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---------Η παρούσα εργασία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο στρατηγικός σχεδιασμός

σuμβάλ/ει στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Αρχικά, περιλλΣμβάνειένα θεωρητικόπλαίσιο

-γύρω από το τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη. Έπειτα,

παρουσιάζεται το προφίλ της περίπτωσης που εξετάζεται, του Νομού Θεσπρωτίας, και

γίνεται μια αξιολόγηση των χαρακτηριστικών το\). Ακολο\)θεί η χάραξη της

στρατηγικής για την ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας, ορίζοντας τους αναπτυξιακούς

στόχους του Νομού και τις πολιτικές με τις οποίες θα επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι

στόχοι. Η εργασία κλείνει με την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων τα οποία

αποτελούν μια σύντομη ανακεφαλαίωση των διαπιστώσεων που έγιναν κατά τη

διάρκεια της εργασίας.

ΝιάοΟζ Bασίλr.lOζ ΣταατnνικόΣΥέδιοΛνάπrlJCnCΝοuού Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 11

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη

ABSTRACT

This project Iooks into the way with which the strategic pIanning contributes to the

development of a region. Firstly, it includes a theoretίcal frame about what is strategic

pJanning and sustainabIe development. Then, the profιle of the case, which is examined,

is presented, the Prefecture ofThesprotia, with an evaluation of the characteήstίcs of the

area. Then, the strategy for the deveIopment of the Prefecture of Thesprotia is drawn,

with the poIicies that are necessary to succeed the strategic goals. The project concIudes

by taking deductions according to the findings that have been arisen during the project.

Keywords: Strategic Planning, Sustainable Development
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Θεσπρωτίαρ> και σκοπός

της είναι η κατάθεση μιας συγκεκριμένης πρότασης για την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του

Νομού, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και μέσα υλοποίησης και θα προκύπτει

μέσα από την ανάλυση και την αξιολόγηση των αναπτυξιακών δεδομένων του Νομού.

Το συγκεκριμένο θέμα επελέγη λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης ανάγκης τα τελευταία χρόνια

τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο για Στρατηγικό Σχεδιασμό. Πράγματι, μπροστά στις νέες

εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις, μια έρευνα και επεξεργασία Σχεδίου Στρατηγικής

Ανάπτυξης είναι απαραίτητη και ικανή να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς, πληροφόρησης και

στήριξης για την λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Η ύπαρξη μιας τέτοιας έρευνας είναι απαραίτητη

για τα επόμενα δέκα έως και δεκαπέντε χρόνια, καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι

ανακατατάξεις σημαντικές, σε τέτοιο σημείο ώστε να προϋποτίθεται επιστημονική στήριξη,

προγραμματισμός και συνέπεια, τόσο στις αναλαμβανόμενες πρωτοβουλίες, όσο και στη σύλ/ηψη

και κατανόηση μιας αναπτυξιακής φιλοσοφίας που θα περιβάλλει και θα αιτιολογεί τις

πρωτοβουλίες αυτές.

Ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται ενταγμένος σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο

δημιουργούνται οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις καθώς και πλεονεκτήματα,

ευκαιρίες, κίνδυνοι και απειλές. Στο περιβάλλον αυτό ο Νομός Θεσπρωτίας εξαρτάται άμεσα από

τις τρέχουσες αJ.J..iJ. και τις διαμορφούμενες διεθνείς εξελίξεις. Η ανάπτυξη επομένως του Νομού

Θεσπρωτίας δεν είναι μια απλή εσωτερική διαδικασία, όπως θα ίσχυε σε μια απολύτως κλειστή

οικονομία όπου θα εφαρμοζόταν μια στρατηγική αυτάρκειας, αλ/i!. μια ανοιχτή οικονομία στα

πλαίσια της ΕΕ, του ανοίγματος των αγορών των Βαλκανίων και του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου (ΠΟΕ).

Στο περιβάλλον αυτό ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ανάπτυξης του Νομού κρίνεται εργαλείο ...

αναγκαίο και απαραίτητο για τη βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη του. Η διαμόρφωση κατάλληλης

στρατηγικής, η οποία θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα - ευκαιρίες και θα ελαχιστοποιήσει τις

επιπτώσεις των μειονεκτημάτων - απειλών, θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της περιοχής,

καθιστώντας την ανταγωνιστική και ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο της τοπικής

κοινωνίας, όσο και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος που την περιβάλει.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε η προσπάθεια απόδοσης ενός όσο το δυνατόν πιο δυναμικού

κειμένου, το οποίο δεν θα περιορίζεται στην απλή περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, ούτε

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 20
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στην απλή επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ή στη διατύπωση συμπερασμάτων που θα

προέκυπταν από την επεξεργασία αυτή, αλλά σε μιας εξελικτικού και δυναμικού περιεχομένου

προβληματική, η οποία θα περιλαμβάνει τις ήδη πραγματοποιηθείσες και τις αναμενόμενες να

πραγματοποιηθούν μεταλλαγές, σε ένα χώρο με ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες και σε μία περιοχή

κομβικής σημασίας για την ΝΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας δεν βασίστηκε σε μιαν απόλυτη

αποτύπωση ιδεών και πρακτικών άλλων σχεδίων διαφορετικών περιοχών με διαφορετικές

ιδιαιτερότητες και ανάγκες, ούτε σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, αλλά έγινε για τον Νομό

Θεσπρωτίας και μόνο, με μιαν επιστημονική ανάλυση η οποία προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις

οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές, πληθυσμιακές και χωροταξικές ιδιαιτερότητες του Νομού.
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Α' ΜΕΡΟΣ:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
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Α-Ι Στρατηγικός σχεδιασμός

...

Κα!:!]γορίες και f!ορφές gχεδιασf!ού

Οι όροι σχεδιασμός και προγραμματισμός παραπέμπουν στη διαδικασία προσδιορισμού των

αναγκαίων παρεμβάσεων σε κάποιο πεδίο της πραγματικότητας στο πλαίσιο της επιδίωξης

συγκεκριμένων στόχων για την αλλαγή της. Ενίοτε ο όρος «προγραμμαnσμόφ χρησιμοποιείται σε

συνάρτηση με την ανάπτυξη (αναπτυξιακός προγραμματισμός, οικονομικός προγραμματισμός) ενώ

ο όρος «σχεδιασμόρ> σε συνάρτηση με το χώρο (χωροταξικός σχεδιασμός, πολεοδομικός

σχεδιασμός), αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο και συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς ιδιαίτερη διάκριση

μεταξύ τους. Άλλωστε, υπάρχουν και σχεδιασμοί α-χωρικοί (πχ ο «σχεδιασμός της εκπαιδευτικής

πολιτικής») (Οικονόμου, 2007: 13),

Σε συνάρτηση με το χωρικό σχεδιασμό, μια σημαντική διάκριση είναι αυτή μεταξύ στρατηγικού

(χωρικού) σχεδιασμού και φυσικού σχεδιασμού. Ο δεύτερος παραπέμπει σε παρεμβάσεις που

τροποποιούν την υλική ή φυσική (physicaI) μορφή και οργάνωση του χώρου, και συνήθως αυτό

γίνεται με λεπτομερειακές παρεμβάσεις σε περιοχές μικρής σχετικά κλίμακας και βραχυχρόνιου

ορίζοντα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αναφέρεται όχι στην υλική μορφή του χώρου αλλά στις

βαθύτερες δομές και δυνάμεις που διαμορφώνουν την υλική μορφή του, και συνήθως ασκείται σε

μεγαλύτερες γεωγραφικές κλίμακες και με μέσο- ή μακροχρόνιο ορίζοντα. Ο φυσικός σχεδιασμός

συνδέεται συνήθως με την πολεοδομία, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο αφού υπάρχουν και

στρατηγικές μορφές ποΜοδομίας (Οικονόμου, 2007: 13-14),

Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει ορισθεί σαν μια διαδικασία προσδιορισμού μακροπρόθεσμων

στόχων και στρατηγικών υλοποίησης και ως κύρια χαρακτηριστικά έχει τα εξής: α) εστιάζει την

διαδικασία σε σιryKεKριμένα θέματα, β) εξετάζει διαθεσιμότητα πόρων και επίδραση εξωτερικών

παραγόντων, γ) αξιολογεί πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δ) προσανατολίζει προς δράση

και πρακτικά αποτελέσματα (Λουκίσσας, 2001: 57).

Δύο παραδείγματα στρατηγικών σχεδίων του χώρου είναι τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης και τα

ρυθμιστικά σχέδια. Τα πρώτα ξεκινήσανε μετά το 1970, σαν απάντηση στα αδιέξοδα των πόλεων

που προέρχονταν από την πετρελαϊιςή κρίση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Γετίμης, 2000:

468 - 482). Τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης πρώτης γενιάς διαmιεόταν από το mιεύμα του

νεοφιλελευθερισμού και είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα, τουλάχιστο από οικονομικής άποψης.

Όμως, πολλοί τα κατηγορούν ότι αποξένωσαν τους κατοίκους από τις πόλεις και συνέβαλαν σε μια
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περισσότερο άνιση κατανομή του πλούτου (Γετίμης, 2000: 479 - 481). Επίσης, τα Ρυθμιστικά

Σχέδια ξεκίτ/σαν να υλοποιούνται μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και πέτυχαν την χωρική

οργάνωση των μεγάλων πόλεων και έδωσαν διεξόδους με τις αναπλάσεις και τον σχεδιασμό των

χρήσεων. Ωστόσο, η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού σε ιδεολογικό επίπεδο μείωσε την

βαρύτητα τέτοιων σχεδίων τα τελευταία χρόνια και μετατόπισε το ζητούμενο από τον σχεδιασμό

των κρατικών πολιτικών για κοινωνικές αλλαγές στην συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού

τομέα (Λουκίσσας, 200 Ι: 43 - 44). Οι βασικές διαφορές των στρατηγικών σχεδίων από τα

ρυθμιστικά σχέδια είναι: α) καλύπτουν μεγαλύτερο πεδίο θεμάτων και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση

σε οικονομικά ζητήματα, στην ανταγωνιστικότητα, στη διεθνή δικτύωση κλπ, β) παρά το

μεγαλύτερο πεδίο δεν επιδιώκουν πλήρη κάλυψη όλου του φάσματος των θεμάτων, αλλά

εντοπίζουν ορισμένα θέματα-κλειδιά, γ) προτιμούν πιο ευέλικτες επιλογές, και δ) δίνουν

καθοριστική σημασία στη διαδικασία εφαρμογής, ως συστατικό στοιχείο της οποίας θεωρούν τη

συμμετοχή και τη συναίνεση των βασικών παραγόντων επίδρασης στην αστική ανάπτυξη

(Πανεmστήμισ Θεσσαλίας, 2005 Α).

Από μια άλλη άποψη, δυο άλλα είδη σχεδιασμού που διαφοροποιούνται από τον στρατηγικό

σχεδιασμό είναι ο τακτικός σχεδιασμός και τα σχέδια εφαρμογής (Lee, 1994 στο Λουκίσσας, 2001:

8 - 9). Τα δύο αυτά σχέδια έχουν μικρότερη διάρκεια εφαρμογής και είναι πιο συγκεκριμένα -ιδίως

τα σχέδια εφαρμογής. Ο τακτικός είναι, από άποψης χρόνου υλοποίησης και από πλευράς

προσέγγισης, ανάμεσα στα δύο άλλα είδη σχεδιασμού.

Α. J .2 Ο στρατ:ηΥικός <Jχεδιασf1ός ως εργαλείο τοπι!C1iς ανάπτυξijς

Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει συνεχώς ότι η διαδικασία της 'ανάπτυξης' σε τοπικό επίπεδο

στηρίζεται πλέον στο στρατηγικό σχεδιασμό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός προσδιορίζεται με βάση

τρεις αλληλένδετες παραμέτρους: οργανωμέ\η προσπάθεια, δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων,

και επίτευξη επιδιωκόμενων συγκεκριμένων στόχων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005 Α).

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων και

εmλoγής πολιτικών υλοποίησης, η οποία βασίζεται στην επιστημονική ανάλυση, τη διεθνή

εμπειρία, τις συμμετοχικές διαδικασίες και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία,

την κοινωνία και τις υποδομές κάθε περιοχής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005 Β).

Το πεδίο θεμάτων που καλύπτουν τα στρατηγικά σχέδια είναι ιδιαίτερα ευρύ και επικεντρώνεται

κυρίως σε οικονομικά ζητήματα και στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, δεν

επιδιώκουν πλήρη κάλυψη όλου του φάσματος των θεμάτων, αλλά δίνουν έμφαση σε αυτά τα
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οποία θεωρούνται ως καθοριστικής σημασίας για την περιοχή. Συνεπώς, ο στραtη'YΙKός σχεδιασμός

έχει κατά βάσει έναν επιλεκτικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από την ιεράρχηση των

προβλημάτων και των στόχων ανάπτυξης, και δεν χαρακτηρίζεται από καθολικότητα: δηλαδή δεν

ασχολείται με όλα τα προβλήματα της τοmκής κοινωνίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005 Β).

Τα περισσότερα σχέδια ανάπτυξης χρησιμοποιούν την ανάλυση SWOT, η οποία αποτελεί

μεθοδολογία διάγνωσης τόσο του εσωτερικού (intemal situation audit) όσο και του εξωτερικού

περιβάλλοντος (extemal situation audit) ενός νομού. Η λέξη αποτελεί συντομογραφία των

αΥΥλικών λέξεων, Strengths, Weaknesses, Opportunities, l1υeats, δηλαδή: Αδυναμίες,

Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές. Αφορά την ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό

περιβάλλον του νομού και επιδιώκει τη διάγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του, ενώ

λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη της τις ευκαιρίες και τις απειλές οι οποίες προέρχονται στο το άμεσο

εξωτερικό περιβάλλον (Πανεmστήμιο Θεσσαλίας, 2005 Β).

Σκοπός των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης σε επίπεδο νομού είναι η ανάλυση και αξιολόγηση

των κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών δεδομένων του και η κατάθεση μιας

συγκεκριμένης πρότασης για την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του, η οποία θα περιλαμβάνει

συγκεκριμένους στόχους και μέσα υλοποίησης. Δηλαδή, η βασική του αποστολή είναι να

αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού, που να συμβάλλει στη βιώσιμη και μακροχρόνια

ανάπτυξη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005 Β).

Α.].3 Η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ μετά τη διεύρυνση

Το Μάρτιο του 2000, διαμορφώθηκε στη Λισσαβόνα η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

με αντικειμενικό σκοπό <<να καταστήσει την Ευρώπη μέχρι το 2010, την πλέον επιτυχημένη,

ανταγωνιστική και βαmσμένη στη γνώση, οικονομία παγκοσμίωρ). Το Δεκέμβριο του 2000, το

Συμβούλιο της ΝΙκαιας διαμόρφωσε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική

ένταξη με στόχο τη μείωση της φτώχειας ενώ τον Ιούνιο του 200 Ι, στο Γκέτεμποργκ η στρατηγική

της Λισσαβόνας διευρύνθηκε και δόθηκε νέα έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην

επίτευξη ενός mo αειφόρου πρότυπου ανάπτυξης (Αρταβάνη, στο Περιφερειακή Εmστήμη και

Πολιπκή: Ελλάδα και Βαλκάνια, 2006).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να εφαρμόσει τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ

αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις που απορρέουν από τις αλλαγές του παγκόσμιου

οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται μετά τη διεύρυνση,
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Η επιτυχημένη αντιμετώmση αυτών των προκλήσεων συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της

συνοχής στο εσωτερικό της Ένωσης. Στην πραγματικότητα, μεταξύ ανάπτυξης και συνοχής

αναπτύσσονται διαδικασίες αλληλοενίσχυσης. Με τη μείωση των ανισοτήτων διασφαλίζεται το

γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες και οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική

ανάπτυξη της Ένωσης και να ωφεληθούν από αυτή. Η πολιτική συνοχής βοηθά στη διάχυση των

ωφελειών και τον περιορισμό των mθανών εmπτώσεων από την εφαρμογή άλ/.ων κοινοτικών

πολιτικών με σημαντικά οφέλη και περιορισμένα, σJJ..iJ τοπικά επικεντρωμένα, κόστη (Γιώτη

Παπαδάκη, 2004).

Α.ΙΑ Οι νέοι γενικοί στόχοι τ/ς ΕΕ για την πολιτική συνοχής (2007 - 2013)

Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο

πλαίσιο σχεδιασμού της πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, προώθησε μία

μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κοινοτικής διαρθρωτικής πολιτικής ώστε οι ενισχυόμενες

δράσεις να εξυπηρετήσουν νέους επίκαιρους στόχους προτεραιότητας.

1-1 νέα διαρθρωτική περιφερειακή πολιτική συγκροτείται από τις ακόλουθες στρατηγικής σημασίας

συνιστώσες (Αρταβάνη, στο Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια, 2006) :

.. επανεξέτασητης αλληλεγγύηςστη διευρυμένηΕΕ των 27 κρατών-μελών

./ υιοθέτηση μιας νέας δυναμικότερηςκαι αποτελεσματικότερηςπολιτικής για την προώθηση

της οικονομίαςκαι τ/ς κοινωνίαςτης γνώσης

./ ενίσχυση τ/ς παρουσίας τ/ς Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό

περιβάλλον

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση που προωθεί η ΕΕ σχετικά με τ/ν πολιτική συνοχής στοχεύει σε

διαρθρωτικέςδράσεις οι οποίες:

./ να εστιάζονται περισσότερο στους στρατ/γικούς προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, δηλαδή στην ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία της γνώσης και στην

ευρωπαϊκήστρατ/γικήγια την απασχόληση

] Πολωνία, ΟυΥΥαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Μάλτα.

] Βουλγαρία, Ρουμανία.
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..ι' να επικεντρώνονται στις μειονεκτικές περιφέρειες με παράλληλη πρόβλεψη της εξέλιξης

στην υπόλοιπη Ευρώπη.

..ι' να είναι αποκεντρωμένες και να εφαρμόζονται με περισσότερο διαφανή

αποτελεσματικότερο τρόπο

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στρατηγική και οι πόροι της πολιτικής

συνοχής αναδιαρθρώνονται σε τρεις νέους στόχους προτεραιότητας των διαρθρωτικών δράσεων, οι

οποίοι είναι οι ακόλουθοι (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004β):

..ι' σύγκλιση και Ανταγωνιστικότητα

./ περιφερειακήΑνταγωνιστικότητακαι Απασχόληση

..ι' ευρωπαϊκήΕδαφική Συνεργασία

Ο στόχος της σύγκλισης είναι παραπλήσιοςτου στόχου 1 για την περίοδο 2000-2006 (περιφέρειες

με υστέρηση ανάπτυξης) και έχει σκοπό να επιταχύνει την οικονομική σύγκλιση των λιγότερο

αναπτυγμένων περιφερειών. Ως επιμέρους στ: τίθενται: η βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και

απασχόλησης, η καινοτομία και η κοινωνία της γνώσης, η προσαρμογή στις οικονομικές και

κοινωνικές αλλαγές και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Αφορά τα λιγότερο αναπτυγμένα

κράτη και κυρίως τα νέα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς για την Ένωση αποκλίσεις

ανάπτυξης, η μείωση των οποίων θα απαιτήσει μακροχρόνιες και επίμονες προσπάθειες.

Επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι περιφέρειες στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κάτω του

75% του κοινοτικού μέσου όρου. Προτείνεται, επίσης, η χορήγηση προσωρινής ενίσχυσης στις

περιφέρειες που επηρεάζονται από το στατιστικό αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Πρόκειται για

περιφέρειες σης οποίες το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι πάνω από το 75% του μέσου όρου της

διευρυμένης Ένωσης, μικρότερο του 75% του μtσoυ όρου της Ένωσης των 15. Σης περιφέρειες

αυτές, οι οποίες αποκαλούνται «περιφέρειες σταδιακής εξόδου», οι αντικειμενικές συνθήκες δεν

έχουν μεταβληθεί και για λόγους δικαιοσύ\ης θα πρέπει να επιτραπεί η ολοκλήρωση της

διαδικασίας σύγκλισης. Οι δράσεις του στόχου θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (EmA), του ΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΤαμείου (ΕΚΤ) και του

Ταμείου Συνοχής

Ο στόχος Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση περιλαμβάνει δράσεις για την

αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων που αφορούν όλα τα κράτη-μέλη, όπως είναι οι ταχείες

οικονομικέςκαι κοινωνικέςαλλαγές και αναδιαρθρώσεις,η γήρανση του πληθυσμού,η αύξηση της

μετανάστευσης,οι ελλείψεις εργάτη' δυναμικού σε ζωτικούςτομείς και τα προβλήματακοινωνικής
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ένταξης. Για το στόχο αυτό προτείνεται διττή προσέγγιση: Αφενός, μέσω προγραμμάτων

περιφερειακής ανάπτυξης που θα χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, όπως η ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και η προώθηση της

καινοτομίας, της κοινωνίας της γνώσης, του εmχειρηματικού πνεύματος, της προστασίας του

περιβάλλοντος και της πρόληψης κινδύνων. Αφετέρου εθνικών προγραμμάτων, τα οποία θα

χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, θα ενισχύονται πολιτικές που στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση,

στην ποιότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας και στην κοινωνική ένταξη.

Επιλέξιμες είναι οι περιφέρειες «σταδιακής εισόδΟΌ»), οι οποίες την περίοδο 2000-2006 ήταν

επιλέξιμες για το στόχο Ι, αΊ:λό. δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το στόχο σύγκλισης,

ακόμα και χωρίς το στατιστικό αποτέλεσμα της διεύρυνσης.

Λυτές οι περιφέρειες θα τύχουν προσωρινής ενίσχυσης κατ' αναλογία των περιφερειών που δεν

κρίθηκαν επιλέξιμες για το στόχο 1 κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006. Επιλέξιμες είναι,

επίσης, όλες οι άλλες περιφέρειες της Ένωσης, χου δεν καλύπτονται ούτε από το στόχο σύγκλισης,

ούτε από την ενίσχυση σταδιακής εισόδου.

Ο στόχος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία έχει ως αντικείμενο την ενδυνάμωση της συνεργασίας

σε τρία επίπεδα, και συγκεκριμένα της διασυνοριακής συνεργασίας, της συνεργασίας σε επίπεδο

διακρατικών περιοχών και των δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε όλη την Ένωση.

Ο στόχος αυτός θα ε\ισχύσει την ισόρροπη, αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης. Η

διασυνοριακή συνεργασία θα καλύψει τις περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των εσωτερικών

χερσαίων συνόρων και ορισμένων εξωτερικών χερσαίων συνόρων, καθώς και ορισμένες

περιφέρειες που βρίσκονται στα θαλάσσια σύνορα.

Εκτός από τη διαμόρφωση των τριών νέων στόχων, προτείνονται μία σειρά σημαντικών

καινοτομιών, αλλά και μέτρα που απλοποιούν τις διαδικασίες, ενισχύουν την αποκέντρωση στη

λήψη αποφάσεων και δίνουν έμφαση στην ενημέρωση και τη διαφάνεια.

Τα μέτρα αυτά κατατάσσονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

./ η πρώτη κατηγορία μέτρων αφορά τις διαδικασίες διαμόρφωσης της νέας στρατηγικής:

έναρξη ετήσιου στρατηγικού διαλόγου με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου,

καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Emτpoml και την Επιτροπή Περιφερειώνγια τη διασφάλισητου σεβασμούτων ευρωπαϊκών

προτεραιοτήτων. Επίσης, η νέα πολιτική συνοχής θα εστιάζει στις περισσότερο

μειονεκτικές περιφέρειες, αλλά θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις περιστάσεις και θα
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επωφελούνται από αυτήν το σύνολο των πολιτών και των περιοχών της Ένωσης. Η

επικρατούσα τάση στη νέα πολιτική συνοχής επικεντρώνεται στην ενίσχυση της

χρηματοδότησης των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση

στην αστική διάσταση.

./ η δεύτερη κατηγορία μέτρων αφορά τη διαμόρφ<ι>σητων μέσων που θα χρησιμοποιηθούν

για την υλοποίηση της νέας πολιτικής συνοχής: μειώνεται ο αριθμός των χρηματοδοτικών

μέσων από έξι σε τρία και τα ΕπιχειρησιακάΠρογράμματαθα χρηματοδοτούνταιαπό ένα

μόνο μέσο, με εξαίρεση τα προγράμματα που αφορούν υποδομές και τα οποία θα

συγχρηματοδοτούνταιαπό το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Επίσης, προβλέπεταιπολυετής

προγραμματισμόςγια το Ταμείο Συνοχής, ενώ η λειτουργίατου θα διέπεται από τους ίδιους

κανόνεςπου καθορίζουντη λειτουργίατων ΔιαρθρωτικώνΤαμείων.

Επιπλέον, οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες και οι καινοτόμες δράσεις ενσωματώνονται στα

Επιχειρησιακά Προγράμματα των κρατών-μελών ή των περιφερειών. Τέλος, προβλέπεται

ευρύτεροςκαταμερισμόςδραστηριοτήτωνστα κράτη-μέληκαι στις περιφέρειες.

A.l.5 Η σφα:Q1ΎΙJQ'ι !!1ς ανάπτυξηςσε εθνικό επίπεδο

Την προγραμματική περίοδο 2000-2006, το ελληνικό σύστημα σχεδιασμού χαρακτηρίστηκε από

έλλειψη στρατηγικής που να δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, συνοχή και

ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη στρατηγικής, κυρίως σε

περιφερειακό επίπεδο, οδήγησε σε υποβαθμισμένη χρηματοδότηση της κατηγορίας "παραγωγικό

περιβάλλον" που αντιπροσώπευε μόλις το 22% της κοινοτικής χρηματοδότησης (MichaiJidis eΙaΙ,

2006). Στη νέα προγραμματική περίοδο, θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος στρατηγικός

προσανατολισμός που θα κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο που να συνδέει την ΈWoια της

περιφερειακής ανάπτυξης με τη βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και θα προωθεί

ισχυρές σχέσεις με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και την πολιτική συνοχής. Μόνο με αυτόν τον

τρόπο οι ελ/ηνικές περιφέρειες θα καταφέρουν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα συνοχής και

ανάπτυξης.

Για τη νέα ΠΡσΥραμματική περίοδο 2007-2013 η στρατηγική ανάπτυξης της Ελλάδας, σύμφωνα με

το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σuνδέεται στενά με τη στρατηγική της

Λισσαβόνας, με τους στόχους που θέτει η ΕΕ, και γενικά με το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, έτσι

όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις

αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013.
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Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής, όπως αυτή διαμορφώνεται από το ΕΣΠΑ,

αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας για τη

χώρα, για την επίτευξη της οποίας απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην

οικονομία κάθε περιφέρειας. Το μέλλον κάθε ελληνικής περιφέρειας εξαρτάται από την

ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της, η οποία συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε

κλάδους παραγωγής, που είναι εκτεθειμένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό.

Η προσαρμογή των αγορών εργασίας και των προϊόντων και η βελτίωση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος και της δημόσιας διοίκησης θα συνεισφέρουν στη διεύρυνση της παραγωγικής

βάσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της

εξωστρέφειας της οικονομίας των περιφερειών της χώρας.

Ειδικότερα, η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες, που

ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά ή διαθέτουν βάσιμες μελλοντικές προοπτικές, συντελεί στην

ισχυροποίηση της βάσης ανάπτυξης κάθε περιφέρειας με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο

παραγόμενο προϊόν, το εισόδημα και την απασχόληση.

Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται με τη χωρική της διάσταση και με την

εισαγωγή στον προβληματισμό συγκεκριμένων στοιχείων, που προκύπτουν από τη θεώρηση της

γεωγραφικής-φυσικής διάστασης του χώρου. Η εξισορροπημένη και αειφόρος χωρική ανάπτυξη

φιλοδοξεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα στόχους, που συνδέονται άρρηκτα με την οικονομία, την

κοινωνία και το περιβάλλον. Η χωρική ανάπτυξη, επιπλέον, αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του

προβληματισμού που συνάγεται από την περιφερειακή και θεματική θεώρηση με πρόσθετα

στοιχεία, τα οποία θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων, στην ιεράρχηση τους, καθώς

και στην εξειδίκευση δράσεων σιryKεKριμένων πολιτικών, που με τον Τρόπο αυτό θα καταστούν

αποτελεσματικότερες. Επίσης, μέσα από τον εξειδικευμένο προβληματισμό της χωρικής διάστασης

μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση, με ολοκληρωμένο

Τρόπο, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα χωρικά σύνολα.

Με βάση τα παραπάνω, στρατηγικός στόχος της χώρας μας για τη νέα περίοδο, σύμφωνα με το

ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η διατήρηση του ρυθμού

οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου

κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής ό'Μ»ν των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, θα πρέπει να
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δοθεΙ ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της Ελλάδας σε μια εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή

παρουσία, καθώς και με ανταγωνισnκή και παραγωγική οικονομία.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια EmKEvtpιOVEtat:

./ στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της εmχειρημαnκότηταςκαθώς και στη

διασύνδεσητους

./ στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης

της ελκuστικότηταςτης χώραςστην πρoσέλΚUΣΗεπενδύσεων.

./ στην επένδυση στο avepώmvo κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση ση στρατηγική της

χώρας και αποσκοπείστη δημιουργίαπερισσότερωναλλά και καλύτερωνθέσεων εργασίας.

.ι' στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος, με την απλούστευση του κανονιστικού

πλαισίου (μείωση της Ύραφειοκρατίας) και τον ουσιαστικό εΚσυγχΡονισμό του δημόσιου

τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη μετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσματικό

εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών

Επιπλέον, το ΕΣΠΑ προσδιορίζει nς παρακάτω πέντε θεματικές προτεραιότητες με τους

αντίστοιχους στόχους, που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας και προωθούν την

επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος:

» Θεματική Προτεραιότητα Ι: Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας

./ Στόχος Γ: αύξηση της εξωστρέφειαςκαι των εισροώνξένων άμεσωνεπενδύσεων

./ Στόχος 2: ανάπτυξη της εmχεφηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας

.ι' Στόχος 3: διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας

» Θεματική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία

.ι' Στόχος 1: βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο avepιOmvo

κεφάλαιο Ύια την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού σοοτήματος

.ι' Στόχος 2: ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας. καθώς και προώθηση της καινοτομίας

σε όλους τους κλάδους, ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας

και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης

~ Στόχος 3: ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση

των τεχνολογιών πληροφορικής και EmKOtvrovtιOv στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής

δραστηριοποίησης
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}οι- Θεματική Προτεραιότητα 3: Απασχόληση και κοινωνική συνοχή

./ Στόχος 1: ενίΣΧUση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων

" Στόχος 2: διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση

./ Στόχος 3: προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης

πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και η πρόληψη των φαινόμενων περιθωριοποίησης

και αποκλεισμού

.ι' Στόχος 4: θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος υγείας, που θα

προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας

./ Στόχος 5: ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των

θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεση τους με τις κυρίαρχες εθνικές

πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη - απασχόληση -κοινωνική συνοχή)

}οι- Θεματική Προτεραιότητα 4: Θεσμικό περιβάλλον

./ Στόχος 1: βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και αποτελεσματική

εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση

της επιχειρηματικής δράσης

}οι- Θεματική Προτεραιότητα 5: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπο

επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης

./ Στόχος Ι: ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών

υπηρεσιώντου συστήματοςμεταφορώντης χώρας

./ Στόχος 2: ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία

" Στόχος 3: αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος

" Στόχος 4: άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής

./ Στόχος 5: ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της

χώρας

Επιπλέον, πέρα από τις παραπάνω θεματικές προτεραιότητες, η αναπτυξιακή στρα-n1ΎΙκή του

ΕΣΠΑ περιλαμβάνει και τις εξής χωρικές προτεραιότητες:

" βιώσιμη αστική ανάπτυξη

./ ανάπτυξητης υπαίθρου
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,/ διασυνοριακή,διακρατικήκαι διαπεριφερειακήσυνεργασία

Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραμματισμού αφορούν σε

συγκεκριμέναχωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικέςπεριοχές, καθώς και

τις αγροτικέςπεριοχέςκαι τις περιοχές,που συνδέονταιμε την αλιεία,

Η αναπτυξιακήστρατηγικήτου ΕΣΠΑ διαμορφώνεταισε συνεργεία με πολυετείς εθνικές τομεακές

πολιτικές που περιλαμβάνουν (εκτός των συγχρηματοδοτούμενωνπρογραμμάτων) παρεμβάσεις

αμιγούς εθνικής χρηματοδότησηςή και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Λαμβάνονταςυπόψη τη

στρατηγική προσέΥΥιση για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2007-2013, οι 1α/ριότερες εθνικές

τομεακές πολιτικές είναι οι παρακάτω:

,/ εκπαίδευσηκαι δια βίου μάθηση

,/ προσαρμοστικότηταεργαζομένωνκαι εmχειρήσεων,πρόσβασηστην απασχόληση

./ κοινωνικήενσωμάτωση

./ υγεία και κοινωνική α).ληλεγγύη

./ δημόσια δισίκηση

./ μεταφσρές

./ περιβάλλονκαι αειφόροςανάπτυξη

./ ισότηταφύλων

./ τεχνολογίεςπληροφορίαςκαι επικοινωνιών

./ αγροτική ανάπτυξη

A.l.6 Η στρατηγικήτης ανάπτυξηςτ/ς ΠεριφέρειαςHπε~oυ

Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή της ΠεριφέρειαςΗπείρου είναι η βελτίωση της ελ1α/στικότητάςτης,

μέσω της ανάδειξης της σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, προκειμένου να καταστεί χώρος

προσέλ1α/σης επενδύσεων σε τομείς που θα ενσωματώνουν την καινοτομία και τη γνώση ως

βασικά στοιχεία ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της

πλεονεκτήματα, όπως η γεωπολιτική της θέση, η δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου

Ιωαwίνων, το δίκτυο των κοινωνικώνυποδομών, το πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον

και τη θετική α).ληλεξάρτησητου πρωτογενούςτομέα με τη μεταποίηση.
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Για να αναπτυχθεί περαιτέρω η Περιφέρεια, θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υλικό και

ανθρώmνο κεφάλαιο, να επιταχυνθεί η καινοτομία και να διευρυνθεί η χρήση των τεχνολογιών της

πληροφορίας και της επικοινωνίας. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αρθούν οι διαρθρωτικές

αδυναμίες σε παράγοντες κλειδιά της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες είναι οι ανεπάρκειες στο

υφιστάμενο υλικό & ανθρώπινο κεφάλαιο (σε υποδομή και σε δεξιότητες του εργατικού

δυναμικού), η έλλειψη καινοτομικής ικανότητας & αποτελεσματικής επιχειρηματικής ενίσχυσης, το

χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικού κεφαλαίου (κατεστραμμένο φυσικό ή & αστικό περιβάλλον).

Οι σημαντικές παράμετροι για την αναπτυξιακή στρατηΎ\κή της περιόδου 2007 - 2013 για την

περιφέρεια Ηπείρου είναι οι εξής:

,/ αειφόρος αξιοποίηση των σιryKΡΙΤΙKών της πλεονεκτημάτων και μετατροπή τους σε

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στην ποιότητα, τη γνώση - καινοτομία, την

εξωστρέφεια και την προστασία και ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών

πόρων

,/ βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας και άρση των αδυναμιών και διαρθρωτικών της

προβλημάτων, με έμφαση στη βελτίωση της προσπελασιμότηταςτων υποδομών και των

υπηρεσιών και την ανάδειξη της Περιφέρειας σε «πολύτροπο» κόμβο (μεταφορικό,

ενεργειακό,τουριστικόπροορισμόκ.ά.)

,/ ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο,

επενδύονταςστο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε καινοτομικέςΠΡOσεrγίσειςγια την προώθηση

και διασφάλισηενός εξωστρεφούςπροσανατολισμούστις παραγωγικέςδραστηριότητες

,/ ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής και ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού και

αγροτικούχώρου.

Στο πλαίσιο της Νέας ΠρογραμματικήςΠεριόδου, η φιλοσοφία και το όραμα που διέπει το

αναπτυξιακό μοντέλο της Περιφέρειας Ηπείρου εντοπίζεται στο τρίπτυχο «Ποιότητα 

ΓνώσηIΚαινoτoμία Εξωστρέφεια». το οποίο προδιαγράφει τους πυλώνες ανάπτυξης για το

σχεδιασμό της στρατηγικής της.

~ Η πoιό:m.Ή!. βασική προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας και ευημερίας, αποτελεί τον

πρώτο αναπτυξικαό πυλώνα. Η επικράτηση υπό καθεστώτα έντονου ανταγωνισμού, η

οικονομική και κοινωνική ευημερία, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο

αναπτύσσονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν στοιχεία άμεσα συνυφασμένα με

({ Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυ_ης του Νομού Θr:σπρωτίας» σελ. 15
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υπηρεσιών, και προ·(όντων. Συγκεκριμένα η ποιότητα

,/ την παραγωγή, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρού

μεγέθους, οικογενειακές επιχειρήσεις βασιζόμενες περισσότερο στη φθηνή εργασία και

λιγότερο στην τεχνολογία και προκειμένουνα καταστούν ανταγωνιστικέςστην ευρωπαϊκή

και διεθνή αγορά, πρέπει να χρηματοδοτηθούν δράσεις στοχευμένες στον τεχνολογικό

εκσυγχρονισμό,τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προ'(όντος και τη δικτύωση

των επιχειρήσεωνγια να αναπτυχθούνσυλλογικέςμέθοδοι προβολής,προγραμματισμούκαι

αποτελεσματικότηταςστην παραγωγικήδιαδικασία

,/ τις κοινωνικέςυποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες δεδομένων του ικανοποιητικούεπιπέδου

αφενός του περιφερειακούσυστήματοςυγείας και αφετέρου της τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης

στην Περιφέρεια Ηπείρου, χρήζουν στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση και

εκσυγχρονισμό των δομών και υπηρεσιών, αποβλέποντας στην κάλυψη του ευρύτερου

Βαλκανικού χώρου, στη συμπλήρωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (υγεία) και στην

ενίσχυση των ανωτάτων εκπαιδευτικώνιδρυμάτων, ώστε να γίνει η Περιφέρειαταυτόσημη

με υψηλού επιπέδου προνοιακές και κοινωνικέςυποδομές, διευρύνονταςέτσι της εμβέλειά

της.

,/ το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί βασικό πόρο για την ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να

προστατευθεί από την ευκαιριακές αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Η ποιότητα πρέπει να

αποτελέσει κεντρική συνιστώσα των δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση και

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, προκειμένου αυτό να καταστεί

ελκυστικό και βιώσιμο σε μακροπρόθεσμοορίζοντα.

)Ο> Η γνώση και καινοτομία αποτελούν κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης στη νέα Προγραμματική

Περίοδο, δεδομένου ότι η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέας γνώσης που οδηγεί σε νέα

τεχνολογικάπροϊόντα, διαδικασίεςκαι υπηρεσίεςκαι κατά συνέπεια σε καινοτόμεςδράσεις

αποτελεί βασικό μέλημα των σύγχρονων κοινωνιών. Η καινοτομία αντιμετωπίζεταιμε την

ευρεία της έννοια, σύμφωναμε την οποία δεν περιορίζεταιστην τεχνολογική,αλλά και στην

διοικητική, παραγωγική, οργανωτική καινοτομία. Αφορά στην ανάπτυξη νέων δομών

ΟΡΎάνωσης και λειτουργίας της διοίκησης, είτε αυτή αφορά το δημόσιο είτε τον ιδιωτικό

τομέα, στην παραγωγή νέων ιδεών στο σύνολο των τομέων της οικονομικής

δραστηριότητας οι οποίες μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στα υπάρχοντα

προϊόντα ή να εμπνεύσουντην παραγωγήνέων, καθώς και στο σχεδιασμόνέων υπηρεσιών

«Στιιο.τηγικόΣχέι'ιιο Α,ι(.i:.τ.,ιι ης του Νομοιί Θεσπρωτίας" σελ. 3~



«Α' ΜΕΡΟΣ: Θεωρητικό πλαίσιο - Περι στρατηγικού

Bενf:τηζ Αθανάσloζ σrεδιασuού και 8ιώσιμικ ανάπτυΖl1Ο)

προς το κοινωνικό σύνολο. Οι πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας και την

ενίσχυση της παραγωγής της γνώσης πρέπει να εστιάζονται στην υποστήριξη των επιμέρους

συντελεστών που συνθέτουν τον όρο «καινοτομίω>, οι οποίοι είναι:

v' ανθρώπινο δυναμικό

" μετάδοση και εφαρμογή της γνώσης, και

v' χρηματοδότησητης καινοτομίας- δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

» Η εξωστρέφεια αποτελεί τον τρίτο αναπτυξιακό πυλώνα, δεδομένου ότι είναι βασική

προΒπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και κατ'

επέκταση μίας μακροπρόθεσμης και αποτελεσματικής προσέγγισης στο επιδιωκόμενο

αναπτυξιακό μοντέλο της Περιφέρειας. Είναι άμεσα συνυφασμένη με τους άλλους δύο

αναπτυξιακούς πυλώνες, αλλά απαιτεί μία νέα θεώρηση του επιχειρείν και της παραγωγικής

διαδικασίας, η οποία προσανατολίζεται στη διαφοροποίηση, την καινοτομία, την εισαγωγή

νέων μεθόδων και την ευελιξία των κατεστημένων και παραδοσιακών αξιών. Αυτή η (<νέα

φιλοσοφία» πρέπει να στοχεύει:

" στην ανάπτυξη επιχεφηματικής κουλτούρας και στην προώθηση της επιχεφηματικής

εmμόρφωσης

v' στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότηταςτων ΜΜΕ και στην προώθησητων εξαγωγών

v' στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακώνδικτύων και πληροφορικής ώστε να αυξηθεί ο αριθμός

των επιχειρήσεων που συμμετέχοw στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και σε προγράμματα

χρηματοδότησης

v' στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων τα οποία θα τις

βοηθούσαν πιθανώς να μειώσουν το κόστος εμπορίας και να εισχωρήσοw πιο εύκολα σε

νέες αγορές

v' στη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών με Ερευνητικά Ινστιτούτα και

Πανεπιστημιακούς φορείς για μεταφορά τε'Χ"ογνωσίας και δημιουργία καινοτόμων

προϊόντων και υπηρεσιών

v' στην έρευνα και δημιουργία επενδυτικών κινήτρων σε νευραλγικούς τομείς της παραγωγής

v' στον πρωτογενή τομέα, να εστιάζει στην αξιοποίηση καινοτόμων παραγωγικών μοντέλων

με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας (βιολογικών, ολοκληρωμένηςδιαχείρισης

παραγωγής, παραδοσιακών τοπικών προϊόντων), στην προώθηση νέων εναλλακτικών
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καλλιεργειών (ενεργειακά φυτά. κλπ) και στ/ν αναζήτ/ση νέων αγορών σε ε-Υχώριο και

υπερεθνικό επίπεδο

./ στον τομέα του τουρισμού,να επιδιωχθείη «αναβάθμιση» τ/ς επαγγελματικήςκουλτούρας

των επιχειρηματιών,η οποία πρέπεινα αποσυνδεθείαπό το ευκαιριακό και γρήγορο κέρδος,

η επαρκής προβολή των τουριστικώνπόρων τ/ς περιοχής και η προσέλκυση αγοραστικού

κοινού (niche market) που επιθυμεί ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα, οικοτουριστικές

δραστηριότητες Κ.ά.

