απαραίτητες τουριστικές υποδομές καθώς η 

τουριστική κίνηση είναι μεγάλη κατά τους θερινούς μήνες. Οι επισκέπτες της περιοχής είναι 

κυρίως τουρίστες καθώς οι όμορφες ακτές,  η έντονη τουριστική ζωή και οι οργανωμένες 

πλαζ αποτελούν πόλο έλξης για τουρίστες από την Ελλάδα αλλά και από τις χώρες των 

Βαλκανίων. Άλλοι επισκέπτες της περιοχής είναι οι κάτοικοι του Νομού Πιερίας αλλά και της 

Θεσσαλονίκης που επισκέπτονται τις ταβέρνες τις περιοχής (Μακρύγιαλλος και Νέα 

Αγαθούπολη) για να γευτούν κυρίως ψάρια αλλά και για να συμμετέχουν στα πολιτιστικά 

δρώμενα. 
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Η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών εξαρτάται από τη διάρθρωση του τουριστικού 

προϊόντος στο χώρο υποδοχής. Όσο περισσότερες είναι οι δραστηριότητες και όσο πιο 

ενεργητικοί είναι οι επισκέπτες, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής.  

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος του ΕΠΑΛ 2007-2013, 

να ενισχυθούν δράσεις που θα δίνουν έμφαση στην επαφή με τη φύση (οικοπεριήγηση), σε 

δράσεις αναψυχής (ποδηλασία, ιππασία, θαλάσσια σπορ, κλπ), στη γνωριμία με τα 

προϊόντα της περιοχής (εστίαση, γευσιγνωσία) και τον πολιτισμό της. 

Οι κύριοι άξονες ανάπτυξης του τουρισμού είναι οι ακόλουθοι : 

 Υποδομές διανυκτέρευσης – καταλύματα 

 Χώροι εστίασης και αναψυχής (π.χ. παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια, 

εστιατόρια) 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού. 

 Τα επισκέψιμα αγροκτήματα 

 

Οι ανωτέρω άξονες ανάπτυξης του τουρισμού περιλαμβάνουν τόσο τη δημιουργία νέας 

υποδομής, όσο και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών. 

  

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η πρόταση χωροθέτησης των υποδομών 

διανυκτέρευσης, αλλά και των υπόλοιπων τουριστικών υποδομών και συμπληρωματικών 

παρεμβάσεων, αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό Τοπικών Διαμερισμάτων/ Οικισμών των 

τουριστικών διαδρομών, με βάση τη ζήτηση για διαμονή, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

λοιπούς περιοριστικούς όρους χρήσεων γης, αλλά και τα όρια της φέρουσας ικανότητας και 

τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων υποπεριοχών.  

Ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού είναι αυτές που 

αναφέρονται στον οικοτουρισμό, στον αλιευτικό τουρισμό, στο θαλάσσιο και καταδυτικό 

τουρισμό, και γενικότερα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέτοιες υπηρεσίες 

θεωρούνται οι ημερήσιες περιηγήσεις με τους αλιείς και η συμμετοχή των τουριστών στη 

διαδικασία του ψαρέματος, της ταξινόμησης και συσκευασίας των αλιευμάτων ή η ξενάγηση 

ανάμεσα στις μονάδες μυδοκαλλιέργειας, παράλληλα με πληροφόρηση για τη μορφολογία 

και την ιστορία της περιοχής, τη σημασία των εκβολικών συστημάτων Λουδία και 

Αλιάκμονα αλλά και με παρατήρηση της πληθώρας πουλιών, οι χώροι αθλοπαιδιών οι 

οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες μεταξύ τους μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες 

ελκυστικό τουριστικό πακέτο για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού, των σπορ ή 

ακόμη και της υγιεινής ζωής. Θα μπορούσε να ενισχυθεί η δημιουργία κατάλληλων 

υποδομών, η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων για τη δημιουργία αθλοπαιδιών, η 
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κατασκευή χώρων εξυπηρέτησης των επισκεπτών και η προμήθεια του κατάλληλου 

εξοπλισμού. 

Ειδικά για τα επισκέψιμα αγροκτήματα, η δημιουργία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική στην 

περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, όπου έχουμε έντονη γεωργική δραστηριότητα και 

για πολλούς κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης υπάρχει αποξένωση από τη ζωή στην 

ύπαιθρο. Τα επισκέψιμα αγροκτήματα περιλαμβάνουν την προσφορά εναλλακτικών 

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων αναψυχής, σχετικών με την αγροτική ζωή, και 

αποσκοπούν στο να γνωρίσουν οι άνθρωποι της πόλης, και κυρίως τα παιδιά, τη ζωή στην 

ύπαιθρο, τα φυτά, τα ζώα, την παράδοση και τον αγροτικό πολιτισμό και να 

ευαισθητοποιηθούν για θέματα σχετικά με την αγροτική ζωή και με το φυσικό κόσμο. 