Επιπρόσθετα, θεμελιώδης αρχή που διατρέχει οριζόντια το αναπτυξιακό μοντέλο τ/ς Περιφέρειας

Ηπείρου είναι η αειφορία. αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα σε όλους τους τομείς τ/ς

περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο στόχος τ/ς αειφόρου ανάπτυξης προδιαγράφει πως το σύνολο των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων

θέτουν ως στόχο τ/ν ταυτόχρονη επίτευξη ενός οικονομικά βιώσιμου, κοινωνικά δίκαιου και

περιβαλλοντικά υπεύθυνου αναπτυξιακού αποτελέσματος.

Α.Ι.7 Ιεράρχηση και εξειδίκεuQ11 των στρα!']γικών στόχων του ΕΣΠΑ για το ΠΕΠ

Ο στρατ/γικός προσανατολισμός τ/ς Ελλάδας, όπως διατυπώνεται στο Ι ο Σχέδιο του Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την περίοδο 2007-201 3, και όπως προσδιορίστ/κε με βάση

τους Στόχους τ/ς Λισσαβόνας και τις βασικές εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότ/τες είναι διπός:

Ι ον: ελληνική οικονομία ανταγωνιστική, η οποία θα στ/ρίζεται στην καινοτομία, στ/ν

πotότ/τα και στην ανεπτυγμέ\η επιχειρηματικότ/τα

2OV
: προώθηση της μετατροπής των σιryKΡΙΤΙKών πλεονεκτημάτων σε ανταγωνιστικά

Για τ/ν επίτευξη των δύο κεντρικών στρατ/γικών στόχων, οι γενικές αναπτυξιακές

προτεραιότ/τες/στόχοι τ/ς Ηπείρου, οι οποίες έχουν τεθεί είναι οι εξής:

./ ενίσχυσητης επιχειρηματικήςανταγωνιστικότηταςκαι καινοτομικήςικανότητας

-/ βελτίωσηπροσπελασιμότηταςυποδομών και υπηρεσιών

./ αειφορική διαχείριση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος - Διαχείριση

προστατευόμενων περιοχών

-/ επένδυσηστο ανθρώπινο κεφάλαιο

./ ανάδειξη τουριστικήςκαι πολιτιστικήςταυτότ/ταςΗπείρου
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./ ενίσχυση της ενδοπεριφερειακήςσυνοχής και ισόρροπηανάπτυξη

.ι' προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της

ΔημόσιαςΔιοίκησης

./ προώθησητης συνεργασίαςκαι των δικτύων μεταξύ χωρών και Περιφερειών

Οι γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι που εξυπηρετούν την υλοποίηση της στρατηγικής στο τρίπτυχο

« Ποιότητα - Γνώση/Καινοτομία - εξωστρέφεια », εξειδικεύονται ως εξής:

Α.Ζ Βιώσιμη Ανάπτυξη

Είναι γνωστό ότι για πολλές δεκαετίες πριν από την εμφάνιση των σοβαρών περιβαλλοντικών

προβλημάτων, τόσο σε τοmκό επίπεδο όσο και σε πλανητικό (φαινόμενο θερμοκηπίου, μείωση του

όζοντος, αποδάσωση κλπ.), ο χωρικός σχεδιασμός είχε ως κυρίαρχο στόχο την οικονομική και

κοινωνική ανάπτυξη, διευκολύνοντας την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Μεταπολεμικά

η κατάσταση όμως αλλάζει με την εισαγωγή στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιβαλλοντικής

διάστασης, η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται κυρίαρχη ενσωματώνοντας τους οικονομικούς και

κοινωνικούς στόχους (Μπεριάτος, 2006: 57-58).

Ήδη από την πρώτη παγκόσμια διακήρυξη του ΟΗΕ στη Στοκχόλμη το 1972, το περιβάλλον και η

ανάπτυξη θεωρούνται ως διαφορετικές όψεις του ιδίου νομίσματος. Με την ενιαία πράξη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1985, η φροντίδα για το περιβάλλον οφείλει να ενσωματωθεί οργανικά σε

όλες τις άλλες τομεακές πολιτικές και να μην αποτελεί απλώς ένα πρόσθετο διακοσμητικό στοιχείο.

Η νέα αντίληψη είναι ότι η περιβαλλοντική προστασία επιτυγχάνεται μέσα από τη σωστή

διαχείριση των φυσικών πόρων που σημαίνει ότι η ανανεωσιμότητα και αντικατάστασή τους

λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τη διαδικασία της εκμετάλλευσης, τόσο από τεχνική όσο και από

οικονομική άποψη. Η αρχή αυτή βρίσκει την ιδεολογική, πολιτική και φιλοσοφική της έκφραση

μέσα από τη νέα ορολογία που εισάγει το Ι 988 η επιτροπή του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την

ανάπτυξη: SustainabIe Development, που αποδίδεται στα ελληνικά ως "αειφόρος" ή "βιώσιμη"

ανάπτυξη (Μπεριάτος, 2006: 58).

Στην έκθεση της επιτροπής G. Η. Brundtland στον ΟΗΕ το 1991, αναφέρεται ότι, βιώσιμη

ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο

την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες

(www.spyήdon.gr).
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Με βάση αυτόν τον ορισμό και τις ποικίλες ερμηνείες του, αναγνωρίζονται τρεις αναγκαίες και

αδιαχώριστες μεταξύ τους διαστάσεις της αειφορικής ανάπτυξης: η περιβαλλοντική (οικολογική), η

οικονομική και η κοινωνική διάσταση. Και οι τρεις είναι ουσιώδεις και το ίδιο σημαντικές για

μακρόχρονη αειφορία, καλύπτουν δε ευρύ φάσμα αρχών (Κουτσούρης και Σιάρδος, 2004: 87).

Οπότε, για να πραγματοποιηθεί η βιώmμη ανάπτυξη θα πρέπει να συνδυαστεί η κοινωνική

πρόοδος, που θα αναγνωρίζει και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών, η

αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και η διατήρηση υψηλών ρυθμών οικονομικής

μεγέθυνσης και απασχόλησης (www.spyridon.gr).

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η twota και η αρχή της "αειφορίας" δεν είναι εφεύρημα της

εποχής μας. Είχε δημιουργηθεί από πολύ παλιότερα και μάλιστα σΙ αυτήν βασίζεται η θεωρητι'Κή

θεμελίωση της δασοπονικήςεπιστήμης από τις αρχές του 18 αιώνα. Το πρόβλημα που έπρεπε να

λυθεί τότε ήταν η διάσωση και η διατήρηση των δασικών πόρων οι οποίοι με την παραγωγή του

ξύλου ήταν η κύρια πηγή ενέργειας για την κάλυψη των κυριότερων αναγκαίων της εποχής

(κατασκευές, θέρμανση, βιοτεχνία κλπ). Η δασοπονία επομένως δημιουργήθηκε ως η εmστήμη και

τεχνική της ανανεωσιμότητας των δασικών πόρων και ο όρος αειφορία στη γερμανική του εκδοχή

(Nachhaltigkeit) διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1713 από τον νοη CarJovitsch στο έργο του

SelvicoJtura Economica (Μπεριάτος, 2006: 58-59).

Η σημερινή επανεμφάνιση της ΈWoιας αυτής δεν περιορίζεται στην διαχείριση ενός μόνου φυσικού

και ανανεώmμου πόρου, αλλά γενικεύεται σε όλο το φάσμα των ανθρώmνων δραστηριοτήτων και

της αναπτυξιακής διαδικασίας, από τη τοmκή μέχρι τη πλανητική κλίμακα (Μπεριάτος, 2006: 59).

Ορισμοί για την αειφορική ανάπτυξη υπάρχουν πολλοί και μάλιστα αντικρουόμενοι μεταξύ τους.

Ένας περισσότερο πλήρης ορισμός είναι ότι αειφορική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται «... η

εξακολουθητική δυναμική διαδικασία των συνεχών εmτυχών αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών

δραστηριοτήτων» (IDMC, 1987 στο Κουτσούρης και Σιάρδος, 2004), και ο οποίος ορισμός

χρησιμοποιείται συνήθως ως βάση, καθόσον περικλείει οικονομικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς

και οικολογικούς παράγοντες (Κουτσούρης και Σιάρδος, 2004: 134).

Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές και θεωρίες προς την

βιώσιμη ανάπτυξη ήταν τρεις: α) η ανάγκη εξεύρεσης οικονομικών και επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων οι οποίες λαμβάνουν σε μεΥάλο βαθμό υπόψη τους την περιβαλλοντική

ισορροπία, β) η επιθυμία χωρικών και κοινωνικών οργανισμών να ελαχιστοποιήσουν την μη

αναγκαία και «ακριβή» ανεξέλεγκτη χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και γ) τα κέρδη που

προκύπτουν από την συνεργασία εmχειρήσεων, κοινωνικών θεσμών και χωρικών στοιχείων, που
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σαν σκοπό έχουν να προάγουν και να συνδυάσουν την περιβαλλοντική ευθύνη με τον κοινωνικό

προγραμματισμό και την τοπική ανάπτυξη (www.spyridon.gr).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων. της

ενέργειας και ο περιορισμός της μόλυνσης ιεραρχούνται σαν στόχοι πρώτης προτεραιότητας στα

πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης (www.spyridon.gr).

Ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της αειφορικής ανάπτυξης είναι η επίτευξη μιας επιθυμητής

ποιότητας ζωής η οποία απαιτεί ισορροπία οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής επιτυχίας,

ποιότητας ζωής μοναδικής στο άτομο και με κοινά στοιχεία για το ανθρώπινο είδος (Κουτσούρης

και Σιάρδος, 2004: 98).

Στην έκθεση της Brundtland ετέθησαν και ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνει πράξη η βιώσιμη

ανάπτυξη. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

./ ένα πολιτικό σύστημα που να εξασφαλίζει την ουσιαστική δημοκρατία και την

αποτελεσματικότερη και ουσιώδη συμμετοχή και έλΕγχο των πολιτών στην λήψη των

αποφάσεων. Για τον αποτελεσματικότεροέλεγχο, αλλά και την καλύτερη συμμετοχή των

πολιτών οι αποφάσειςθα πρέπει να λαμβάνονταιστο μικρότεροδυνατό επίπεδο πριν από

όλα δηλαδή σε τοπικό επίπεδο

οι' ένα οικονομικόσύστημα το οποίο να είναι ικανό να δημιουργείπλεονάσματακαι τεχνική

γνώση σε μία αυτοδύναμηκαι διαρκή βάση

./ ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο θα προνοεί για την δίκαιη αναδιανομήτου οικονομικού

πλεονάσματος, θα αντιμετωπίζει τις κοινωνικές εντάσεις και θα ενσωματώνει τους

περιθωριοποιημένουςπολίτες

./ ένα παραγωγικό σύστημα που θα σέβεται τις υποχρεώσεις προς το περιβάλλον και την

κοινωνία

./ ένα τεχνολογικόσύστηματο οποίο θα δύναταινα ερευνά συνεχώςγια νέες λύσεις

./ ένα αποκεντρωμένοδιοικητικόσύστημα

./ ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο θα ανέχεται και θα ενθαρρύνει βιώσιμα πρότυπα στην

οικονομία και το εμπόριο

Η θεωρία όμως και οι πρακτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη δεν διαφέρουν μόνο στην

ιεράρχηση των στόχων της περιβαλλοντικήςισορροπίας. Παραδοσιακέςπολιτικές που μέχρι τώρα
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ακολουθούσαν πεπατημένες οδούς επανεξετάζονται κάτω από τις νέες κοινωνικοοικονομικές

συνθήκες και τους δίνεται ένα νέο περιεχόμενο(www.spyridon.gr).

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, η ταύτιση της ανάπτυξης μόνο με την οικονομική

μεγέθυνση δεν μπορεί πλέον να προσφέρει σύγχρονες λύσεις. Οδήγησε σε οικονομικές και

κοινωνικές ανισότητες που είναι υπεύθυνες για εντάσεις που εκδηλώνονται σε τοπικό ή

περιφερειακό επίπεδο αλλά και για ανισορροπίες που προκαλούν ιδιαίτερα διεθνή προβλήματα. Η

χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Το

ζητούμενο είναι να διατηρηθούν και να αυξηθούν χωρίς όμως να διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός

και χωρίς να υποβαθμιστεί το περιβάλλον. Σε περίπτωση που οι δύο αυτές συνιστώσες δεν ληφθούν

υπόψη, πολύ σύντομα θα οδηγήσουν σε συγκρούσεις και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα

εmβράδυνσης της οποιασδήποτε οικονομικής μεγέθυνσης (www.spyridon.gr).

\
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Β'ΜΕΡΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Ανάλυση των συνθηκών που επnρεΆCοl1ν το αναπτυeιακό προφίλ του Νοuού»

1.1 Ο ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θέστι και Ρόλος της Περιφέρειας σε Εθνικό και Διαπεριφερειακό Επίπεδο

Η Ήπειρος αποτελεί ορεινή Περιφέρεια στη βορειοδυτική μεθόριο της 'Χώρας, 1-1 περιφερειακή και

απομακρυσμένη θέση, οι γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες και η ανεπαρκής σύνδεση με τα

σημαντικά αστικά κέντρα της 'Χώρας που οριοθετούν και το βασικό αναπτυξιακό άξονα της

τελευταίας (άξονας S, Αλεξανδρούπολη - Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Αθήνα - Πάτρα), έχουν

κρατήσει ως σήμερα την Περιφέρεια Ηπείρου στο περιθώριο των δυναμικών διαδικασιών

ανάπτυξης και ολοκλήρωσης, που συντελούνται σε διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Σε διαπεριφερειακή θεώρηση, η απομόνωση εκφράζεται από τους ιδιαίτερα 'Χαμηλούς (σε σ'Χέση με

τους εθνικούς) μέσους όρους των δεικτών που αφορούν στον πληθυσμό (γήρανση και

υπoγΕWΗΤΙKότητα), την κατανομή του στο 'Χώρο (διασπορά σε μικρούς, αγροτικούς κυρίως,

οικισμούς), το βιοτικό επίπεδο του (υγεία, ιδιωτική κατανάλωση) και τις οικονομικές του

δραστηριότητες (χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ και υψηλότερη ανεργία από όλες τις Περιφέρειες

της 'Χώρας). Η διαπεριφερειακή και εθνική σημασία του Πανεπιστημίου IωΑWΊνων και του λιμένα

της Ηγουμενίτσας, δεν επαρκεί για την εξάρθρωση των προβλημάτων που γεννά η απομόνωση.

Με την κατασκευή της Εγνατίας οδού θα βελτιωθεί η σύνδεση της Περιφέρειας με τη βόρεια και

βόρειο-κεντρική Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία και Βόρεια Θεσσαλία) και με τη κατασκευή της

Ιόνιας Οδού, η σύνδεση με τη Δυτική Ελλάδα. Επίσης, με την κατασκευή του οδικού άξονα

Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65), βελτιώνεται η σύνδεση της Ηπείρου με την Ανατολική Ελλάδα καθώς

συνδέει τον ΠΑΘΕ - στο ύψος της Λαμίας - με την Εγνατία Οδό.
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2 Θέση και Ρόλος της Περιφέρειας στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Χωρικό Σύσnιμα

Η γεωγραφική θέση καθιστά την Περιφέρεια δυνητικό κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό

σταυροδρόμι: η Ήπειρος μπορεί να αποτελέσει, μέσω του λιμένος της Ηγουμενίτσας, μια από τις

δυο βασικές πύλες της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και μέσω της γειτνίασης με την Αλβανία,

βασική πύλη προς τη Βαλκανική ενδοχώρα (Χάρτης 1.2).

Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και η απουσία λειτουργιών υπερεθνικής εμβέλειας, όμως,

περιορίζουν εξαιρετικά τη διεθνή φυσιογνωμία και τις δυνατότητες οικονομικής

ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Προοπτικά, η Ήπειρος θα πρέπει να αναλάβει στρατηγικό ρόλο μεταξύ των Περιφερειών της

Κεντρικής Μεσογείου στον τομέα της τεχνολογικής συνεργασίας για τη γεωργία και την προστασία

του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιφέρεια παρουσιάζει επίσης η κατασκευή

διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου Ελλάδας 

Ιταλίας, που δίνει τη δυνατότητα στο Νομό Ιωαννίνων να αναχθεί σε ενδιάμεσο ενεργειακό κόμβο.

Η κατασκευή των τεσσάρων μεγάλων αναπτυξιακών έργων που έχουν προγραμματιστεί στην

Περιφέρεια (Εγνατία οδός, λιμένας Ηγουμενίτσας, Ιόνια Οδός και οδικός άξονας Ε-65) θα

βελτιώσει τους όρους χωροταξικής ένταξης της στο διεθνή χώρο, συνδέοντας την με τις

μεσογειακές χώρες και την νότια και κεντρική Ευρώπη.

Ειδικότερα, με την κατασκευή της EΓVατίας οδού - που εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο

μεταφορών - και του λιμένα Ηγουμενίτσας, η Ηγουμενίτσα θα ενταχθεί στον άξονα Ρώμη 

Νάπολη - Μπάρι και θα καταστεί σημαντική πύλη της χώρας προς την ΕΕ, μέσω Ιταλίας. Η

ολοκλήρωση αυτού του μεταφορικού άξονα και η σύνδεση της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά

δίκτυα επικοινωνιών και ενέργειας - ανάδειξη της πόλης των Ιωαννίνων σε κέντρο

τηλεπικοινωνιών και τεχνολογικής ανάπτυξης - θα αποκαταστήσουν τη λειτουργία ενός

σημαντικού άξονα επικοινωνίας στο νοτιοανατολικό άκρο του Κοινοτικού χώρου. Η εξέλιξη αυτή

θα ευνοήσει, στο άμεσο μέλλον, την ανάπτυξη επιχειρηματικών και επιστημονικών συνεργασιών

μεταξύ της Περιφέρειας της Ηπείρου και της Νότιας Ιταλίας (Mczzogίomo).

Παράλληλα, η Περιφέρεια, μέσω της EΓVατίας οδού, θα αποκτήσει τη σημασία «κόμβου))

πρόσβασης προς ης Βαλκανικές χώρες, τις παρά-Ευξείνιες και τη Μέση Ανατολή. Η Ήπειρος

αποτελεί ήδη σήμερα πύλη εισόδου αγαθών και υπηρεσιών στη Βαλκανική ενδοχώρα, μέσω των

συνόρων της με την Αλβανία. Η παραπέρα προώθηση των επιχειρηματικών, πολιτιστικών και

κοινωνικών συνεργασιών, προϋποθέτει τη βελτίωση της σύνδεσής της με τη γειτονική χώρα, μέσα
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από την αύξηση των σημείων πρόσβασης και τη βελτίωση της κατάστασης των οδικών αξόνων πο\)

οδηγούν προς αυτά.

Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος της έστω περιορισμένης

αναπτυξιακής δ\)ναμικής, συγκεντρώνεται κατά μήκος του άξονα Άρτα - Ιωάwινα - Ηγουμενίτσα.

Η Άρτα αποτελεί κύρια πύλη εισόδο\) στην Περιφέρεια μέσω του οδικού δικτι'>ο\), η Ηγο\)μενίτσα

μέσω θαλάσσης, ενώ τα Ιωάwινα αποτελούν την κύρια μέσω αέρος είσοδο. Εκτός από πύλες

εισόδου, τα τρία αυτά αστικά κέντρα εmτελούν και άλλες σημαντικές ενδοπεριφερειακές

λειτο\)ργίες. Τα Ιωάwινα αποτελούν το βασικό αστικό και διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας, η

Ηγο\)μενίτσα αφετηρία το\) το\)ριστικού άξονα που αναπτύσσεται προς την Πρέβεζα, ενώ η Άρτα

δεσπόζει της οδικής σόνδεσης Πρέβεζας - Ιωαwίνων - Ηγουμενίτσας.

Άλλα δε\)τερεύουσας σημασίας κέντρα, από την άποψη τόσο της λειτουργίας τους ως πυλών

εισόδο\) όσο και της αστικής δ\)ναμικής το\)ς, είναι η Κόνιτσα και το Μέτσοβο. Ωστόσο, η

απομόνωσή τους από τον κύριο οδικό και αναπτυξιακό άξονα της χώρας, περιορίζει την εμβέλεια

αυτών των κέντρων σε μια μικρότερη ακτίνα ενδοχώρας, γεγονός πο\) δεν επιτρέπει τη σχετική

ολοκλήρωσή τους.

Η KατασKεuή των τεσσάρων μεγάλων αναπτυξιακών έργων (Εγνατία Οδός, λιμένας της

Ηγουμενίτσας, Ιόνια Οδός και οδικός άξονας Ε-65) θα προσδώσει ιδιαίτερη δυναμική στα αστικά

κέντρα της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας, μετατρέποντάς τα σε πόλoUς

ανάπτυξης, κυρίως τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι σημαντικές βελτιώσεις των

λιμενικών εγκαταστάσεων της Ηγουμενίτσας, σε συνδυασμό με τη σμίκρυνση της χρονο

απόστασης Ηγουμενίτσας - Ιωαwίνων, αναμένεται ότι θα προσελκύσει την εγκατάσταση, κατά

μήκος το\) συγκεκριμένο\) άξονα, δραστηριοτήτων του δε\)τερογενούς και τριτογενούς τομέα, ενώ η

σόνδεση Ακτίου - Πρέβεζας θα μετατρέψει το σημερινό οδικό άξονα Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας σε

παραθαλάσσιο άξονα ανάπτυξης, κυρίως τουριστικής.

Δε\)τερεύοντες αναπτυξιακοί άξονες προβλέπεται επίσης να αναδειχθούν μελλοντικά μέσα από την

ίδρυση νέων τελωνειακών σταθμών και τη σύνδεσή τους, τόσο των νέων όσο και το\) ήδη

\)πάρχοντος στην Κακαβιά, με την πόλη των Ιωαννίνων και την Κόνιτσα.
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1.2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΣΕ

ΕΘΝΙΚΟ, ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

"θεσπρωτών και Μολοσσών μετά τον κατακλυσμόν ιοτορούσι Φαέθ0ντα βασιλεύσαι πρώτον

ένα των μετά Πελασγού παραγενομένων εις την Ήπειρον ένιοι δε Δευκαλ'ωνα και Πύρραν"

[ΠΜυτ~χουΠDρρόςπ~αw·υ

Ο Νομός Θεσπρωτίας είναι ένας είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας και mo συγκεκριμένα

ένας από τους τέσσεριςνομούς της διοικητικήςπεριφέρειαςτης Ηπείρου. Καλύπτει το ΒΔ τμήμα

της περιφέρειαςΗπείρου, έχει έκταση 1.515 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 46.091

κατοίκους (πραγματικός πληθυσμός, απογραφή ΕΣΥΕ 2001). Πρωτεύουσα του Νομού είναι η

Ηγουμενίτσα, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στη βορειοδυπκή Ελλάδα.

Χάρτης 1.1: Θέση του Νομού Θεσπρωτίας στον εΛληνικό γεωγραφικό χώρο

ΠIΙΥή: http://el.wikipedia.ol"glwiki

Η Νομαρχία Θεσπρωτίας, όπως και οι άλλες Νομαρχίες της χώρας, έχει μετατραπεί από το 1994 σε

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με εκλεγμένο Νομάρχη και Νομαρχιακό Συμβούλιο. Ακολούθως με το

Σχέδιο «Καποδίστριας» και την πραγματοποιηθείσα διοικητική μεταρρύθμιση την οποία εισήγαγε,
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οι πρώτεροι 4 δήμοι και 86 κοινότ/τες του νομού συνενώθηκανσε 8 νέους δήμους και 2

κοινότ/τες. Οι νέοι δήμοι και κοινότ/τες του Νομού απεικονίζονται στον χάρτ/ 1.2 που ακολουθεί:

Χάρτης 1.2: Διοικητική διαίρεση του Νομού Θεσπρωτίας ανα Δήμο και Κοινότητα
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Πηγή: http://www.nthesprotias.conιlmunic.php

Η Θεσπρωτία είναι περιοχή κατεξοχήν ορεινή και σχηματίζεται από τις δυηκές οροσειρές τ/ς

Πίνδου που βαθμιαία χαμηλώνουν προς τ/ θάλασσα και από στενόμακρες κοιλάδες, ανάμεσα στις

οροσειρές. Οι πεδινές περιοχές στα παράλια, οι πεδιάδες που έχουν σχημαησθεί από τις

προσχ.ώσεις των ποταμών Καλαμά και Αχέροντα και στην ενδοχώρα οι κοιλάδες των ίδιων

ποταμών και των παρωτοτάμων τους καλύπτουν μόλις το 5% τ/ς συνολικής έκτασης του νομού.

Παρόλο που μεΥάλο μέρος των ακτών είναι απότομες, πολλοί μικροί κόλποι εναλλάσσονταιμε

μεγαλύτερους,αποτελώντας το προγεφύρωματης Ελλάδας προς την lταλiα ("πρόκειvται της

Ελλάδοςπρος την lraJja", ΠoλύβΙDς) χαρίζοντάς της δίκαια το χαρακτηρισμό "ευλίμενος

Θεσπρωτία" που διέσωσε η αρχαία γραπτή παράδοση. Στα παράλια και στη χαμηλή ζώνη του
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εσωτερικού το κλίμα είναι μεσογειακό, με ήmους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια, ενώ στην

ημιορεινή και ορεινή ενδοχώρα το κλίμα γίνεται ηπειρωτικό. Η Θεσπρωτία ανήκει στη ζώνη της

μεσογειακής χλωρίδας, με εξαίρεση τα υψηλότερα βουνά, όπου επικρατεί βλάστηση της Κεντρικής

Εορώπης.

Η οικονομία της περιοχής βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην αγροτική παραγωγή. Στις πεδινές

εκτάσεις στις εκβολές του Καλαμά και του Αχέροντα καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, καλαμπόκι,

τριφύλλι, ρύζι και ακτινίδια. Από τα πλούσια σε νερά ποτάμια της Θεσπρωτίας, Καλαμά και

Αχέροντα, αρδεύεται το σύνολο σχεδόν των παραποτάμιων πεδινών εκτάσεων. Στα παράλια και

στις χαμηλές κοιλάδες της ενδοχώρας ευδοκιμεί η ελιά.Στα παραποτάμια λιβάδια και στα ορεινά

βοσκοτόmα αναπτύσσεται η κτηνοτροφία των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, γνωστών ήδη από

την αρχαία φιλολογική παράδοση. Υπάρχουν επίσης αξιόλογες βιοτεχνίες και ελάχιστες μικρού

μεγέθους βιομηχανίες, ενώ μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός, το

εμπόριο και οι μεταφορές, απασχολώντας το 1/3 του ενεργού πληθυσμού του Νομού.

Η Ηγουμενίτσα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική θαλάσσια πύλη εισόδου στην ελληνική επικράτεια.

Η προνομιακή αοτή θέση της θα αναβαθμιστεί με την ολοκλήρωση της επέκτασης τοο λιμανιού της

και τη λειτουργία της EΓVατίας Οδού, αναδεικνύοντας την πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας σε ένα από

τα κυριότερα διαμετακομιστικά κέντρα της ενιαίας Ευρώπης, αναπτύσσοντας ένα ρόλο βασικής

μεταφορικής πύλης της Ελλάδας προς την Δοπκή και Κεντρική Εορώπη αλλά και ένα ρόλο πύλης

προς την Αλβανία και την Δυτική Βαλκανική, η οποία μετά από πολύ μακρά περίοδο απομόνωσης

μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομική ενδοχώρα της Περιφέρειας. Ο ρόλος αυτός δημιουργεί ιδιαίτερα

θετικές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης για τον Νομό και μπορεί να τον καταστήσει σημαντικό

περιφερειακό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις για το

σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στον χάρτη 1.3 παρουσιάζεται η θέση του Νομού Θεσπρωτίας στον ευρωπαϊκό χώρο.Ως "πύλη"

προς την νότια και κεντρική Ευρώπη, η Θεσπρωτία αποτελεί κόμβο του άξονα Ανατολής - Δύσης,

ο οποίος ενώνει με συνδυασμένο σύστημα μεταφορών το νοτιοδυτικό άκρο της Ευρώπης (Ισπανία)

με την Ασία και τον Εύξεινο Πόντο μέσω Κωνσταντινούπολης. Επίσης αποτελεί κόμβο του διπλού

Βόρειο-Δυτικού άξονα, ο οποίος υποδηλώνει ένα διπλό διάδρομο ανάπτυξης, με αφετηρία την

Πελοπόννησο και κατάληξη το Μόναχο, διατρέχοντας την ενδοχώρα της Αδριατικής από Ανατολάς

και Δυσμάς. Ο δυτικός κλάδος του άξονα αυτού, ο οποίος διέρχεται από την Ιταλία, προτείνεται και

από το Ευρωχωροταξικό ως βασικός αναπτυξιακός άξονας.
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.....

Στον εθνικό χώρο, η Θεσπρωτία αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης αφενός του νέου Δυτικού

Άξονα ο οποίος διατρέχει τη Δυτική Ακτή από Νότο προς Βορρά και φθάνει στη Θεσπρωτία μέσω

της παρα-Ιόνιας οδού, και αφετέρου της ΕΥνατίας οδού, η οποία διατρέχει την χώρα από Δυσμάς

προς Ανατολάς με απόληξη την Αλεξανδρούπολη.

Η Θεσπρωτία αποτελεί επίσης, όπως ήδη έχει αναφέρθεί, "πύλη" της χώρας τόσο προς τις άλλες

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς πς άλλες Βαλκανικές χώρες, μέσω της παρα

Αδριατικής ζώνης της Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας.
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Χάρτης 1.3: Θέση του Νομού Θεσπρωτίας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο
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Πηγή: Χωροταξtκό Σχέδtο Περtφέρειας Ηπείρου
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2.] Καταγραφή των δημογραφικώνχαρακτηριστικώντου Νομοί) Θεσπρωτίας

Ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει

πληθυσμό 46.091 κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ, 2001), μέγεθος το οποίο τον καθιστά έναν από τους

μικρότερους νομσύς της Ελλάδας (46'" σε σύνολο 50 Νομών), καταλαμβάνοντας το 0,4% του

πληθυσμού της χώρας. Επίσης, αποτελεί τον μικρότερο από άποψη πληθυσμού Νομό της

Περιφέρειας Ηπείρου (13,03%).

Στο οικιστικό δίκτυο του Νομού είναι σαφής η κυριαρχία του αστικού κέντρου της Ηγουμενίτσας,

το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αλλά και των οικονομικών

δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στη βορειοδυτική

Ελλάδα και μια ιδιαίτερα σημαντική θαλάσσια πύλη εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Ο Νομός

διασχίζεται από την Εγνατία Οδό, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται να αναδείξει την

πρωτεύουσα του Νομού σε ένα από τα κυριότερα διαμετακομιστικά κέντρα του Ενιαίου

Ευρωπα'ίκού Χώρου. Παρόλο που η ύπαρξη και η αναβάθμιση του λιμένα όσο και η ολοκλήρωση

της Εγνατίας Οδού αναμένεται να βελτιώσουν την προσπελασιμότητα του Νομού, η απουσία

σιδηροδρομικής και αεροπορικής υποδομής μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό αναπτυξιακό

παράγοντα για την περιοχή. Αντίστοιχα προβλήματα σύνδεσης υπάρχουν και σε ενδονομαρχιακό

επίπεδο.

Ο Νομός Θεσπρωτίας, παρά τα θετικά του γνωρίσματα, θεωρείται μια από τις λιγότερο

ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας, με μεγάλο βαθμό προβληματικότητας, πληθυσμιακή

διασπορά, δυσμενείς γεωμορφολογικές συνθήκες, χαμηλά επίπεδα υποδομών και χαμηλό βαθμό
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αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων που υπάρχουν στην περιοχή. Όλη αυτή η

σφαιρικότητα της υποβάθμισης, οι περιορισμένες επενδυτικές δραστηριότητες, η υποαπασχόληση

και οι ανισότητες, υπήρξαν οι κύριοι υπεύθυνοι για ένα μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης, που μόνο

τελευταία φάνηκε να αρχίζει να αναστρέφεται.

Η παρούσα διαγνωστική μελέτη καταγράφει και αναλύει τα δημογραφικά και μορφωτικά

χαρακτηριστικά του Νομού Θεσπρωτίας και την εξέλιξη τους διαχρονικά. Η συγκεκριμένη αυτή

καταγραφή, τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και των τάσεων της, σε πληθυσμιακό αλλά και

εκπαιδευτικό επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί η σχετική θέση του Νομού σε

σύγκριση με τους υπόλοιπους ηπειρωτικούς νομούς, την περιφέρεια ηπείρου και τη χώρα. Τα

πορίσματα της μελέτης πρόκειται να αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για τη χάραξη των

απαιτούμενων δημογραφικών και εκπαιδευτικών πολιτικών με σκοπό την ενίσχυση των

αναπτυξιακών προοπτικών του Νομού Θεσπρωτίας.

2. Ι .2 Ευρύτερη ανάλυση πληΟυσμού

Ο Νομός Θεσπρωτίας αποτελεί τον μικρότερο νομό της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα,

(Πίνακας 2.1), το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στο νομό Ιωαwίνων με πληθυσμό 170.239

κατοίκους, που αντιτοιχεί σε 48,] ]% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, ακολουθεί ο

ομός Άρτας με πληθυσμό 78.134 κατοίκους (22,08%), ο νομός Πρέβεζας με 59.536 κατοίκους

(]6,83%) και ο Νομός Θεσπρωτίαςμε 46.09] κατοίκους (]3,03%). Η πυκνότητα του Νομού είναι

επίσης η μικρότερη σε σχέση με τους υπόλοιπουςνομούς της Περιφέρειας, με 28,4 KαΤOίKOυς/km2

(Πίνακας 2.1 Παραρτήματος), ποσοστό το οποίο τον καθιστά 440 σε μέγεθος στο σύνολο των 52

νομών της χώρας. Η ίδια η πυκνότητα της Περιφέρειας είναι πολύ μικρή σε σχέση με την

αντίστοιχη της χώρας (38,7 έναντι 83,] κατ.! km2), γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο

αραιοκατοικημένες περιφέρειες της Ελλάδας.

Τα τελευταία χρόνια (]97] - 200]) παρατηρείταιελαφριά μείωση του ποσοστούσυμμετοχήςτου

Νομού στον πληθυσμότης χώρας, με παράλληλη μείωση του αντίστοιχουποσοστούτόσο της

ΠεριφέρειαςΗπείρου όσο και των υπολοίπωννομών αυτής, με εξαίρεση τα Ιωάwινα (Πίνακας

2.2).

Ο Νομός Θεσπρωτίας, παρά το μικρό ποσοστό συμμετοχής του στον συνολικό πληθυσμό της

χώρας και την μικρή του πυκνότητα, κατά την τελευταία εικοσαετία (198] -200 Ι) παρουσίασε

σημαντική αύξηση του πληθυσμού του, με μια πληθυσμιακή δυναμική την δεκαετία 1981 - 1991

της τάξεως του 7% (Πίνακας 2.2 Παραρτήματος) και με μικρότερους ρυθμούς αύξησης της
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τάξεως του 4,3% τη δεκαετία 1991-2001. Την ίδια περίοδο, αύξηση του πληθυσμού είχανε και οι

υπόλοιποι νομοί της Περιφέρειας, πλην της Άρτας.

Πίνακας 2.1: Διαχρονική εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού της ΠεριφέρειαςΗπείρου και των

νομών αυτής και ποσοστιαίαμεrαβoλή του πληθυσμού ανα δεκαετία την περίοδο J97J - 200J

310.334 324.541

78.376 80.044

134.688 147.304

56.586 , 55.915

Πηγή: ΕΣΥε. επεξεργασίαμελετητή
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Τις δυο προγενέστερες δεκαετίες, την πρώτη δηλαδή εικοσαετία της μεταπολεμικής περιόδου, ο

πληθυσμός του Νομού Θεσπρωτίας αυξάνεται την περίοδο 1951-1961 με ταχύτερους ρυθμούς

έναντι της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά την επόμενη δεκαετία 196] - 1971 μειώνεται με πολύ

ταχύτερους ρυθμούς, λ(ΥΥω της εμφάνισης έντονου εξωτερικού μεταναστευτικού ρεύματος στο

Νομό, τόσο προς την υπόλοιπη χώρα όσο και προς το εξωτερικό και κυρίως τη δυτική Γερμανία.

Τη δεκαετία 1971 - 198] έχουμε την εμφάνιση παλλινόστησης στο νομό, δηλαδή της επανόδου,

του επαναπατρισμού πληθυσμού ο οποίος αναζήτησε μια καλύτερη τύχη εκτός Νομού την

προηγούμενη δεκαετία. Η τάση αυτή συνάδει με το γενικότερο φαινόμενο επιστροφής

μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς από το 1975 το μεταναστευτικό ισοζύγιο

διαμορφώνεται στα νεότερα χρόνια της Ελλάδας για πρώτη φορά θετικό. Σαν αποτέλεσμα του

φαινομένου αυτού έχουμε αύξηση του πληθυσμού στο Νομό, η οποία ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα

σημαντική σε σχέση με την αντίστοιχη τόσο της Περιφέρειας όσο και της υπόλοιπης χώρας.

Συγκεκριμένα, τη δεκαετία] 971-198] ο Νομός Θεσπρωτίαςυστερεί σημαντικά σε σύΎΚριση με

την Περιφέρεια και την χώρα (Πινακας 2.2 Παραρτήματος, διάγραμμα 2.1) ως προς τον ρυθμό

αύξησης του πληθυσμού (1,4% έναντι 4,6% της Περιφέρειαςκαι έναντι 11 % της Χώρας). Σε

συνδιασμό με το υψηλότερο μεταναστευτικό ρεύμα που διέφυγε όπως είδαμε την δεκαετία 1961 -
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1971 σε σχέση τόσο με την Περιφέρεια όσο και τη χώρα (Πίνακας 2.2 Παραρτήματος),

παρατηρούμε ότι στο Νομό είχαμε μικρότερο μέγεθος παλλινόστησης τη δεκαετία αυτή σε σχέση

με την Περιφέρεια και τη χώρα.

Την επόμενη ωστόσο δεκαετία (198 J-1991) η πληθυσμιακή μεταβολή του Νομού αποκτά

ιδιαίτερη δυναμική καθώς προηγείται και μάλιστα σημαντικά τόσο της Περιφέρειας όσο και της

χώρας (7% έναντι 4,6% της Περιφέρειαςκαι 5,3% της χώρας). Αυτή η δυναμικήαλλάζει την

περίοδο 1991 - 200 Ι, διατηρώνταςυψηλότερορυθμό αύξησηςτου πληθυσμούαπό την Περιφέρεια

(4,3% έναντι 4% της Περιφέρειας),αλλά χαμηλότεροαπό τη χώρα (6,8%). Για την ακρίβεια ο

Νομός τη δεκαετία 1991 - 2001 παρουσιάζει ρυθμό πληθυσμιακής αύξησης κάτω από τον μισό

αντίστοιχο της χώρας. Στην αύξηση αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν το πρώτο ιcι'>μα προσφύγων

- οικονομικών μεταναστών από τις γειτονικές βαλκανικές και τις ανατολικές χώρες το 1986 - 1990

και τέλος το δεύτερο μαζικό ιcι'>μα οικονομικώνμεταναστώνπου κατέφυγανστην χώρα μας στην

διάρκεια της δεκαετίας 1991 -2000. Όπως φαίνεται, το φαινόμενο αυτό επηρέασε λιγότερο το Νομό

αIJ.iJ. και την ευρύτερη Περιφέρεια Ηπείρου σε σχέση με τη χώρα, παρά την γειτνίαση του με τις

χώρες της βαλκανικής και ιδιαίτερα την Αλβανία.

Διάγραμμα 2.1: Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού (%) κατά γεωγραφικό διαμμέρισμα τις δεκαετίες

1971 - 2001
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Πηγή: ΕΣΥε. επεξεργασίαμελετητή
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Στον χάρτη 2. Ι που ακολουθεί βλέπουμε την συνολική μεταβολή του πληθυσμού την περίοδο 196 Ι

- 2001 στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ανα νομό. Ο Νομός Θεσπρωτίας ανήκει στο σύνολο

των νομών της χώρας με το χαμηλότερο ποσοστό μεταβολής πληθυσμού (έως -10%).
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Χάρτης 2.1: Μεταβολή πληθυσμού 1961-2001
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Πηγή: Γ. ΠετράKDς, Γ. Ψuχάpης, Περιφερειακή Ανάπτυξη στην ΕΛλάδα

Σε α"τό το σημείο πρέπει να αναφέρο"με ότι τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της ΕΣΥΕ το"

1981 και του 1991 φαίνεται ότι απέχουν από την πραγματική κατάσταση, λόγω του ότι ο

πληθυσμός ορισμένων περιοχών, κυρίως αγροτικών, πο" αποτυπώνεται στις απογραφές αυτές δεν

δείχνει τον πραγματικό αριθμό των κατοίκων αυτών, καθώς πολλοί από α"τούς ήτο την περίοδο της

απογραφής εγκατεστημένοι εκτός Νομού ή στην πόλη της Ηγουμενίτσας και απλώς έρχοντο να

απογραφούνε στον τόπο καταγωγής τους. Α"τό είχε ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση του

συνολικού πληθυσμού του Νομού, καθώς και την υποεκτίμηση το" πληθυσμού της Ηγο"μενίτσας

πο" είναι η πρωτεύουσα του Νομού, αλλά και των κύριων ημιαστικών κέντρων του. Ενδείξεις για

το φαινόμενο αυτό αποτελούν οι αυξήσεις του πληθυσμού των ορεινών και των αγροτικών
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περιοχών μεταξύ 1971, 1981 και 1991, οι οποίες σε ορισμένους οικισμούς κινούνται μεταξύ 50%

και 100%, όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2.3 του Παραρτήματος.

Ωστόσο, αν και σε απόλυτα μεγέθη ο πληθυσμός του Νομού μπορεί να έχει υπερεκτιμηθεί μέχρι

και το 1991 από τις απογραφές της ΕΣΥΕ , η ανοδική τάση που παρατηρείται από το 1981 και μετά

οπωσδήποτε ανταποκρίνεται σε πραγματική αύξηση του πληθυσμού του Νομού με ιδιαίτερη

πληθυσμιακή δυναμική να αναπτύσσεται στην παραλιακή του ζώνη (στην Κοινότητα Πέρδικα, τον

Δήμο Συβότων και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας).

Το 2001, ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται 45OC; σε ποσοστό συμμετοχής πληθυσμού στον συνολικό

πληθυσμό της χώρας, 44Οζ σε πυκνότητα, 37OC; σε ποσοστό μεταβολής πληθυσμού από το 1961 έως

το 2001 και 30Οζ σε ποσοστό μεταβολής από το 1991 έως το 2001.

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την εκτίμηση της ICAP για τη γεωγραφική κατανομή του

πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Βάση της εκτίμησης αυτής, το ποσοστό συμμετοχής του

πληθυσμού του Νομού Θεσπρωτίας στην Περιφέρεια Ηπείρου θα μειωθεί Ιο 2006 από 13%σε

12,4%. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής θα έχει βάσει της εrnμησης αυτής μόνον ο νομός

Iroawivrov (από 48,1% σε 50,2%),.

Όσον αφορά την κατανομή του πληθυσμού (Πίνακας 2.6), διαmστώνεται ότι ο Νομός Θεσπρωτίας,

με βάση τον πραγματικό του πληθυσμό, έχει χαμηλότερο ποσοστό αστικού πληθυσμού από αυτόν

της χώρας (31,05% έναντι 72,79%) και υψηλότερο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού από αυτή

(68,95% έναντι 27,21%), αποτελώντας τον κατ' εξοχήν αγροτικό Νομό της Περιφέρειας με βάση

την αστικότητα του πληθυσμού. Ο νομός Iroawivrov είναι, μαζί με το νομό Πρεβέζης, οι πιο

αστικοποιημένοι νομοί της Περιφέρειας.

Παρατηρώντας γενικά την κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου διαmστώνουμε ότι

πρόκειται για μια κατ' εξοχήν αγροτική περιφέρεια (58,01% αγροτικός πληθυσμός) με αργούς

ρυθμούς αστικοποίησης. Ωστόσο, ο νομός Iroawivrov αποτελεί μια πιο αστικοποιημένη χωρική

ενότητα λόγω κυρίως της λειτουργίας της πόλης των Iroawivrov ως πόλου ανάπτυξης της

Περιφέρειας.

Πίνακας 2.2: Aσrικότητα Πληθυσμού 2001 (Πραγματικός Πληθυσμός)
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59.356

Την καλοκαιρινή περίοδο όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες του Νομού Θεσπρωτίας έχουνε

πληθυσμό μεγαλύτερο και σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά μεγαλύτερο έναντι της χειμερινής

περιόδου, στον οποίο προφανώς συνυπολογίζονται και οι παραθεριστές. Συνολικά, ο πληθυσμός

του Νομού πλην του Δήμου Ηγουμενίτσας υπολογίζεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο να φτάνει

τους 60.000 κατοίκους.

2.1.3 Ανάλυση της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού

Ο πληθυσμός του Νομού Θεσπρωτίας βάσει των απογραφών του πληθυσμού κατά ηλικιακές

ομάδες τις δεκαετίες από το 1971 έως και το 2001, προκύπτει σημαντικά γηρασμένος (Πίνακες 2.4

και 2.5 Παραρτήματος, Διάγραμμα 2.2 Παραρτήματος).

Μεταξύ 1971-2001 η θέση του Νομού έναντι τόσο της Περιφέρειας όσο και του συνόλου της

χώρας χειροτερεύει. Το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών στο Νομό αυξάνεται από

11,3 % το 1971 (έναντι 11,2% για την Περιφέρεια και τη χώρα), σε 16,3% το 1981, σε 16,5% το

1991, (έναντι 16,0% για την Περιφέρεια και 13,7% για τη χώρα) και σε 20,1% το 2001 (έναντι 20%

για την Περιφέρειακαι 17% για την χώρα). Αντίστοιχα, αυξανόμενο είναι και το ποσοστό του

πληθυσμού που βρίσκεται στην παραγωγική ηλικία, δηλαδή του πληθυσμού με ηλικία από15-64

έτη, με ποσοστιαία μεταβολή από 51,8% το 1971, σε 56,5% το 1981, σε 63,1 % το 1991 και σε

64,7% το 2001.

Από την άλλη, μειώνεται πολύ το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας έως 14 ετών στο Νομό.

Συγκεκριμένα, από 36,9% το 1971 (έναντι 29,1 % για την Περιφέρεια και 24,9% για την χώρα)

πηγαίνουμε σε ένα ποσοστό της τάξεως του 27,2% το 1981, σε 20,4% το 1991 (έναντι 19,2% για

την Περιφέρεια και για τη χώρα) και σε 15,2% το 2001 (έναντι 14% για την Περιφέρεια και 15%

για την χώρα).

Τα παραπάνω στοιχεία γίνονται mo εύκολα αντιληπτά μέσω των δημογραφικών πυραμίδων που

ακολουθούν:
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Διάγραμμα 2,2. Δημογραφικές πυραμίδες Ν. Θεσπρωτίας (1971 - 2001)
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Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία μελετητή

Μελετώντας τις δημογραφικές πυραμίδες του Νομού για τις δεκαετίες από το 1971 έως το 2001,

βλέπουμε πως έχουμε την παρουσία των τριών φάσεων της δημογραφικής μετάβασης, της

μετάβασης δηλαδή από μια κοινωνία «νεανικού πληθυσμού})σε μια κοινωνία «ώριμου}) και εν

συνεχεία <<γεροντικού})πληθυσμού.

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι από τη δημογραφική πυραμίδα του 1971, η οποία έχει το

κλασσικό τριγωνικό σχήμα που χαρακτηρίζει συνήθως τις περισσότερες υποανάπτυκτες κοινωνίες,

όπου έχουμε την παρουσία αυξημένης γονιμότητας, αλλά και αυξημένης θνησιμότητας στις ώριμες

ηλικίες, παιρνούμε σταδιακά σε μια ωοειδούς σχήματος πυραμίδα το 1981 και το 1991 και τελικά

καταλήγουμε το 2001 σε μια δημογραφική πυραμίδα σχήματος «σβούρας>}, η οποία χαρακτηρίζει

κυρίως τις σύγχρονες βιομηχανιές κοινωνίες, όπου η πτώση της θνησιμότητας ακολουθείται από

μια ταυτόχρονη αύξηση της γονιμότητας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μετάβαση από ένα Νομό

όπου τόσο η ευρύτερη κοινωνικοοικονομική (μειωμένη πρόοδος της ιατρικής, της τεχνολογίας

κλπ.) και πολιτισμική κατάσταση (θεσμοί, ανάγκη για πολυμελής οικογένειες κλπ.) λειτουργούσαν

διαφορετικά, σε ένα στάδιο μετάβασης όπου η διάχυση της τεχνολογικής και της ιατρικής προόδου

βοήθησαν μεν στη μείωση της θνησιμότητας, αλλά οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές
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συνθήκες έπρεπε να φτάσουνε στο τρίτο στάδιο κυρίως της δεκαετίας (1991 - 2001) για να

επιτρέψουνε τη γρήγορη μείωση της γονιμότητας.

Το 2001 ο πληθυσμός των ηλικιακών ομάδων Ο - 14 ετών είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο

των υπόλοιπων προγενέστερων ετών (1971, 1981 και 1991), που συνεπάγεται μικρότερη

γονιμότητα το 2001. Από την άλλη είναι υψηλότερος τόσο στις ηλικίες του ενεργού πληθυσμού

όσο όμως και στις ηλικίες των 65 και άνω ετών, που συνεπάγεται αυξημένο το 2001 πληθυσμό της

ηλικιακής αυτής ομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Το 1971 και το 1981 παρατηρείται μείωση του πληθυσμού μεταξύ 20 και 40 ετών. Η μείωση αυτή

οφείλεται στα έντονα μεταναστευτικά ρεύματα των ατόμων αυτής της ηλικίας τόσο προς τα μεγάλα

αστικά κέντρα όσο και προς το εξωτερικό. Όπως προκύπτει από την ηλικιακή πυραμίδα του 1991,

η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται από το 1981 και μετά με την εμφάνιση παλλινόστησης στο Νομό.

Συμπεραίνουμε επομένως πως τη χρονική περίοδο 1971-200 Ι έχουμε μια δραματική μεταστροφή

της ηλικιακής διάρθρωσης του Νομού, η οποία εκφράζεται κυρίως μέσα από τη μείωση της

θνησιμότητας της ηλικιακής ομάδας 65+ στο Νομό (και συνεπώς τη διόγκωση της ηλικιακής αυτής

ομάδας) και παράλληλα τη μείωση της γονιμότητας, η οποία έχει σαν συνέπεια την απίσχνανση του

νεανικού πληθυσμού.

Τη δεκαετία 1991 - 2001 παρατηρούμε όπ ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 15-54 ετών

παραμένει σχεδόν ίδιος, ενώ παράλληλα έχουμε αύξηση της ηλικιακής ομάδας 55-64 κατά 4% σε

σχέση με το 1991 με ταυτόχρονη μείωση του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 0-14 ετών κατά

6%.

2, Ι Α Ανάλυ"'1 των δεικτών γήρανσης, νεανικότητας και εξάρτ/"!Ις

Στην παράγραφο αυτή γίνεται ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του νομού

Θεσπρωτίας καθώς και των δήμων του με τη χρήση κάποιων δημογραφικών δειιcτών. Οι δείκτες

αυτοί είναι:

α) Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού (Δ,Γ,):

Πληθυσμός 65 ετών και άνω

Δ,Γ,~

Συνολικός Πληθυσμός

β) Ο δείκτης νεανικότητας του πληθυσμού (Δ,Ν,):

(( Στραrηγικό Σχέδιο Ανάπτυ_ης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Πληθυσμός 0-14 ετών

χ 100
Συνολικός Πληθυσμός

γ) Ο δείκτης εξάρτησης του πληθυσμού (Δ.Ε.):

Πληθυσμός (0-14 + ό5 και άνω)

Δ.Ε. ~ -------------------------------------------- χ 100
Συνολικός Πληθυσμός

Οι τάσεις γήρανσης του πληθυσμού του Νομού επιβεβαιώνονται και από τους δείκτες αυτούς, όπως

βλtπoυμε στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 2.3: Δείκτης γήρανσης κω δείκτης εξάρτησης ης δεκαετίες 1971 - 2001

Π. Ηπείρου

Χώρα

38,5

44,8

57,1

53,7

83,4

71,1

52,5

53,6

67,4

56,3

63,0

57,2

54,2

49,1

66,8

68,1

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασΙα μελετητή

Ο δείκτης γήρανσης του Νομού, δηλαδή ο λόγος του αριθμού των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών

(ηλικιωμένοςπληθυσμός) προς τον αριθμό των ατόμων με ηλικία από Ο έως 14 έτη (παιδιά),

αυξάνεται σημαντικά από το 1971 έως το 1991 τόσο για το Νομό Θεσπρωτίας όσο και για την

Περιφέρεια Ηπείρου και τη χώρα. Η αύξηση αυτή είναι της τάξως του 159,2% για το Νομό,

116,6% για τη χώρα και 58,7% για την Περιφέρεια. Ωστόσο, τη δεκαετία 1991 - 2001 ο δείκτης

μειώνεται και για τις τρεις χωρικές ενότητες κατά 31,7% για το Νομό, κατά 37% για τη χώρα και

κατά 24% για την Περιφέρεια.Έτσι το 2001 καταλήγουμε η Περιφέρεια να εμφανίζει έναν δείκτη

γήρανσης ελαφρώς χαμηλότερο από τον αντίστοιχο της χώρας, ενώ ο Νομός ελαφρώς υψηλότερο.
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Συμερασματικά, βλέπουμε πως ο δείκτης γήρανσης εμφανίζει αύξηση και 'γ\α τις τρεις

γεωΥραφικές ενότητες τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παρατηρείται μείωση του την τελευταία

δεκαετία. Ο Νομός Θεσπρωτίας, αν και εμφάνιζει το Ι 971 το χαμηλότερο δείκτη γήρανσης, το

2001 εμφανίζει τον υψηλότερο, χωρίς όμως να αποκλίνει σημαντικά από τα επίπεδα της

Περιφέρειας κοι της χώρας.

Λίγο διαφορετική είναι η εξέλιξη του δείκτη εξάρτησης, ο οποίος αποκαλύπτει την αναλογία των

ατόμων που ΎW δημογραφικούς λόγους (ηλικία) είναι εξαρτώμενα από άτομα τα οποία πρέπει να

τα συντηρήσουν με την δραστηριότητά τους. Με άλ/ο. λόγια, ο δείκτης εξάρτησης δείχνει πόσα

παιδιά και ηλικιωμένοι (συντηρούμενος πληθυσμός) αντιστοιχούν σε 100 άτομα ενεργού

πληθυσμού, δηλαδή είναι ο λόΥος του συνολικού αριθμού των ατόμων με ηλικία από Ο έως 14 έτη

και από 65 και άνω έτη, προς τον συνολικό αριθμό των ατόμων με ηλικία από 15 έως και 64 έτη.

Ο δείκτης εξάρτησης μειώνεται την τελευταία τριακονταετία τόσο στο Νομό Θεσπρωτίας, όσο και

στην Περιφέρεια Ηπείρου αλ/ά και τη χώρα. Το 1971 απόκλινε σημαντικά ο δείκτης εξάρτησης

του Νομού από τον αντίστοιχο της Περιφέρειας και της χώρας, ωστόσο διαχρονικά εμφάνισε μια

σταθερή τάση σύγκλισης προς αυτούς, με αποτέλεσμα το 200) να εμφανίζεται ελάχιστα

υψηλότερας (67,9% Ύ\Ο το Νομό έναντι 68,1 % 'γ\α την Περιφέρεια κοι 66,8% 'γ\α τη χώρα).

Η ταχύτατη γήρανση του πληθυσμού στο νομό μεταπολεμικάθα λέγαμε ότι οφείλεται τόσο στην

έντονη μετανάστευσητης πρώτης μεταπολεμικήςπεριόδου (όταν τα άτομα ηλικίας 15-44 ετών

αποτελούσαν το 80% του συνόλου των μεταναστών), η οποία συμπίπτει με την απουσία στο νομό

του φαινομένου του "baby-boorn", όσο και στην αργή μέχρι το Ι 980, αλλά εmταχυνόμενη την

επόμενη δεκαετία πτώση της γονιμότητας και σταθεροποίησή της σε χαμηλά επίπεδα τη δεκαετία

του 1990. Παρατηρούμε δηλαδή την τελευταία 3Ονταετία στο Νομό μια σημαντική συρρίκνωση

της διαγενεακής γονιμότητας, των γεννήσεων, της γεννητικότητας (που συνδέεται με την ανακοπή

του "baby - boom") και παράλληλα μιαν σημαντική αύξηση του μέσου όρου ζωής.

[
2. Ι .4. Ι Δείκτης γήρανσης (--------

Ο δείκτης γήρανσηςστο Νομό υπερβαίνειτο μέσο όρο της χώρας όπως βλέπουμεστον Πίνακα 2.4,

ΥεΥονός που εmβεβαιώνει το φαινόμενο Ύήρανσης του πληθυσμού που προαναφέραμε. Διαχρονικά

αυξάνεται, όπως άλλωστε, και ο αντίστοιχος της χώρας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόοδο της

Ιατρικής Εmστήμης η οποία επιτρέπει την ταχεία μείωση της θνησιμότητας. Ο Νομός είναι
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δεύτερος στην κατάταξη (μαζί με το Νομό lωαWΊνων) για το 1991 πίσω από το Νομό Πρεβέζης.

ενώ είναι τρίτος για το 2001. Σε επίπεδο Δήμων, ο Νομός παρουσιάζει ορισμένες δια'ια/μάνσεις

καθώς είναι καλύτερος από το μέσο όρο του Νομού σε ορισμένους Δήμους όπως οι Δήμοι

ΗΥοuμενίτσας, Μαργαριτίου, Παραμυθιάς, Παραποτάμου, ΣαΥιάδας και Φιλιατών και χειρότερος

στους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες (πλην της κοινότητας Πέρδιmς η οποία έχει τον ίδιο

δείκτη γήρανσης με το Νομό).

Πίνακας 2.4: Δείκτης γήρανσης πληθυσμού

N.IωαWΊνων 16 19

Ν. Πρεβέζης 14 19

Δήμος ΗΥουμενίτσας Ι 1 13

Δήμος ΑΖέροντα 23 29
_~......_..._. ..._..

Δήμος ΜαρΥαριτίου 14 18

Δή~ Παραμuθ1άς 15 17"___'-
"'~ .......

Δ~μoς Παραποτάμου 15 19

Δήμος ΣαΥιάδας Ι3 [ 18
-~--

Δήμος Συβότων 14 19
-

] ΓΔή Φ1λtατών 15 17".-- --
ΚοινότηταΠέρδικας 16 20

Koινότnα Σouλioυ 28 34

Πιπή: ΕΣγε, Ιδία Επεξεργασία

Ήπει

2.1.4.2 Δείκτης νεανικότητας

16 20

Όπως βλέπουμε στον Πίναιcα 2.5, ο δείκτης νεανικότητας του Νομού βρίσκεται στο ίδιο σημείο με

αυτόν της χώρας αλλά σε ΊCO.λύτερη θέση από τους αντιστοιχους των υπόλοιπων νομών της

Περιφέρειας Ηπείρου (μαζί με το νομό Πρέβεζας). Διαχρονικά αυτός ο δείκtης μειώνεται όπως

άλλωστε και στη χώρα. Ο Νομός εμφανίζει κάποιες διακυμάνσεις σε επίπεδο δήμων και σε αυτό το

« ΣτρατηΥικό Σχέδιο Λνάπτυ.ηι; του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 65
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δείκτη. Είναι καλύτερος στους Δήμους Ηγουμενίτσας, Παραποτάμου, ΣαΥιάδας και Συβότων και

χειρότερος στους υπόλοιπους δήμους 1CO.t κοινότητες (πλην του Δήμου Φιλιατών που εμφανίζει τον

ίδιο δείκτη νεανικότητας με το Νομό).