 

 

5.3 Προτάσεις Χωροθέτησης ανά διαδρομή 

Με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας οικονομικής δραστηριότητας και της 

χωροταξικής ανάπτυξης των οικιστικών συνόλων της περιοχής, αλλά κυρίως την 

γεωγραφική ένταξη των υφιστάμενων προστατευόμενων περιοχών, η βασική αρχή που 

υιοθετείται ως κριτήριο κατά προτεραιότητα

Ειδικότερα, προτείνεται η διάκριση 4 επιμέρους προτεραιοτήτων χωροθέτησης, σύμφωνα 

με τον πίνακα που ακολουθεί : 

 ένταξης δυνητικών τουριστικών επενδύσεων 

και υποδομών στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος, ακολουθεί τη διαβάθμιση των 

προστατευόμενων περιοχών (ζωνών) του Εθνικού Πάρκου, στη βάση των ανωτέρω 

αναφερόμενων τουριστικών διαδρομών (και σε μία απόσταση 1χλμ. εκατέρωθεν των 

διαδρομών αυτών). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΖΩΝΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΖΩΝΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ / 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Περιοχές Απόλυτης 

Προστασίας της Φύσης 
ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4 Απόλυτη / 3 

Περιοχές Προστασίας 

της Φύσης 

ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4, ΠΑ,   
B1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7 

Υψηλή / 2 

Περιοχές Γεωργικών  

Καλλιεργειών 
Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 και Δ Μέτρια / 1 

Λοιπές Περιοχές - Χαμηλή / 0 
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Στο Παράρτημα της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης επισυνάπτονται οι ακόλουθοι χάρτες :  

 Χάρτης 1: Χάρτης υφιστάμενων χωροταξικών/ πολεοδομικών ρυθμίσεων και 

περιορισμών 

 Χάρτης 2: Χάρτης προτεινόμενων τουριστικών διαδρομών και περιοχών 

προτεραιότητας χωροθέτησης τουριστικών επενδύσεων 

 

Στον χάρτη 1 παρουσιάζεται το σύνολο των υφιστάμενων  χωροταξικών/  πολεοδομικών 

ρυθμίσεων, δηλαδή των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων Χωρικής 

& Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) των Δήμων της περιοχής 

παρέμβασης, καθώς και των περιορισμών που αφορούν την προστατευόμενη περιοχή του 

Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, για την οποία υπάρχει σε ισχύ ειδικό καθεστώς προστασίας 

(ΚΥΑ Εθνικού Πάρκου). Στον  ίδιο χάρτη περιλαμβάνονται και τα όρια  της περιοχής 

ευθύνης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, καθώς σε εφαρμογή του Ν.1561/85 

εφαρμόζεται στις περιοχές αυτές (Περιαστική Ζώνη του Π.Σ.Θ., Ευρύτερη Περιοχή 

Θεσσαλονίκης) «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της 

ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης». 

 

Στον χάρτη 2 παρουσιάζονται οι προτεινόμενες τουριστικές διαδρομές καθώς και η περιοχή 

προτεραιότητας για τη χωροθέτηση τουριστικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος 

Αλιείας. Επίσης παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα Τ.Δ./Οικισμοί των διαδρομών στα οποία 

προτείνεται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση των τουριστικών υποδομών. Τέλος, ως 

υλικό τεκμηρίωσης των δύο σχετικών χαρτών παραδίδονται από την ομάδα μελέτης στην 

ΟΤΔ, σε ψηφιακή μορφή, τα κείμενα και οι συνοδευτικοί χάρτες, των εξής στοιχείων :  

 αντίγραφα των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων της περιοχής παρέμβασης, με την 

υποσημείωση ότι αυτά αφορούσαν το αντίστοιχο στάδιο κατά τη χρονική περίοδο 

εκπόνησης της εμπειρογνωμοσύνης  

 ΚΥΑ Δέλτα Αξιού 

 Π.Δ. Οργανισμού Θεσσαλονίκης 
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6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

6.1 Προσδιορισμός απαραίτητων υποστηρικτικών ενεργειών για την 
ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας. 

Στα κεφάλαια 3 & 4 της μελέτης παρουσιάστηκε συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση στο 

σύνολο της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος LEADER Αλιείας καθώς και ο 

βασικός σχεδιασμός και στόχευση του εγκεκριμένου προγράμματος.  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται πρόγραμμα της 

φιλοσοφίας LEADER στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή η οποία παρουσιάζει μια 

σαφή διαίρεση σε δύο υποπεριοχές: 

o 1η Υποπεριοχή: περιοχή παρέμβασης του Νομού Θεσσαλονίκης και Ημαθίας 

o 2η Υποπεριοχή: περιοχή παρέμβασης του Νομού Πιερίας.  