Πίνακας 2.5: Δείκτης νεανικότητας πληθυσμού

Ελλάδα

Ήπειρο 19 14

1419ΝΆ • Ι,----

~~~!- --- - - _. - - ----

Ν. Ιωαννίνων 18 13

Ν. ΠοεΒέζ!]; 20 15

Δήμος Ηγουμενίτσας 22 18

Δftμoς A:ιέρoνm 17
-~-

13

Δήμος ΜαΡΎαριήου • 16 11 12

Δftμoς /1σιJαιι".. - .. 20 14

~μoς Παραποτάμου Ι 21 JI~ 16

Δήμος Σιι116δας 23 18
~

Δήμος Συβότων 11Ι 24 17

Δήμος Φιλιατών
'C .

21 15ι ':
Κοινότητα Πέρδικας Ι 19 14

Κοινότητα Σoυλloυ ]8 13

ΠηΥή: ΕΣγΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

2. Ι .4.3 Δείκτης εξάρτησης J
Ο δείκτης εξάρτησης του Νομού βρίσκεται όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2.6 αρκετά πάνω απά

αυτόν της χώρας αλλά και της Περιφέρειας, ενώ εμφανίζει μια από τις χειρότερες θέσElς (3'" μετά

το νομό Άρτας). Επομένως όπως βλέπουμε η απόδοσή του Νομού δεν είναι ικανοποιητική,

παρόλλο που ο δείκτης αυτός διαχρονικά μειώνεται. Σε επίπεδο Δήμων, ο δεείναι καλύτερος σε

ορισμένους Δήμους όπως στους Δήμους Ιωαwίνων, Ανατολής και Περάματος και χειρότερος

στους περισσότερους από τους υπόλοιπους Δήμους.
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Πίνακας 2.6: ΔείΙCΤΗς εξάρτησης πληθυσμού

l'cωΎlJ:αφι!9Ί Eνόrητα • ιι

Ελλάδα 49 47

Ήπει ος 54 52

5655Ν. Άρτας

~c=st=J~..~ ---- ---._-- ---.----

Ν.Ιωαwίνων 53 49

Ν. Πρεβέζης 54 53

~~Hγoυμεv!τσας 34 30

ΔIIIlD~A"""" 44 37

Δήμος Mαρy~ιτίoυ 47 39

Δfjμuς Πaρaμu!lιάς 44 38

~~oς Παραποτάμου 46 33

Δtlιι.ιι~ Ecι:rιΔις = = =
33 30 . .

Δήμος Συβότων 48 36

ΔΙΙ_ Φ1λιατών 52 42

Κοινότητα Πέρδικας 38 32

Κοινότητα Σουλlou 43 37

ΠηΥη: ΕΣγε, Ιδία Επεξεργασία

Οι αρνητικές εξελίξεις που παρατηρούνται στην ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού του Νομού

Θεσπρωτίας αποτι>πώνονται και στην εξέλιξη της φυσικής του κίνησης (γΕWήσεις μείον θάνατοι),

καθώς και της μεταναστευτικής.

Μεταξύ 1971-1991 παρουσιάζεται δραματική μείωση κατά 55,5% στη φυσική αύξηση του

πληθυσμούτου Νομού. Παρόμοιαμείωση παρουσιάζεταιτην ίδια περίοδογια το σύνολο της

χώρας, ενώ για το σύνολο της ΠεριφέρειαςΗπείρου η μείωση είναι μεγαλύτερη (64,2%). Τη

δεκετία 1991 - 200 Ι η εικόνα αυτή όχι μόνο δεν αντιστρέφεται, αλλα επιδεινώνεται. Η μείωση

αυτή οφείλεται στο χαμηλό αριθμό γεwήσεωνπου παρατηρείταιτις τελευταίεςδεκαετίες και στην

αύξηση του αριθμού των θανάτων. Η εξέλιξη μεταξύ 1990 - 1997 και 2000 . 2006 αποτυπώνεται

στον Πίνακα 2.6 του Παραρτήματος και στο Διάγραμμα 2.3 που ακολουθούν.

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνάπ:rvξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 67



Bενέrης Αθανάσιος

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: Καταγραφή βασικών δημογραφικών

rαραxτηΡΙσTιιcών του Νομού Θεσπρωτίας»

ΔιάΥραμμα 2.3: Α.Εξέλιξη Γεννήσεων και θανάτων στο Ν.Θεσπρωτίας τις χρονιές 1990 - 1997
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ΠηΥή: ΕΣΥε. επεξερyασiα μελετητή

Παρατηρούμε ανάμεσα στην εφταετία Ι 990 - Ι 997 και την εξαετία 2000 - 2006 μιαν αύξηση του

αριθμού των θανάτων και μιαν αντίστοιχη μείωση του αριθμού των ΎΕWΉσεων, με εξαίρεση την
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προσωρινή μείωση των θανάτων μεταξύ 2002 και 2005 (όπου το 2004 έχουμε για πρώτη φορά τον

ίδιο αριθμό γεννήσεων και θανάτων, αλλά χωρίς να αντιστρέφεται στην πορεία το 2005 και το 2006

η εικόνα), και την αύξηση του αριθμού των γεwήσεωναπό το 2004 και μετά, ενώ το 2006 ο

αριθμός αυτός λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του για τις χρονικές περιόδους μελέτης, με τη διαφορά

όμως θανάτων - γεννήσεων να παραμένει σε σταθερά επίπεδα.

Η σύγκριση των ποσοστών εισροής του πληθυσμού στο Νομό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το

μεταναστευτικό ρεύμα που επικρατούσε τόσο στο Νομό όσο και στην Περιφέρεια και το σύνολο

της χώρας κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 έχει υποχωρήσει.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της μεταναστευτικής κίνησης, ο Νομός Θεσπρωτίας είχε αυξημένη

εξωτερική μετανάστευση κατά τη δεκαετία 1961-1971. Η τάση αυτή όμως αλλάζει κατά τη

δεκαετία 1981-1991 και 1991 - 2001 οπότε και σημειώνεται θετική εισροή πληθυσμού προς αυτήν.

Έτσι, το ποσοστό του πληθυσμού του Νομού το 1991 που οφείλεται στη μεταναστευτική κίνηση

είναι 4,5%, έναντι 2,4% για την Περιφέρεια και 2,3% για το σύνολο της χώρας.

Οι αρνητικές εξελίξεις που παρατηρούνταιστην ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού του Νομού

Θεσπρωτίαςαποτυπώνονταικαι στην εξέλιξη της καθαρής φυσικής και μεταναστευτικήςκίνησης

την ίδια περίοδο. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2.7 του Παραρτήματος, μεταξύ 1971-1991

παρουσιάζεται δραματική μείωση κατά 55,5% στη φυσική αύξηση του πληθυσμού του Νομού.

Παρόμοια μείωση παρουσιάζεται την ίδια περίοδο για το σύνολο της χώρας, ενώ για το σύνολο της

Περιφέρειας Ηπείρου η μείωση είναι μεγαλύτερη (64,2%). Η μείωση αυτή οφείλεται στο χαμηλό

αριθμό γεννήσεων που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και στην αύξηση των θανάτων.

Παράλληλα, η σύγκριση των ποσοστών εισροής του πληθυσμού στο Νομό, οδηγεί στο

συμπέρασμα ότι το μεταναστευτικό ρεύμα που επικρατούσε τόσο στο Νομό Θεσπρωτίας όσο και

στην Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και το σύνολο της χώρας κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 έχει

υποχωρήσει.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της μεταναστευτικής κίνησης του Πίνακα 2.8 του Παραρτήματος,

ο Νομός Θεσπρωτίας είχε αυξημένη εξωτερική μετανάστευση κατά τη δεκαετία 1971-1981. Η

τάση αυτή όμως αντιστρέφεται κατά τη δεκαετία 1981-1991 οπότε και σημειώνεται θετική εισροή

πληθυσμού προς το Νομό. Έτσι, το ποσοστό του πληθυσμού του Νομού το 1991 που οφείλεται

στη μεταναστευτική κίνηση είναι 4,5% έναντι 2,4% για την Περιφέρεια και 2,3% για το σύνολο της

χώρας.
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Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 2.9 του Παραρτήματοςαλλά και στο διάγραμμα 2.4 που

ακολουθεί, από το J99 J έως και το 2006 σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου και όλες

τις διαδοχικές χρονιές της περιόδου 1991 - 2006, έχουμε μείωση της φυσικής αύξησης του

πληθυσμού σε αντίθεση με τη χώρα, η οποία εμφανίζει μείωση μόνο τις χρονιές 1998 - 2003. Τη

μεγαλύτερη μείωση εμφανίζει ο νομός Άρτας (με μέση μείωση -4,13%), ενώ ακολουθούνε ο Νομός

Θεσπρωτίας (-2,42%), ο νομός Πρέβεζας (-1,83%) και τέλος ο νομός lωαννίνων (-Ι ,45%). Η ίδια η

Περιφέρεια στο σύνολό της εμφανίζει τη δεκαετία 1991 - 200 Ι μείωση της αύξησης του

πληθυσμού κατα -ι ,97%, σε αντίθεση με τη χώρα που παρουσιάζει ελαφρά αύξηση (κατα 0,19%).

Διάγραμμα 2.4: Φυσική αύξηση πληθυσμού ανα Ι 00 κατοίκους
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Πηγή: AIIMedia DaIabase, Ιδία επεξεργασία

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν εmτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της μεταναστευτικής

κίνησης (εσωτερική-εξωτερική μετανάστευση, παλιwόστηση). Όμως, φαίνεται ότι οι κυριότεροι

παράγοντες της αυξημένης εισροής που παατηρείται τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν αφενός

μεν την εισροή, στα τέλη της δεκαετίας του J980, σημαντικούαριθμού ομογενών και

συνταξιούχων (ατόμωντα οποία πραγματοποιούνεπενδύσειςκυρίως στο εμπόριο και τα ακίνητα)

και αφετέρου, την σημαντική ανάπτυξη που παρουσιάζειη πόλη της Ηγουμενίτσας.
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Ανάλυση της δομ11ς του πληOuσμού

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 2.11 και στο διάγραμμα 2.5 που ακολουθούν, τη δεκαετία 1991

- 200 Ι έχουμε στο νομό μιαν αύξηση του ποσοστού των αντρών στο συνολικό πληθυσμό (από

6,6% σε 12,5%) και μιαν πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού των ΎUναΙKών (από 6,34% σε 6,48%).

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και για τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά με

ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής των αντρών (από 11,54% σε 22,31 % για την Άρτα,

από 22,92% σε 44,84% για τα Iωάwινα και από 8,74% σε 16,62% για την Πρέβεζα).

Παραταύτα, η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού του κάθε φύλλου είναι μεγαλύτερη τη

δεκαετία αυτή για τις ΎUναίκες, με εξαίρεση τον νομό Ιωαννίνων και Άρτας (μείωση πληθυσμού για

αμφότερα τα δυο φύλλα με μεγαλύτερη αυτή των ΎUναΙKών).

Τη μεγαλύτερη μεταβολή πληθυσμού εμφανίζει ο νομός Ιωαννίνων (7,50%), ακολουΟεί ο Νομός

Θεσπρωτίας (3%), ο νομός Πρέβεζας (1,20%) και τέλος ο νομός Άρτας παρουσιάζει μείωση του

συνολικού του πληθυσμού (-1,80%).

Διάγραμμα 2.5: Γραφική απεικόνιση του ποσοστού των ανδρών και των γυναικών στο συνολικό

πληθυσμό τις δεκαετίες 1991 - 2001 για την Περιφέρεια Ηπείρου και τους Νομούς αυτής
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Πηγή: ε.Ι. Υ.ε., 1δια επεξεργασία
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2. Ι.8 Λνάλυσn της χωρικής διάρθρωσης και των τάσεων του πληΟυσJ.lού

Η κατανομή και η εξέλιξη του πληθυσμού του Νομού μεταξύ αστικών, ημιαστικών και αγροτικών

περιοχών την περίοδο 1971-2001 παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.12 του Παραρτήματος.

Μέχρι την απογραφή του 1991 κανένα κέντρο του Νομού δεν χαρακτηριζόταν ως αστική περιοχή

και ο Νομός είχα καθαρά αγροτικό χαρακτήρα. Με την απογραφή του 2001, όμως, ο Δήμος της

Ηγουμενίτσας παρουσίασε μεγάλη αύξηση πληθυσμού (14.71 Ο κάτοικοι) και πλέον φέρει το

χαρκτηρισμό αυτό.

Η αναλογία μεταξύ αγροτικού και ημιαστικού πληθυσμού παραμένει σταθερή σε 72% και 28%

αντίστοιχα μεταξύ 1981 και 1991, ενώ μεταξύ 1991 και 2001 έχουμε αύξηση του ημιαστικού και

αντίστοιχη μείωση του αγροτικού πληθυσμού (69% αγροτικό και 31 % ημιαστικό πληθυσμό).

Η αύξηση αυτή συνοδεύεται από μιαν σημαντική μεταστροφή της τάσης τη δεκαετίας 1981 - 1991

και 1991 - 2001, όπου από την απότομη μείωση του ημιαστικού και την αντίστοιχη άυξηση του

αγροτικού πληθυσμού την πρώτη δεκαετία (4% ρυθμός αύξησης του ημιαστικού και 8,2% ρυθμός

αύξησης του αγροτικού), περάσαμε στην αύξηση του αστικού και ημιαστικού και σε μείωση του

αγροτικού πληθυσμού στην δεύτερη.

Βλέπουμε επομένως πως κατά την περίοδο 1971-1981, ο πληθυσμός των ημιαστικών κέντρων

αυξάνεται κατά 17,9% ενώ ο πληθυσμός των αγροτικών οικισμών μειώνεται κατά 3,8%.

Μεταξύ 1981-1991 η τάση αυτή αντιστρέφεται, ο ημιαστικός πληθυσμός αυξάνεται κατά 4%, ενώ

ο πληθυσμός των αγροτικών οικισμών αυξάνεται κατά 8,3% και τέλος την δεκαετία 1991 - 2001 ο

πληθυσμός των ημιαστικών περιοχών αυξάνει και πάλι κατά 12,7% ενώ των αγροτικών μειώνεται

κατά 4,8%, ενώ έχουμε για πρώτη φορά την παρουσία αστικού πληθυσμού.

Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου δεν γινότανε διάκριση μεταξύ

μόνιμου και πραγματικού πληθυσμού στην απογραφή, όπως γίνεται από το 2001 και μετά, η

αύξηση του αγροτικού πληθυσμού και η διατήρηση του ποσοστού του επί του συνόλου του

πληθυσμού φαίνεται ότι ήτο πλασματική και ότι οφείλετο στο φαινόμενο κατά το οποίο κάτοικοι

ημιαστικών περιοχών του Νομού ή εκτός Νομού απογράφοντο στις αγροτικές περιοχές καταγωγής

των.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία εξέλιξης του αριθμού των απασχολούμενων στον

πρωτογενή τομέα μεταξύ 1981-1991, ο οποίος μειώθηκε την περίοδο αυτή κατά 15% (από 5.902 σε

5.01 2 άτομα).

«2.Ίρατηγικό Σχέδιο Ανά τuξης του Νομοι! Θεσπρωτίας» σελ. 72



Βενέτ cΑθανάσιοc

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: Καταγραφήβασικών δημογραφικών

. (J,f)ακτ lΠTlK{VV του NOLιOύ ΘεσπoωτIαc»

Με το ίδιο φαινόμενο εξηγείται και το γεγονός ότι κατά την απογραφή του 1991 πολύ

εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης παρουσίασαν μικροί ορεινοί και ημιορεινοί οικισμοί όπως Π,χ,:

Κουκουλιοί (64.3%), Λγ. Βαρβάρα (78.2%), Φοινίκι (126.2%), Πλάτανος (92.86%), Ριζά (50.7%),

Λεπτοκαρυά (33.5%), Γψομέρι (57.9%), Παλαιοχώρι (111.1 %), Λγ. Πάντες (48,4%), Κ. Κορίτιανη

(50.7%), Λγ. Κυριακή (59.3%).

2. Ι.9 Ανάλυση σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων

Μέσω της εξέτασης των πληθυσμώντων εmμέρουςΚαποδιστριακώνΔήμων που συνθέτουντο

Νομό Θεσπρωτίαςκαι της μεταβολήτων από το 1971 έως το 200 Ι (Πίνακας 2,8 Παραρτήματος και

διάγραμμα 2,6 που ακολουθεί) μπορούμε να εξάγουμε ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα,

Ο Νομός Θεσπρωτίας αποτελείται από 8 δήμους και 2 κοινότητες. Πρωτεύουσα του Νομού είναι η

Ηγουμενίτσα, ο Δήμος στον οποίο ανήκει και φέρει το όνομά της αποτελεί το 31,92% του

συνολικού πληθυσμού του Νομού,

Διάγραμμα 2.6: Ποσοστιαία μεταβολή (%) των δήμων και κοινοτήτων του Νομού Θεσπρωτίας τις

δεκαετίες 1971-1981. 1981- 1991 και 1991 ·2001
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Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία μελετητή

Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών μεταξύ 1981-1991 η πλειοψηφία των δήμων και των

κοινοτήτων του Νομού ακολουθεί θετικές πληθυσμιακές τάσεις,
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Μόνο τρεις δήμοι παρουσιάζουν μικρή μείωση του πληθυσμού τους (της τάξεως του Ι% και 2%)

μεταξύ 1981-199 Ι (οι Δήμοι Αχέροντα, Μαργαριτίουκαι Παραμυθιάς). Ικανοποιητικάποσοστά

αύξησης του πληθυσμού τους παρουσιάζουντην ίδια περίοδο οι Δήμοι Φιλιατών, Παραποτάμου,

Σαγιάδας, καθώς και η Κοινότητα Σουλίου (8,2%, 1,5%, 10% και Ι 0,9% αντίστοιχα)σε σχέση με

την προηγούμενηδεκαετία 1971 - 1981, όπου παρουσίασαν σημαντική μείωση του πληθυσμού

τους.

Αντίθετα, ο πληθυσμός του Δήμου Συβότων και της Κοινότητας Πέρδικας που καλύπτουν μεγάλο

μέρος της παραλιακής ζώνης του Νομού συνεχίζει να αυξάνεται την δεκαετία 1981-1991 με

ρυθμούς μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους της προηγούμενης δεκαετίας.

Τέλος, ο Δήμος Ηγουμενίτσης παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού του κατά τ/ν ίδια περίοδο,

αλλά σε μικρότερο ρυθμό από τον αντίστοιχο τ/ς προηγούμενης δεκαετίας (12,3% και 24,3%

αντίστοιχα).

Τη δεκαετία 199 Ι - 200 1 η εικόνα αυτή αλλάζει ενώ παρατ/ρείται έντονη διαφοροποίηση και

πόλωση στ/ν πληθυσμιακή μεταβολή και κατάσταση μεταξύ των δήμων.

Πιο συγκεκριμένα η Κοινότ/τα Σουλίου καθώς και οι Δήμοι Φιλιατών, Παραμυθιάς και

Μαργαριτίου βρίσκονται σε δυσμενή θέση με μεγάλα ποσοστά μείωσης των πληθυσμών των (

19,2%, -15%, -8,89% και -8,78% αντίστοιχα). Οι Δήμοι Σαγώδας και Συβότωνέχουνε μικρότερο

θετικό ρυθμό μεταβολής από τ/ν δεκαετία 1981 - 1991, ωστόσο διατ/ρούνε θετικό πρόσημο.

Ραγδαία είναι η μεταβολή του Δήμου Παραποτάμου (24,94% έναντι Ι ,52%τ/ δεκαετία 1981 

1991) και επίσης σημαντική η μεταβολή του Δήμου Ηγουμενίτσας (26,72% έναντι 12,31% τη

δεκαετία 1981 - 1991), στον οποίο βρίσκεται και η πρωτεύουσα του Νομού Ηγουμενίτσα, η οποία

φέρει και τον μεγαλύτερο πληθυσμό εκ των οικισμών του Νομού.

Όσον αφορά τ/ν αξιοσημείωτη μεταβολή του Δήμου Παραποτάμου, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι

δεν οφείλεται καθαρά σε φυσικά αίτια αλλά κυρίως στο γηονός της συνένωσης την οποία

πραγματοποίησε με παρακείμενους οικισμούς. Ο Δήμος Παραποτάμου ιδρύθηκε ως κοινότητα το

Ι 955, καθώς μέχρι τότε ήταν συνοικισμός της Κοινότητας Μαυρουδίου. Το 1990, με Εθελούσια

συνένωση με την Κοινότητα Δράμεσης και τον οικισμό της τον Άγιο Γεώργιο συνέστησαν τον

Δήμο Παραποτάμου, τον πρώτο Δήμο της Ηπείρου και μοναδικό στη Θεσπρωτία που

δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο και ο οποίος το 1998 με το πρόγραμμα Ιωάwης Καποδίστριας

διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος (το μεγαλύτερο ίσως) αυτής της

ιδιαίτερης πληθυσμιακής μεταβολής οφείλεται στις εξελίξεις αυτές της δεκαετίας.

-
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Οι οικισμοίαυτοί είναι η Ηγουμενίτσα(8.722 κατ.), η Παραμυθιά (2.862 κατ.), οι Φιλιάτες (2.246

κατ.), η Πέρδικα (1.806 κατ.), η Νέα Σελεύκεια (1.469 κατ.), το Γραικοχώρι (1.173 κατ.) και ο

Παραπόταμος (J .004 κατ). Οι οικισμοί αυτοί συγκεντρώνουν το Ι 981 πληθυσμό 15.884 κατοίκους

έναντι 41 .278 κατοίκων για το σύνολο του Νομού (34,5%), ενώ το 1991 συγκεντρώνουν 14.389

κατοίκους έναντι 44. 188 κατοίκων του Νομού (38,4%), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του

2 Ι ,3% την περίοδο 198 Ι - 2001 που προκύπτει ύστερα από μείωση της τάξεως του 9,5% την

δεκαετία 1981 - 1991 και εν συνεχεία αλματώδη αύξηση της τάξεως του 34% τη δεκαετία 1991 

2001.

Επομένως, την εικοσαετία 1981 - 2001 το οικιστικό αυτό σύνολο όπου το 200 Ι έχουνε πάνω από

1.000 κατοίκους αύξησε το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο του πληθυσμού του Νομού κατά

2 Ι ,3%, ενώ για το σύνολο του Νομού η αύξηση κατά την ίδια περίοδο είναι περίπου Ι 1,36%.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι την τριακονταετία 1971- 2001 η πλειοψηφία των εδρών

των νέων Δήμων που αποτελούν και τους πιο δυναμικούς οικισμούς αυτών, παρουσιάζουν θετικό

ρυθμό μεταβολής με εξαίρεση μόνο τον οικισμό της Παραμυθιάς για τις δεκαετίες 1971 - 1981 και

1981 - 200 Ι, ακολουθώντας την μείωση που παρατηρείται στο σύνολο του νέου Δήμου, ενώ τη

δεκαετία 1991 - 2001 επανακάμπτει.

Στον Πίνακα 2.14 του Παραρτήματος βλέπουμε τη συνολική έκταση του Νομού, των Δήμων και

Κοινοτήτων καθώς και τον πληθυσμό τους, την ποσοστιαία κατανομή καθώς και τη συνολική του

μεταβολή τη δεκαετία 1991 - 2001. Επίσης στο Διαγράμματα που ακολουθεί βλέπουμε σε

γραφική απεικόνηση την ποσοστιαία αυτή κατανομή του πληθυσμού.

Όπως βλέπουμε, τη μικρότερη έκταση κατέχει η Κοινότητα Πέρδικας και ακολουθούν με αύξουσα

σειρά ο Δήμος Παραποτάμου, ο Δήμος Αχέροντα, ο Δήμος Συβότων, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ο

Δήμος Σαγιάδας, η Κοινότητα Σουλίου, ο Δήμος Μαργαριτίου, ο Δήμος Παραμυθιάς και τέλος ο

Δήμος Φιλιατών.

Το 1991 ο πληθυσμός των δήμων και κοινοτήτων του Νομού Θεσπρωτίας ακολουθεί την εξής

αύξουσα σειρά: Κοινότητα Σουλίου, Δήμος Παραποτάμου, Κοινότητα Πέρδικας, Δήμος Σαγιάδας,

Δήμος Αχέροντα, Δήμος Συβότων, Δήμος Μαργαριτίου, Δήμος Παραμυθιάς, Δήμος Φιλιατών και

Δήμος Ηγουμενίτσας. Την ίδια σειρά εμφανίζουνε τα διοικητικά διαμμερίσματα του Νομού και ως

προς την ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού τους.
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Το 2001 η αντίστοιχη κατάταξη ακολουθεί την εξής αύξουσα σεψά: Κοινότητα Σουλίου, Δήμος

Παραποτάμου, Δήμος Σαγιάδας, Κοινότητα Πέρδικας, Δήμος Αχέροντα, Δήμος Συβότων, Δήμος

ΜαρΥαριτίου, Δήμος Παραμυθιάς, Δήμος Φιλιατών και Δήμος Ηγουμενίτσας.

Βλέπουμε επομένως πως μέσα σε μια δεκαετία η Κοινότητα Πέρδικας ξεπέρασε σε πληθυσμό το

Δήμο Σαγιάδας, ενώ δεν παρατηρείται άλλη μεταβολή.

Η μεταβολή του πληθυσμού τη δεκαετία 1991 - 200\ (Διάγραμμα2.7) ακολουθεί την εξής

αύξουσα σεψά: Κοινότητα Σαυλίου, Δήμος Φιλιατών, Δήμος Παραμυθιάς, Δήμος ΜαρΥαριτίου,

Δήμος ΣαΥιάδας, Δήμος Αχέραντα, Δήμος Συβότων, Δήμος Παραποτάμου, Δήμος Ηγουμενίτσας

και Κοινότητα Πέρδικας.

Για άλλη μια φορά βλέπουμε τη δυναμική ανάπτυξη της Κοινότητας Πέρδικας, ενώ όοον αφορά τη

σημανnκή πληθυσμιακή άυξηση του Δήμου Παραποτάμου ισχύουν τα όσα αναφέραμε παραπάνω.

Διάγραμμα 2.7. Γραφική απεικόνιση του συνολικού πληθυσμού του Νομού Θεσπρωτίας και των

δήμων και κοινοτήτων του για το Ι991 και το 200J
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ΠηΥή: ΕΣΥΕ, επεξερΥασίαμελετητή

Όσον αφορά το πολεοδομικόβάρος της Ηγουμενίτσας, που είναι η πρωτεύουσα του Νομού

Θεσπρωτίας, στο σύνολο του πληθυσμού του του Νομού για το 200 1, κυμαίνεται στα επίπεδα του

30 - 40%. όπως βλέπουμε στον χ.άρτη 2.2 που ακολουθεί..
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Χάρτης 2.2: Ειδικά πληθυσμιακά βάρη 200/ των Πρωτευουσώντων νομών της Ελλάδοςως προς

τον αντίστο,χονομό (η περιοχή Πρωτευούσηςως προς το σύνολο τηςΧώρας)

.
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Πηγή:ΕΣγΕ, επεξεργασία ΕΔΚΑ ΤΜΧΠΠΑ
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Στη διάρκειατης δεκαετία 1991 - 2001 το ειδικό βάρος της Ηγουμενίτσας αυξάνεται σημαντικά,

καθώς συγκαταλέγεται σε εκείνους τους νομούς που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση του ειδικού

πληθυσμιακού τους βάρους (χάρτης 2.3).

Αυτό μεταφράζεται σαν μια δυναμική αύξηση του ενδονομαρχιακού ρόλου του αστικού κέντρου

της Ηγουμενίτσας αλλά και σαν μια meaYή μετατόπιση του γηγενούς πληθυσμού του Νομού προς

αυτή, Να αναφέρουμε εδώ πως η γενικότερη διαπίστωση ότι η μεγαλύτερη θετική μεταβολή του

ΕΠΒ παρουmάζεται σε νομούς που στην πλειοψηφία τους το πληθυσμιακό τους μέγεθος είναι

μικρό (Παππάς Β, 2001) δεν φαίνεται να ισχύει πλέον στο πλαίσιο που η όποια στατιστική ανάλυση

(δείκτης συσχέτισης) δεν έχει δείξει ορατά αποτελέσματα.
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Χάρτης 2.3: Μεταβολή των ειδικών πληΘVσμιαKώνβαρών 1991- 2001 των πρωτευουσών των

νομών της Ελλάδας ως προς τον αντίστοιχο νομό (η Πρωτεύουσα της χώρας ως προς το σύνολο της

χώρας)
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Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2.15 του Παραρτήματος, η Ηγουμενίτσα είναι τη δεκαετία 1991 

2001 το τρίτο σε σειρά ασηκό κέντρο της χώρας ως προς το μέγεθος της ποσοσηαίας αύξησης του

μόνιμου πληθυσμού του. Η Πρέβεζα καταλαμβάνει την 6
η
θέση, τα Ιωάwινα την 19

η
και η Άρτα

την 26"-

Το γεγονός αυτό σε συνδιασμό με ης παραπάνω διαπιστώσεις αλλά και το γεγονός πως Υια πρώτη

φορά ο Νομός Θεσπρωτίας απoιcτά κατα την απογραφή του 2001 ασηκό πληθυσμό, με βάση τα

κριτήρια που έχει θεσπίσει η ΕΣΥΕ, απoδει1CV'ύoυν τη δυναμική που παρουσιάζει τα τελευταία

χρόνια η πόλη της ΗΥουμενίτσας, σε συνδιασμό με ης πολιπκές και τα έργα ανάπroξης που έΧουνε

συντελεστεί σε αυτή.
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2.2 Επίπεδο εκπαίδευσης

Για την ποιοτικότερη ανάλυση του πληθυσμιακού δυναμικού του Νομού Θεσπρωτίας, απαραίτητη

θεωρείται η εξέταση των εκπαιδευτικών χαραιcrηρισΤΙKών των κατοίκων της περιοχής, που

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.16 του παραρτήματοςκαι στα διαγράμματα2.8 και 2.9, όπου

βλέπουμε τα βασικότερα μεγέθη του επιπέδου εκπαίδευσης του Νομού και της χώρας για τα έτη

1991 και 2001.

Το 1991 το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούνε οι απόφοιτοι της στοιχειώδους εκπαίδευσης και

ακολουθούνε αυτοί που δεν έχουνε τελειώσει τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Στη συνέχεια έπονται οι

απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης και ακολουθούνε με τη σειρά οι απόφοιτοι γυμνασίου, οι

αΎράμματοι και τέλος οι πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών.

Σφαιρικά, θα λέγαμε πως βλέπουμε μιαν ανεστραμμένη πυραμίδα εmπέδoυ εκπαίδευσης στο Νομό,

με χαμηλό κοινωνικό μορφωτικό επίπεδο και με διαφοροποιήσεις από την αντίστοιχη εικόνα της

υπόλοιπης Χώρας, όπου οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης έρχονται δεύτεροι σε ποσοστό μετά τους

αποφοίτους της στοιχειώδους εκπαίδευσης και με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το Νομό, ενώ

αυτοί που δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση έρχονται τέταρτοι, με μισό σχεδόν ποσοστό σε

σχέση με το Νομό.

Το 2001 παρατηρούμε ότι τόσο για το Νομό, όσο και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας το

μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούν οι

απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, με μεγαλύτερο ποσοστό για το Νομό σε σχέση με τη χώρα για τους

πρώτους (40% για το Ν. Θεσπρωτίαςέναντι 30,5% για τη χώρα) και με μικρότερογια τους

δεότεpoUς(16,7% για το Ν. Θεσπρωτίαςέναντι 22,3% γιο τη χώρα).

Ακολουθούνεγια το Νομό οι απόφοιτοιγυμνασίου,για τους οποίους η διαφορά με τους

αντίστοιχουςτης χώρας είναι οριακή το 1991, ωστόσο η διαφορά αυτή παρουσιάζει ποσοστιαία

αύξηση της τάξεως του 2% περίπουτο 2001. Στην συνέχεια ακολουθεί η κατηγορία εκείνων που

δεν τελείωσαν την στοιχειώδη εκπαίδευση και μετά η κατηγορία των αγράμματων η οποία

δυστυχώς κuμα(νεται σε υψηλά επίπεδα (παρά την μικρή μείωση σε σχέση με το 1991) σε σχέση με

την χώρα (8,3% γιο το Νομό έναντι 3,6% για τη χώρα).

Η αύξηση που παρουσιάζειη Ελλάδα στους πτυχιούχουςανωτάτωναλλά και ανωτέρωνσχολών

(μεγαλύτερηη αύξηση στην δεότερη αυτή περίπτωση)το 200 Ι δεν φαίνεται να ακολουθε(ταικαι

από το Νομό. Παρόλλο που η ποσοστιαία μεταβολή της χώρας δεν παρουσιάζειγια τους

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 79



«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: Καταγραφή βασικών δημογραφικών

BεvέτηςAθανάσιoς raρΑXτηριστικών το/) Νουού ΘεσπρωτΙας»

αποφοίτους τ/ς ανώτατ/ς (δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο και με τους τ/ς ανώτερης, όπου έχουμε

αύξηση για τ/ Χώρα κατά 8%) μεγάλη διαφορά με του Νομού, η συμβολή όμως του ποσοστού στο

σύνολο εξακολουθείνα είναι μικρή και απέχουσα από τ/ν αντίστοιχη αυτής.

Σχετικά με τ/ν κατηγορία των αγραμμάτων, το ποσοστό δείχνει να μειώνεται για το Νομό όχι όμως

τόσο σημαντικά όσο και για την Ελλάδα, ενώ σημαντική είναι η μείωση κατά 10% περίπου το

ποσοστό του πληθυσμού που δεν τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση (για τ/ν Χώρα αντίθετα

παρατηρείται αύξηση κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες).

Σε γενικά πλαίσια, διαπιστώνεται μια αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού του

Νομού Θεσπρωτίας, η οποία είναι περισσότερο έντονη στην κατηγορία των αποφοίτων της μέσης

εκπαίδευσης, στην μείωση του πληθυσμού που δεν έχει τελειώσει στοιχειώδη εκπαίδευση και τη

σημαντική αύξηση των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών, αλλά και των ανωτάτων σε μικρότερο

βαθμό.

Μια πιο αναλυτική κατάσταση σχετικά με την σύνθεση της εκπαιδευτικής κατάστασης του

πληθυσμού του Νομού Θεσπρωτίας για το 200 Ι , σε σύγκριση με την Ελλάδα, την Περιφέρεια

Ηπείρου και τους υπόλοιπους νομούς αυτής, βλέπουμε στους Πίνακες 2.17 και 2.18 του

Παραρτήματος

Διάγραμμα 2.8. Μεταβολή επιπέδου εκπαίδευσης του Νομού Θεσπρωτίας (1991,2001)

Ο ΑπόφοlfΟI Μέσης Εκπαίδευσης

ο Πιυχιούχοl A\oWI'tρι.ιN

G Δεν ιελεlιισαν Σιoιxεlιi.i)η

EKπαlδtυση

• ΑπόφοlfΟI Σιoιxεlωδouς

Εκπαlδευσης

Ο ΑπόφοlfΟI Γυμwσloυ

5040302010ο

2001~

1991t===~

Πηγή: ΕΣγε, 2001, Ιδία ΕπεξεργασΙα
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Διάγραμμα 2.9: Επίπεδο ειαmίδευσης EΧλQ.δας, Περιψέρειας Ηπείρου και των νομών αυτής (2001)
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ΠηΥή: ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία Επεξεργασία

Όπως βλέπουμε, ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει πολύ μικρά ποσοστά κατόχων διδακτορικών

τίτλων σε σχέση τόσο με τους υπόλοιπους Νομούς (με εξαίρεση το Νομό Πρέβεζας) όσο και με την

Περιφέρεια και δη τη χώρα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τους κατόχους Μάστερ, όπου βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση

μετά το Νομό Άρτας και με μικρά ποσοστά σε σχέση με την Περιφέρεια και την ελληνική

εmκράτεια. Αξίζεινα αναφέρουμε ότι και στις δυο αυτές κατηγορίες ο Νομός Ιωαwίνων βρίσκεται

σε πλεονεκτικότερηθέση από τους υπόλοιπουςΝομούς της Περιφέρειας, γεγονός που μπορεί να

ερμηνευτεί και από την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Ιωαwίνων αλλά και της δυναμικήςπου φέρει

το παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου στον συγκεκριμένοΝομό.

Δυσμενή εικόνα παρουσιάζει ο Νομός και ως προς τους πτυχιούχουςανωτάτων σχολών, τους

πτυχιούχουςανωτέρων σχολών και γενικότερατους πτυχιούχους μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης. Παρατηρούμεότι τα ποσοστά όλων των Νομών αλλά και της ίδιας της Περιφέρειας

βρίσκονται κάτω από τα αντίστοιχα εθνικά.

Η ίδια εικόνα ως προς τα δυο σκέλη που αναφέρθηκαν βλέπουμενα επαναλαμβάνεταικαι στους

αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης,ενώ καλύτερη εικόνα φαίνεται να φέρει ο Νομός ως προς τους

πτυχιούχουςΤΕΛ και ΤΕΣ αJJ..iJ. και τους αποφοίτους γυμνασίου. Για τους μεν πρώτους διατηρεί
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υψηλότερα ποσοστά τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους Νομούς όσο και σε σχέση με την ίδια την

Περιφέρεια, ενώ βρίσκεται mo κοντά στο αντίστοιχο εθνικό ποσοστό (2,05% έναντι 2, Ι 0% για τη

Χώρα).

Για τους αποφοίτουςγυμνασίουισχύει η ίδια εικόνα όπως για τους αποφοίτουςΤΕΣ, αλλά με

μικρότεραποσοστά αποκλίσεωντόσο του Νομού Θεσπρωτίαςόσο και της χώραςγια τους

δεύτερουςαπό τους υπόλοιπουςΝομούς και την Περιφέρεια.

Αυξημένοαριθμό τόσο αποφοίτωνδημοτικούόσο και παιδιώνπου φοιτούν στο δημοτικό

εμφανίζουνοι Νομοί Θεσπρωτίας,Πρέβεζας και Άρτας (όσον αφορά τους αποφοίτουςδημοτικούο

τελευταίος)με ποσοστάπου ΙCΙνOύνταιάνω τόσο της Περιφέρειαςόσο και των αντίστοιχων

εθνικών.

Η ύπαρξη επίσης αρκετάυψηλότερουαριθμούατόμωνπου εγκατέλειψαντο δημοτικό ενώ

γνωρίζουνεγραφή και ανάγνωσησJ.λά και ατόμωνπου δεν γνωρίζουνεκαν στους ίδιουςΝομούς

σε σχέση με τον Νομό Ιωαwίνων,την Περιφέρεια Ηπείρουαλλά και τη χώρα ίσως δείχνει τον

εντονότεροαγροτικό χαρακτήρατων Νομών αυτών. Η εξαίρεση του Νομού Ιωαwίνωναπό την

τάση αυτή των υπολοίπων(σJ.λά και της Περιφέρειας,προφανώςλόγω του βάρουςπου φέρει ο

Νομός Ιωαwίνωνκαι της ανατροπήςλ(ΥΥω του βάρους αυτού της (<ιδίας αυτών όμμασυ)εικόνας

της) μπορεί να ερμηνευτείως ένα βαθμό και από τον αστικότεροχαρακτήραπου αυτός φέρει (43%

αστικός, 5% ημιαστικός,52% αγροτικός,στοιχεία απογραφώνΕΣγΕ 200].)

ι
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2.3 Αξωλόγηση - Συμπεράσματα Ι

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που πρoέιcuψαν από την ανάλυση των δημογραφικών και

εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του Νομού Θεσπρωτίας, είναι δυνατόν να εντοmσθούν ορισμένα

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά στη σχετική θέση του Νομού έναντι των

υπόλοιπων Νομών της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και του ευρύτερου ελληνικού χώρου (Πίνακας

2.27). Βάση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων, είναι δυνατόν να προκύψουν

ευκαιρίες α/.λά και κίνδυνοι σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Η αξιολόγηση των

πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων, των ευκαιριών και των απειλών θα γίνει με τη μέθοδο της

SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τις πληθυσμιακές μεταβολές του Νομού διαχρονικά σε σχέση με την

Περιφέρεια αλλά και την Ελλάδα, παρατηρήθηκε την τελευταία 40ετία μια δυσμενής πληθυσμιακή

δυναμική, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα καθώς, σε επίπεδο Περιφέρειας,

υπολείπεται του Νομού Ιωαννίνων αλλά υπερτερεί της Άρτας και της Πρέβεζας. Την τελευταία

20ετία ωστόσο η εικόνα αυτή έχει αλλάξει και ο Νομός φαίνεται να έχει εισέλθει σε τροχιά

πληθυσμιακής ανάπτυξης. Από την άλλη τα χαρακτηριστικά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου που

διακρίνουν τους κατοίκους της Θεσπρωτίας καθιστούν το πληθυσμιακό δυναμικό της περιοχής

έναν μη ελιcuσΤΙKό παράγοντα για την πρoσέλιcuση νέων επενδύσεων. Έτσι δυστυχώς δεν φαίνεται

να μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω το εργατικό δυναμικό του Νομού και να επεκταθούν οι

ορίζοντες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, η όποια δυναμική γενικότερα παρατηρείται

πρέπει να τονίσουμε πως οφείλεται περισσότερο στη δημογραφική δυναμική του πολεοδομικού

συγκροτήματος της Ηγουμενίτσας και όχι σε μια συνισταμένη ανοδική πορεία του συνόλου των

Καποδιστριακών Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας. Η πόλωση που παρατηρείται φέρει από τη μια

της πλευρά τον εmκρατούμενο αγροτικό πληθυσμό του Νομού και από την ά/.λη το ανερχόμενο με

γρήγορους ρυθμούς αστικό κέντρο της Ηγουμενίτσας.

Εmπρόσθετα, κατά την εξέταση της ηλικιακής κατανομής του πληθυσμού του Νομού,

διαmστώθηκε μια εμφανής τάση γήρανσης του πληθυσμού και υπογεννητικότητας. Η

συγκεκριμένη τάση εμφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα τόσο από αυτά της Περιφέρειας όσο και της

χώρας και αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο για τις δημογραφικές και κατ' επέκταση αναπτυξιακές

προοπτικές του Νομού. Επίσης, τα χαμηλότερα ποσοστά που παρουσιάστηκαν στις νεαρές ηλικίες

(έως 14 ετών) είναι δυνατόν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός

ελκυστικού προφίλ για την περιοχή. Θετκό είναι βέβαια το γεγονός του αυξανόμενου πληθυσμού

που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία. Ωστόσο, μια meaYή περαιτέρω υποβάθμιση του μορφωτικού

εmπέδου του Νομού είναι δυνατόν να προέλθει από τη διατήρηση των χαμηλών σχετικά δεικτών
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εκπαιδευτικής υποδομής. Ο συνδυασμός των παραπάνω αδυναμιών του Νομού Θεσπρωτίας μπορεί

να προκαλέσει βάσιμες ανησυχίες για ανάσχεση των αναπτυξιακών ρυθμών και προοπτικών του.

Πίνακας 2.27: SWOT Analysis Νομού Θεσπρωτίας (δημογραφικό - εκπωδευτικό επiπεδo)

•
---

-=~-

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΊΆ- -----, Ι_L-_· ,~

Κατοχή μιας εκ των χαμηλότερων θέσεων σε σχέση με

τους υπόλοιπους νομούς της Eλλιiδας όσον αφορά το

ποσοστό συμμετοχής στον συνολικό πληθυσμό της χώρας,

την πυκνότητα και τη μεταβολή του πληθυσμού την

περioδo 1961 - 2001
.:. Μείωση συμμετοχής στο συνολικό πληθυσμό της

Περιφέρειας βάσει των εκτιμήσεων της ICAP για το 2006
.:. Η ύπαρξη σαφούς τάσεως αστικοποίηση ς με επίκενφο

την πρωτεύουσα του Νομού. με αντίστοιχη μείωση του

πληθυσμού και συρρίκνωση της οικονομικής

δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

του Νομού

.:. Πολωτική μεταβολή του πληθυσμού μεταξύ των δήμων

και κοινοτήτων του Νομού

.:. Πληθυσμιακή διασπορά

.:. Η έντονη πληθυσμιακή αποδυνάμωση των παραμεθόριων

περwχών και η συρρίκνωση της οικονομικής και

παραγωγικής βάσης

.:. Έντονο εξωτερικό μεταναστευnKό ρεύμα τη δεκαετία

1961 - 1971 και χαμηλό ποσοστό παλλινόστησης την

αμέσως επόμενη δεκαετία σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα

.:. Κατ'εξοχήν αΎΡοτιιώς πληθυσμός

.:. Πληθυσμός σημαντικά Ύερασμένος σε σχέση με την

Περιφέρεια και τη χώρα

.:-- Τάση υπσyΕΝVΗΤΙKότητας και μείωση της φυσικής κίνησης

του Νομού

.:-- Χαμηλό κοινωνικό μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τη

χώρα

.:. Χαμηλοί δείκτες εισtαιδευτικήςυποδομής σε σχέση με την

υπόλοιπη Περιφέρεια και τη χώρα

.:. Πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τη χώρα πτυχιούχων

ανωτέρων και ανωτάτων εισtαιδευτιιαOν ιδρυμάτων και

κατόΧων μάστερ και διδακτορικού τίτλου

.:. Υψηλό ποσοστό αΎραμμάτων σε σχέση με τη χώρα

.:. Η αναποτελεσματικήσύνδεση της επαΥΥελματικής

κατάρτισης με την αΎορά φyασiας και η έλλειψη

συστήματος διά-Υνωσης των αναΎκών εισtαίδεUΣΗς και

κατάρτισηςΎ\α το σχεδιασμό κατάλληλων πoλιnιcών. που

θα στοχεύουν αφενός στη μείωση των αναντιστοιχιών

στην ιryoρά εfl1ασίας.και αφετέρου στη δια βίου μάθηση

r.:.

Ι

.:. Θετική πληθυσμιακή ανάπτυξη την τελευταία

δεκαετία σε σχέση με τ/ν υπόλοιπη Περιφέρεια

και ανταΎωνίσιμη με τη χώρα

.:. Μικρή επιρροή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα

των δυο κυμμάτων προσφό'Υων - οικονομικών
μεταναστών που εισήλθαν στ/ χώρα μας παρά

την Ύειτνίαση με τις χώρες προέλευσης

.:. Αυξανόμενο ποσοστό πληθυσμού παραγωγικής

ηλικίας

.:. Θετικές πληθυσμιακές μεταβολές της

πλειοψηφίας των περιφερειακών

Καποδιστριακών Δήμων

.:. Χαρακτηρισμός από το 2001 και μετά τ/ς

Ηγουμενίτσας ως αστικού κέντρου (το πρώτο

του Νομού)

.:. Δυναμική πληθυσμιακή ανάπτυξη τ/ς

Ηγουμενίτσας τη δεκαετία 1991 - 2001 που τ/ν

κατατάσσει ως το 30 αστικό κέντρο της χώρας

με βάση το μέγεθος της μεταβολής του

πληθυσμού

.:. Οι δυνατότητες διαφοροποίησης της

οικονομικής δραστηριότητας και της

απασχόλησης των περιοχών της υπαίθρου και

ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών

περιοχών, με τ/ν αξιοποίηση των πολιτιστικών

και φυσικών πόρων Ύια την ανάπτυξη

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσω της

αξιοποίησης των πόρων της παρούσας και της

νέας προγραμματικής περιόδου

.:. Υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων δημοτικού από

το αντίστοιχο της Περιφέρειας και της χώρας

.:. Η σαφής τάση βελτίωσης του μορφωτικού

επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού και η

αποκτηθείσα εμπεφία από τ/ν υλοποίηση

αναπτυξιακών προγραμμάτων

ΚIΝΔγΝΟΙ - ΑΠΙΞΙΛΗ
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.:. Η όπαρξη τσυ Παραρτήματος του ΤΕΙ

Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα και η

αναβάθμισή των σχολών και των υποδομών

το\)

.:. Αξωπσίηση του υψηλού ποσοστού

αποφοίτων στοιχειώδους εΙCΠαίδευσης και

παροχή κινήτρων για συνέχιση της

εκπαίδευσης τους σε ανώτερες βαθμίδες

εκπαίδευσης

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

.:. Περαιτέρω γήρανση του πληθυσμού

.;. Επιβράδυνση των πληθυσμιακών ρυθμών της Θεσπρωτiας

σε σχέση με την Περιφέρεια

.:. Η ερήμ.cooη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών στις

παραμεθόριες περωχές με αvrίστoιχη μεταΙCΊνηση προς τα

μεγάλα αστικά κέντρα

.:. Η ανάπτυξη μιας Δημόσιας Δωίκησης δύο ταχυτήτων. ως

απόΡΡΟ1α του τε'Χ\'ΟλοΥικοό αναλφαβητισμού ενός

μεγάλου τμήματος της
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3.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το οικονομικό προφίλ του Νομού μέσα

αό τη συγκριτική ανάλυση διαφόρων στοιχείων.

3.2 Επίπεδο ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας

Στην παράγραφο αυτή θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το επίπεδο ανάπτυξης του Νομού

Θεσπρωτίας μέσω της οικονομικής συγκριτικής ανάλυσης τόσο σε σχέση με την Περιφέρειας

Ηπείρου, τους υπόλοιπους νομούς αυτής και τη χώρα όσο και με το ευρύτερο διεθνοποιημένο

περιβάλλον στα πλαίσια των κρατών μελών της ΕΕ και των διαδοχικών της διευρύνσεων.

Βασικά εργαλεία της ανάλυσης αυτής είναι το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), το οποίο

αποτελεί τον βασικότερο δείκτη αξιολόγηση του μεγέθους και της αποτελεσματικότητας μιας

οικονομίας καθώς και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο ορίζεται ως το πηλίκο του ΑΕΠ μιας

περιοχής προς τον συνολικό πληθυσμό αυτής και συνιστά τον πλέον συνήθη δείκτη αξιολόγησης

του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας μιας οικονομίας.

Ωστόσο το ΑΕΠ δεν θα πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό δείκτη του προσδιορισμού της

οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας, καθώς ο δείκτης αυτός παρουσιάζει συγκεκριμένα

μειονεκτήματα. Άλλωστε θα πρέπει να διαχωρίσουμε την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας από την

οικονομική μεγέθυνσή της, όπως ανάλογα ο οικονομολόγος Keynes διαχωρίζει την οικονομική

μεγέθυνση από την ποιότητα ζωής, λέγοντας μάλιστα ότι η πρώτη δεν συνεπάγεται απαραίτητα

την δεύτερη.

Εξάλλου δύναται σε μια οικονομία από τη μία να έχουμε θεαματική μεγέθυνση του ΑΕΠ, ωστόσο

η μεγέθυνση αυτή να μην συνοδεύεται από αντίστοιχη μεγέθυνση της κοινωνικής ευημερίας και

της ποιότητας ζωής. Τα δυο μεγέθη επομένως σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτουνε αντιστρόφως
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ανάλογα. Οι λόγοι που αυτό συμβαίνει είναι συνήθως δυο: πρώτον, το γεγονός ότι το προϊόν της

μεγέθυνσης του ΑΕΠ δεν κατανέμεται ισόνομα, αλλά αντίθετα υπάρχει ανισοκατανομή του

εισοδήματος με όη αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική συνοχή.

Η παραπάνω διαπίστωση της διεύρυνσης της ανισότητας παρά την οικονομική μεγέθυνση των

κρατών έχει άλλωστε επαληθευθεί και από τον Kuznets και τ/ν γνωστή υπόθεση του

ανεστραμμένουU μεταξύ διανομής και οικονομικής μεγέθυνσης. Πολύ απλά, δηλαδή, μιαν αύξηση

στο ΑΕΠ μιας χώρας μπορεί να σημαίνει απλά ότι αυξάνεται το εισόδημα των πλουσίων.

Δεύτερον, ότι το προϊόν τ/ς οικονομικής μεγέθυνσης πολλές φορές προέρχεται από την

κατασπατάληση φυσικών πόρων και την περιβαλλοντική καταστροφή η οποία όμως μέχρι σήμερα

δεν υπολογίζεται. Αν για παράδειγμα συμβεί μια μεγάλη οικολογική καταστροφή αυτή θα

υπολαγιστεί ως αύξηση του ΑΕΠ δεδομένου ότι όλα τα έξοδα για την αποζημίωση αλλά και τον

περιορισμό της καταστροφής θα προσμετρούνται θεηκά στο ΑΕΠ. Δεν θα μετρηθεί όμως η ίδια η

καταστροφή της φύσης.

Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν σαφές ότι η ποιότητα ζωής και η οικονομική ανάπτυξη γενικότερα

θα πρέπει να περιγράφονται από πολλούς όχι μόνο ποσοτικούς αλλά και ποιοηκούς δείκτες. Δεν

είναι τυχαίο άλλωστε που ο ΟΟΣΑ υιοθετεί τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωμένων

Εθνών (HDI) σαν έναν από τους δείκτες κοινωνικής ευημερίας. Ο συγκεκριμένος δείκτης

περιλαμβάνει για παράδειγμα το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας, το επίπεδο εκπαίδευσης, το

προσδόκιμο ζωής, την εγκληματικότητα, την φτώχεια κ.τ.λ.

Θα πρέπει επομένως για τ/ν μέτρηση της ποιότητας ζωής να βασιστούμε σε δείκτες που εκτός από

την οικονομική κατάσταση να λαμβάνουν υπόψη τις υπόλοιπες τρεις διαστάσεις που συνθέτουν τ/ν

<<ποιότητα ζωής» και οι οποίες είναι η περιβαλλοντική, η κοινωνική και η θεσμική.

Η οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και αποτελεί μια δυναμική

διαδικασία οικονομικής διεύρυνσης και κοινωνικής αλλαγής, σημαίνει δε όχι απλή αύξηση των

παραγωγικών δυνατοτήτων μιας χώρας αλλά βαθύτερη μεταλλαγή της σε επίπεδο διάρθρωσης της

οικονομίας, του θεσμικού πλαισίου, τ/ς προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, της

παιδείας, της υγείας κτλ. Μάλιστα, θα πρέπει να επιδιώκουμε όχι απλά και μόνο «οικονομική

ανάπτυξψ) αλλά «βιώσιμη οικονομική ανάπτυξψ), ανάπτυξη δηλαδή πάνω σε ηθικές βάσεις στην

οποία δεν θα έχει σημασία μόνο ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί αλλά και τα μέσα που θα

χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.
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Εξάλλου όπως αναφέρουν και οι Πετράκος και Ψυχάρης3 «το ΑΕΠ των νομών ασφαλώς και

μετράει τι παράγεται και που παράγεται, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ωστόσο, ακόμα

και αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουνε σφάλματα στα διαθέσιμα στοιχεία και ότι η παραοικονομία

είναι παρούσα σε όλους τους νομούς ισοβαρώς, το γεγονός ότι η παραγωγή είναι κατανεμημένη με

έναν συγκεκριμένο τρόπο στη χώρα δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως και τα εισοδήματα τα οποία

παράγονται θα είναι κατανεμημένα με τον ίδιο ή με ανάλογο τρόπο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι

νομοί βρίσκονται εξάλλου σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους ενώ τα δίκτυα μεταφορών τα

οποία τους συνδέουνε διαχρονικά βελτιώνονται, έχοντας σαν αποτέλεσμα τον διαχωρισμό της

παραγωγής από το εισόδημα και την κατανάλωση. Για να το δούμε με απλά λόγια ας δούμε το

παράδειγμα όπου μερικών παραγωγικών μονάδες οι οποίες βρίσκονται χωροθετημένες σε μια

συγκεκριμένη περιοχή. Για την περιοχή όπου είναι χωροθετημένες οι μονάδες αυτές δεν σημαίνει

ότι ο τοmκός πληθυσμός ο οποίος εργάζεται σε αυτές καρπώνεται την αμοιβή της εργασίας, καθότι

οι ιδιοκτήτες των μονάδων αυτών είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από διαφορετικές περιοχές,

όπως επίσης και το εργατικό δυναμικό αλλά και οι γενικότερες εισροές συντελεστών παραγωγής

των μονάδων αυτών. Η τοmκή προστιθέμενη αξία των μονάδων αυτών είναι επομένως πολύ πιθανό

να μην μετατρέπεται σε τοπικό εισόδημα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε και άλλες

εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης της ευημερίας μιας περιοχής. Επομένως, εκτός του κατά κεφαλή

ΑΕΠ, υπάρχουν και άλλοι δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την ευημερία μιας χώρας ή μιας περιοχής

και είναι ενδεικτικοί του επιπέδου της ανάπτυξής της. Οι δείκτες αυτοί είναι το δηλωθέν εισόδημα

ανά κάτοικο, οι αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο, η οικιακή χρήση του ηλεκτρικού

ρεύματος ανά 100 κατοίκους, ο αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων ανά J00 κατοίκους και ο

αριθμός των τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους».

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, ξεκινάμε την ανάλυση του εmπέδου ανάπτυξης του νομού

Θεσπρωτίας μέσα από τη μελέτη και συγκριτική αξιολόγηση του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Στη συνέχεια εξετάζουμε τους υπόλοιπους δείκτες που αναφέραμε για την απόδοση της ευημερίας

του Νομού.

3.2.2 ΚατανΟf!li του ΑΕΠ, του κατά κεφαλ!ΊνΑΕΠ και λοιποί δείκτες f!έΤΡ'1'J'lς:rnς

ευ'lμερίας

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το ΑΕΠ είναι ένας δείκτης μέτρησης της αξίας των αγαθών και

των υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε ετήσια βάση, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι

ένας δείκτης μέτρησης της παραγωγικότηταςτων κατοίκων της εν λόγω οικονομίας.

JnεTpάKoς Και Ψυχάρης, Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα
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Στους Πίνακες 19 και 20 του Παραρτήματος οι οποίοι ακολουθούν αλλά και στο Διάγραμμα 3.1,

βλέπουμε την κατανομή του ΑΕΠ και το ύψος και την κατανομή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του

Νομού Θεσπρωτίας για το έτος 2005 και την αντιπαραβολή των με τα αντίστοιχα μεγέθη των

υπολοίπων νομών της Περιφέρειας Ηπείρου, της χώρας, αλλά και της ΕΕ και των διαδοχικών της

διευρύνσεων (ΕΕ των 27, ΕΕ των 25, ΕΕ των Ι 5 καθώς και των δέκα νέων κρατών - μελών της

(Κύπρος, Τσεχία, Σλοβακία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, ΟυΥΥαρία, Μάλτα και

Σλοβενία - από Ι η Μαίου 2004 ).

Αυτό το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία καθότι, έχοντας ήδη παρέλθει δύο έτη από τη διεύρυνση

της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με την προσχώρηση δέκα νέων κρατών-μελών, κρίνεται σκόπιμο να γίνει

ένας πρώτος απολογισμός στο οικονομικό πεδίο και μιαν σύγκριση της κατάστασης του ευρύτερου

ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο του Νομού.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προσχώρηση αρκετών, λιγότερων ευημερούντων κρατών διεύρυνε

τις εισοδηματικές διαφορές, με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ να κυμαίνεται από το 40% του μέσου

όρου της ΕΕ των 15 στη Λεπονία, έως το 210% στο Λουξεμβούργο (επίσημα στατιστικά στοιχεία

Eurostat). Τα μεγέθη των Πινάκων J9 και 20 και του Διαγράμματος 3.1 εκφράζονται τόσο σε ευρώ

όσο και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ).' Η μέτρηση του ΑΕΠ σε ευρώ χρησιμοποιεί την

τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία (exchange rate paήty) η οποία μετράει την αξία του ΑΕΠ στις

διεθνείς αγορές και χρησιμεύει στην αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας κάθε οικονομίας. Η

μέτρηση σε ΜΑΔ (pυrchasing powcr parity, ΡΡΡ) από την άλλη λαμβάνει υπόψη το ύψος των

τιμών καθώς και την αγοραστική δύναμη του νομίσματος σε κάθε χώρα και επομένως δύναται να

αξιολογήσει καλύτερα την ποσότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που μπορεί να αποκτήσει ο

μέσος κάτοικος μιας χώρας με δεδομένο εισόδημα. Επομένως η μέτρηση του ΑΕΠ σε ΜΑΔ

συνυπολογίζει και το επίπεδο τιμών μιας οικονομίας και άρα την αγοραστική δύναμη του

νομίσματός της.

Όπως βλέπουμε, ο Νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει το 2005 κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ ίσο με

J2.045€, ποσό που αντιστοιχεί στο 53,77% του μέσου όρου της Ε.Ε. - 27, το 51,03% του μέσου

όρου της ΕΕ - 25, το 45, J9% του μέσου όρου της ΕΕ-15 και το 158,32 % του μέσου όρου των Ι Ο

νέων κρατών - μελών της Ε.Ε. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού Θεσπρωτίας σε ευρώ ξεπερνάει

το αντίστοιχο του νομού Άρτας (9.77J€) και του νομού Πρέβεζας (] J.540€), ενώ υπολείπεται της

χώρας (17.921€), της Περιφέρειας (12.769€) και του Νομού Ιωαwίνων (14.618€). Σε ποσοστά το

κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού Θεσπρωτίας σε ευρώ αντιστοιχεί στο 67,2% της χώρας, στο 94,3%

της Περιφέρειας και στο 82,3% του νομού Iooawivoov.
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Εκφρασμένα σε ΜΑΔ τα σχετικά μεγέθη βελτιώνονται, καθώς το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού

Θεσπρωτίας σε ΜΑΔ ανέρχεται σε Ι4.11 Ι€, τα οποία ισοδυναμούν με το 64,78% του μέσου όρου

της ΕΕ-27, με το 62,23% του μέσου όρου της ΕΕ-25, το 57,48% της ΕΕ-Ι5 και το 109,82% του

μέσου όρου των 10 νέων κρατών μελών της Ένωσης. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού

Θεσπρωτίας σε ευρώ ξεπερνάει και πάλι το αντίστοιχο του νομού Άρτας (Ι Ι.771€) και του νομού

Πρέβεζας (13.9102€), ενώ υπολείπεται της χώρας (21.589€), της Περιφέρειας (15.383€) και του

Νομού Ιωαwίνων (17.610 €). Σε ποσοστά το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού Θεσπρωτίας σε ευρώ

αντιστοιχεί στο 65,3% της χώρας, στο 9 Ι,7% της Περιφέρειας και στο 80,1% του νομού

Ιωαwίνων, δηλαδή βλέπουμε πως σε σύγκριση με τις τρεις αυτές γεΟΟΎραφικές ενότητες η θέση του

Νομού σε ΜΑΔ είναι δυσμενέστερηαπό ότι εκφρασμένωντων μεγεθών σε ευρώ.

Στο επίπεδο σύγκρισης με τον ευρύτερο ευρωπαϊκόχώρο και στα πλαίσια των διαδοχικών

διευρύνσεωνστις οποίες αυτός έχει περιέλθει, βλέπουμε επομένως μια τάση αύξησης του εν

συγκρίσει ποσοστού του Νομού με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μεγέθη όσο οι διευρύνσειςπροχωρούν

και μιαν αρκετά μεγαλύτερηδυναμική σε σχέση με το μέσο όρο του ΑΕΠ των δέκα νέων από το

2004 κρατών μελών της Ε.Ε. Αυτό απορρέει από το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης των νέων

αυτών κρατών- μελών, η οποία μπορεί να αλλάξει το τοπίο στην διάσταση του προβληματισμού

για την προοπτική και ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου. Η διάσταση αυτή δεν μπορεί να μείνει

αδιάφορη στα πλαίσια της μελέτης αυτής.

Ο Νομός Θεσπρωτίας συμμετέχει κατά 0,30% στο συνολικόΑΕΠ της χώρας και έχει έτσι τη

μικρότερησυμμετοχή σε σχέση με τους υπόλοιπουςνομούς της ΠεριφέρειαςΗπείρου (1,38% ο

νομός Ιωαwίνων, 0,40% ο νομός Πρέβεζας και 0,37% ο νομός Άρτας), ενώ παράλληλα

καταλαμβάνειτην 33
η
θέση με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε νομού της χώρας στο

συνολικό της παραγόμενο προϊόν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο νομός Ιωαwίνων παράγει

το 56,32% του ΑΕΠ της Περιφέρειας,περισσότερο δηλαδή από όσο παράγουν οι υπόλοιποινομοί

της Περιφέρειαςμαζί. Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδίδει το 2,45% του συνολικού προ'ίόντος της

χώρας.

Στο Διάγραμμα 3. Ι που ακολουθεί έχουμε μιαν πιο ευδιάκριτη απεικόνιση των συσχετίσεων

μεταξύ του Νομού Θεσπρωτίας και των υπολοίπων χωρικών ενοτήτων σε ότι αφορά το κατά

κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ και ΜΑΔ για το 2005.
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Διάγραμμα 3.1. Κατανομή του κατά κεφαλή ΑΕΠ (%), συγκρiσειςμε τους υπόλοιπους

Ηπειρωτικούς Νομούς, την 'Π. Ηπείρου, την Ελλάδα και την ΕΕ-27 (2005)
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Πηγή: Εuτοstaι New Cronos Database (2005), επεξεργασία μελετητή

Ο Πίνακας 2 Ι του Παραρτήματος παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) των

Νομών Ιωαννiνων, Άρτος, Θεσπρωτίας και Πρεβέζης, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ελλάδας και

της ΕΕ- Ι 5, της ΕΕ-25 και της ΕΕ-27 για την περίοδο Ι 995-2004.

Ο Πίνακας 22 του Παραρτήματος παρουσιάζει την αντίστοιχη εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για

τις ίδιες γεωγραφικές ενότητες και την ίδια περίοδο προκειμένου να αποκτηθεί μια σαφέ~τερη

εικόνα αναφορικά με την αναπτυξιακή πορεία των εν λiYyω χωρικών ενοτήτων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των πινάκων αυτών, ο Νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει το 2005

ΑΕΠ ίσο με 515 εκατομμύρια ευρώ, μέγεθος το οποίο τον κατατάσσει τελευταίο στην σχετική

κατάταξη εν συγκρίσει τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (ακολουθεί τρίτος από

το τέλος ο νομός Πρέβεζας, δεύτερος ο νομός Άρτας ενώ πρώτος έρχεται ο νομός Ιωαννίνων, ο

οποίος από μόνος του παράγει κάτι παραπάνω από το άθροισμα του ΑΕΠ των υπολοίπων τριών

νομών και κάτι λιγότερο από το πενταπλάσιο ΑΕΠ του νομού Θεσπρωτίας).

Γενικότερα την πενταετία 2000 - 2005 δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη αλλαγή σε σχέση με την

εικόνα που βλέπουμε για το 2005. Παρατηρείται βέβαια το 2005 μιαν αύξηση του ΑΕΠ γτα το

Νομό κατά 25,61 %, αύξηση η οποία όμως δεν είναι αρκετή και ικανή να αντισταθμίσει τις

αντίστοιχες αυξήσεις των υπολοίπων νομών με αποτέλεσμα η κατάσταση να μην μεταβάλλεται, Η

μόνη διαφοροποίηση σε συνολικό επίπεδο έγκειται στην περαιτέρω δυναμική που φαίνεται να

εμφανίζει ο νομός Ιωαννίνων και στην αντίστοιχη απίσχνανση της δυναμικής του νομού Πρεβέζης.
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Αυτή η τελευταία ωστόσο, καθότι ξεκινάει για το 2001 από ένα ΑΕΠ κατά 200.000.000 περίπου

ευρώ μεγαλύτερο από ότι του νομού Θεσπρωτίας, δεν αφήνει τον τελευταίο, παρά την πτωτική της

δυναμική αυτή, να αναστρέψει την υφιστάμενη κατάταξη των νομών.

Όσον αφορά το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού Θεσπρωτίας φαίνεται να υπάρχει μια τάση αύξησής

του κατά την περίοδο 1995-2005 από 5.843€ το 1995 οε 12.045 € το 2004. Βέβαια, τα

συμπεράσματα που εξάγονται από την σιΥΥκεκριμένη μεταβολή δεν αντικατοπτρίζουν την

πραγματικότητα καθώς πρόκειται για την μεταβολή των τρεχουσών τιμών και όχι των σταθερών.

Ωστόσο, ένας καλύτερος δείκτης για την εικόνα του κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι το κατά κεφαλή ΑΕΠ

ως ποσοστό του εθνικού μέσου όρου, που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3.2.

Με βάση το διάγραμμα αυτό υπάρχει μια τάση σύγκλισης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Νομού με το

αντίστοιχο της χώρας μέχρι και το 2001, η οποία αντιστρέφεται όμως από το 2001 και μετά. Αυτό

σημαίνει ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού Θεσπρωτίας αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς σε

σχέση με το σύνολο της χώρας μέχρι και το 2001 και με χαμηλότερους από το 2001 μέχρι και το

2005.

Οι νομοί Θεσπρωτίας και Πρεβέζης παρουσιάζουν διάφορες αυξομειώσεις στο κατά κεφαλή ΑΕΠ

τους ως ποσοστό ΜΟ της χώρας κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Συνολικά όμως το κατά κεφαλή

ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 8,90% για τη Θεσπρωτία και έχει μειωθεί κατά -14,96% για την Πρέβεζα.

Ο δεύτερος νομός που παρουσιάζει μείωση και μάλιστα τη μεγαλύτερη είναι ο νομός Άρτας του

οποίου το κατά κεφαλή ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 67,4% του Μ.Ο. της χώρας για το 1995 και στο

54,5% γιο το 2005 (μείωση κατά -19,15%).

Διαχρονικά θα λέγαμε πως μετά το 1995 η προγενέστερη πτωτική πορεία του κατά κεφαλή ΑΕΠ

έχει αναστραφεί και ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού αρχικά έχει για μια περίοδο

σταθεροποιηθεί και εν συνεχεία αυξηθεί. Αυτό mθανώς οφείλεται στο μέγεθος των αναπτυξιακών

επενδύσεων που έχουν γίνει στο νομό μεταξύ 1995 - 1999 από το 2() ΚΠΣ καθώς και το

αναπτυξιακό πρόγραμμα 2000 - 2006 του 3()U ΚΠΣ και τις προοπτικέςανάπτυξηςπου

δημιουργήθηκαν.
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Διάγραμμα 3.2: Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ ως ποσοστό του ΜΟ της Ελλάδας για τους Νομούς

Θεσπρωτiας, Άρτας, Ιωανvi,νωv και 'Πρέβεζας
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Πηγή: Eurostat 2005, επεξεργασία μελετητή

Ας δούμε τώρα τη διαχρονική μεταβολή της συμμετοχής του ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου και

των νομών αυτής προς το συνολικό ΑΕΠ της χώρας, βάση των διαθέσιμων στοιχείων μας για τις

χρονιές 1995 - 2005 (Πίνακας 23 Παραρτήματος).

Την πενταετία 1995 - 2000, το σύνολο της Περιφέρειας και των νομών της παρουσιάζουνε αύξηση

του ποσοστού συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας (παρά τις ανά χρόνο διαφοροποιήσεις), με εξαίρεση

το νομό Άρτας ο οποίος παρουσιάζει μείωση. Την επόμενη πενταετία αντίθετα, το σύνολο των

νομών παρουσιάζει μείωση στο ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας.

Ο Νομός Θεσπρωτίας εξακολουθεί να εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο

συνολικό ΑΕΠ της χώρας εν συγκρίσει με τους υπολοίπους νομούς της Περιφέρειας, έχοντας το

2005 ποσοστό συμμετοχής ίσο με 0,30%, την ίδια στιγμή που ο νομός Άρτας έχει αντίστοιχο

ποσοστό ίσο με 0,41 %, ο νομός Πρέβεζας ίσο με 0,44% και ο νομός Ιωαwίνων το μεγαλύτερο

ποσοστό συμμετοχής (ίσο με 1,24% και για την ακρίβεια το τετραπλάσιο του ποσοστού

συμμετοχής του Νομού Θεσπρωτίας).

Μια πιο ευδιάκριτη εικόνα θα έχουμε αν παρατηρήσουμε τα ποσοστά συμμετοχής των νομών της

Περιφέρειας Ηπείρου προς το συνολικό ΑΕΠ της περιφέρειας. Την περίοδο αυτή, όπως βλέπουμε

στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του νομού

Ιωαννίνων προς το συνολικό ΑΕΠ της Περιφέρειας και μείωση του αντίστοιχου ποσοστού των

υπολοίπων νομών. Ο Νομός Θεσπρωτίας εξακολουθεί να καταλαμβάνει μικρό ποσοστό
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συμμετοχής στο Περιφερειακό ΑΕΠ, καταλαμβάνοντας το 2005 μόλις το 11,77% του

Περιφερειακού ΑΕΠ, την ίδια στιγμή που η Άρτα έχει ποσοστό συμμετοχής ίσο με 15,99%, η

Πρέβεζα ίσο με 15,15% και τα lωάwινα ίσο με 57,09%.

Πίνακας 3.]. Διαχρονικήμεταβολή της ποσοστιαίαςσυμμετοχήςστο συνολικοΛΕΠτης Περιφέρειας

των Νομώναυτής (1995 - 2005)

Ν. Πρέβεζας
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Πηγή: ΕΣγε, ΑΙΙΜΟΟίθ DaIabase, επεξεργασία μελετητή

Σε μια πιο μακροχρόνια προσέγγιση και από το 1981 μέχρι το 2000 παρατηρείται σημαντική

αόξηση του ΑΕΠ για όλες τις γεωΥραφικές ενότητες αναφοράς, όπως βλέπουμε στον Πίνακα

3.2που ακολουθεί.

Ο Νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει την δεκαετία 1981 - 1991τη μέγιστη ποσοστιαία αύξηση του

ΑΕΠ τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους νομοός της Περιφέρειας όσο και με την ίδια την

Περιφέρεια Ηπείρου και τη χώρα, αλλά τόσο την πενταετία 1991 - 1995 που ακολουθεί όσο και

την επόμενη (1995 - 2000) και γενικά τη συνολική περίοδο 1981 - 2000 την μικρότερη.

Πίνακας 3.2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε εκατομμύρια ευρώ) και μεταβολή (%) τιςχρονιές

1981, 1991, 1995 και 2000

Ελλάδα 5.295 47.632 79.928 146.260 799,6 Ι 67,804 82,99 2662,37

Π. Ηπείρου 139 1.242 1.819 3.508 794,31 Ι 46,482 92,85 2426,37

Ν. Άρτας 31 253 380 583 722,2 1[ί50,345 53,42 1796,49

, .
Ν. lωαννΙνων 65 594 888 1.836 807,62 49,614 Γ106,8Ί 2707,6

Ν. Πρέβεζας 329 620
Γ

804,95 41,871 11 88,45 11 2319,43

Πηγή: ΕΣγε, επεξεργασία μελετητή
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Το επόμενο Διάγραμμα3.3 απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχή των Νομών της

Περιφέρειας Ηπείρου στο συνολικό προϊόν αυτής για την περίοδο 1995-2005. Από το διάγραμμα

αυτό εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε την υπεροχή του Νομού Ιωαwίνων στη δημιουργία του

ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο Περιφερειακό προϊόν,

το οποίο παρουσιάζει αυξομειώσεις τις χρονιές από το 1995 έως το 2005, συνολικά όμως

παρουσιάζει μείωση από 12,77% το 1995 σε 11,77% το 2005 (μείωση κατά -3,32%),

Ο νομός Πρέβεζας ακολουθεί επίσης μια φθίνουσα πορεία κατά την εξεταζόμενη περίοδο στη

συμμετοχή του στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (από 18,04% το 1995 σε 15,15% το 2005, δηλαδή

μείωση κατά -16,0 Ι %). Ο Νομός Ιωαννίνων παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση του ποσοστού

συμμετοχής του στο Περιφερειακό προϊόν το οποίο έχει φτάσει το 57,09% για το 2004 (αύξηση

κατά 17,05%), Τέλος, ο νομός Άρτας παρουσιάζει σημαντική μείωση στη συμμετοχή του στο

Περιφερειακό προϊόν από 20,87% το 1995 σε 16% για το 2004 (μείωση κατά -23,48%).

Διάγραμμα 3.3: Εξέλιξη της συμμετοχής των Νομών της ΠεριφέρειαςΗπείρου στο συνολικό προϊόν
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τησαμε το οικονομικου προφ του ομου" εσπρωτιας μεσα απο την προσεγγιση του

και του κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού και τη συγκριτική ανάλυση. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να

καθορισθεί ακόμα επακριβώς το αναπτυξιακό προφίλ του Νομού, όσο δεν έχουν μελετηθεί μια

σειρά από άλλα χαρακτηριστικά, όπως η παραγωγική διάρθρωση του, το ανθρώπινο δυναμικό και
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οι υποδομές, Η μελέτη των χαρακτηριστικών αυτών που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική και

πολύπλευρη ανάδυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Νομού και στην μετέπειτα

ολοκληρωμένη αξιολόγηση σε σχέση με το μέσο όρο τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και της

χώρας, ακολουθεί στη συνέχεια της μελέτης.

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή της παραγράφου, εκτός του κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπάρχουν και

άλλοι δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την ευημερία μιας χώρας και είναι ενδεικτικοί του επιπέδου της

ανάπτυξής της.

Ο Πίνακας 24 του Παραρτήματος και το διάγραμμα 3.4 που ακολουθούνπαρουσιάζουνορισμένους

από αυτούς τους δείκτες, όπως το δηλωθέν εισόδημα ανά κάτοικο, τις αποταμιευπκές καταθέσεις

ανά κάτοικο, την οικιακή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος ανά Ι 00 κατοίκους, τον αριθμό των

επιβαπκών αυτοκινήτωνανά 100 κατοίκους και τον αριθμό των τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 100

κατοίκους.

Το δηλωθέν εισόδημα ανά κάτοικο προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις των κατοίκων. Η

επέκταση και βελτίωση των μηχανισμών rJ.i:yχου και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, έχουν

κάνει τα τελευταία χρόνια πιο αξιόπιστες τις δηλώσεις του εισοδήματος. Παρόλο που εξακολουθεί

ωστόσο να υπάρχει αρκετή φοροδιαφυγή στην οικονομία, εκτιμάται ότι τα στοιχεία που

προκύπτουν από την απογραφή μπορούν να αποτελέσουνε βάση αξιολόγησης της ευημερίας μιας

περιοχής. Εξάλλου, η φοροδιαφυγή δεν καταγράφεται ούτε από το ΑΕΠ και με αυτήν την έννοια οι

δείκτες του δηλωθέντος εισοδήματος και του ΑΕΠ δεν διαφοροποιούνται, καθότι ανπμετωπίζουνε

και οι δυο το ίδιο πρόβλημα.

Ο δείκτης της οικιακής χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ανά 100 κατοίκους είναι ένας φυσικός

δείκτης, ο οποίος μετρά έμμεσα το εισόδημα μιας περιοχής μέσω της υπόθεσης ότι τα νοικοκυριά

με υψηλό εισόδημα θα έχουν μεγαλύτερες κατοικίες και περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές,

συνεπώς θα καταναλώνουνε περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Πράγμαπ στην περίπτωση μελέτης μας

όπως θα δούμε παρακάτω δεν συναντούμε διαφοροποιήσεις στην κατάταξη των γ&ωγραφικών

ενοτήτων μελέτης ως προς τους δυο αυτούς δείκτες.
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Διάγραμμα 3.4 : Μεταβολή, των δεικτών εισοδήματος και ευημερίας στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια

Ηπείρου και στους Ν. Θεσπρωτίας, Άρτας. Ιωαννίνων και Πρέβεζαςμεταξύ 2001 και 2005
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Όπως βλέπουμε, το 200 Ι ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των υπολοίπων

νομών της Περιφέρειας Ηπείρου ως προς το δηλωθέν εισόδημα ανά κάτοικο, στην πρώτη θέση ως

προς τις αποταμιευτικές καταθέσεις ανά ευρώ, στην τρίτη θέση ως προς την οικιακή χρήση

ηλειcrΡΙKOύ ρεύματος, στην τέταρτη θέση ως προς τα επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ ανά Ι 00 κατοίκους

και στ/ν τρίτη θέση ως προς τις κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις ανά 100.

Με εξαίρεση τις αποταμιευτικές καταθέσεις, ο Νομός κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις του

συνόλου των νομών της χώρας όσον αφορά τους υπόλοιπους τρεις δείιcrες και ιδιαίτερα ως προς

την οικιακή χρήση ηλειcrΡΙKOύ ρεύματος, όπου καταλαμβάνει την 49
η

θέση. Η κατά κεφαλήν

κατανάλωση ηλειcrρικής ενέργειας για οικιακή χρήση αυξάνεται κατά 2 12 φορές μεταξύ 1981 και

2001. Η θέση του Νομού ως προς την Περιφέρεια και την χώρα βελτιώνεται σημαντικά την

περίοδο 1981-1991, ενώ υποχωρεί ελαφρά την περίοδο 1991-2001 σε 61% της Χώρας και 93,5%

της Περιφέρειας το 2001 ,

Το γεγονός ότι ο Νομός Θεσπρωτίας, αν και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο σε σιΥΥκριση με

τους υπόλοιπους νομούς της χώρας όσο και σε σιΥΥκριση με τους υπόλοιπους νομούς της

Περιφέρειας, παρουσιάζει υψηλά επίπεδα αποταμίευσης, ενδεχομένως να οφείλεται στην

εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση του νομού, η οποία όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο είναι

ιδιαίτερα έντονη. Η μια ερμηνεία είναι ότι οι μετανάστες στέλνουν μέρος από τις οικονομίες τους

στους συγγενείς που έχουνε μείνει πίσω ενώ η δεύτερη ότι οι μετανάστες παλιwοστούν κατά κύριο

'λiYyo ως συνταξιούχοι και μεταφέρουνε πίσω στο Νομό τις οικονομίες τους.
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Το 2005 ο Νομός Θεσπρωτίας καταλαμβάνει την έκτη θέση ως προς το δηλωθέν εισόδημα ανά

κάτοικο (από πέμπτη θέση το 200 Ι) καθώς έχει και τη μεγαλύτερη σχετική ποσοστιαία μεταβολή

(66,08%). Η σχετική κατάταξη των υπολοίπων νομών δεν αλλάζει, πέραν της μεταΙCΊνησης του

νομού Άρτας στην τελευταία θέση.

Ως προς τις αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ο νομός Θεσπρωτίας εξακολουθείνα

καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των νομών αν και βρίσκεται ακόμα κάτω από το αντίστοιχο

επίπεδο της χώρας, με το νομό Ιωαwίνων να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με μια διαφορά της

τάξης του 20%.

Ως προς τα εmβατικά αυτοΚ'ί\ιητα ΙΧ ανά 100 κατοίκους δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη σχετική

κατάταξη των νομών, ενώ ο Νομός Θεσπρωτίας εξακολουθεί να παραμένει τρίτος.

Ως προς την οικιακή χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και ως προς τις κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις

ανά Ι 00 κατοίκουςδεν υπάρχει μεταβολή μεταξύ 2001 και 2005 σε καμία από τις γεωγραφικές

ενότητες αναφοράς.

Αξίζει να αναφέρουμεπως ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται τόσο το 200 J όσο και το 2005 σε όλους

τους δείκτες που εξετάσαμε χαμηλότερα τόσο από τον εθνικό μέσο όρο όσο και από τον μέσο όρο

της Περιφέρειας Ηπείρου, με εξαίρεση για τη δεύτερη τις αποταμιευτικές καταθέσεις.

Επομένως, όπως βλέπουμε, ο Νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει μια μάλλον διττή εικόνα. Από τη μία

μεριά ο Νομός χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από πολύ Kαλtς επιδόσεις στο δείκτη ευημερίας

που αφορά τις αποταμιευτικές καταθέσεις, ενώ εντάσσεται στις κάτω θέσεις της μεσαίας ζώ\ιης για

την πλειοψηφίατων υπολοίπων δεικτών ευημερίας.

Παρακάτω βλtπoυμε τον χάρτη του συνθετικού δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης (ΣΔΕΑ) σε

επίπεδο νομού για το 2000 και το σύνολο της ελληνικής εmKράτειας.

Είναι σαφής και σχετικά έντΟ\ιη η κυριαρχία του μητροπολιτικούκέντρου της χώρας, όχι μόνο σε

όρους πληθυσμού, αλλά και σε όρους επιπέδου ανάπτυξης. Το εύρος των περιφερειακών

ανισοτήτωνστη χώρα μας κάθε άλλο παρά αμελητέο είναι (CV= 0,75-0,77). Η εικόνα δυσχεραίνει

ακόμα περισσότερο για το Νομό δεδομένου ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, καταλαμβάνει την 49
η

θέση στη σχετική κατάταξη.

Χάρτης 3.1. ΧάρτηςΣυνθετικού Δείκτη EJJημερίας και Ανάπτυξης (ΣΔΕΛ) για τους νομούς της

χώρας
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Πηγή: Γ. Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Από τ/ν ανάλυση των συμπληρωμαπκών δεικτών ευημερίας προκύπτει ένα χαμηλό επίπεδο

ευημερίας του Νομού εν συγκρίσει τόσο με την Περιφέρεια όσο και με lΗV υπόλοιπη χώρα.

Ανάλογα αρvηπΙCΉ φαίνεται επιπλέον να είναι η θέση τ/ς ίδιας τ/ς Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία

καταλαμβάνει χαμηλές θέσεις ως προς τους δείκτες αυτούς σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες

τ/ς χώρας, με πιο δυναμικό εκ των νομών τ/ς το νομό Ιωαννίνων, ο οποίος όμως και πάλι δεν

παρουσιάζει ιδιαίτερες επιδόσεις, Το γεγονός αυτό δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τ/ θέση του

Νομού ως προς τους δείκτες αυτούς ευημερίας, καθόπ θα λέγαμε ότι κατατάσσεται «τελευταίος

μεταξύ των τελευταίων»,

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των νομών τ/ς Περιφέρειας Ηπείρου σε ορισμένους από τους

κυριότερους δείκτες ευημερίας, από το 2000 έως και το 2003 (διαθέσιμα στοιχεία), και σε
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σVyKρισηπάντοτεμε το σύνολο των 52 νομών της επικράτειας, δημιουργήθηκαν χάριν σύνοψης

τρεις συγκριτικοί πίνακες με τις επιδόσεις των νομών, καθώς και η σύγκριση των στοιχείων

καθενός με τα στοιχεία της Περιφέρειας.

Στους Πίνακες 24 και 25 του Παραρτήματος παρουσιάζεται η επίδοση και η κατάταξη των νομών

στο σύνολο της επικράτειας, για κάθε έναν από τους 7 διαφορετικούς δείκτες ευημερίας,

προκειμένου να διαπιστωθούν οι βασικές αδυναμίες του Νομού, να εκτιμηθεί η θέση που αυτός

κατέχει τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και στην Περιφέρεια και να εντοmστεί το μέγεθος των

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

./ Ο νομός Άρτας εντάσσεταισταθερά στην τελευταίαζώνη (41 - 52) της κατάταξης στο

σύνολο των 52 νομών της εmκράτειας(νομοί με τις μεγαλύτερεςυστερήσειςστη χώρα)

όσον αφορά τους δείκτες ΚΙ( ΑΕΠ, αποταμιευτικέςκαταθέσειςανά κάτοικο, φυσική αύξηση

πληθυσμούανά 1000 κατοίκους, μαθητές δημοτικού ανά 1000 κατοίκους. Χαρακτηρίζεται

δηλαδή στην πλειοψηφία των δεικτών ευημερίας από εmδόσειςπου συνεχίζουννα

υπολείπονταισημαντικά από το μέσο όρο της χώρας. Οι μόνοι δείκτες που εμφανίζει μια

καλύτερη εικόνα είναι το δηλωθέν εισόδημα ανά κάτοικο (22ος), ο φόρος εισοδήματοςανά

κάτοικο (2Soς) και οι μαθητές γυμνασίων / λυκείων ανά 1000 κατοίκους (11 ος) .

./ Ο Νομός Θεσπρωτίαςπαρουσιάζειμια μάλλον διττή εικόνα. Από τη μία μεριά ο Νομός

χαρακτηρίζεταισε γενικέςγραμμέςαπό επιδόσεις«άνω του μετρίoυ~~στους δείκτες

ευημερίαςπου αφορούντις αποταμιευτικέςκαταθέσειςανά κάτοικο και την αναλογία

μαθητώνδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςανά 1.000 κατοίκους. ενώ εντάσσεται στις κάτω

θέσεις της μεσαίας ζώνης για την πλειοψηφία των υπολοίπων δεικτών ευημερίας.

Παράλληλα, αδύναμο σημείο του Νομού αποτελεί η ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση στο κ.κ.

ΑΕΠ που τον κατατάσσει στην 40
η
θέση στην ελληνική επικράτεια.

./ Ο νομός Ιωαwίνωνσυγκεντρώνειχωρίς αμφιβολία τις καλύτερεςσυνολικά επιδόσειςστους

εξεταζόμενους δείκτες ευημερίας. Στα δυνατά σημεία του νομού είναι η συντριπτική

πλειοψηφία των δεικτών (το δηλωθέν εισόδημα, ο φόρος εισοδήματος, το ΚΙ( ΑΕΠ), ενώ

κυμαίνεταιστο μέσο όρο της χώρας για τα υπόλοιπα κριτήρια. Αντίθετα, το μόνο αδύναμο

σημείο του νομού αποτελεί η ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση στον τομέα των μαθητών

πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσηςανά 1.000 κατοίκους.

./ Ο νομός Πρεβέζης εντάσσεται σταθερά στη μεσαία ζώνη (20-40) για την πλειοψηφία των

δεικτών ευημερίας. Η καλύτερη του επίδοση αφορά την αναλογία μαθητών πρωτοβάθμιας
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εκπαίδευσης ανά] .000 κατοίκους (sη), ενώ αντίστοιχα η χαμηλότερη επίδοσή του αφορά το

"" ΑΕΠ (36").

Επίσης από τα στοιχεία του Πίνακα 26 του Παραρτήματος προκύπτει πως:

./ Ο νομός Ιωαwίνων παραμένει με σαφή διαφορά ο mo ανεπτυγμένος νομός της

Περιφέρειας, ενώ αντίστοιχα ο Νομός Θεσπρωτίας είναι ο λιγότερο ανεπτυγμένος.

./ Η συμμετοχήτης Περιφέρειαςανέρχεταιμόλις στο 10% στο σύνολο του Βορειοελλαδικού

Τόξου, έχοντας τη μικρότερη συμμετοχή από όλες τις Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία

& Θράκη, Δυτική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία).

./ Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην πλειοψηφία τους εξεταζόμενουςδείκτες ευημερίας την

κατατάσσει στην 11 η θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών της ελληνικής επικράτειας για

την πλειοψηφία των δεικτών ευημερίας. Οι μόνοι δείκτες που έχει καλύτερη επίδοση είναι

το δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο (4
η
) καθώς και ο φόρος εισοδήματος ανά

φορολογούμενο (5").

./ Η ύπαρξη ενδοπεριφερειακώνή διανομαρχιακώνανισοτήτωνσυνεχίζεινα υφίσταταισε

μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ο νομός Ιωαwίνων,ως ο πιο ανεπτυγμένοςσημειώνει

μικρή αύξηση του ΑΕΠ του και γενικότεραμία στασιμότητα.Στην Περιφέρειασυνεχίζουν

να συνυπάρχουνπεριοχέςμε χαμηλούςδείκτες ευημερίαςγεγονόςπου την κατατάσσειστις

τελευταίεςθέσεις στην ελληνική επικράτεια.

3.3 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής

3.3.1 EισαγωγJΊ

Η αποδοτικότητα - ανταγωνιστικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων ενός νομού αλλά και

γενικότερα ενός ευρύτερου γεωγραφικού και/ή διοικητικού εmπέδου, εξαρτάται από τους κύριους

προσδιοριστικούς παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το κόστος παραγωγής και διάθεσης των

προϊόντων (κόστος απόκτησης εισροών, επενδύσεις, μεταφορά αγαθών κλπ.) τόσο στην τοπική

αγορά όσο και έξω από τα σύνορα αυτής, αλλά και από τη δυνατότητά τους να διαθέτουν τα

προϊόντα αυτά σε τιμές οι οποίες να υπερκαλύπτουν αυτό το κόστος.

Το κόστος αυτό παραγωγής και διάθεσης των εmχειρήσεων επηρεάζεται από τη δική τους

οργανωτική δομή και εmχειρηματική δυναμικότητα αλλά και από το ευρύτερο οικονομικό

περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκ:ονται. Η τιμή πώλησης εξαρτάται από το είδος των προϊόντων
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που παράγονται και προσφέρονται προς πώληση και από το βαθμό κατά τον οποίο αυτά τα

προϊόντα αντιμετωπίζουν ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά,

Η ανταγωνιστικότητατης οικονομίας μιας περιοχής επομένως εξαρτάται από το βαθμό κατά τον

οποίο το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, το ισχύον σύστημα

κινήτρων και η υπάρχουσα οικονομική και κοινωνική υποδομή:

./ συμβάλλουν στην κατανομή των παραγωγικών συντελεστών με τέτοιο τρόπο ώστε να

δίνεται έμφαση και προτεραιότηταστις δραστηριότητεςεκείνες που παρουσιάζουνε υψηλή

προστιθέμενηαξία παραγωγήςπροϊόντων,αγαθών και υπηρεσιών και που εμφανίζουνετη

μεγαλύτερηζήτηση από την εγχώρια αJ.J...ά και την ευρότερη διεθνή αγορά (που μφανίζουνε

επομένως την υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και την υψηλότερη

προστιθέμενηαξία παραγωτ/ς)

./ επιβαρόνουνστο ελάχιστο δυνατό το κόστος παραγωγήςκαι διάθεσηςτων προϊόντωντων

επιχειρήσεωνοι οποίες βρίσκονταιεκτεθειμένεςστο διεθνή ανταγωνισμό,

Ειδικότερα,ανταγωνιστικήκαθίσταταιμια περιοχή στην οποία τα κίνητρα για παραγωγικήεργασία

και για ανάληψηπαραγωγικώνεπενδύσεων(σε υλικό και ανθρώπινοκεφάλαιο) ή/και καινοτόμων

επιχειρηματικώνπρωτοβουλιώνυψηλής αποδοτικότητας,είναι ισχυρά, ενώ τα κίνητρα για

αποφυγή εργασίαςή για έξοδο από την αγορά εργασίαςή για έξοδο των εmχειρήσεωναπό τη χώρα

ή για παραγωγήπροϊόντωνπου δεν τα ζητάει κανείς, είναι ασθενή.

Σε μια ανταγωνιστικήχώρα οι κρατικέςπαρεμβάσειςδεν αποτελοόνεεμπόδιο στην ανάπτυξη

υγιοός εmχειρηματικήςδραστηριότηταςκαι στην προσέλκυσηεπενδόσεωναπό εγχώριες και ξένες

επιχειρηματικέςμονάδες,αλλά συμβάλλουνπεραιτέρωστην προώθησητων επενδύσεωνκαι στην

εισαγωγή σύγχρονωντεχνολογικώνεφαρμογώνμε στόχο την υψηλότερηδυνατή αόξηση της

παραγωγικότητας.

Έτσι, η ανταγωνιστικότηταμιας οικονομίαςβελτιώνεταιόταν το οικονομικό - εmχειρηματικό αλλά

και κοινωνικό της περιβάλλον, ευνοεί την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδόσεων και την

επίΤΕUξη σταθερών υψηλών ρυθμών αύξησης της παραγωγικότητας. Η επίτεuξη υψηλών ρυθμών

αόξησης της παραγωγικότητας και ικανοποιητικών ρυθμών αόξησης της απασχόλησης