 

Το βασικό ενιαίο χαρακτηριστικό της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος είναι η 

διασπορά περιφερειακών οικιστικών ενοτήτων μέσα και γύρω από μια ευρύτερη 

προστατευόμενη περιοχή που συγκροτούν τα εκβολικά συστήματα μεγάλων ποταμών της 

Ελλάδας (Αλιάκμονας, Λουδίας Αξιός Γαλλικός) με τις ποικίλες διαμορφώσεις 

οικοσυστημάτων μεταβατικών υδάτων (έλη, κανάλια, λιμνοθάλασσες, αλυκές). 

Η διαφοροποίηση των υποπεριοχών προέρχεται από τον χαρακτήρα της υφιστάμενης 

τουριστικής δραστηριότητας η οποία συνοπτικά αφορά στην ανάπτυξη σημαντικού 

θαλάσσιου τουρισμού στην υποπεριοχή της Πιερίας  και στην κυρίαρχη ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα στις υποπεριοχή των Νομών Θεσσαλονίκης & Ημαθίας. 

Οι υποστηρικτικές ενέργειες που θα ωθήσουν την παραπέρα ανάπτυξη του τουρισμού στην 

περιοχή με τους όρους μεγέθους & ποιότητας της φιλοσοφίας του LEADER, αφορούν 

κυρίως στους παρακάτω τομείς παρέμβασης: 

• Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων παραγωγικής δραστηριότητας. 

• Υλοποίηση των ρυθμίσεων του υφιστάμενου Χωροταξικού Σχεδιασμού.  
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Το πρόβλημα με την βαρύνουσα σημασία και τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις για την 

ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτό του χώρου ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Πλατέως στην περιοχή του Δέλτα του Αλιάκμονα. 

Διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων. 

Η εφαρμογή του αντίστοιχου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στον 

οποίο προβλέπεται η παύση της λειτουργίας και η άμεση αποκατάσταση του χώρου πρέπει 

να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας.  

Επιπλέον η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην ευρύτερη παραλιακή 

περιοχή της Πιερίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελεί διαρκή στόχο 

των ΟΤΑ της περιοχής ώστε να βελτιώνεται η συνολική εικόνα της περιοχής ως τουριστικού 

προορισμού. 

Σ’ ότι αφορά τα απόβλητα παραγωγής αυτά κυρίως αφορούν την διαχείριση των 

μυδοκελύφων στις θέσεις μυδοκαλλιέργειας καθώς και των αχρηστεμένων εργαλείων και 

υλικών  που χρησιμοποιούνται σ’ αυτή, καθώς και στην διαχείριση των υπολειμμάτων των 

γεωργικών καλλιεργειών στην περιοχή. 

Η οργάνωση και λειτουργία συστήματος συλλογής των άχρηστων υλικών και εργαλείων 

μυδοκαλλιέργειας αποτελεί επίσης μια αναγκαιότητα για την αισθητική βελτίωση της 

εικόνας που προσφέρει η περιοχή, ενώ η καθετοποίηση της διαδικασίας παραγωγής των 

μυδιών μπορεί να προσφέρει ανταποδοτική λύση του προβλήματος των κελυφών. 

Η επιβολή της εφαρμογής των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής αποτελεί την βέλτιστη 

λύση για την διαχείριση των υπολειμμάτων γεωργικής καλλιέργειας που αφορούν στα 

φυτικά υπολείμματα της καλλιέργειας ρυζιού & καλαμποκιού.  Επενδύσεις καθετοποίησης 

για παραπέρα αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας όπως π.χ. για παραγωγή ενέργειας 

πρέπει να ενθαρρυνθούν. 

Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της περιοχής καθώς και η επιβολή προστίμων θα 

αποτρέψει το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης διάθεσης αδρανών που παρατηρείται διάσπαρτα 

στο δαιδαλώδες δίκτυο αγροτικών δρόμων που διασχίζουν την περιοχή.  

 

Το πρόβλημα στην υποπεριοχή της Πιερίας αφορά κυρίως στις πολεοδομικές παραβάσεις 

που πλήττουν την συνολική αρχιτεκτονική αισθητική και επηρεάζουν αρνητικά την 

ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού στην περιοχή. 

Υλοποίηση Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Οι παρεμβάσεις εδώ ρεαλιστικά μπορούν να αποδώσουν με την επίμονη και σταθερή σε 

μακροπρόθεσμο χρόνο εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μέσα από τις παρεμβάσεις 

οικιστικής ανάπλασης & βελτίωσης των ΟΤΑ της περιοχής. 
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Στην υποπεριοχή των νομών Ημαθίας & Θεσσαλονίκης η ενίσχυση από την  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση του Φορέα Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών στον γνωμοδοτικό 

του ρόλο για την έγκριση  υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, αποτελεί μια δικλείδα 

διασφάλισης της αισθητικής αναβάθμισης του συνολικού τοπίου της περιοχής.  
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