συνεπάγονται ικανοποιητικοός ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, Εmπλέον, η αόξηση της

παραγωγικότητας αποτελεί το μοναδικό μηχανισμό που υπάρχει για επίτευξη υψηλών ρυθμών

αόξησης των πραγματικών μισθών και γενικά των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής σε κάθε

οικονομία.
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Σημειώνεται, η δυναμική σχέση που υπάρχει μεταξύ των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Η

αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί βασικό παράγοντα αύξησης της ανταγωνιστικότητας και

της ζήτησης για επενδύσεις, ενώ το επίπεδο και ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων συμβάλλουν

στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στις οικονομίες της ελεύθερης αγοράς, ο συντελεστής «επιχειρηματικό κεφάλαιο» είναι αυτός που

παίρνει τις αποφάσεις για τις επενδύσεις (σε υλικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο) με βάση την επιδίωξη

της υψηλότερης απόδοσης. Τόσο το επιχειρηματικό όσο και το «χρηματοοικονομικό Kεφάλαιo~)

μετακινούνται σήμερα με μεγάλη ταχύτητα από χώρα σε χώρα με βάση αυτή την υψηλότερη

απόδοση, η οποία προσδιορίζεται από την απόδοση του πραγματικού-επιχειρηματικού κεφαλαίου

και από τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται.

Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη δυνατότητα προσέλκυσης επιχειρηματικού

και χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και τη σχετική αναπτυξιακή δυναμική της κάθε οικονομίας

είναι:

./ τα συγκεκριμένασυγκριτικάπλεονεκτήματαστο διεθνή καταμερισμόεργασίας σε κάθε

χρονικήπερίοδοπου της δίνουν τη δυνατότηταπαραγωγήςπροϊόντωνμε ικανοποιητικές

συν!lήKεςζήτησηςδιεθνώς και ανταγωνιστικόκόστος

./ το επιχειρηματικόκαι επενδυτικόπεριβάλλονπου τη χαρακτηρίζεικαι ευνοείή όχι την

ανάληψη των επιχειρηματικώνεγχειρημάτωνκαι κινδύνωνπου απαιτούνταιγια την

εκμετάλλευσητων υπαρχόντωνσυγκριτικώνπλεονεκτημάτων

./ ο βαθμός ανάπτυξηςτου ανθρώmνουδυναμικούτης και ο τρόπος λειτουργίαςτης αγοράς

εργασίαςτης τόσο στον ιδιωτικόόσο και στο δημόσιο τομέα

Εξετάζονταςτην ανταγωνιστικότητατης οικονομίαςως σύνολο μπορούμενα αναγάγουμετη σχέση

παραγωγήςως σχέση μεταξύ του προϊόντοςπου παράγεται (του ΑΕΠ της χώρας) και του

συντελεστή «ανθρώπινοκεφάλαιο» ή «εργασίω), όπου η αύξηση του ΑΕΠ μπορείνα προέρχεται

είτε από την αύξηση της απασχόλησης,είτε από την αύξηση της παραγωγικότητας.Η αύξηση της

παραγωγικότηταςστα πλαίσια αυτής της σχέσης προκύπτειαπό την αύξηση της παραγωγικότητας

του ίδιου του συντελεστή «εργασίω)αα/ και από την αύξηση των χρησιμοποιούμενωνποσοτήτων

και της παραγωγικότηταςτων άλλων συντελεστώντης παραγωγής.

Έτσι, η αύξηση της παραγωγικότηταςτης εργασίας σε μια γεωγραφικήενότητα, όπως προκύπτει

από τη διαίρεση του ΑΕΠ με τη συνολική απασχόλησηστην τοπική οικονομίαή με το σύνολο των

ωρών εργασίαςπου χρησιμοποιήθηκανγια την παραγωγήτου ΑΕΠ, βελτιώνεταιστο βαθμό που:
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"" βελτιώνεται το οικονομικό, εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον

"" αυξάνουν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο,

"" αυξάνει η επιχειρηματικότητα και η διάθεση ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων στην

εγχώρια οικονομία

"" βελτιώνεται η παραγωγικότητα του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας,

Ειδικότερα, η παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώνεται όταν τα κίνητρα για εργασία είναι ισχυρά,

συνδέουν την αμοιβή με την παραγωγικότητα και υπερτερούν αποφασιστικά των κινήτρων για «μη

εργασίω>

Ο πραγματικός και ο δυνητικός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είναι η βασική

μεταβλητή που προσδιορίζει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στο βαθμό που

οι αυξήσεις των αμοιβών των συντελεστών της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των

μισθολογικών αμοιβών, δεν υπερβαίνουν τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας. Για

παράδειγμα, η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος κατά 3,7% το 2005 εκτιμάται ότι προήλθε κατά 1,4

πμ. από την αύξηση της απασχόλησης και κατά 2,3 πμ. από την αύξηση της παραγωγικότητας (από

την οποία ένα μέρος οφείλεται στη συμβολή του συντελεστή εργασία). Για να μη χειροτερεύσει η

ανταγωνιστικότητα θα πρέπει η αύξηση των πραγματικών μισθών να μην υπερβαίνει την αύξηση

της παραγωγικότητας που οφείλεται στο συντελεστή εργασία.

Η παραγωγική διάρθρωση από την άλλη μιας οικονομικής γεωγραφικής/διοικητικής ενότητας,

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές ανάπτυξης της συγκεκριμένης ενότητας ενώσω η

σημασία του κάθε τομέα διαφοροποιείται ανάλογα με τη φάση της ανάπτυξής της. Παρόλο που η

ύπαρξη και των τριών τομέων παραγωγής κρίνεται απαραίτητη σε μια οικονομία, τα τελευταία

χρόνια οι πλέον ανεπτιryμένες οικονομίες εξειδικεύονται κατά πρωτίστως στον τριτογενή τομέα

παραγωγής, κατά δεύτερον στον δευτερογενή και κατά τρίτον στον λιγότερο αποδοτικό πρωτογενή

τομέα

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμενα σκιαγραφήσουμε την παραπάνω προβληματική στα πλαίσια

του Νομού Θεσπρωτίας και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που τον περιβάλλει, είτε

αναφερόμενοι στους παρακείμενους νομούς της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία

ανήκει, είτε στους υπόλοιπους νομούς της χώρας είτε ακόμα και στον ευρωπαϊκό και ευρύτερα

διεθνή χώρο.

Ξεκινάμε με την αποτύπωση της υφιστάμενης παραγωγικής διάρθρωσης του Νομού αλλά και του

διαχρονικού μετασχηματισμού της υπό το πρίσμα της συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης τόσο
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με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και με την ίδια την Περιφέρεια και τη

χώρα.

Η δομή της παραγωγής και το μέγεθος των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας

(πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς) μπορούν να προσδιορισθούν με δυο διακριτούς

δείκτες: την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε τομέα ή κλάδου στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.

Για τον προσδιορισμό των δεικτών αυτών υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες οι οποίες προέρχονται από

τις αδυναμίες στις μεθόδους μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών

αυτών και στην χρονική υστέρηση των διαθέσιμων στοιχείων. Και για τα δυο αυτά μεγέθη, η

χρονική υστέρηση αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα με δεδομένες τις αλλαγές στην κατανομή

του ΑΕΠ σJJ..iJ. και 1ης απασχόλησης ιδίως μεταξύ του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα, οι

οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες σε νομούς όπως ο νομός Θεσπρωτίας, όπου παραδοσιακά ήτανε

ιruρίαρχη η αγροτική δραστηριότητα.

3.3.2 Τομεακή διάρΟρωσΏ του ΑΕΠ

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε την τομεακή διάρθρωση του ΑΕΠ, δηλαδή το ποσοστό

συμμετοχής του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα παραγωγής στο

συνολικό προϊόν της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας.

Οι Πίνακες 27 και 28 του Παραρτήματος, παρουσιάζουν τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου

και των νομών αυτής στο ΑΕΠ της χώρας κατά τομέα και τη συμμετοχή του κάθε τομέα

παραγωγής στο συνολικά ΑΕΠ της κάθε υπό αναφορά γεωγραφικής ενότητας για τα έτη 1991 και

200\ αντίστοιχα.

Όπως παρατηρούμε,το σύνολο των γεωγραφικώνενοτήτωνμελέτης ακολουθείτη γενικότερη

τάση των τελευταίωνχρόνων μεταστροφήςτης ειδίκευσηςαπό τον πρωτογενήτομέα παραγωγής

στον δευτερογενήκαι εν συνεχείαστον τριτογενή.

Για την Ελλάδα το 2001 ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ μόνο κατά

6,38%, ο δευτερογενής κατά 19,03% και ο τριτογενής, ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος,

κυριαρχεί στην οικονομία με ποσοστό 74,59%.

Την ίδια χρονιά η Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρούμε ότι παράγει το 4,68% της συνολικής

παραγωγής του πρωτογενή τομέα της χώρας, το 2,42% του δευτερογενήτης τομέα και το 2,25%

του τριτογενή της τομέα. Όσον αφορά την διάρθρωση της παραγωγής στο εσωτερικό της

Περιφέρειας, ο πρωτογενήςτομέας καταλαμβάνειτο Ι 0,8%, ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει με

22,06% ενώ το μεγαλύτεροποσοστό καταλαμβάνει ο τριτογενής τομέας με 67,14 %. Σε σχέση με
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το πρότυπο της χώρας, η Ήπειρος έχει σαφώς λιγότερο ανεπτυγμένο τον τριτογενή τομέα προς

όφελος κυρίως του πρωτογενή.

Ο Νομός Θεσπρωτίας παράγει το 2001 το 0,61 % του ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα της χώρας, το

0,01 % του ΑΕΠ του δευτερογενή της τομέα και το 0,28% του τριτογενή της τομέα. Η τoμεαΙCΉ

σύνθεση του ΑΕΠ στο Νομό Θεσπρωτίαςπαρουσιάζειορισμένες διαφοροποιήσειςσε σχέση με

αυτή των υπολοίπωννομών της Περιφέρειας ενώ, αντίθετα, είναι παρόμοια με αυτή του μέσου

όρου της χώρας. Πιο συγκεκριμένα,στη διαμόρφωσητου ΑΕΠ του Νομού συμβάλλεικατά 10,46%

ο πρωτογενής τομέας, κατά 26,76% ο δευτερογενήςκαι κατά 62,78% ο τριτογενής.

Η συμμετοχήτου πρωτογενή τομέα στο συνολικό προϊόν του Νομού έχει μειωθεί τη δεκαετία 1991

- 200 Ι κατά 32,82% και πλέον έχει μικρότερο μερίδιο συμμετοχήςσε σχέση με την Περιφέρεια

(10,46% έναντι Ι 0,8%), Τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης είναι μικρότερα για τους υπόλοιπους

νομούς της Ηπείρου με εξαίρεση τον νομό Iroawivrov και την ίδια την περιφέρεια στο σύνολό της.

Η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στο συνολικό προϊόν του Νομού έχει μειωθεί κατά 4,2% και

πλέον κατατάσσεταιπρώτος (από δεύτερος το 1991 μετά τη χώρα) στη συμμετοχή του δευτερογενή

τομέα στη διάρθρωση του συνολικού ΑΕΠ σε σχέση τόσο με τη χώρα όσο και με την Περιφέρεια

Ηπείρου και τους νομούς αυτής.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του τριτογενή τομέα ο Νομός Θεσπρωτίας κατατάσσεται το 2001 5σς

στη σχετική κατάταξη (με τελευταίο το νομό Άρτας και πρώτη τη χώρα) από τελευταίος το 1991

(με τελευταία την Πρέβεζα και πρώτο το Νομό Iroawivrov, ο οποίος κατατάσσεται δεύτερος το

200 Ι).

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 28α του Παραρτήματος και στο διάγραμμα 3.5, την περίοδο 1991

2001 τα ποσοστά συμμετοχής του πρωτογενή τομέα μειώθηκαν σημαντικά σε όλες τις γεωγραφικές

ενότητες προς όφελος κυρίως του τριτογενή τομέα, Το ίδιο συνέβη και στο δευτερογενή τομέα, με

εξαίρεση το νομό Iroawivrov, όπου η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα αυξήθηκε ελαφρώς,

Μεταξύ των νομών της Ηπείρου, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον πρωτογενή τομέα του .....

Νομού Θεσπρωτίας (-43,28%) ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στον τριτογενή τομέα του

Νομού Πρεβέζης (18,25%).
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Διάγραμμα 3.5: Μεταβολή (0/6) της συμμετοχής των τριών τομέων παραγωγής στο προϊόν της

Ελλάδας, της Ηπείρου και των Νομών Ιωαννίνων. Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας (1991-2001)
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ΙηΥή: AIImedia, 2001, Ιόία Ι::πεξεργασία

Σχετικά με τη μεταβολή της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου και των νομών της στο προϊόν

της χώρας (διάγραμμα 3.6), παρατηρούμε ότι η περιφέρεια Ηπείρου αυξάνει τη συμμετοχή της στο

προϊόν του πρωτογενή τομέα της χώρας παρότι η συμμετοχή του τομέα αυτού στο ΑΕΠ της

περιφέρειας μειώνεται. Αυτό οφείλεται στη μείωση του πρωτογενούς προϊόντος της χώρας με

ρυθμούς υψηλότερους από αυτούς της Περιφέρειας, κατά την περίοδο 1991-2001.

Αύξηση επίσης παρατηρείται στη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο προϊόν του

δευτερογενή τομέα της χώρας λόγω κυρίως της αύξησης της συμμετοχής του δευτερογενή τομέα

παραγωγής του νομού Ιωαwίνων στο προϊόν της αυτής. Στον τριτογενή τομέα, η συμμετοχή της

Περιφέρειας Ηπείρου μειώνεται καθώς το προϊόν του τομέα καταγράφει μικρότερη αύξηση στην

Περιφέρεια απ' ότι στη χώρα.

Η συμμετοχή του Νομού Θεσπρωτίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της χώρας αυξάνεται

κατά την περίοδο 1991-2001, ενώ αντίθετα μειώνεται στον τριτογενή. Η αύξηση της συμμετοχής

του Νομού Ιωαwίνων στο συνολικό προϊόν του πρωτογενούς τομέα είναι αποτέλεσμα της μείωσής

του με ρυθμό μικρότερο από τον αντίστοιχο της χώρας. Η αύξηση της συμμετοχής του Νομού

Θεσπρωτίας στο συνολικό προϊόν του δευτερογενή τομέα οφείλεται στην αύξηση της συμμετοχής

του δευτερογενή τομέα στο προϊόν του ίδιου του Νομού, σε συνάρτηση με την μείωσή του στο

προϊόν της χώρας. Η συμμετοχή του Νομού Θεσπρωτίας στο προϊόν του τριτογενή τομέα

παραγωγής μειώνεται διαχρονικά ως αποτέλεσμα της μικρότερης αύξησης η οποία καταγράφεται

για το προϊόν στο Νομό σε σχέση με την αντίστοιχη της χώρας.
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Διάγραμμα 3.6: Μεταβολή {ο/ο} της συμμετοχήςτης ΠεριφέρειαςΗπείρου και των ΝομώνΆρτας,

Θεσπρωτίας. Ιωαννίνων και Πρέβεζας στο συνολικδ προϊόν τηςχώρας των τριών τομέων παραγωγής

(1991-2001)

Ήπειρος Ν. Άρτης Ν.ΘεσπρωnαςΝ.Ιωαwίνων Ν.Πρεβέζης

Δευτερογ ιτ

Πηγή: ΑΙΙmedίa, 2001, ΙδΙα Επεξεργασία

Στον Πίνακα 28β του Παραρτήματος βλέπουμε μια mo μακροχρόνια εικόνα της τομεακής

διάρθρωσης του ΑΕΠ στη χώρα, την Περιφέρεια Ηπείρου και τους νομούς Θεσπρωτίας, Άρτας,

lωαwίνων και Πρεβέζης για τις χρoνιtς 1981, 1991, 1995 και 2000.

Εδώ μπορούμε να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τη μεταστροφή στην βαρύτητα και δυναμική

του καθενός εκ των τριών τομέων παραγωγής προς το συνολικό προ'ίόν της κάθε γεωγραφικής

ενότητας. Παρατηρούμε από το 1981 και μετά την ολοένα και μεγαλύτερη μεγέθυνση του

τριτογενούς τομέα παραγωγής σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες και τη σταδιακή μείωση του

δευτερογενούς, καθώς και την απίσχνανση και εγκατάλειψη τελικά του πρωτογενούς.

Η πρωτογενής παραγωγή στον Νομό Θεσπρωτίας (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία)

αποτελούσε μέχρι κυρίως τη δεκαετία του 1950 για την κάθε τοmκή κοινωνία (χωριό, κοινότητα,

πόλη) την ίδια τη ζωή του, εξασφάλιζε δηλαδή την εmβίωση αυτού του τόπου και αναπτυσσόταν

αρμονικά με το περιβάλλον. Τότε, στο κάθε χωριό οι περισσότεροι ή σχεδόν όλοι οι κάτοικοι ήταν

αγρότες, δηλαδή γεωργοί ή κτηνοτρόφοι.

Στη συνέχεια, μετά κυρίως το Ι 950 και μέχρι σήμερα, η προσπάθεια για ανάπτυξη που δόθηκε από

την πολιτεία με βάση την εκβιομηχάνιση της χώρας και οι ευρύτερες οικονομικές, πολιτιστικές και
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KOινωVΙKέςσJ.J..αγές οδήγησανστην αύξηση της έντασηςστην παραγωγήτου δευτερογενούςκαι

του τριτογενούςτομέα με την ταυτόχρονηαπίσχνανσητου πρωτογενούς.

3.4 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικάτης απασχόλησης και παραγωγικότηταςτου

Νομού Θεσπρωτίας

Η απασχόληση αποτελεί έναν ιδιαίτερα βασικό δείκτη του παραγωγικού συστήματος μιας

περιοχής. Ορίζεται ως το πηλίκο των απασχολούμενων μιας περιοχής προς τον συνολικό πληθυσμό

αυτής και εκφράζεται ως ποσοστό επί της εκατό του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιοχής. Στη

συνέχεια εξετάζουμε τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο Νομό Θεσπρωτίας, η

ανάλυση των οποίων, όπως και των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής που

προηγήθηκε, δίνει αποτελέσματα εξίσου ενδιαφέροντα και σημαντικά.

Στην ανάλυση αυτή που ακολουθεί σκιαγραφείται το προφίλ της απασχόλησης του Νομού

Θεσπρωτίας συναρτήσει των τριών τομέων παραγωγής, δηλαδή του πρωτογενούς, του

δευτερογενούς και του τριτογενούς, τόσο διαχρονικά όσο και σε σύγκριση με τους υπόλοιπους

νομούς της περιφέρειας Ηπείρου, την ίδια την Περιφέρεια αλλά και το σύνολο της Χώρας.

Έπειτα μελετάμε τα χαρακτηριστικά της παραγωγικότητας στο Νομό. Η τομεακή ανάλυση του

παραγόμενου προϊόντος και της απασχόλησηςπου προηγείται θα προσφέρει, εμμέσως, σημαντικές

πληροφορίες αναφορικά με το επίπεδο της παραγωγικότητας τομεακά.

Η παραγωγικότητα είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα του λόγου του ΑΕΠ το οποίο παράγεται σε μια

οικονομία προς τον αριθμό των απασχολουμένων οι οποίοι συμμετέχουν στην παραγωγή του και

αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητάςτης. Συνεπώς, από τον ίδιο τον ορισμό της, προκύπτει πως

το μέγεθός της είναι ανάλογο της αύξησης του ΑΕΠ και αντιστρόφως ανάλογο της αύξησης της

απασχόλησης. Στο πλαίσω αυτό, οι πιθανές τάσεις σύγκλισης μιας περιοχής με έναν αυθαίρετο

αποτελεσματικό ποσοτικό δείκτη παραγωγικότητας δεν σημαίνει απαραίτητα και υψηλή

απασχόληση και συνεπώς KOινωVΙκή αποτελεσματικότητα.

3.4.2 Ανάλυση της απασχόλησnς

Όσον αφορά την περιφέρεια Ηπείρου και βάσει των στοιχείων της απογραφής του 2001, από το

σύνολο του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας, ποσοστό 22,15% απασχολείται στον πρωτογενή

τομέα, Ι 9,73% στον δευτερογενή τομέα, ενώ 53,30% στον τριτογενή. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε
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εθνικό επίπεδο είναι 14,76% στον πρωτογενή τομέα, 21,46% στο δευτερογενή και 58,51% στον

τριτογενή.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 1997 για την Ήπειρο, παρατηρείται μείωση της

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή, ενώ δεν

παρατηρείται ιδιαίτερη μεταβολή της στον δευτερογενή. Ωστόσο, η Περιφέρεια εξακολουθεί και

έχει σαφή προσανατολισμό στον πρωτογενή τομέα, όπως φαίνεται και από τη σύγκριση με τις

υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες και με το ισχύον σε εθνικό επίπεδο ποσοστό απασχολούμενων

στον πρωτογενή τομέα.

Σε επίπεδο νομών, τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παρατηρούνται

στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας, με τον πρωτογενή τομέα να καταλαμβάνει ποσοστό 32,82% και

30,76% αντίστοιχα του συνόλου των απασχολούμενων, Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο καθώς

στους δύο αυτούς νομούς συγκεντρώνονται τα πλέον πεδινά τμήματα της Περιφέρειας αλλά και η

γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Ο Νομός Ιωαννίνων εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στο δευτερογενή (21,61%)

και στον τριτογενή τομέα (59,93%), καθώς συγκεντρώνει τις περισσότερες διοικητικές υπηρεσίες,

το πανεπιστήμιο κ,ά. καθώς και βιοτεχνικές/βιομηχανικές δραστηριότητες.

Στον Πίνακα 3.3 που ακολουθεί βλέπουμε το ποσοστό συμμετοχής της απασχόλησης της

περιφέρειας Ηπείρου και των νομών αυτής ως προς το σύνολο της χώρας.

Πίνακας 3.3: Ποσοστιαία συμμετοχή της απασχόλησης της Περιφέρειας Ηπείρου και των νομών

αυτής προς το σύνολο τηςχώρας (200/)

Ν. Πρέβεζας

Γεωγραφική
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Όπως βλέπουμε, ο Νομός Θεσπρωτίας καταλαμβάνει το 2001 το 0,75% της συνολικής

απασχόλησης του πρωτογενούς τομέα της χώρας, ενώ ακολουθούνε ο δευτερογενής και ο

τριτογενής τομέας με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (0,32%). Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουνε και οι

υπόλοιποι νομοί της περιφέρειας με μεγαλύτερο όμως ποσοστό συμμετοχής στη συνολική

απασχόληση του πρωτογενή τομέα της χώρας εν συγκρίσει με το Νομό Θεσπρωτίας. Εξαιρείται ο

νομός Ιωαννίνων, ο οποίος εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη συνολική εθνική

απασχόληση του τριτογενή τομέα και του δευτερογενή στη συνέχεια.

Γενικά ο Νομός Θεσπρωτίας τόσο το 1991 όσο και το 2001 εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό

συμμετοχής στη συνολική εθνική απασχόληση των τριών τομέων παραγωγής από όλους τους

υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου. Εμφανίζει όμως παράλληλα τη δεκαετία αυτή τις

μικρότερες απώλειες στους τρεις τομείς παραγωγής ως προς το ποσοστό συμμετοχής στην

αντίστοιχη συνολική απασχόληση της χώρας.

Διάγραμμα 3.7: Διαγραμματική απεικόνιση της ποσοστιαίαςσυμμετοχήςτης απασχόλησηςτης

ΠεριφέρειαςΗπείρου και των νομών αυτής προς το σύνολο τηςχώρας (2001)

Ποσοστό συμμετοχής στη χώρα (%)
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Στον Πίνακα 29 του Παραρτήματος βλέπουμε την διάρθρωση της απασχόλησης ανά τομέα

παραγωγής για τους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου, την ίδια την Περιφέρεια αλλά και το σύνολο

της χώρας για τις χρονιές 1981, 1991 και 2001, ενώ στον Πίνακα 30 βλέπουμε την αντίστοιχη

ποσοστιαία μεταβολή για τις δεκαετίες 1981 - ]991,1991 - 2001 και την εικοσαετία 1981 - 2001,

Τα στοιχεία αυτά βλέπουμε και στο διάγραμμα 3,8.

Όπως παρατηρούμε τόσο το 198] όσο και το 199] και το 2001 ο νομός Θεσπρωτίας κατέχει σε

σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Ηπείρου και στους τρεις τομείς παραγωγής τον

μικρότερο αριθμό απασχολούμενων. Ωστόσο, τη δεκαετία 1981 - 199] παρουσιάζει τη μεγαλύτερη

ποσοστιαία αύξηση της συνολικής απασχόλησης σε σχέση τόσο με τους υπόλοιπους νομούς όσο

και με την ίδια την περιφέρεια και τη χώρα με αύξηση κατά] 0,83% (ακολουθούνε αντίστοιχα με

8,91 % ο νομός Πρέβεζας, με 5,4] % το σύνολο της χώρας, με ] ,54% ο νομός Ιωαwίνων, με 0,25%

η περιφέρεια και τέλος με -14,12% ο νομός Άρτας).

Την ίδια δεκαετία σημειώνει την μικρότερη απώλεια απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα σε

σχέση με τις υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες αναφοράς (-13,74% την ίδια στιγμή που ο νομός

Άρτας εμφανίζει απώλεια κατά 37,90%, ο νομός Ιωαwίνων κατά 31,68%, ο νομός Πρέβεζας κατά

17%, η χώρα κατά 29,33% και η Περιφέρεια Ηπείρου κατά 28,41 %).

Την ίδια περίοδο στο δευτερογενή τομέα αποτελεί τη μόνη γεωγραφική ενότητα μαζί με τον νομό

Πρέβεζας που δεν εμφανίζουνε απώλειες στην απασχόληση αλλά αύξηση ( ]4,58% για το νομό

Θεσπρωτίας, 14,25% για το νομό Πρέβεζας, -16,42% για το νομό Άρτας, -15,05% για το νομό

Ιωαwίνων, 12,09%για τη χώρα και 8,09% για την περιφέρεια Ηπείρου).

Στον τριτογενή τομέα η παραπάνω εικόνα διαφοροποιείται, με το νομό Θεσπρωτίας να έρχεται

τρίτος σε ποσοστό αύξησης της απασχόλησης σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της

Περιφέρειας Ηπείρου (αύξηση κατά 49,19% για το νομό Πρέβεζας, κατά 45,80% για το νομό

Ιωαwίνων, κατά 45,17% για την περιφέρεια Ηπείρου, κατά 43,75% για τη χώρα, κατά 44,01 % για

το νομό Θεσπρωτίας και κατά 41,06 % για το νομό Άρτας).

Την επόμενη δεκαετία 1991 - 2001 ο Νομός εξακολουθεί να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό

αύξησης της συνολικής απασχόλησης σε σχέση με την περιφέρεια Ηπείρου και τους υπόλοιπους

νομούς αυτής αλλά αυτή τη φορά το ποσοστό αυτό βρίσκεται λίγο χαμηλότερα παρότι το

αντίστοιχο της χώρας (12,90% έναντι 14,84%).
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Στον πρωτογενή τομέα την ίδια περίοδο ο Νομός παρουσιάζει και πάλι το χαμηλότερο ποσοστό

απώλειας της τάξεως του 14,99% (ακολουθούνε ο νομός lroawivrov με απώλεια 40,73%, η

Περιφέρεια Ηπείρου με απώλεια 27,39%, ο νομός Άρτας με απώλεια 22, J7%, ο νομός Πρέβεζας με

απώλεια 21,90% και η χώρα με απώλεια 15,32%).

Στο δευτερογενή τομέα ο Νομός παρουσιάζει αυτή τη φορά τη μεγαλύτερη απώλεια σε όρους

απασχόλησης μετά το νομό Πρέβεζας (- 14,39%) σε σχέση με τις υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες

με απώλεια της τάξεως του -13,30% (ακολουθούν η Περιφέρεια Ηπείρου με απώλεια 9,65%, ο

νομός I<oowivrov με απώλεια 7,65%, ο νομός Άρτας με απώλ.εια,14% και τέλος η χώρα με

απώλεια Ι ,68%).

Όπως βλέπουμε, η μείωση σε απασχόληση του δευτερογενή τομέα τόσο του Νομού Θεσπρωτίας

όσο και των υπολοίπων νομών της περιφέρειας Ηπείρου τη δεκαετία αυτή είναι συγκριτικά πολλή

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της χώρας.

Στον τριτογενή τομέα έχουμε αντίστοιχη εικόνα με αυτήν της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς ο

νομός εμφανίζει αύξηση της απασχόλησης κατά 29,67% (που είναι η μεγαλύτερη των νομών της

περιφέρειας Ηπείρου αλλά και της ίδιας της περιφέρειας και της χώρας), ενώ ακολουθούνε ο νομός

Ιωαννίνων με αύξηση 22,3 J%, η χώρα με αύξηση 22, J5%, η περιφέρεια με αύξηση J8,36%, ο

νομός Πρέβεζας με αύξηση 14,16% και τέλος ο νομός Άρτας με αύξηση 6,43%.

Η παραπάνω ανάλυση γίνεται mo εύκολα αντιληπτά μέσω των παρακάτω διαγραμμάτων:

Διάγραμμα 3.8: Μεταβολή της απασχόλησης ανα τομέα παραγωγής

1981-1991

Τριτογενής
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Συνoλιιcά την ειιcoσαετία 1981 - 200 1 ο Νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση

της συνολικής απασχόλησης η οποία είναι της τάξεως του 25,12% (αιcoλoυθoύνε η χώρα με

αύξηση 21,06%, ο νομός lωαννίνων με αύξηση 8,51%, ο νομός Πρέβεζας με αύξηση 7,49%, η

Περιφέρεια Ηπείρου με αύξηση 2,75% και τέλος ο νομός Άρτας με μείωση κατά 16,91 %).
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Στον πρωτογενή τομέα ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει τη μικρότερη απώλεια απασχόλησης της

τάξεως του 26,67%. Η αντίστοιχη απώλεια είναι για το νομό Ιωαννίνων της τάξεως του 59,50%,

για το νομό Άρτας της τάξεως του 51,67% , για την Περιφέρεια Ηπείρου της τάξεως του 48,02%,

για τη χώρα της τάξεως του 40,16% και για το νομό Πρέβεζας της τάξεως του 35,17%.

Στο δευτερογενή τομέα έχουμε την εμφάνιση μιας αντίστοιχης εικόνας, με μικρή απώλεια

απασχόλησης για το Νομό Θεσπρωτίας και ιδιαίτερα εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες γεωγραφικές

ενότητες μελέτης (απώλεια κατά 0,67% για το Νομό Θεσπρωτίας την ίδια σηγμή που ο νομός

Άρτας παρουσιάζει απώλεια κατά 22,39%, ο νομός Ιωαννίνων κατά 21,55%, η Περιφέρεια κατά

16,96%, η χώρα κατά 13,57% και ο νομός Πρέβεζας κατά 2,20%).

Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η εικόνα του νομού και ως προς τον τριτογενή τομέα, καθώς την

εικοσαετία 1981 - 2001 εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοσηαία αύξηση της απασχόλησης στον

τριτογενή κατά 86,74%, την ίδια σηγμή που ο νομός Ιωαννίνων παρουσιάζει αντίστοιχη αύξηση

κατά 78,33%, η χώρα κατά 75,59%, η Περιφέρεια Ηπείρου κατά 71,82%, ο νομός Πρέβεζας κατά

70,31 % και ο νομός Άρτας κατά 50,12%.

Στον Πίνακα 31 του Παραρτήματος και στο διάγραμμα 3.9 που ακολουθούν, βλέπουμε το ποσοστό

συμμετοχής της απασχόλησης των τριών τομέων παραγωγής για την Περιφέρεια Ηπείρου και τους

νομούς αυτής τόσο προς το σύνολο της Περιφέρειας όσο και προς την εκάστοτε γεωγραφική

ενότητα για τις χρονιές 1981, 1991 και 200 Ι.

Διάγραμμα 3.9: Διαγραμματική απεικόνιση της τομεακής διάρθρωσης της απασχόλησης στην

EJ.λάδα, την Περιφέρεια Ηπείρου και τους νομούς αυτής κατά ποσοστό συμμετοχής των τομέων

παραγωγής για κάθε γεωγραφική ενότητα τιςχρονιές 1981, 199J και 200J
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Η τάση τριτογενοποίησης της οικονομίας της χώρας, η οποία αναδύθηκε στην προηγούμενη

ανάλυση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής του επιβεβαιώνεται και σε όρους

απασχόλησης, καθώς το μερίδιο του τριτογενή τομέα στη συνολική απασχόληση της χώρας

αυξάνεται από 40,36% το 1981 σε 55,03% το 1991 και σε 58,54% το 2001.

Την ίδια δεκαετία, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στη συνολική απασχόληση της χώρας

μειώνεται από 30,46% το 1981 σε 25,41 % το 1991 και σε 21,75% το 2001, ενώ η συμμετοχή του

πρωτογενή τομέα μειώνεται από 29,18% το 1981 σε 19,56% το 1991 και σε 14,42% το 2001.

Ανάλογη είναι και η εικόνα του Νομού Θεσπρωτίας, καθώς το μερίδιο του τριτογενή τομέα στην

απασχόληση αυξάνεται από 31,63% το 1981, σε 41,10% το 1991 και σε 51,37% το 2001. Την ίδια

δεκαετία, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην απασχόληση μειώνεται από 22,26% σε 23,02%

το 1991 και σε 19,23% το 200 Ι (μείωση του ποσοστού του δευτερογενή,η οποία ωστόσο τη

δεκαετία 1991 - 2001 παρουσιάζει μικρότερες απώλειες σε σχέση με τη δεκαετία 1981 - 1991), ενώ

η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα μειώνεται από 46,10% το 1981 σε 35,88% το 1991 και σε

29,40% το 2001.
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Επομένως βλtπoυμε ότι τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο Νομό Θεσπρωτίας οι διαρθρωτικές

τάσεις που κατεγράφησαν στη σύνθεση του ΑΕΠ, καταγράφονται και στη σύνθεση της

απασχόλησης. Η διαφορά είναι ότι οι μεταβολές στην απασχόληση είναι πιο μικρές και οι αλλαγές

λιγότερο ταχείς. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς.

Όσον αφορά τ/ συμμετοχή των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνολική τομεακή

απασχόληση της, βλtπoυμε πως και στους τρεις τoμεlς ο νομός Θεσπρωτίας έχει τη μικρότερη

συμμετοχή και σης τρεις χρονικές περιόδους μελέτης. Ωστόσο και στους τρεις τομείς παρουσιάζει

την εικοσαετία 1981 - 200 Ι τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της συμμετοχής, όπως βλtπoυμε

στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 3.10. Μεταβολή της συμμετοχής της απασχόλησης των τομέων παραγωγής των νομών

της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνολική απασχόληση αυτής της εικοσαετία /98/ - 200/
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ι=[ι l% 0,00 - ~

-20,00
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Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής

Ει Ν. Άρτας -7,03 -6,52 -3,15

D Ν. Θεσπρωτlα( 41,15 19,59 9,95

Ο Ν. lωαννΙνων -22,08 -5,53 1,09

ΟΝ. Πρέβεζας 24,70 17,76 -5,00

Πηγή: εΣνε, επεξεργασία μελετητή

Παραταύτα, η αύξηση αυτή δεν είναι ιδιαιτέρως σημαντική ώστε να αναστρέψει την επικρατούσα

εικόνα.

Στο παρακάτω διάγραμμα 3.11, βλtπoυμε την απεικόνιση της συμμετοχής της τομεακής

απασχόλησης των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου προς τη συνολική τομεακή απασχόληση αυτής
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ΔιάΎραμμα 3.11. Διαγραμματικήαπεικόνιση της συμμετοχήςτης απασχόλησηςτων τομέων

παραγωγήςτων νομών της ΠεριφέρειαςΗπείρου στη συνολική απασχόληση αυτής τις χρονιές 1981,

1991 και 2001
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200,

8Ν, θεaιτρωι;ι>ς

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία μελετητή

3.4.3 Διαρθρωτικάχαρακτηριστικάτης παραγωγικότητας

Στοιχείαεξέλιξηςτης παραγωγικότηταςκατά τομέα δεν είναι διαθέσιμαπέραν το\) 1991 και για το

σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας πέραν το\) 1994. Οι προηγούμενες τάσεις οι οποίες θα

αναλυθούνε στη συνέχεια, είναι πιθανό ότι θα συνεχισθούν αJJ..iJ. δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η

σημερινή θέση της Περιφέρειας και του Νομού Θεσπρωτίας.

Τα διαθέσιμα στοιχεία εξέλιξης της παραγωγικότητας για τον Νομό Θεσπρωτίας σε σύγκριση με

τους άλλους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.19. Η

παραγωγικότητα όπως έχουμε ήδη αναφέρει υπολογίζεται ως ο λόγος του ΑΕΠ ανά

απασχολούμενο και σταθμίζεται με βάση τον εθνικό μέσο όρο για το σύνολο της Χώρας.

Πίνακας 3.4: Παραγωγικότηταανά τομέα και συνολική παραγωγικότητατηςχώρας. της περιφέρειας

Ηπείρου και των νομών αυτής

Χώρα 100 100 100 100 100 100 100 ιοο

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. /19



Bevwc ABavά.ιrwc «Β' ΜΕΡΟΣΙ ΚΕφάλαιο3: OIιwνoμική αvάλυO!l 100 Νοuoύ ΘεσπoωτIαc»

Ι Ιεριφtρειιι

Ν. Άρτας

Ν. Ι(1)tιV\'(νων

Ν.l1ρέβεζας

92.72

66.18
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110,82
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84.55
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R4.65

84.23

79,97

79.4 Ι

83,11

85,66

84.14

84,02

96,25

73,83

64,56

90,34

8~,41

83,83

89,32

R0.41

88,61

l1ηγη, ΚΕI1Ε

Η παραγωγικότητα για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας για την Περιφέρεια παραμένει

σταθερή μεταξύ 198 J- J99 J στο επίπεδο του 80%, αλλά υποχωρεί μεταξύ J991- J994 στο επίπεδο

του 73%. Σε επίπεδο νομού μεταξύ 1981- Ι 991 θετική πορεία ακολουθούν ο νομός Άρτας και ο

νομός Πρέβεζας, ενώ μεταξύ 1991-1994 όλοι οι νομοί ακολουθούν πτωτική πορεία, εξέλιξη η

οποία συμβαδίζει και με την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ την ίδια περίοδο.

Ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεταισε πολύ χαμηλή θέση η οποία χειροτερεύει και ως προς τους

άλλους νομούς της Περιφέρειας. Το 1994 ο Νομός βρίσκεταιστην τελευταία θέση με

παραγωγικότητα67,1 % του εθνικού μέσου όρου ενώ το 1981 και το 1991, ο Νομός βρίσκεται στην

προτελευταία θέση με παραγωγικότητα 83, Ι % και 78,5% του εθνικού μέσου όρου αντίστοιχα.

Σε επίπεδο τομέα, η σειρά μεταξύ των τριών τομέωνοικονομικήςδραστηριότηταςανατρέπεται

μεταξύ 198 J και J991. Ενώ το 198 J ο πρωτογενής τομέα κατέχει στην Περιφέρεια την πρώτη Οέση

έναντι του εθνικού μέσου όρου (92,7% έναντι 82,7% για τον δευτερογενήτομέα και 84,6% για τον

τριτογενή), το 1991 ο τριτογενής τομέα βρίσκεται στην πρώτη θέση (85,4% του εθνικού μέσου

όρου έναντι 84,1 % για τον πρωτογενή τομέα και 73,8% για τον δευτερογενή). Παρόμοια εξέλιξη

ακολουθεί την περίοδο αυτή και ο Νομός Θεσπρωτίαςόπου η ανατροπή μεταξύ των θέσεων του

πρωτογενή και του τριτογενή τομέα είναι περισσότεροέντονη. Η παραγωγικότητατου πρωτογενή

τομέα έναντι του εΟνικού μέσου όρου μειώνεται από 95,4% το 1981 σε 68,9% το 1991, ενώ στον

τριτογενή τομέα η παραγωγικότηταυποχωρεί ελαφρά από 85,6% σε 84,9%.

3.4.4 Δ'1μογρα ικ11 ανάλυση της απασχόλησης

Κάθε οικονομία έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος πληθυσμού. Για λόγους οικονομικής ανάλυσης, ο

πληθυσμός διακρίνεται σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό. Ο οικονομικά ενεργός

πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα
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οποία είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. Τα άτομα εκείνα τα οποία

δεν μπορούν να εργαστούν, όπως για παράδειγμα τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς, οι

στρατιώτες κα, δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης τα άτομα μπορούν να εργαστούν, αλλά

για διάφορους λόγους δε θέλουν, δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς. τα άτομα τα οποία

δεν μπορούν ή δε θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται και

ονομάζονται απασχολούμενοι και σε εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και είναι άνεργοι.

Με βάση τις παραπάνω διακρίσεις μπορούμε να δώσουμε τους εξής ορισμούς:

Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν,

απασχολούμενοι είναι τα άτομα τα οποία εργάζονται (φυσικά εξ ορισμού θέλουν και μπορούν να

εργαστούν) και άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν

μπορούν να βρουν απασχόληση. Είναι φανερό ότι το άθροισμα των απασχολούμενων και των

ανέργων είναι ίσο με το εργατικό δυναμικό.

Η διάκριση του πληθυσμού μιας οικονομίας ανάμεσα σε οικονομικά ενεργό και οικονομικά μη

ενεργό πληθυσμό είναι ιδιαίτερα σημαντική και από την ανάλυσή της προκύπτουνε ιδιαίτερα

χρήσιμα συμπεράσματα..

Οι Πίνακες 32, 33 και 34 που βρίσκονταιστο Παράρτημα παρουσιάζουνεπληροφορίεςανά

κατηγορία (όπως αναφέρθηκανπαραπάνω) και με βάση τις επιμέρους διακρίσεις τους ανά ηλικία

και φύλο για την Ελλάδα. την Περιφέρεια Ηπείρου και το Νομό Θεσπρωτίαςγια το 2001. Στον

Πίνακα 35 του Παραρτήματος και στο διάγραμμα 3.11 βλέπουμε τους λόγους της απασχόλησης ως

προς το συνολικό πληθυσμό και ως προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό για την Ελλάδα, την

Περιφέρεια Ηπείρου και το Νομό Θεσπρωτίας ανά ηλικιακή ομάδα.

Όπως παρατηρούμε η συμμετοχή της απασχόλησης στο συνολικό πληθυσμό υπολείπεται κατά

πολύ της αντίστοιχης στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και στις τρεις γεωγραφικές ενότητες. αλλά

ιδιαίτερα στην περιφέρεια Ηπείρου και το Νομό Θεσπρωτίας. Επίσης οι συσχετίσεις των ηλικιακών

προτύπων των δύο (ίδιων) λόγων μεταξύ των διαφορετικών χωρικών ενοτήτων είναι ιδιαίτερα

ισχυρές. Η διαφορά των δύο λόγων εντός της κάθε χωρικής ενότητας φανερώνει την ύπαρξη

σημαντικού μέρους του πληθυσμού ο οποίος είτε ηθελημένα είτε όχι. απέχει για διάφορους λόγους

από την αγορά εργασίας.

Ο Νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει διαφορετικό ηλικιακό πρότυπο όσον αφορά το ποσοστό

συμμετοχής της απασχόλησης των αρρένων και των θηλέων προς το συνολικό πληθυσμό με αυτό

της χώρας ενώ είναι σχεδόν ίδιο με αυτό της περιφέρειας. Από την άλλη και οι τρεις γεωγραφικές
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ενότητες παρουσιάζουνείδια εικόνα όσον αφορά το λόγο προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό

της χώρας.

Η ισχυρή συσχέτιση των λόγων μεταξύ των διαφορετικών χωρικών μονάδων φανερώνει ότι ο

Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει παρόμοιο ηλικιακό πρότυπο αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής

της απασχόλησηςστις δύο κατηγορίεςπληθυσμού,και με την περιφέρειαΗπείρου και με τη χώρα,

Το διάγραμμα 3.12 παρουσιάζει τη συμμετοχή του κάθε φύλου στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό

της Ελλάδας, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Νομού Θεσπρωτίας για το έτος 2001. Οι άρρενες

υπερτερούν σαφώς των θηλέων και στις τρεις χωρικές ενότητες Το γεγονός αυτό δικαιολογείται

σαφώς από τις κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται με τη γυναικεία απασχόληση και τ/ν

ένταξη των γυναικών στ/ν αγορά εργασίας,

Διάγραμμα 3.12: Συμμετοχή των δύο φύλων στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Ελλάδας, της

ΠεριφέρειαςΗπείρου και του Νομού Θεσπρωτίας
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Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία μελετητή

Το διάγραμμα 3.13 παρουσιάζει την ηλικιακή διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στ/ν

Ελλάδα, στην Περιφέρεια Ηπείρου και στο Νομό Θεσπρωτίας για το έτος 2001.

Παρατηρείται μια μεγάλη ομοιότητα σε ότι αφορά στις ηλικιακές κατανομές των γυναικών εντός

του Νομού και σης ηλικιακές κατανομές μεταξύ του Νομού Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου

και της Ελλάδας. Δεν φαίνεται να συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους άνδρες όπου στην ηλικιακή

ομάδα 35 - 54 παρατηρούμε μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην

Περιφέρεια σε σχέση με τη Χώρα. Για το Νομό Θεσπρωτίας η ηλικιακή ομάδα 25 - 39 κατέχει

μικρότεροποσοστό οικονομικάενεργού πληθυσμού α'λ/.ά η ομάδα 40 - 54 σαφώς μεγαλύτερο

,
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τόσο από την Περιφέρεια όσο και από τη χώρα. Για τις υπόλοιπες ηλικίες παρατηρείται ομοιότητα

τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τη χώρα.

Διά'Υραμμα 3.13: Ηλικιακή κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα. στην Π.

Ηπείρου και στο Νομό Θεσπρωτiας (2001
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Πηγή: ΕΣνε. ιδΙα επεξεργασία

Παράλληλα,προκύπτειαπό την ανάλυση ότι και στο Νομό Θεσπρωτίας,όπως και στην Περιφέρεια

Θεσσαλ[ας και στη χώρα, η ανεργία πλ,ήττει ιδιαίτερα τα νεοεισερχόμεναστην αγορά εργασίας

άτομα τα οποία εμφανίζουνμικρότεραποσοστάσυμμετοχήςστην απασχόληση.

Διάγραμμα 3.14: Ποσοστό συμμετοχής κατά φύλο και ηλικία στην απασχόληση κατά φύλο, στην

Ελλάδα. στην Π. ΗΠΕίρου και στο Ν Θεσπρωτίας (2001)
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Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την απασχόληση στο Νομό Θεσπρωτίας βάσει των διαθέσιμων

στατιστικών στοιχείων της ΠΑΕΠ,

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 36 του Παραρτήματος, στις 3,000 περίπου ιδιωτικές επιχεφήσεις του

Νομού Θεσπρωτίας (αριθμός μικρότερος από τον αντίστοιχο των άλλων νομών της Περιφέρειας

Ηπείρου) απασχολούνται 7.401 εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 59,3% είναι άνδρες και το 40,7%

γυναίκες,

Βέπουμε επίσης ότι το εμπόριο και ο κλάδος των ξενοδοχείων - εστιατορίων σιryκεντρώνoυν τον

μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στο νομό, Στον κλάδο των «ξενοδοχείων, εστιατορίων»

απασχολείται το 42,46% των εργαζομένων, στον κλάδο του «εμπορίου» απασχολείται το 29,56%

των εργαζομένων και στον κλάδο των «κατασκευών» το 13,05% των εργαζομένων του νομού, Οι

γυναίκες εργαζόμενες υπέρ-εκπροσωπούνται στους κλάδους των «ξενοδοχείων, εστιατορίων» και

της «διαχείρισης ακίνητης περιουσίας»,

Στον Πίνακα 37 του Παραρτήματος παρουσιάζεται η αναμενόμενη μεταβολή του αριθμού των

εργαζομένων στο Νομό Θεσπρωτίας μεταξύ της περιόδου 2003 - 2006.

Ι
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~.5 Αξιολόγηση - Συμπεράσματα

Η ανάλυση η οποία ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά τις κυριότερες δυνατότητες, αδυναμίες,

ευκαιρίες και απειλές οι οποίες σχετίζονται με το οικονομικό περιβάλλον και τις αναπτυξιακές

προοπτικές του Νομού Θεσπρωτίας και βασίζονται στην ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε.

Μέσω της καταγραφής αυτής δυνάμεθα να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο πορισμάτων τα οποία θα

συμβάλουνε στον καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων οι οποίες σχετίζονται με τα εν λ/γω

ζητήματα και στη χάραξη των απαραίτητων μέτρων πολιτικής. Τα πορίσματα της ανάλυσης SWOT

παρατίθενταιστον Πίνακα3.5 που ακολουθεί:

.:. Κατάληψη μιας εκ των τελευταίων θέσεων σε σχέση με

το σόνολο των νομών της χώρας όσον αφορά το 10C ΑΕΠ

.:. Κατάληψη μιας εκ των τελευταίων θέσεων σε σχέση με

το σύνολο των νομών της χώρας όσον αφορά το 10( ΑΕΠ

.~ Ιδιαίτεραχαμηλή συμμετοχήστο συνολικόπροϊόντης

χώρας και της Περιφέρειας

.:. Διαχρονική μείωση της συμμετοχής του Νομού στο

συνολικό προϊόν της Περιφέρειας

.:. Σχετικά χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με την ΕΕ

.:. Μέτριο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της

χώρας

.:. Χαμηλή θέση σε σχέση με το σόνολο των νομών της

χώρας με βάση τον ΣΔΕΑ

.:- Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης σnς νεαρές ηλικίες

.;. ΤΟ χαμηλό σημείο ειacίνησης)'1O την σi>γ1cλωη της

Περιφtρεως με το επίπεδο της χώρας λiYyω της σταθερής

αύξησης της υστέρησης της Περιφέρειας από το επίπεδο

της χώρας)'1Ο μεγάλο χρονικό διάστημα

Δυναμική αύξηση του ΑΕΠ και του 1C1C ΑΕΠ

(1995 - 2005) καθώς και του ποσοστού

συμμετοχήςτου τελευταίου στο μέσο όρο της

χώρας

Μικρότερη μείωση της συμμετοχήςστο

ΠεριφερειακόΑΕΠ τα τελευταία χρόνια σε

σχέση με την Άρτα και την Πρέβεζα

Υψηλό επίπεδο καταθέσεωναναλογικά με το

επίπεδο της Περιφέρειας

Υψηλό ποσοστό συμμετοχήςτου τριτογενή

τομέα τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην

απασχόληση

Αύξηση της συμμετοχήςστο συνολικό προϊόν

του δευτερoγΕVΉ και τριτογενή τομέα της

χώρας

Μεγάλη αύξηση της απασχόλησηςστον

τριτoγΕVΉ τομέα και μικρότερες αντίστοιχες

απώλειες στον πρωτογενή και δευτερογενή σε

σχέση με την Περιφέρεια και τη χώρα

Μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχήςστην

απασχόληση των ΤΡ1ών τομέων παραγωγής της

Περιφέρειαςσε σχέση με τους υπόλοιπους

νομούς

Πίνακας 3.5: Swot Anαlysis Νομού Θεσπρωτίας(οικονομικό επiπεδ~)
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.:. Α ιοποίηση των παpα:yωyιιcών

πλεονε",-τ/μάτων στις γειτονιι.:ές αγορές

.:. Αξιοποίηση των ,iων μεΥάλων έρ-Υω\'

μεταφοράς

.:. ι-ι διεύρυνση του ε,wίοu οικονομικού χ,ώΡου

προς το χώρο το)ν Βαλκανίων

..;. t Ι Δu:fP.'1)"; σικρ"ομιι..-"l Κριση

<. Ι Ι ΠΟλlπι..'1 "αl on,cινoμι":η ασruυεω 1[011 συ\":ΧIι,εται (J

διαφορες:χιiφι:ς Ώtς Βα,ι,.ιcα,·I",'Ίc

.~ Αυξllση του α\ταγωνισμαυαπό χ<ίφεςτόπο χαμηλοίl

"όστouς.,-}σο και \)ψη,ι.'lζ τεΧ\'ΟλοΥίαςμπορεί να

οδηγήσεισε mραmrασυρρίιcνωσητο\l Α Ει1 και τ/ς

απασχόλησης

.:. ο Κ'ίνδυνος περαιτέρω περιθωριοποιησης της Αλβανίας

και η δum."Όλία προσαρμογής της στα πλαίσια του

ενιαίου ευρωπαϊκο() χώρου, λόγω της

κοlνωνικοσιιcονομΙΚllς κρίσης ....111 της πολΙΤΙΚ1Ίς

αστάθειας που ανrιμετωπίζει

Ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται σε ένα μέτριο προς χαμηλό αναπτυξιακό επίπεδο για τα ελληνικά

δεδομένα, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας και τους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου. Το

επίπεδο αυτό πιστοποιείται όχι μόνο από το ύψος καθαρά οικονομικών δεικτών όπως το ΑΕΠ και

το κατά κεφαλή ΑΕΠ αλλά και από τις τιμές τις οποίες εμφανίζει ο Νομός και σε

συμπληρωματικούς δείκτες με ποιοτική διάσταση. Ωστόσο, υπάρχει έντονος προβληματισμός

καθώς το εισόδημα αυξάνεται διαχρονικά ολοένα και λιγότερο με αποτέλεσμα ο Νομός να

εμφανίζει αναπτυξιακή στασιμότητα. Η στασιμότητα αυτή είναι εν πολλοίς προϊόν της μείωσης της

αγροτικής απασχόλησης και παραγωγής κατά τη δεκαετία του '90 με αποτέλεσματην αντίστοιχη

μείωση της συμμετοχήςτου κλάδου στο εθνικό τομεακόπροϊόν και στην εθνική τομεακή

απασχόληση.Αντιθέτωςτο ποσοστότου προϊόντοςκαι της απασχόλησηςτου Νομού στον

τριτογενήτομέα αυξάνονται,ενδεικτικότων τάσεων τριτογενοποίησηςτης οικονομίαςτου. Επίσης,

τη αύξηση στο προϊόν του τομέα ακολουθείκαι η αύξηση της απασχόλησηςσε αυτόν. Η

απασχόλησητου Νομού στον τριτογενή τομέα εμφανίζειαυξημένησυμμετοχήστη συνολική

τομεακή απασχόλησητης χώρας, φαινόμενοτο οποίο χρήζει αντιμετώmσης.Ενδεδειγμένη

πολιτική για ενίσχυση της εικόνας αυτής φαντάζειη ενίσχυση του τομέα του τουρισμού,δεδομένης

και της ποικιλομορφίαςη υπό διακρίνειτο χωρικό υπόβαθροτου Νομού.

Παράλληλαμε τις εγγενείς αδυναμίεςκαι δυνατότητεςοι οποίες έχουν καταγραφεί,ευκαιρίες και

απειλές από το εξωτερικόπεριβάλλονεπηρεάζουντα οικονομικάχαρακτηριστικάκαι τις

αναπτυξιακέςδυνατότητεςτης περιοχής. Οι επιδράσειςτης ένταξηςστην ΕΕ λόγω του αυξημένου

ανταγωνισμούέχουν ήδη βιωθεί με αρνητικάαποτελέσματα.Οι επιπρόσθετεςαρνητικές επιδράσεις

αυτού του είδους λόγω του ακόμα περισσότεροέντονου ανταγωνισμού,θα πρέπει να

αντιμετωπιστούνμέσω της χάραξηςκαι της εφαρμογήςκατάλληλωνστρατηγικώνκαι πολιτικών.

Οι πολιτικέςαυτές θα πρέπεινα χαραχθούνκαταρχάςσε εθνικό επίπεδο λαμβάνονταςυπόψη τις
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ιδιαίτερες τοmκές ανάγκες του Νομού καθώς και τις ακόμη περισσότερο ιδιαίτερες ανάγκες των

επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων του.

,

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνά~ lυ ης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 128



Βεν' cAθανάnlO'

«Β' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 4: Ανάλυση των χαpαxτηρισrικών

του n' το εν' το έrι»

4.1 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά

Η συνολική έκταση του Νομού Θεσπρωτίας είναι 1.515 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί το

1,15% του συνόλου της χώρας. Από την έκταση αυτή τα 659 τετραγωνικάχιλιόμετρααποτελούν

ορεινές περιοχές (δηλαδή ποσοστό 43,4% επί του συνόλου του Νομού), τα 604 τετραγωνικά

χιλιόμετραημιορεινέςπεριοχές (δηλαδή ποσοστό 39,9% επί του συνόλουτου Νομού) και τα 252

τετραγωVΙKάχιλιόμετραπεδινές εκτάσεις (δηλαδή ποσοστό 16,7% επί του συνόλου).

Όπως προκύπτει από τα εν λόγω στοιχεία, το μεγαλύτερο μέρος του Νομού περιλαμβάνειορεινούς

όγκους με ελάυστες πεδινές εκτάσεις, όπου προφανώς είναι χωροθετημένεςοι περισσότερες από

τις αγροτικές καλλιέΡΎειες, ενώ λόγω του ανάγλυφουτου εδάφους η κτηνοτροφίααποτελεί λογικά

τον mo ανεπτυγμένοκλάδο του πρωτογενήτομέα.

Από τις εκτάσεις αυτές το 16,7% είναι καλλιεργούμενεςεκτάσεις, το 72,6% είναι βοσκότοποι,το

8,3% δασικές εκτάσεις, το 1,5 αποτελείται από εσωτερικά ύδατα, οι OΙΙCΙσμOί καλύπτουν το 3,1 %

και το 0,7% είναι οι λοιπές εκτάσεις.

Ο πρωτογενήςτομέας στον Νομό Θεσπρωτίαςσυμμετέχειτο 2001 κατά 10,46% στο ΑΕΠ και κατά

29,40% στην απασχόληση,αποτελώνταςτον τρίτο σε μέγεθος παραγαryΙKότομέα του Νομού. Η

συμμετοχήτου πρωτογενήτομέα στο συνολικόπροϊόν του Νομού έχει μειωθείτη δεκαετία 1991 

200 Ι κατά 43,28% και πλέον έχει μικρότερο μερίδιο συμμετοχής(10,46% το 200 Ι έναντι 18,44%

το 1991). Την ίδια χρονιά, ο Νομός Θεσπρωτίας παράγει το 0,61 % του ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα

της χώρας. Η συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ του τομέα συμπίπτει με την αντίστοιχη συμμετοχή

του τομέα στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (10,46% για το νομό και 10,80% για τη χώρα) ενώ

προηγείταιτης αντίστοιχης συμμετοχής του τομέα στην απασχόληση για την Περιφέρεια (29,40%

έναντι 23,47%). Αντίθετα, όπως είναι αναμενόμενο λό'Υω του αγροτικού χαρακτήρα του Νομού, η

συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ και την απασχόληση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη στον Νομό

ι
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έναντι της συμμετοχής του τομέα στο ΑΕΠ και την απασχόληση του συνόλου της Χώρας (10,46%

έναντι 6,38% στο ΑΕΠ και 29,40% έναντι 14,42% στην απασχόληση).

Μεταξύ 1981-1995 η συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ παρακολουθεί την πτωτική πορεία του

πρωτογενούς τομέα για το σύνολο της Περιφέρειας. Η συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ του Νομού

μειώνεται από 32,9% το 198] σε 25,2% το 1995 έναντι μείωσης από 31,6% σε 25% για το σύνολο

της Περιφέρειας και από] 8,3% σε ]4,6% για το σύνολο της Χώρας την ίδια περίοδο. Η συμμετοχή

του τομέα στην απασχόληση μειώνεται με εντονότερους ρυθμούς την ίδια περίοδο (από 45,1 % το

1981 σε 34,6% το 1991) αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς απ' ότι για το σύνολο της περιφέρεως

(από 43,1% το 1981 σε 30,4% το 1991) και για το σύνολο της Χώρας (από 28,6% το 1981 σε

18,7%το 1991).

Την δεκαετία 1991 - 200 Ι τα ποσοστά συμμετοχής του πρωτογενή τομέα μειώθηκαν σημαντικά σε

όλες τις γεωγραφικές ενότητες μελέτης. Μεταξύ των νομών, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε

στον πρωτογενή τομέα του Νομού Θεσπρωτίας (-43,28%). Σε επίπεδα απασχόλησης, η συμμετοχή

του τομέα μειώνεται την ίδια δεκαετία με χαμηλότερους ρυθμούς (-14,99%) σε σχέση με τη χώρα,

την Περιφέρεια Ηπείρου και τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας.

Εν σuyKρίσει με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας, η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα

στο ΑΕΠ και στην απασχόληση του Νομού Θεσπρωτίας, είναι το 200 Ι μεγαλύτερη έναντι του

Νομού Ιωαwίνων αλλά μικρότερη έναντι των νομών Πρέβεζας και Άρτας (αλλά και της

Περιφέρειας στο σύνολό της, όσον αφορά τουλάχιστον τη συμμετοχή στο ΑΕΠ).

Η πτωτική τάση του πρωτογενούς τομέα προβλέπεται να συνεχισθεί σύμφωνα με τις γενικότερες

τάσεις συρρίκνωσης του τομέα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς παρόλο που τα διαθέσιμα

διαχρονικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι ρυθμοί συρρίκνωσης του τομέα εmβραδύνονται.

Στο επίπεδο της Περιφέρειας, η απασχόληση του πρωτογενούς τομέα του Νομού Θεσπρωτίας

συμβάλλει στη συνολική αποσχόληση του Νομού κατά 17,4ό% το 200 Ι έναντι 14,9% το 1991 και

]2,4% το 1981 και είναι ο μόνος νομός μαζί με το νομό Πρέβεζας των οποίων η συμμετοχή στην

απασχόληση αυξάνεται την περίοδο αυτή.

Από χωρική άποψη η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα αποτελεί τον κύριο τομέα απασχόλησης

σε όλους τους σΤΑ του Νομού (με ποσοστά μεταξύ 32% έως 64%) με εξαιρέσεις κυρίως τον Δήμο

Ηγουμενίτσας (Ι 5%) και σε μικρότερο βαθμό τους Δήμους Φιλιατών και Παραμυθιάς όπου η

απασχόληση στον πρωτογενή τομέα βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με τον τριτογενή.
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Η υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας γίνεται στη

συνέχεια με τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που παρουσιάζει η Εθνική Στατιστική

Υπηρεσία και σαν περίοδος βάσης έχει επιλεγεί το χρονικό διάστημα 1996 - 2004. Για το διάστημα

αυτό μελετώνται οι χρήσεις γης, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και οι παραγόμενες ποσότητες των

σημαντικότερων αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, μελετώνται επίσης οι

πληθυσμοί των σημαντικότερων παραγωγικών ζώων, καθώς και οι ποσότητες των αλιευμάτων.

4.2 Γεωργικέςεκμεταλλεύσεις

Ο αριθμός των γεωργικώνεκμεταλλεύσεωνστην Περιφέρεια Ηπείρου είναι 54.328, από τις οποίες

οι 7.420 ανήκουν στο Νομό Θεσπρωτίας. Ο νομός ο οποίος παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό

εκμεταλλεύσεων είναι ο νομός Ιωαwίνων, που αποτελεί και την έδρα της Περιφέρειας. Η

συντριπτική πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων είναι ιδιόκτητη και το ίδιο παρατηρούμε και στους

υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αρδευόμε\ιη

γεωργική γη σε επίπεδο Περιφέρειας φτάνει τις 35.492 και η έκτασή τους σε γεωργική γη αγγίζει τα

827.324 στρέμματα. Από αυτά τα 375.992 στρέμματα αποτελούν αρδευόμενη γεωργική γη . Ο

Νομός Θεσπρωτίας σε ότι αφορά στις εκμεταλλεύσεις με αρδευόμενη γεωργική γη κατέχει τις

3.480, ποσοστό το οποίο είναι το μικρότερο στην Περιφέρεια, ενώ η έκταση σε γεωργική γη των

εκμεταλλεύσεων προσεγγίζει τα Ι 22.000 στρέμματα, από τα οποία μόνο τα 44.200 είναι

αρδευόμενα, μέγεθος που αποκαλύπτει ότι ο Νομός Θεσπρωτίας έχει τη μικρότερη συμμετοχή στις

αρδευόμενες εκτάσεις σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής γης του.

4.3 Φυτική Παραγωγή

....
Στην παράγραφο αυτή γίνεται μια περιγραφή της κατάστασης της γεωργίας στο Νομό Θεσπρωτίας,

μέσω των Ετήσιων Γεωργικών Στατιστικών της ΕΣΥΕ και mo συγκεκριμένα αυτές των ετών 1996,

1998, 2000, 2002 και 2004-. Για τα έτη αυτά μελετώνται οι χρήσεις γης και οι καλλιεργούμενες

εκτάσεις ενώ στην αμέσως επόμενη παράγραφο μελετώνται και οι παραγόμενες ποσότητες των

σημαντικότερων αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Στον παρακάτω Πίνακα 4. Ι και στο διάγραμμα 4. Ι απεικονίζονται οι κυριότερες χρήσεις γης σε

επίπεδο Νομού. Μέχρι το 2000 το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού καλλιεργούνταν με αροτριαίες

καλλιέργειες, ενώ από το 2000 και μετά με δενδρώδεις. Τα αμπέλια, τα κηπευτικά και οι
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δενδρώδεις καλλιέργειες καλύπτουν ένα μικρό κομμάτι αυτού. Ακόμη, ένα σημαντικό κομμάτι της

παραγωγικής γης βρίσκεται σε καθεστώς αγρανάπαυσης. Το γεγονός ότι το συντριπτικά

μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εκτάσεων καλλιεργείται με αροτριαίες καλλιέργειες

καταδεικνύει ότι η γεωργία στο Νομό Θεσπωτίας είναι εντάσεως κεφαλαίου και ότι αυτή συνδέεται

άμεσα με την κτηνοτροφία, δημιουργώντας εισροές σε αυτήν ως κτηνοτροφές.

Επίσης, με βάση το παρακάτω διάγραμμα, παρατηρείται στο Νομό Θεσπρωτίας μείωση της

συνολικής έκτασης της γεωργικής γης ως άθροισμα των σε αγρανάπαυση και των

καλλιεργούμενων εκτάσεων, γεγονός που υποδηλώνει την τάση εγκατάλειψης της γεωργικής γης

και αλλαγής των χρήσεων γης. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4.1, οι γεωργικές εκτάσεις σε

αγρανάπαυση μειώνονται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με

αποτέλεσμα το ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων επί του συνόλου της γεωργικής γης να

αυξάνει.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική γεωργική γη από 195.712 στρ το 1996 μειώθηκε το έτος 2004 σε

178.730 σφ. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μεταβολή 8,6%. Οι σε αγρανάπαυση

εκτάσεις μειώθηκαν κατά 58, Ι % ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 8,6%, με

αποτέλεσμα το ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων επί του συνόλου της γεωργικής γης να

αυξηθεί.

ΠΙνακας 4.1: Κυριότερεςχρήσεις γης του Νομού Θεσπρωτίας (/996. 2004)

93.502 4.003 86.522 195.712 195.712

89.151 3.770 L- 148 85.639 [ 187.583 Ι 187.583

-Ι 87.191 3.464 Ι 141 Ι 87.354 184.236 184.236

[ 87.280 3.314 [159 1L88.741 183.429 183.429

80.218 3.301 157 90.228 178.730 178.730

Ι
Μεταβολή

(%)
-14,2 10,6 ι -8.7 -58,2 ·8,7
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Διάγραμμα 4.1: Κυριότερεςχρήσεις γης του Νομού Θεσπρωτίας(1996. 2004))
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ΕτήσιεςΓεωργικέςΣτατιστικές

Στην ΠεριφέρειαΗπείρου οι κατηγορίεςκαλλιεργειώνκατανέμονταιπαρόμοιοως προς τις

καλλιεργούμενεςεκτάσεις. Οι αΡΟτΡιαίεςκuλλιέρyειεςκαι οι αμπελoκuλλιέργειεςΊCO.τέΧOυν

μικρότεροποσοστό, οι δενδρώδειςΊCO.λλιέργειεςμεγαλύτεροποσοστόκαι ίσο περίπουποσοστόοι

ΙCΗπευτιΙCΈςιcαλλυψyεIες.

Οι κυριότερεςΊCO.τ/YOρίεςμε αροτριαίεςκαλλιέργειεςπου καλλιεργούνταιστο Νομό Θεσπρωτίας

είναι τα κτηνοτροφικάφυτά για σανό, τα σιτηρά για ΊCO.pπό και οι πατάτες. Το μεΥαλύτεΡοποσοστό

των αΡοτΡιαίωνεκτάσεων (59,2%) καλλιεργείταιμε είδη που προορίζονταιγια την κτηνοτροφία.

Γίνεται επομένωςφανερή η σύνδεση της γεωργίας με την κτηνοτροφίαστο Νομό. Τα

κτηνοτροφικάφυτά που καλλιεΡ'Υούνταικυρίως είναι κοφτολίβαδαγια σανό, τριφύλλι, κριθάρι και
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βρώμη, Υπάρχουν επίσης και σημαντικές εκτάσεις με τεχνητούς λειμώνες, οι οποίοι

χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι.

Από τις υπόλοιπες εκτάσεις με αροτριαίες καλλιέργειες τα κυρίαρχα καλλιεργούμενα είδη είναι ο

αραβόσιτος, η βρώμη, οι πατάτες και η σίκαλη. Σε σημαντικές εκτάσεις ο αραβόσιτος

καλλιεργείται επίσης και με άΧλα είδη (συγκαλλιέργεια), (κuρίως με φασόλια), με αποτέλεσμα οι

συνολικές εκτάσεις καλλιέργειας αραβοσίτου να αυξάνονται έτσι ώστε η συγκεκριμένη

καλλιέργεια να παραμένει ως το κυρίαρχο είδος σιπψού για καρπό στην περιοχή.

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με αραβόσιτο παρουσιάζουν αυξομειώσεις κατά την εξεταζόμενη

περίοδο. Παρόλο που η συνολική τους έκταση μειώνεται εμφανίζουνε αύξηση του ποσοστού τους

επί των συνολικών αροτριαίων εκτάσεων, οι οποίες μειώνονται, ενώ και η παραγωγή αραβοσίτου

αυξάνεται διαχρονικά.

Παρατηρώντας στον Πίνακα 38 του Παραρτήματοςτο αναλυτικό σχέδιο παραγωγής του Νομού

Θεσπρωτίαςβλέπουμε ότι κυρίαρχο ρόλο στις ετήσιες καλλιέργειες έχουν τα κτηνοτροφικάφυτά,

χρησιμοποιώνταςτο 27,6 % των χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων. Στο Νομό δεν υπάρχει

δραστηριότητα σχετική με τα βιομηχανικά φυτά όπως το βαμβάκι, ο καπνός, ο ηλίανθος κλπ.

Στη συνέχεια ακολουθούνε οι μανταρινιές που χρησιμοποιούνε το 4,86% της συνολικής έκτασης,

οι αγραναπαύσειςπου χρησιμοποιούνετο 3,32 % , η βρώμη που χρησιμοποιεί το 2,06% και μετά

αιcoλoυθoύνε με ακόμα μικρότερα ποσοστά οι πορτοκαλιές και τα θερμοκήπια.

Στην κατηγορία τω καλλιεργειώνδέντρων πρωτεύονταρόλο έχουν οι ελαιώνες με 75.038

στρέμματα, τα οποία αποτελούν το 42,9% της συνολικήςγεωργικής έκτασης. Όσον αφορά τα

οπωροφόρα δέντρα, αξίζει να αναφερθούν οι καλλιέργειεςτων μανταρινιών,των πορτοκαλιώνκαι

στη συνέχεια εν μέρει των μηλιών και αχλαδιών. Σημαντικές καλλιέργειεςστην κατηγορία των

δένδρων μπορούν να θεωρηθούν η καλλιέργεια των ακτινίδιων, των αμυγδαλιών και καρυδιών με

988, 877 και 524 στρέμματα αντίστοιχα, που καλλιεργούνται κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Τέλος, οι αγραναπαύσεις κατέχουν ένα μικρό ποσοστό στο Αναλυτικό Σχέδιο Παραγωγής το

Νομού με ποσοστό 3,3%.

Όσον αφορά τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα του Νομού Θεσπρωτίας, από τον Πίνακα 39 του

Παραρτήματοςπροκύπτει ότι την πρώτη θέση κατέχουν τα μανταρίνια, ακολουθούνεοι μηδική 

τριφύλλια,τα πορτοκάλια, ο αραβόσιτος, τα καρπούζια και το ρύζι. Η καλλιέργεια των

λαχανοκομικών και ΙCΗπευΤΙKών καλλιεργειών στηρίζεται κυρίως στην τομάτα και δευτερΕUΌντως

στα ξερά κρεμμύδια, φασολάκια και λάχανα.
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Όπως έχει προαναφερθείη βασικότερηκατηγορίακαλλιεργειώνστο Νομό Θεσπρωτίας(μετά τις

δενδρώδειςαπό το 2000 και μετά) είναι οι αΡΟτΡια(ες καλλιέργειες. Ο ΚΙ>ριος όγκος της παραγωγής

μεταξύ των αροτριαίων καλλιεργειώνστο Νομό Θεσπρωτίαςπροέρχεταιαπό τα κτηνοτροφικά

φυτά για σανό, τα οποία συγκεντρώνουντο 58% της συνολικής παραγωγής αροτριαίων

καλλιεργειών. Δεύτερη κατηγορία σε μέγεθος παραγωγής είναι τα σιτηρά για καρπό, με ποσοστό

συμμετοχής στη συνολική παραγωγή αροτριαίων 31 % και ακολουθούν τα πεπονοειδή και οι

πατάτες, με ποσοστό συμμετοχής 4%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν μικρό όγκο

παραγωγής μόλις το 7% από τη συνολική παραγωγή αροτριαίων καλλιεργειών. Η κατεύθυνση του

κυρίως όγκου παραγωγής των αροτριαίων καλλιεργειών, φαίνεται ότι στρέφεται προς την κάλυψη

των αναγκών σε κτηνοτροφές.

Στο Διάγραμμα 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η έκταση και η παραγωγή των ΙCΤΗΝOΤΡOφΙKών

φυτών του Νομού Θεσπρωτίας. Παρατηρούμε ότι τα κυρίαρχα είδη κτηνοτροφών σε έκταση είναι

τα τριφύλλια, τα κοφτολίβαδα, και η βρώμη (Διάγραμμα 4.2).

« Στρατηγικό Σχi:διο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. J35



Βεν/:της Αθανάσιος

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 4: Ανάλυση των χαρακτηριστικών

του πρωτογενή τομέα»

Διάγραμμα 4.2: Έκταση και παραγωγή των κτηνοτροφικών φυτών για σανό του Νομού Θεσπρωτίας

(1996 - 2004))
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ετήσιες Γεωργικές Στατιστικές

Αναλυτικότερα τα είδη που παράγονται στο Νομό Θεσπρωτίας σε μεγαλύτερες ποσότητες στην

κατηγορία των κτηνοτροφικών φυτών για σανό είναι τα τριφύλλια και τα κοφτολίβαδα. Η

παραγωγή τριφυλλιών για σανό δεν είναι σταθερή για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο,

παρουσιάζοντας ακανόνιστες αυξομειώσεις, καταλήγοντας ωστόσο το 2004 στο μεγαλύτερο

επίπεδο έΙCΤασης και παραγωγής. Σε ολόκληρη την Περιφέρεια η παραγωγή αυξάνει επίσης με

μικρότερο όμως ρυθμό με αποτέλεσμα η συμβολή της παραγωγής τριφυλλιών για σανό του Νομού

στη συνολική παραγωγή της Περιφέρειας να αυξάνεται. Το ποσοστό συμμετοχής της παραγωγής

"
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κοφτολίβαδων για σανό του Νομού στο σύνολο της παραγωγής στην Περιφέρεια φθάνει από το

II % το 1996 στο 22,8% το 2004, με αποτέλεσμαη παραγωγή του Νομού να αποκτά ιδιαίτερη

σημασία για την Περιφέρειακαθώς και οι υπόλοιποιΝομοί έχουν ανεπτυγμέ\ιη κτηνοτροφία.

Την έκταση και παραγωγή των κυριότερωνκτηνοτροφικώνφυτών για σανό του Νομού

Θεσπρωτίαςτην περίοδο1996-2004 βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα:

Διάγραμμα4.3: Έκταση και παραγωγή των κυριότερων κτηνοτροφικώνφυτών για σανό του Νομού

Θεσπρωτίας (1996-2004)
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Το είδος της καλλιέργειας από την κατηγορία των σιτηρών για καρπό που ξεχωρίζει για το μεγάλο

ύψος παραγωγής της είναι αυτή του αραβόσιτου, η οποία είναι και μια από τις πιο σημαντικές

καλλιέργειες του Νομού Θεσπρωτίας αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Νομός Θεσπρωτίας
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κατέχει σημαντικό ποσοστό παραγωγής αραβοσίτου στο σύνολο τ/ς παραγωγής της Περιφέρειας,

με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις της παραγωγής στο Νομό να επηρεάζουν το σύνολο της

παραγωγής στην Περιφέρεια καθοριστικά (διάγραμμα 4.4).

Διάγραμμα 4.4: Έκταση και παραγωγή των κυριότερων σιτηρών γιο. καρπό του Νομού Θεσπρωτίας

(1996-2004)
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Όσον αφορά στην παραγωγή της KαJ.λιέργειας της πατάτας, αυτή συμμετέχει μόνο κατά 3% στ/

συνολική παραγωγή πατάτας στην Περιφέρεια. Επίσης όπως παρατηραύμε στο διάγραμμα 4.5 η

KαJ.λιέργεια και παραγωγή πατάτας στο Νομό παρουσιάζει αισθητή μείωση από το 1996 έως το
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2004, τόσο σε επίπεδο εκτάσεων των καλλιεργειών όσο και σε επίπεδο παραγωγής. Στο επίπεδο

παραγωγής ειδικότερα ο ρυθμός της μείωσης είναι ακόμα μεγαλύτερος. Σε επίπεδο Περιφέρειας

παρατηρείται αvrίστoιχη μείωση αλλά με μικρότερους ρυθμούς.

Διάγραμμα 4.5: Εκτάσεις και παραγωγή πατάτας στο Νομό Θεσπρωτiας (1996-2004)
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Στα περισσότερα είδη των αροτριαίων καλλιεργειών η παραγωγή μειώνεται. Οι μεγαλύτερες, όμως

μειώσεις παρατηρούνται, κuρίως, σε δευτερευόντως σημασίας είδη για το Νομό, όπως οι φακές και

ο καπνός.
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Ιδιαίτερα σημαντική για τον αγροτικό τομέα του Νομού Θεσπρωτίας είναι η παραγωγή καρπουζιών

και πεπονιών, η οποία συμμετέχει κατα 41, Ι % το 2004 στην αντίστοιχ;η συνολική παραγωγή της

Περιφέρειας για τα καρπούζια και κατά 16,7% για τα πεπόνια.

Ο όγκος παραγωγής των λαχανοκομικών ειδών είναι μικρός σε σχέση με το σύνολο της φυτικής

παραγωγής εξαιτίας του προσανατολισμού της τελευταίας σε είδη που προορίζονται για τις ανάγκες

σε ζωοτροφές της κτηνοτροφίας, Το γεγονός αυτό περιορίζει σε χαμηλά επίπεδα τη σημασία τους

για το σύνολο του Νομού Θεσπρωτίας, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η σημασία τους για

ορισμένες αγροnκές περιοχές, με δεδομένες και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους.

Ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής λαχανοκομικών προϊόντων προέρχεται κυρίως από τις τομάτες

υπαίθρου, τα φασολάκια, τα ξερά κρεμμύδια και τα λάχανα (Διάγραμμα 4.6).

Στην παραγωγή της τομάτας δεν παρατηρείται αλλαγή ως προς την κατεύθυνση της παραγωγής

μεταξύ τομάτας υπαίθρου και βιομηχανικής, Η παραγωγή λαχανοκομικών προϊόντων των

περισσότερων καλλιεργούμενων ειδών μειώνεται κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1990-2000.

Εξαίρεση αποτελούν ο αρακάς, οι μπάμιες, τα μαρούλια, τα ραδίκια και τα λοιπά λαχανικά των

οποίων η παραγωγή αυξήθηκε,

Τα προϊόντα που παράγονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στο Νομό Θεσπρωτίας από ότι στην

Περιφέρεια Ηπείρου με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής τους στη συνολική παραγωγή να είναι

μεγάλο είναι κυρίως τα πράσα, τα ξερά κρεμμύδια, το σπανάκι και τα φασολάκια,

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυ ης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 140



Br.ν: AθανMιn

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 4: Ανάλυση των ΧαΡο.κτηρισllκών

τοl) πnωτo εν' τοuέα»

ΔιάΎραμμα 4.6: Εκτάσεις και παραγωγή των κυριότερων κηπευτικών του Νομού Θεσπρωτίας (1996

- 2004)
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4.4 ΖωιΚ1\ Παραγωγή

4.4, Ι Ζωικό Κεοάλαιο

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας είναι ο πιο ανεπτυγμένος στο Νομό Θεσπρωτίας. Οι βασικοί

παράγοντες που οδήγησαν σπιν ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι το ανάγλυφο του εδάφους, που
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χαρακτηρίζεται ορεινό, μη επιτρέποντας από τη φύση του την ευδοκίμηση παρά μόνο

συγκεκριμένων καλλιεργειών και η ύπαρξη πολύ μεγάλων εκτάσεων από βοσκοτόπους.

Υποστηρίζεται επίσης από τη φυτική γεωργική παραγCO'γή που προσανατολίζεται στα κτηνοτροφικά

φυτά.

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η κτηνοτροφία έχει το

μεγαλύτερο μερίδιο στην συνολική παραγωγή του τομέα, φέρνοντας έτσι σε δεύτερη μοίρα την

φυτική παραγωγή.

Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 4.7 που ακολουθεί ο πιο ανεπτυγμένος τομέας της κτηνοτροφίας

είναι η εκτροφή προβάτων. Ακολουθεί ο πληθυσμός των αιγών, οι όρνιθες, τα βοοειδή, οι μέλισσες

και τέλος οι χοίροι, Με εξαίρεση τον πληθυσμό των μελισσών και των βοοειδών οι υπόλοιπες

κατηγορίες πληθυσμών εμφανίζουνε μείωση την περίοδο 1996 - 2004. Η τάση αυτή μείωσης του

ζωικού κεφαλαίου έχει άμεση σχέση και με την αντίστοιχη τάση εγκατάλειψης του παραδοσιακού

επαγγέλματος του αιγοπροβατοτρόφου λόγω των δύσκολων συνθηκών εργασίας σε σχέση με

άλλους κλάδους.
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Διάγραμμα 4.7: Κυριότεροι ζωικοί πληθυσμοί του Νομού Θεσπρωτίας (1996 - 2004)
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Η προβατοτροφία είναι όπως φαίνεται μια σημαντική δραστηριότητα στο Νομό, καθώς πρόβατα

εκτρέφονται στους περισσότερους Δ,ήμους του Νομού Θεσπρωτίας, Συγκεκριμένα στο Νομό

εκτρέφεται το 17,5% των προβάτων της Περιφέρειας, Ο αριθμός των προβάτων παρουσιάζει

ωστόσο από το 1996 συνεχή μείωση, και φθάνει το 2004 να έχει μειωθεί κατά 12,8%. Σημαντικός

είναι και ο αριθμός των αιγών που εκτρέφονται στο Νομό, όπου συγκεντρώνεται το 32,7% του

συνολικού αριθμού αιγών της Περιφέρειας, για το 2004. Όπως βλέπουμε, μπορεί στο Νομό ο

αριθμός των προβάτων να είναι μεγαλύτερος από αυτόν των αιγών, ωστόσο οι αίγες έχουνε

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στον αντίστοιχο συνολικό αριθμό της Περιφέρειας. Ο αριθμός

των αιγών μειώνεται στο Νομό κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο (-14,2%), με ρυθμούς

μείωσης μικρότερους από ότι στην Περιφέρεια (-] 0,6%), με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό

συμμετοχής τους στο συνολικό αριθμό αιγών της Περιφέρειας. Οι εκμεταλλεύσεις με αιγοπρόβατα
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είναι κυρίως μικρού μεΥέθους, μικτές με γεωργικές εκμεταλλεύσεις από όπου αντλούν την

παραγωγή για να καλύψουν nς ανά'Υ1'ες διατροφής των ζώων.

Η παραγωγή των πτηνοτροφικών μονάδων στρέφεται προς όλους τους τομείς παραγωγής

(κρεατοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και αναπαραγωγής).

Η εκτροφή χοίρων στο Νομό Θεσπρωτίας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και κυρίως δεν γίνεται

σε μονάδες με σύrxρoνO εξοπλισμό, παρόλο τον ικανό αριθμό τους για τη δημιουργία

παραγωγικών και εκσυγχρονισμένων μονάδων. Η κατεύθυνση των μονάδων χοιροτροφίας είναι

κυρίως ιφεατοπαραγωγής και δευτερευόντως αναπαραγωγής. Το αρνητικό κλίμα ανάπτυξης της

ΧOψDτρoφίας οδήγησε σε μικρό αριθμό πληθυσμού χοίρων (Ι 27 J το 2006) η οποία δεν παρουσίασε

διακυμάνσεις από το 1996 έως το 2004.

Η εκτροφή βοοειδών παρουσιάζει θετικές εξελίξεις στο Νομό με αποτέλεσμα ο αριθμός των

βοοειδών να έχει αυξηθεί κατά τη χρονική περίοδο J996 - 2004, σύμφωνα με τα στοιχεία της

Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής. Ο αριθμός των βοοειδών στην Περιφέρεια αυξάνεται κατά

μικρότερο ποσοστό από ότι στο Νομό Θεσπρωτίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό

συμμετοχής του Νομού στο συνολικό αριθμό βοοειδών της ΠεριφέΡειας. Η παραγωγή των

βοοειδών εκμεταλλεύσεων στρέφεται προς τη γαλακτοπαραγωγή, κρίνοντας από την αναλογία

παραγωγής κρέατος και γάλακτος, καθώς επίσης και από το μεΥάλο αριθμό εκτρεφόμενων

θηλυκών ζώων.

Η μελισσοκομία είναι μια μικρή και σταθερά εξελισσόμενη δραστηριότητα στο Νομό Θεσπρωτίας,

η οποία ασκείται κατά μεγαλύτερο ποσοστό σε ευρωπαϊκές κυψέλες. Η ασκούμενη μελισσοκομία

σε ευρωπαϊκές κυψέλες είναι mo σύγχρονη μορφή άσκησης της μελισσοκομίας. Τα προϊόντα της

μελισσοκομίας χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη χλωρίδα της περιοχής. Η χλωρίδα αυτή δίνει

εξαιρετικήςποιότηταςπρώτη ύλη στις μέλισσες.

4.4.2 Παι>αγωγ';

Η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων στο Νομό Θεσπρωτίας είναι πολύ σημαντική για την

Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό παραγωγής πρωτογενών και

δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων στην Περιφέρεια Η παραγωγή πρωτογενών και

δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων στο Νομό Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο 1996 

2004 μειώθηκε για το γάλα και τα αυγά, ενώ παρέμεινε σταθερή για το κρέας και το τυρί

(διάγραμμα 4.8).
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ΔιάΎραμμα 4.8: Παραγωγή κυριοτερων προϊόντων ζωικής προέλευσης του Νομού Θεσπρωτίας

(1996 - 2004)
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Όσον αφορά το μέγεθος των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως βλέπουμε στον

Πίνακα 40 του Παραρτήματος,την πρώτη θέση στην παραγωγή κρέατος κατέχει το πρόβιο κρέας

με 277.730 κιλά, ακολουθεί το βοδινό με 277.730 κιλά και το αίγειο με 189.499 τόνους. Η

παραγωγή χοιρινού κρέατος αντιστοιχεί σε 189.499 κιλά και έπονται τα πουλερικά και τα κουνέλια

με 560 και 355 τόνους αντίστοιχα.

Όσον αφορά την παραγωγή γάλακτος η πλειοψηφία αυτού προέρχεται από πρόβειο γάλα με

10.600.580 κιλά παραγωγής το 2006, ακολουθεί το κατσικίσιο με 6.435.740 κιλά και τέλος το

αγελοδινό με 811.600 κιλά.

Η παραγω-Υή γάλακτος στη Θεσπρωτία και ιδιαίτερα του αιγοπρόβειου είναι πολύ μεΥάλη και ένα

σημαντικό μέρος αυτής της παραγωγής παραλαμβάνεταιαπό της ντόmες γαλακτοκομικές
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εmχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής,

σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία, επεξεργάζονται στη συνέχεια το γάλιJ. αυτό.

Το 2006 παράχθησαν3.890.050 τεμάχια αυγών, \53.79\ κιλά μαλλί από πρόβατα, \24.495 κιλά

μέλι, 75.938 κιλά δέρματος, 20.426 κιλά κατσικίσιου δέρματος και 2.540 κιλά κερί.

Από τα δευτεΡΟΎενή κτηνοτροφικάπροϊόντα του Νομού την πρώτη θέση κατέχει το σκληρό τυρί,

ακολουθεί το μαλακό, ακολουθεί η μυζήθρα, η νωπή κρέμα και τέλος το νωπό και λυωμένο

βούτυρο.

Η παραγωγή τυριών είναι από τα κυριότερα προϊόντα ζωικής προέλευσης στο Νομό, με κυρίαρχη

παρουσία του μαλακού τυριού, οι παραγόμενες ποσότητες του οποίου αυξάνονται διαχρονικά με

ενδιάμεσες ετήmες κάμψεις. Το σκληρό τυρί, επίσης, διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό συμμετοχής

στη συνολική παραγωγή τυριών στο Νομό, με τάσεις όμως μείωσης διαχρονικά, παρουσιάζοντας

παράλληλα φθίνουσα εξέλιξη ως απόλυτο μέγεθος. Το γάλα και τα αυγά είναι επίσης σημαντικά

προϊόντα ζωικής παραγωΎήςστο Νομό, αλλά και Ύ\α την Περιφέρειαολόκληρη. Τέλος η παραγωγή

μελιού στο Νομό Θεσπρωτίας παραμένει σχεδόν σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης

χρονικής περιόδου.

4.4.3 Αλιεία

Ο Κλάδος της Ιχθυοκαλλιέργειας έχει αναπτυχθεί την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα

την τελευταία πενταετία παρατηρείται μια συνεχή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης που έχει ως

αποτέλεσμα την κατάκτηση της Ι ης θέσης Πανευρωπαϊκά στην παραγωγή Τσιπούρας - Ααυρακίου.

Από αυτή την παραγωγή, το 70% εξάγεταισε χώρες της Ε.Ε και κυρίως στην Ιταλία.

Η Αλιεία παρά τη μικρή συμμετοχήτης στο ΑΕΠ (μόλις 0,36% περίπου) έχει ιδιαίτερη σημασία

για τις νησιωτικές και παραμεθόριεςπεριοχές, όπου οι Ιχθυοκαλλιέργειεςκαι ο τουρισμός

αποτελούντη βασική οικονομικήπηγή των κατοίκωνκαι ταυτόχρονα κίνητρογια την παραμονή

του πληθυσμούσ' αυτές τις περιοχές.

Χαρακτηριστικότης δυναμικήςπου έχει αποκτήσειπλέον ο κλάδος είναι το γεγονός ότι

σημαντικόςαριθμός επιχειρήσεωνΙχθυοκαλλιέργειαςκατατάσσονταιστις]00 πρώτες εταιρείες

τροφίμωντης χώρας, ενώ 7 από τις επιχειρήσεις του έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

Στη θετική πορεία ανάπτυξης του κλάδου, σημαντικό μερίδιο έχει και η περιοχή του Νομού

Θεσπρωτίας, που είναι μια από τις πλέον αναπτυγμένες στον τομέα αυτό.

Στη θαλάσσια περιοχή του Νομού λειτουργούν σημαντικός αριθμός μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας με

προοπτικές ανάπτυξης, ένας Ιχθυοκαλλιεργητικός σταθμός, ενώ ήδη μεγάλο είναι το ενδιαφέρον
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για τη δημιουργίαμονάδων Οστρακοκαλλιέργειαςστις εκβολέςτου ποταμού Καλαμά.

Έτσι η συμβολή του κλάδου στην τοmκή οικονομίακαι στη δημιουργίαθέσεων εργασίαςείναι

ιδιαίτερα σημαντική.

Το κλίμα της Θεσπρωτίας,και ειδικά οι υψηλές θερμοκρασίεςπου επικρατούνστην περιοχή του

Βόρειου Ιονίου, σε συνδυασμόμε τον ήmο κυματισμόκάνουν την περιοχή της Θεσπρωτίαςιδανική

για ιχθυοκαλλιέργεια.Υπάρχουνεκτεταμένεςεκτάσεις, περίπου 15.000 στρεμμάτων ιχθυοτροφείων

τόσο σε γλυκά νερά όσο και σε λιμνοθάλασσα.

Η γειτνίαση επίσης της Θεσπρωτίας με την Ιταλία, μια παραδοσιακά αξιόλογη καταναλωτική

αγορά, με το ψάρι να κατέχει εξέχουσα θέση στο καθημερινό διαιτολόγιο και στις κοινωνικές

εκδηλώσεις βοηθάει στη διάθεση μεγάλου ποσοστού του προϊόντος σε εξαγωγή.

Στο Νομό Θεσπρωτία εκτρέφονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τσιπούρα και λαβράκι ενώ

προοδευτικά αυξάνονται οι ποσότητες και από νέα είδη όπως λυθρίνι, μυτάκι, σαργό, μουρμούρι,

συΙCΙό Κ.α.

Η Αλιευτική δραστηριότητα στην Θεσπρωτία το 2004 αφορά σε ετήσια παραγωγή σχεδόν 9.500

τόνους αλιευμάτων, η οποία περιλαμβάνει 83 αλιευτικά σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας, 2

μηχανότρατες, 28 εντατικές θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες, 3 εντατικές χερσαίες ιχθυοκαλλιέργειες,

1 ιχθυoγΕWΗτικός σταθμός, 1 μονάδα προπάχυνσης ιχθυδίων, 1 γαριδοκαλλιέργεια (στο άμεσο

μέλλον), 1Ο μυδοκαλλιέργειες, 7 συσκευαστήρια ιχθυρών και 6 λιμνοθάλασσες.

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή περιλαμβάνει σχεδόν 300 τόνους από υδατοκαλλιέργειες,σχεδόν

7000 τόνους από ιχθυοκαλλιέργειες εντατικές και ημιεντατικές, σχεδόν 50 τόνους από

λιμνοθάλασσες, σχεδόν 520 τόνους γαριδοκαλλιέργεια(προβλεπόμενηετήσια παραγωγή), σχεδόν

1600 τόνους μυδοκαλλιέργειες (προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή), σχεδόν 20.000.000 ιχθύδια από

ιχθυoγΕWΗΤΙKό σταθμό, σχεδόν 20.000.000 ιχθύδια από μονάδα προπάχυνσης ιχθυδίων.

4.5 Αξιολόγηση - συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στις επιμέρους ενότητας παρατηρείται ότι ο Νομός

Θεσπρωτίας είναι κατά βάση ορεινός. Το ανάγλυφό του επιτρέπει την ενασχόληση με την

κτηνοτροφία και την ύπαρξη πολλών βοσκότοπων.

Κυρίαρχη δραστηριότητα της αγροτικής παραγωγής στο Νομό είναι η κτηνοτροφία και η ζωική

παραγωγή εν γένει. Από τη κτηνοτροφική παραγωγή η αιγοπροβατοτροφία διαδραματίζει έναν από

τους σημαντικότερους ρόλους στηριζόμενη στη ποιμενική εκμετάλλευσή της, λόγω της

γεωμορφολογίας του Νομού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου γάλακτος καθετοποιείται

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανώ:1υ.ης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 147



BF.vf.rIIc Αθα,νά,σιoc

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 4: Ανάλυση των χαρακτηριστικών

του πρωτογενή τομέω>

σε τυρί μαλακό. Εξίσου σημαντική είναι και η παραγωγή των πτηνοτροφικών μονάδων η οποία

στρέφεται προς όλους τους τομείς παραγωγής (κρεατοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και

αναπαραγωγής).

Όσον αφορά στη φυτική παραγωγή οι βασικότερες καλλιέργειες είναι τα σιτηρά για καρπό όπου

κυρίαρχο ρόλο παίζει ο αραβόσιτος, ενώ σημαντικό ρόλο στη φυτική παραγωγή διαδραματίζει η

παραγωγή πατάτας, καθώς και τα κτηνοτροφικά φυτά για σανό από τα οποία τα κοφτολίβαδα

αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό.

Η αλιευτική παραγωγή και κυρίως οι ιχθυοκαλλιέργειες συμμετέχουν με σημαντικό ποσοστό στην

παραγωγή του πρωτογενούς τομέα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Νομός Θεσπρωτίαςέχει τον μικρότερο αριθμό ιδιόκτητων

καλλιεργειών σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου. Τέλος, σε ότι αφορά τον πληθυσμό παρατηρείται

μείωση στο ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού και μετατόπισή του προς τα αστικά κέντρα.

Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σταδιακή μείωση των επί μέρους

δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα αλλά παρ' όλα αυτά η συμβολή του στο ΑΕΠ εξακολουθεί

να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση δημιουργήθηκε ο Πίνακας 4.5 ο οποίοςπαρουσιάζειτα

πλεονεκτήματα,τα μειονεκτήματα,τις ευκαιρίεςκαι τις απειλές για τον Πρωτογενήτομέα του

Νομού Θεσπρωτίας.

Πίνακας4.5: SWOT Ana/ysis Νομο6 Θεσπρωτίας(Πρωτογενήςτομέας)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ· ~

.:. Η ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης ενός

πρωτογενούς τομέα παραγωγής ποισnκών 
βιολογικών ayponKiliv προϊόντων (ιδιαίτερα στον

κλάδο της κτηνoτpoφiας)

.:. Δυναμικός κλάδος κτηνOτpαflίας, τυροκομίας και

πτηνοτροφίας

.:. Δυνατότητα αύξησης του ιcrηνOΤΡαflυroύ

προϊόντος με την αξιοποίηση εΥκαταλειμμένων

βοσκοτόπων

.:. Δυνατότητα αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού

της περιοχής για ιχθυοκαλλιέργεια και

ερασιτεχνική αλιεία

.:. Ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων παραγωγικών δασών

.:. Πλούσιος υδραflόΡOς ορίζοντας

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυ ης του Νομού Θεσπρωτίω;»

•
(ο Δ1Ι1ΧΡΟνική μείωση της συμβολής του πρωτσyεvή

τομέα στο ΑΕΠ του Νομού

(-'Ελλειψη ικανού μεγέθους εύφορης γεωργικής γης

.> MUφΌς αγροτικός κλήρος και προβλήματα που

σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

εκτάσεων

(ο Χαμηλός βαθμός εκμηχάνισης της 1εωpyiας

.>·Ελλειψη κατάλληλων Ι αναγκαίων

εγγειοβελτιωτικών υποδομών

(- Χαμηλόεπίπεδο οργάνωσηςτων παραγωγών
συνεrαψισμών

(Ο·ΕλλειψηέΡΕUvας1111 όλες ης μορφές του

πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα να μη μπορεί να

βελτιωθεί η ποιότητα και η παραγωγικότητα. Μη

σελ. 148
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.:. Δυνατότητα επιστημονικής και τεχνικής στ/ριξης

(μελέτες, υλοποίηση προγραμμάτων,

εΡΎαστηριακές υποδομές) του πρωτογενή τομέα

από το Πανεπιστήμιο Iroawi.vrov (οικονομικό και

χημικό τμήμα), το Ινστιτούτο Γάλακτος Ηπείρου,

ης Aναπruξιακές Eταφεiες κλπ .

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

~ Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αγροτών και

γηρά.σκουσα ηλικιακή διάpθjXι>ση

~ Ελλείψεις στο ενδονομαρχιακό και αγΡοπκό

οδικό δίκτυο

•:. Η διεύρυνση της Ε.Ε.

.:. Η διαρκώς αυξανόμενη τάση καταναλωτικής

ζήτησης επώνυμων και ποιοτικών αγροτικών

προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων ο Νομός

διαθέτει τις βασικές προϋποθέσεις

.,. Η μεγέθυνση της αντα-yωνιO"t1.Κής πίεσης σε

παραδοσιακούςτομείς της οικονομίας, ως

αποτέλεσμα της σταδιακής «άΡση9) της

απομόνωσης του Νομού και του ιδιότυπου

πpoσrατευτισμσύ που απολάμβανε η εσωτερική

ayoρά

~ Η «αποδέσμευση» της απασχόλησης από τον

πρωτογενή τομέα λfryω των διαρθρωτικών σJJ.n:yών

<- Η ανάΥκη προσαρμογής της γεωΡΥ!ας σης νέες

απαιτήσεις της ΚΛΠ και ιδιαίτερα εκείνου του

τμήματος που έΊ!'Ι μεγάλη εξάρτηση από τις

επιδοτήσεις, μπορεί να οδηΥήσει σε γρήγορη

συρρίκνωση της γεωργίας Χα/ρίς εναλ/αιcτUCΈς

εξόδους

Σύμφωνα με ό'λι:J. τα προαναφερόμενα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Πρωτογενούς τομέα στο

Νομό Θεσπρωτίας και με δεδομένη τη νέα αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΛΠ),

ΟΙ προοπτικές της αγροτικής παραγωγής του Νομού προσανατολίζουν το χαρακτήρα των

δραστηριοτήτων αυτών κυρίως προς την ζωική παραγωγή, η οποία έχει περιθώρια περαιτέρω

μεγέθυνσης Ία/Ι ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της αιγοπροβατοτροφίας, κυρίως με βελτιώσεις

της ποιότητας των προϊόντων, της αύξησης του βαθμού καθετοποίησης, την συστηματοποίηση της

δραστηριότητας και την σταδιακή διαφοροποίηση των παραγόμενων ζωικών προϊόντων με

διεύρυνση της παραγωγής επώνυμων προϊόντων, με εξασφάλιση σήματος ποιότητας και ονομασίας

προέλευσης.

Όσον αφορά στη φυτική παραγωγή, με δεδομένους τους περιορισμούς που οφείλονται στη

γεωμορφολογία των εδαφών του Νομού, οι προοπτικές ανάπτυξης της συνδυάζονται με την

ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής, η οποία θα απαιτεί εισροές από τη φυτική παραγωγή για

κτηνοτροφές και πτηνοτροφές. Η ανάπτυξη επίσης ποιοτικών φυτικών προϊόντων αμπελουργίας

και κηπευτικών, καλύπτει τις δυνατότητες διεύρυνσης και μεγέθυνσης της φυτικής παραγωγής με

βελτίωση των αποδόσεων και εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων στον

αγροτικό τομέα, αλλά και της διασύνδεσής του με τους άλλους παραγωγικούς τομείς του Νομού.
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Επίσης η συστηματοποίηση και ορθολογική παραγωγική αξιοποίηση του δασικού πλούτου του

Νομού δημιουργεί θετικές προοπτικές ανάπτυξης αυτής της δραστηριότητας σε συνδυασμό με την

αξιοποίηση των νέων διατάξεων της ΚΑΠ για παρεμβάσεις αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των

δασών με παρά/.ληλη προστασία του περιβάλλοντος.
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5.1 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά

Ο τομέας της δευτερογενούς παραγωγής περιλαμβάνει ως γνωστόν τέσσερις κλάδους οικονομικής

δραστηριότητας, τα ορυχεία - λατομεία -αλυκές, την μεταποίηση (βιομηχανία - βιοτεχνία), την

ενέργεια (ηλεκτρισμός - ηλιακή ενέργεια κ,α,) και τις κατασκευές (κατοικίες, τεχνικά έργα κ.α.)

Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μεταποίηση αποτελεί τον βασικότερο ίσως κλάδο του

δευτερογενούς τομέα και περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία

πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων με τη βοήθεια χημικών ή μηχανικών μέσων. Η

μεταποίηση συντελείται συνήθως στη βιομηχανία και στηρίζεται περισσότερο στη χρησιμοποίηση

μηχα'-ημάτων και στη βιοτεχνία, που έχει ως βάση το ανθρώπινο δυναμικό,

Σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων 2000 (ΕΣΥΕ) στη Θεσπρωτία το 2000 δραστηριοποιούνταν

συνολικά 3.336 επιχειρήσεις (13,5% του αντίστοιχου συνόλου της Περιφέρειας και 0,41 % της

χώρας), Ο συνολικός παραγόμενος τζίρος των επιχειρήσεων του Νομού ανερχόταν στα 253,46

εκατ. € (μόλις 0,13% του αντίστοιχου τζίρου στο σύνολο της χώρας και 10,33% της Περιφέρειας),

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κατέτασσαν το Νομό Θεσπρωτίας στην 47
η
θέση ως προς το πλήθος

των επιχειρήσεων του και στην 46
η
θέση ως προς το μέγεθος του τζίρου τους (στο σύνολο των 52

νομών της ελληνικής επικράτειας).

Αναλυτικά ο σχετικός Πίνακας με τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο και ανά τζίρο

κλάδου (δεν συμπεριλαμβάνεται ο τζίρος για κλάδους που συγκεντρώνουν λιγότερες από 4

επιχειρήσεις) είναι ο Πίνακας 41 του Παραρτήματος.

Από τον Πίνακα αυτό προκύπτει ότι το 2000 οι κλάδοι που συγκέντρωναν το μεγαλύτερο αριθμό

εmχειρήσεων του Νομού (με σειρά σημαντικότητας) είναι:
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Bενέrης Αθανάσιος του δευτερογενή τομεα»

./ ο κλάδος 52 "ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ» με 712 επιχειρήσεις,

./ ο κλάδος 55 "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» με 676 επιχειρήσεις,

./ ο κλάδος45 «ΚΑΤΑΣκεΥΕΣ))με 650 επιχειρήσεις,

./ ο κλάδος 74 <<ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» με 220 επιχειρήσεις,

./ ο κλάδος 60 "ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ» με 138

επιχειρήσεις,

./ ο κλάδος 50 "ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με 135

επιχειρήσεις.

Οι παραπάνω έξι (6) κλάδοι συγκέντρωναν 2.531 επιχειρήσεις ή αλλιώς το 75,86% των

επιχειρήσεωντου Νομού Θεσπρωτίαςκαι είχαν συνολικό τζίρο 177,35Μ € ή αλλιώς το 69,97% του

συνολικούτζίρου του Νομού.

Επιπλέον,η μεταβολή των επιχειρήσεωντου Νομού Θεσπρωτίαςστην 2ετία είναι θετική, καθώςτο

2001 σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ δραστηριοποιούνται 3.617 επιχειρήσεις

(8,42% περισσότερεςεπιχειρήσειςαπό το 2000). Η παραπάνω αύξηση οδήγησε και στην ανάλογη

μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο στο σύνολο της χώρας (0,45%), όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας

(14,76%) αντίστοιχα. Παράλληλα, ο συνολικός παραγόμενος τζίρος των επιχειρήσεωντου Νομού

ανέρχεται στα 291,47 ΜΕ (μόλις 0,15% του αντίστοιχουτζίρου στο σύνολο της χώρας και 10,02%

της Περιφέρειας).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αυτά κατέτασσαν το Νομό Θεσπρωτίας, στο σύνολο των 52 νομών

της ελληνικής επικράτειας για το 2001 στην ίδια ακριβώς κατάταξη με το 2000, δηλαδή στην 47"

θέση, ως προς το πλήθος των επιχειρήσεων του και στην 46
η
θέση ως προς το μέγεθος του τζίρου

τους.

Επίσης στο Παράρτημα και βρίσκεται ο Πίνακας 42 με τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά διψήφιο

κλάδο και ανά τζίρο κλάδο\) (δεν σuμπεριλαμβάνεται ο τζίρος για κλάδο\)ς πο\) ΣUΓκεντρώνO\)ν

λιγότερες από 4 επιχειρήσεις).

Αντίστοιχα, από τον Πίνακα αυτόν προκύπτει ότι το 2001 οι κλάδοι που συγκέντρωναν το

μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων του Νομού (με σειρά σημαντικότητας) είναι:
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Βενέτnc Αθανάnιoc του δευτωΟΥενή τομέα»

" ο κλάδος 52 «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΙΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ}} με 738 εmχειρήσεις,

./ ο κλάδος 45 «ΚΑΤΑΣκεΥΕΣ)) με 720 επιχειρήσεις

" ο κλάδος 55 «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤιΑΤΟΡIΑ» με 7 Ι 7 επιχειρήσεις,

" ο κλάδος 74 <<ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤιΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»με 238 εmχειρήσεις,

" ο κλάδος 60 «ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ» με 147

εmχειρήσεις,

" ο κλάδος 51 «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ» με 146 επιχειρήσεις.

Οι παραπάνω έξι (6) κλάδοι συγκέντρωναν 2.706 εmχειρήσεις ή αλλιώς το 74,81% των

εmχειρήσεωντου Νομού Θεσπρωτίας και είχαν συνολικό τζίρο 186,56Μ € ή αλλιώς το 64% του

συνολικού τζίρου του Νομού. Σε σύγκριση με το 2000, λοιπόν, παρατηρείται τόσο αύξηση του

αριθμού των εmχειρήσεων όσο και του τζίρου τους στους 6 κύριους κλάδους του Νομού

Θεσπρωτίας.

Το 2002 σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των εmχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκανστον νομό

κατά 12,82%, και ανήλθαν σε 4.081 επιχειρήσεις (0,46% του συνόλου των επιχειρήσεων της

χώρας) και συνεισφέρονταςστον συνολικότζίρο κατά € 366,19 εκατ..

Ο Πίνακας 43 του Παραρτήματος παρουσιάζει τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο

και ανά τζίρο κλάδου (δεν συμπεριλαμβάνεταιο τζίρος για κλάδους που συγιeεvτρώνoυν λιγότερες

από 4 επιχειρήσεις).

Ο δευτερογενής τομέας τόσο στο Νομό Θεσπρωτίας όσο και στην ευρύτερη Περιφέρεια

παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, καθώς ο τομέας της μεταποίησης, ένας από τους

σημαντικότερους όπως αναφέραμε τομείς στην ανάπτυξη μιας περιοχής, επικεντρώνεται στην

επεξεΡΎασία των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της κτηνοτροφικής και της γεωργικής

παραγωγής και των πρώτων υλών (διατροφή, ΙCΛΩσΤOϋφανΤOυpΎία,ξύλo, μεταλλικά ορυκτά κλπ.)

καθώς επίσης και σε κλάδους που κατευθύνονται σχεδόν ολοκληρωτικά προς την tomΙCΉ αγορά

(ξύλο, μη μεταλλικά ορυκτά, τελικά προϊόντα από μέταλλο κλπ.)

Στην πλειονότητά τους οι μεταποιητικές μονάδες μπορούν να χαρακτηριστούν ως απλά βιοτεχνικά

εΡΎαστήρια οικογενειακού τύπου, καθώς περίπου το 75% των μονάδωναπασχολεί 1-2 άτομα, ενώ

το 95% των μονάδων απασχολεί κάτω από 5 άτομα.
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Συνεπώς η εικόνα που εμφανίζει ο μεταποιητικός τομέας στο Νομό έχει ως εξής:

./ μικρή επιχειρηματικήβάση στη μεταποίησηκαι έλλειψη μεταποιητικήςεμπειρίας

./ μικρό μέγεθος επιχειρήσεων,τοπικού κυρίως χαρακτήρα

./ μικρή προστιθέμενηαξία, περιορισμένηαπασχόληση,μικρή διεισδυτικότητακαι έλλειψη

στρατηγικήςMarketing

./ έλλειψητοπικώνυποστηρικτικώνδομών και εκπαίδευσηςτου επιχειρηματικούδυναμικού

./ ανεπαρκήςαξιοποίησηςτης εξαιρετικήςποιότηταςτων πρώτωνυλών

./ αδυναμίααξιοποίησηςτων πλεονεκτημάτωνπου εμφανίζουνη κοινωνίατων πληροφοριών

(jnfonna60n society) και οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (infonnation

and communication technology)

./ δυνατότηταεκμετάλλευσηςτων υψηλής ποιότηταςπροϊόντωντου πρωτογενήτομέα της

περιοχήςγια την παραγωγήεπόνυμωνπροϊόντωνποιότητας. Το πλεονέκτημααυτό είναι

πολύ σημαντικόγια αρκετά τοπικάπροϊόντα

" η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για

μεταποιημένα προϊόντα ποιότητας του αγροδιατροφικού τομέα και για προϊόντα

παραδοσιακής βιοτεχνίας - χειροτεχνίας

./ η σύγχρονητεχνολογίαπληροφορίαςκαι επικοινωνιώνπροσφέρειδυνατότητεςκαι

ευκαιρείεςγια την προβολή - προώθηση των προϊόντων αυτών σε ευρύτερες ελληνικές

αλλά και διεθνείς αγορές

./ για τον δευτερογενήτομέα υπάρχουνεδυνατότητεςοικονομικήςανάπτυξηςμέσω της

βελτίωσηςτης ανταγωνιστικότητας,της αύξησηςτου μεριδίου της εγχώριαςαγοράς εκτός

των ορίων του Νομού και της προσέλκυσηςνέων επιχειρήσεωνστην περιοχή

./ στον τομέα της ενέργειαςη ευρύτερη Περιφέρειαμε τους υδροηλεκτρικούςσταθμούςπου

λειτουργούνεκαι κατασκευάζονταιεξελίσσεταισε κέντρουπερτοπικήςσημασίας.

Παράλληλαη παροχή φυσικού αερίου από την Ιταλία θα αποτελέσειδεύτερη ενα'λ/ι:ι.κτική

πηγή ενέργειαςγια τη βιομηχανία.

Σημαντικόθετικό στοιχείογια την ανάπτυξη του τομέα του Νομού αποτελείη δημιουργίακαι

λειτουργίατου ΒΙΟΠΑΘΕπου βρίσκεται στα πρώιμα στάδια λειτουργίαςτου. Είναι χωροθετημένο

στην εδαφικήπεριφέρειατων δημοτικώνδιαμερισμάτωνΓρίκας και Ψάκκας,σε απόσταση25 kιn

από το λιμένα της Ηγουμενίτσας (εντός της Εγνατίας οδού) και σε ελάχιστη απόσταση από τον
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κόμβο του Νεοχωρίου, όπου μελετάται η εγκατάσταση εμπορευματικού κέντρου, με είσοδο και

έξοδο προς την Εγνατία οδό, τόσο προς την κατεύθυνση της Ηγουμενίτσας, όσο και προς τα

ΙωάWΙνα . Στην ευρύτερη Περιφέρεια λειτουργούνε επίσης ήδη η ΒΙΠΕ lωαννίνων και η ΒΙΠΕ

Πρέβεζας.

Ο δευτερογενής τομέας είναι ο δεύτερος σε μέγεθος παραγωγικός τομέας του Νομού (με σημαντική

διαφορά από τον Τριτογενή), σημειώνοντας μείωση στο διάστημα 1991-2001 στην συμμετοχή του

στο ΑΕΠ του Νομού. Ειδικότερα:

,/ Ο δευτερογενήςτομέας συμμετέχει για το έτος 2001 με ποσοστό 26,76% στο συνολικό

Ακαθάριστο Προϊόν του Νομού, όπως εξάλλου ισχύει και για τη συμμετοχή του

δευτερογενούς τομέα σε περιφερειακό επίπεδο. Η συμμετοχή του τομέα στο συνολικό

προϊόν κατά το διάστημα 1991-2001 παρουσιάζει μείωση, όπως προαναφέρθηκε. Την ίδια

ανάλογη φθίνουσα πορεία εμφανίζει τόσο στη χώρα, στην Περιφέρεια και τους υπόλοιπους

νομούς αυτή, πλην όμως των Ιωαwίνων, όπου εμφανίζει μικρή αύξηση.

,/ Η συμμετοχή του Νομού Θεσπρωτίαςστον δευτερογενή τομέα της χώρας αυξάνεται κατά

την περίοδο Ι 99 Ι -200 Ι .

,/ Πιο μαΚΡΟχΡόνια,την περίοδο 1981-2001, το μέγεθος του τομέα σε ότι αφορά την

συμμετοχή του στο ΑΕΠ παρακολουθεί αλλά με ηmότερους ρυθμούς την πτωτική πορεία

του τομέα για το σύνολο της χώρας και για το σύνολο της Περιφέρειας.

,/ Ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στη συνολική

απασχόλησητου δευτερογενούςτομέα της χώρας σε σχέση με τους υπόλοιπουςνομούς της

Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ παράλληλα τη δεκαετία 1991 - 2001 εμφανίζει τη μεγαλύτερη

μείωση στην απασχόληση τοο δευτεΡσΥενούς τομέα μετά το Νομό Πρέβεζας.

,/ Όσον αφορά τη συμμετοχή των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνολική τομεακή

απασχόληση του δευτερογενούς τομέα της, θα λέγαμε πως ο Νομός Θεσπρωτίας έχει τη

μικρότερη συμμετοχή και στις τρεις χρονικές περιόδους μελέτης. Ωστόσο, την εικοσαετία

Ι 98 Ι - 200 Ι εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση αοτής της συμμετοχής.

Οι εξελίξεις στη συμμετοχή του τομέα στο προϊόν και στην απασχόληση, για την περίοδο 1991·

2001, αποδεικνύουν την αποδυνάμωση του τομέα του Νομού συγκριτικά με αυτόν της

Περιφέρειας. Επίσης, η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης του δευτερσyΕVΉ τομέα στο Νομό (

13%), σε σχέση με την Περιφέρεια (-9%), με παράλληλη μείωση της συμμετοχής του στο ΑΕΠ

δείχνει μειωμένη αποδοτικότητα Ι παραγωγικότητα των υπαρχουσών επιχειρήσεων.
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Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 5.1, ο οποίος παρέχει στοιχεία από το Μητρώο Εmχειρήσεων της

ΕΣΥΕ, το 2002 στο Νομό Θεπρωτίαςδραστηριοποιούντανσυνoλιιcά 4.081 εmχεφήσεις (14,8% του

αντίστοιχου συνόλου της Περιφέρειας και 0,5% της χώρας). Ο συνoλιιcός παραγόμενος τζίρος των

εmχεφήσεων του Νομού ανερχόταν στα 366,19 ειcατoμμύρια € (0,2% του αντίστοιχου τζίρου στο

σύνολοτης χώρας και 11,4% της Περιφέρειας).

Πίνακας 5.1: ΔΕVτερoΎενήςτομέας στη χώρα. την Περιφέρεια Ηπείρου και τους νομούςαστής (2002)
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ΠηΥή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2002, Ιδία Επεξεργασία

Τα χαρακτηριστικά αυτά κατέτασσαν το Νομό Θεσπρωτίας στην 47
η
θέση ως προς το πλήθος των

επιχειρήσεών και στην Ι ση θέση ως προς το μέγεθος του τζίρου τους.
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Από τις 4.081 επιχειρήσεις του Νομού, το 29,1% δραστηριοποιείται στον δευτερογενή τομέα

(έναντι 22,5% που είναι το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό). Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούνε το

17,17% των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, δηλαδή το 20 μεγαλύτερο ποσοστό μετά το νομό

Ιωαννίνων. Ο τζίρος των επιχειρήσεων αυτών είναι 48,07 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 12,1% του

τζίρου των συνολικών επιχειρήσεων του Νομού και το 6,6% του συνολικού τζίρου του συνόλου

των επιχειρήσεων της Περιφέρειας (300; σε κατάταξη μετά τους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας).Το

σύνολο των απασχολούμενων του δευτερογενούς τομέα είναι 3.071 άτομα, δηλαδή οι επιχειρήσεις

του δευτερογενούς τομέα του Νομού απασχολούνε τα λιγότερα άτομα σε σχέση με τους

υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας.

Οι κυριότερες συνιστώσες του δευτερογενούς τομέα, όσον αφορά στην κλαδική του διάρθρωση

είναι η μεταποίηση, οι κατασκευές, η ενέργεια και τα ορυχεία. Οι Πίνακες 5.2 και 5.3 καθώς και τα

διαγράμματα 5.1 και 5.2 παρουσιάζουν την εξέλιξη της συμμετοχής του κάθε κλάδου του

δευτερογενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ του Νομού και της Περιφέρειας αντίστοιχα.

Πίνακας 5.2: Συμμετοχή του κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ του Νομού

Θεσπρωτίας (2000-2004)
........iiiiιiιιι=--

2000 0,55 1,93 20,16 22,65

2001 0,72 Ll,69 22,76 25,18

2002 0,48 1,69 15,21 17,39

2003 l Ι 0,45-=-:.-=.J 1,83 12,81 Ι 15,1 Ο

2004 0,41 1,87 12,47 14,76

Πηγή: Allmedia, 2004
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Διάγραμμα 5.1: Εξέλιξη της συμμετοχής του κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο συνολικό

προίόν του Νομού Θεσπρωτίας (2000-2004)
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ΠηΥή: Allmedίa, 2004. Ιδία Eπεξερ-yασiα

Πίνακας 5.3: Συμμετοχή του κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ της

Περιφέρειας Ηπείρου (2000-2004)
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Πηγή: Allmedia, 2004
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Διάγραμμα 5.2: Εξέλιξη της συμμετοχής ταυ κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο συνολικό

προiOν της Περιφέρειας Hrσ:ίρoυ (2000-2004

Ο
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-+-Ορυχε:ια·Λατομεία
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-.- Ενέργεια

- KcrτασKε:υΙς

ΠηΥή: AlImedia, 2004. Ιδία Επεξεργασία

5

Ο

2000 ~OOl .iOQ2 2003 2004

Στους παρακάτω Πίνακες 5.4 και 5.5 καθώς και στα αντίστοιχα διαγράμματα φαίνεται η εξέλιξη

τ/ς συμμετοχής του κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ του δευτερογενή τομέα του

Νομού και στο ΑΕΠ του δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας, αντίστοιχα.

Πίνακας 5.4: Συμμετοχή του κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ του δευτερογενή τομέα

του Νομού Θεσπρωτίας (2000-2004)

Κατασκευές

2000 2,44 8,54 89,02 100

2001 2,88 .-.J 6,73 _1°,38 100--
2002 2,78 9,72 87,50 100

2003 3,03 12,12 84,85 100

2004 2,82 12,68 84,51 100

Πηγή: Allmedia, 2004. Ιδία Επεξεργασία
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Διάγραμμα 5.3: Εξέλιξη της συμμετοχής του κiJ.θε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ του

δευτερογενή τομέα του Νομού Θεσπρωτίας (2000-2004)
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Πηγή: ΑΙΙmedίa,2004, Ιδία Επεξεργασία

Πίνακας 5.5: Συμμετοχή του κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ του δευτερογενή τομέα

της 'Περιφέρειας Ηπείρου (2000-2004)

2000 0,45 29,93 8,72 60,91

2001 0,50 29,83 8,43 61,24 100

2002 0,50 32,01 9,43 58,06 100

2oo3J 0,51 31,18 10,04 58,28 100

2004 0,36 24,33 8,11 67,20 100

Πηγή: AIImedia, 2004, Ιδlα Επεξεργασία
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Διάγραμμα 5.4: Εξέλιξη της συμμετοχής του κάθε κλάδου του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ του

δευτερογενή τομέα της ΠεριφέρειαςΗπείρου (2000-2004)
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Πηγή: Allmedia, 2004, Ιδlα ΕπεξεΡΥασ(α
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Από τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα μοντέλα συμμετοχής των

διαφόρωνκλάδωντου δευτερογενήτομέα στο συνολικόΑΕΠ και στο ΑΕΠ του δευτερογενήτομέα

της κάθε γεωγραφικής ενότητας είναι διαφορετικά για το Νομό Θεσπρωτίας και την Περιφέρεια

Ηπείρου. Πέραν της απουσίας των ορυχείων - λατομείων στο Νομό, παρατηρούμε ότι ο

δευτερογενής του τομέας είναι εντάσεως κατασκευών και στη συνέχεια σε ένα δεύτερο βαθμό

ενέργειας χωρίς κάποια σημαντική μεταποιηnκή δραστηριότητα. Η Περιφέρεια από την άλλη

χαραΙCΤΗρίζεται από ένα δυναμικό κατασκευαστικό τομέα και έναν επίσης δυναμικό μεταποιητικό,

ενώ ακολουθεί ο τομέας της ενέργειας και τέλος των ορυχείων - λατομείων.

5.2 Κατασκευές

Σε κλαδικό επίπεδο, περισσότερο δυναμικός κατά την τελευταία πενταετία (σε σχέση με τους

υπόλοιπους κλάδους του Τομέα) εμφανίζεται ο κλάδος των KατασΙCΕUών. παρόλλο που η

συμμετοχή του κλάδου στο προϊόν του δευτερογενούς τομέα για την περίοδο 2000-2α>4 μειώνεται
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από 89% το 2000 σε 84,5% το 2004 (Πίνακας 5.4). Η συμμετοχή του κλάδου στο προϊόν του

δευτερογενούς τομέα του Νομού για την περίοδο 1995-2004 αυξάνεται από 3,9% σε 11,25%.

Επίσης ο κλάδος των κατασκευών εμφανίζει την ίδια περίοδο αύξηση στην συμμετοχή στο

συνολικό προϊόν του δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας (από 9,52% το 1995 σε 11,53% το

2005) αλλά και της χώρας (από 0.]7% το ]995 οε 0.4] % το 2005).

Όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής του κλάδου των καταmcεuών στο συνολικό προϊόν σε σχέση

με την Περιφέρεια παρατηρούμε όn την περίοδο] 995 - 2004 η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη στην

Περιφέρεια. Η διαφορά αυτή όμως μειώνεται διαχρονικά με αποτέλεσμα το 2004 η συμμετοχή του

κλάδου να είναι μεγαλύτερη στο συνολικό προϊόν του Νομού ένανη της Περιφέρειας, ενώ το 2005

η διαφορά είναι ελάχιστη.

Πίνακας 5.6: Εξέλιξη της συμμετοχής του κλάδου των κατασκευών στο συνολικό προϊόν του Νομού.

Θεσπρωτίας και της ΠεριφέρειαςΗπείρου (1995-2004)

• :Ετος
• ι. •., . .. Νομός Θεσπρωτίας

1995

1996
ΙΙ-~]997

]998

Γ-~1999

2000

200]

9.52 11.-__3:;".9 _

:F=_~9;.3;8~--"=4!::=-_-:4.0.c="5--=;ι
]2.23 6.77;..._....,..

12,27 7,29

10,77 7.02

24,25 20.16

24,93 22.76

2002
ιι-- 2~00""3-.....--

2004

ΠηΥή: Allmedia, 2004, Ιδία Επεξεργασία

18,81 ]5.2]

15,77 12.81

] ],2] 12.47

Διαπιστώνεται γενικά όη ο κλάδος των κατασκευών στο Νομό έχει ενδυναμώσει τη θέση του

συγκριτικά με την Περιφέρεια, παρά τη μικρή απώλεια συμμετοχής στο συνολικό προϊόν του

δευτερογενούς τομέα τα τελευταία χρόνια. Η συγκριτική αυτή εικόνα ανάμεσα στο Νομό

Θεσπρωτίας και την Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζεται στο διάγραμα 5.5 που αKOλouθεί.

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανώ υ ης του Νομού Θεσπρωτίαι;» οελ. 162



Βενέτη, Αθανάσιο,

«Β' ΜΕΡΟΣ 11 Κεφάλαιο 5: Ανάλυση των χαρακτηριστικών

του δευτερογενή τομέα»

Διάγραμμα 5.5: Εξέλιξη της συμμετοχής του κλάδου των κατασκευών στο συνολικο προϊόν Νομού

Θεσπρωτίας και της ΠεριΙΡέρειας Hπείρo:;;υ;.,.!,;(2;.;0;;;0.;.0.;-2;.;0;;;0.;4)~ _
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Πηγή: A11media, 2004, Ιδία Επεξεργασία

Στον κλάδο των κατασκευών του Νομού αριθμούνται, το έτος 2002, 836 επιχειρήσεις (που

αποτελούν το 20,4% του συνόλου των επιχειρήσεων του Νομού (οι αντίστοιχες της χώρας

αποτελούνε το 8,7% του συνόλου των επιχειρήσεών της) με συνολικό τζίρο 22,97 εκ. ευρώ.

5.3 Μεταποίηση

Με κριτήριο την συμμετοχή των κλάδων στο προϊόν του δευτερογενούς τομέα, ελάχιστα δυναμικός

εμφανίζεται για το Νομό ο κλάδος της μεταποίησης. Θετικό πλέον στοιχείο αποτελεί η λειτουργία

το Νομό Θεσπρωτίας του ΒΙΟΠΑΘΕ, το οποίο θα αποτελέσει χώρο οργανωμένης χωροθέτησης και

εΥκατάστασης επιχειρήσεων του Νομού χαμηλής ή μέσης όχλησης.

Στον Πίνακα 5.7 διαπιστώνεται ότι τη δεκαετία 1995 - 2005 ο κλάδος της μεταποίησης στο Νομό,

είναι ως προς τη συμμετοχή του στο συνολικό προϊόν (με εξαίρεση το Ι 995 και το 1996) πολύ

δυσμενής σε σχέση με την Περιφέρεια. Την περίοδο 2000 - 2004 η θέση αυτή επιδεινώνεται

ακόμη περισσότερο. Η πολύ αρνητική αυτή εικόνα που εμφανίζει ο Νομός γίνεται πιο εύκολα

αντιληπτή μέσω του διαγράμματος 5.6.

Πίνακας 5.7: Εξέλιξη της συμμετοχής του κλάδου της μεταποίησης στο συνολικο προϊόν του Νι

Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας Ηπείρου (1995-2005)
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~ 1995 47,58 11 64,52
~

1996 ι 47,79 L 64,71

1997 43,17 4,35

1998 44,03 3,7

1999 42,35 6,9

2000 34,24 L 2,44

2001 35,72 2,88

Ί[
-

2002 38,15 2,78

2003 38,68 3,03

2004 31,15 2,82

2005 36,92 3,17

ΒενέτlΙζ Αο,

Πηγή: Allmedia, 2004, Ιδία Eπεξεργασiα

Διάγραμμα 5.6: Εξέλιξη της συμμετοχής του κλάδου της μεταποίησης στο συνολικό προϊόν του

Νομού Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας Ηπείρου (1995-2005)
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-Πηγη. Allmedta, 2004, Ιδtα Επεξεργασία

Η συμμετοχή του κλάδου στο προϊόν του δευτερογενούς τομέα του Νομού φθάνει το 2,8% για το

2004, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 2000 που αντιστοιχούσε στο 2,4% (Πίνακας 5-4). Με

βάση το παρακάτω διάγραμμα 5.7 διαπιστώνεται ότι ο κλάδος της μεταποίησης στο Νομό υστερεί

κατά πολύ σε σχέση με την Περιφέρεια για την περίοδο 2000-2004, κυρίως ως προς τη συμμετοχή

του στο συνολικό προϊόν, παρά την ελαφριά αύξηση της συμμετοχής στο Νομό και την αντίστοιχη

μείωση στην Περιφέρεια,
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Διάγραμμα 5.7: Εξέλιξη της συμμετοχής του κλάδου της μεταποίησης στο συνολικο προϊόν του

Νομού Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας Ηπείρου (2000-2004)
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Πηγή: Allmedia, 2004, Ιδία Επεξεργασία

5.4 Ενέργεια

Η συμμετοχή στο προϊόν του δευτερογενούς τoμtα για την περίοδο 2000-2004 όπως βλέπουμε

στους Πίνακες 5.4 και 5.5 ιcuμαίνεται σταθερά από 8,5% το 2000 σε 12,6% το 2004 για το Νομό,

ενώ για την Περιφέρεια μειώνεται από 8,7% σε 8,1% (εφόσον βέβαια ανα χρόνο έχει παρουσιάσει

αυξομειώσεις). Η εικόνα της απασχόλησης του Νομού είναι αντιπροσωπευτική της κατάστασης

στην Περιφέρεια, η οποία δεν διαφέρει κατά πολύ, καθώς η απασχόληση διαχρονικά αυξάνεται,

κινείται όμως και πάλι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 0,85% επί της συνολικής

απασχόλησης. Επιπλέον στοιχεία σε σχέση με την ενέργεια υπάρχουνε και στο «Κεφάλαιο 11.2 

Υποδομές ενέργειας>~.

Η συμμετοχή στο προϊόν του δευτερογενούς τομέα για την δεκαετία 1995-2005 παρουσιάζει

διαιcuμάνσεις τόσο για το Νομό όσο και για την Περιφέρεια Ηπείρου (Πίνακας 5.8, διάγραμμα 5.8).

Τις χρονιές 1997, 1998 και 1999 η συμμετοχή του κλάδου της ενέργειας στο συνολικό προϊόν του

Νομού εμφανίζει τις μέγιστες τιμές της, οι οποίες ιcuμαίνoνται στο 21 % και ξεπερνούν κατά πολύ

τις αντίστοιχες τιμές της Περιφέρειας, οι οποίες ιcuμένoνται στο 12%. Στη συνέχεια και μέχρι και

το 2001 όπου η κατάσταση ισορροπεί ο Νομός εμφανίζει μικρότερο ποσοστό συμμετοχής σε σχέση
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με την Περιφέρεια, αλλά από το 2002 και μετά βρίσκεταιξανα μπροστά με ποσοστά που κινούνται

κοντά στο 12%.

Πίνακας 5.8: Εξέλιξη της συμμετοχής του κλάδου της ενέργειας στο συνολικό προϊόν του Νομού

Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας Ηπείρου (1995-2004)
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1999

2000
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2002

2003
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2005

Πηγή: Allmedia, 2004, Ιδία Επεξεργασία
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14,72 8,82
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8,54 6,73

8,61 9,72
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8,63 12,68

9,34 14,29

Διάγραμμα 5.8: Εξέλιξη της συμμετοχής του κλάδου της ενέργειας στο συνολικό προϊόν του Νομού

Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας Ηπείρου (1995-2004)
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Πηγή: Allmedia. 2004. Ιδία Επεξεργασία
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5.5 Ορυχεία - λατομεία

Ο κλάδος των ορυχείων - λατομείων, ο οποίος στο Νομό Θεσπρωτίας εκπροσωπείται από τα

λατομεία χωματουργικών υλικών, έχει μηδαμινή συμμετοχή στο προϊόν του δευτερογενούς τομέα,

για την περίοδο 2000-2004, σημειώνοντας την χαμηλότερη συμμετοχή από τους κλάδους του

τομέα. Η χαμηλή συμμετοχή του κλάδου των ορυχείων ακολουθείται και σε περιφερειακό επίπεδο.

Για την ίδια περίοδο, τα ορυχεία συμμετέχουν κατά 0,46% στη διαμόρφωση του προϊόντος του

δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας.

Η απασχόληση στον κλάδο των ορυχείων - λατομείων στο Νομό είναι της τάξης του 0,27% ή 22

απασχολούμενοι. Ενώ στην περιφέρεια η απασχόληση στον εν λόγω κλάδο μειώνεται διαχρονικά

στο επίπεδο της Περιφέρειας με μείωση της τάξης του 0,13% κατά την περίοδο 1995-2005.

Πίνακας 5.9: Eξtλιξη της συμμετοχής του κλάδου των ορυχείων - λατομείων στο συνολικΟ προϊόν

του Νομού Θεσπρωτίας και της Περιφερειας Ηπείρου (/995-2004)

1995_......._~ 2!i',8;;;,2 .-.ιιr ....J
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....-1~997 0,62

1998 0,53

1999 0,71

2000 0,55

2001 0,59

2002 0,77

2003 0,43

2004 l r 0,78

Πηγή: Allmedia, 2004, Ιδία Επεξεργασία

[

ΊΓ--

5,6 Το επε\'δυτικό προφίλ της βιομηχανίας

Ο Πίνακας 5.1Ο παρουσιάζει στοιχεία του αριθμού των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων του τομέα της

βιομηχανίας και του επενδυόμενου κεφαλαίου, στο Νομό Θεσπρωτίας για την περίοδο 2000-2004,

σε σχέση με το σύνολο της Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Πίνακας 5.6 παρουσιάζει τις

ποσοστιαίες αναλογίες ανά έτος τόσο στον αριθμό των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου τομέα,
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όσο και στο επενδ\)όμενο κεφάλαιο το\) Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρο\)

και την Ελλάδα.

Σχετικά με τον αριθμό των νεοϊδρ\)όμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, φαίνεται να \)πάρχει μια

συνεχής μείωση από το 2001 και μετά, πο\) συνολικά ανέρχεται στο -23%. Παρόμοια πορεία

ακολο\)θεί και το επενδυόμενο κεφάλαιο στις εmχειρήσεις το\) τομέα της βιομηχανίας της χώρας,

πο\) έχει μειωθεί κατά 69,5% κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Στο Νομό Θεσπρωτίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο ιδρύθηκαν 12 νέες εmχειρήσεις στον τομέα

της βιομηχανίας, εκ των οποίων οι περισσότερες δημιο\)ργήθηκαν το 2001 (το σύνολο 5). Η

Περιφέρεια Ηπείρο\) παρο\)σιάζει διάφορες α\)ξομειώσεις στον αριθμό των νέων επιχειρήσεων

κατά την περίοδο 2000-2004, έχοντας ιδρ\)θεί συνολικά 85 επιχειρήσεις. Το επενδ\)όμενο κεφάλαιο

στο Νομό παρο\)σιάζει τη μέγιστη τιμή το\) το 2001 οπότε και δημιουργήθηκαν 5 νέες επιχειρήσεις,

ενώ στην Περιφέρεια το 2002 με 24 νέες εmχειρήσεις.

Στον Πίνακα 5.11 παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων στο Νομό σε σχέση με τη

χώρα κυμαίνεται μέχρι 1%, έχοντας ως μέγιστη τιμή 0,7% το 2001. Το ποσοστό του επενδ\)όμενο\)

κεφαλαίο\) στο Νομό σε σχέση με τη χώρα κυμένεται σε λίγο \)ψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας μέχρι

και το 3,2%. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Νομός α\)ξάνει την

συμμετοχή του στα ποσοστά των νέων επενδύσεων στη βιομηχανία της χώρας, κάτι πο\) αποτελεί

θετική εξέλιξη για τον δε\)τερογενή τομέα το\) Νομού.

Σε σχέση με την Περιφέρεια, ο Νομός Θεσπρωτίας φτάνει το 25% το\) συνόλο\) των νέων

επιχειρήσεων το 2001 και το 45,5% το\) συνόλο\) το\) επενδ\)όμενο\) κεφαλαίο\) α\)τής τον ίδιο

χρόνο, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική που διαφαίνεται να αποκτά ο Νομός Θεσπρωτίας

στον τομέα α\)τόν. Σημαντικό παράγοντα της εξέλιξης α\)τής φαίνεται να παίζει η δημιο\)ργία το\)

ΒΙΟΠΛΘΕ Θεσπρωτίας.

Πίνακας 5.10: Αριθμός νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων στον τομέα της βιομηχανίας κω επενδυόμενο

κεφάλαιο για το Νομό Θεσπρωτίας. την Περιφέρεια Ηπείρου και την Ελλάδα (2000-2004)
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ΠIvαKaς 5.11: Αναλογίες αριθμού νεoϊδρυόμεvων επιχειρήσεων στον τομέα της βιομηχανίας και

επενδυΏκού κεφαλαίου του Νομού θεσπραniας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου και την EJ1Ma

(2000-2004)

ΕΠε\'δυόμαο

Κεφάλαιο (Ε) %
ε.,ενδllόμενo

Κεφάλαιο (Ε) σσ

0,52

0,46 0,22 23,08 30,89

2001 0,71 0,94 25,00 45,52

2002 2,19 12,50 6,15

3,26 0,00 0,00

2,58 7,14 5,44

Πηγή: JCAP (2000-2004), Ιδία Επεξεργασία

Διάγραμμα 5.9: Ποσοστό %αριθμού νεοϊδρυόμενων επιχεφήσεων στον τομέα της βιομηχανίας και

επενδυτικού κεφαλαίου του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Ελλάδα (2000-2004)

w '.'.
•

2,5

2

>,5
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C n ... c.Ρησc....,""'Κο

--..-. ι::: ..... νδ ό ..... ν'"
Κι: ..ι.·(.λ ι ..· 10( t·

Πηγή: ICAP (2000-2004), Ιδία Επεξεργασία

Στον Πίνακα 44 του Παραρτήματος παρουmάζονται οι νέες επιχεφήσεις (μορφής Α.Ε & ΕΠΕ.)

στον τομέα της βιομηχανίας ανά νομό της Περιφέρειας Ηπείρου και για την περίοδο 2000 - 2004,

Όπως βλtπoυμε όλα τα έτη δημιουργήθηκαν νέες επιχεφήσεις. την περίοδο όμως 2002 - 2004 ο
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αριθμός των νέων επιχειρήσεων μειώθηκε σημαντικά όπως επίσης και το αρχικό τους κεφάλαιο,

κάτι που συνάδει με την ευρύτερη κατάσταση της βιομηχανίας στη χώρα.

Ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει την τετραετία 2000 - 2004 μείωση και στο αρχικό κεφάλαιο, κάτι

που ισχύει για όλους τους νομούς (πλην τον Ιωαwίνων) το 2004.

5.7 Αξωλόγηση - Συμπεράσματα

Παρακάτω περιγράφονται τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός στη βιομηχανία:

./ Τα προβλήματα των επικοινωνιακών δικτύων του Νομού (ευρυζωνικά δίκτυα,

σιδηροδρομικό δίκτυο, κόστος προσέγγισης και απόσταση με αεροδρόμια Κέρκυρας,

Ιωαννίνων κλπ.) δημιουργούν προβλήματα ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που

παράγονταιστον Νομό, παρά τα σημαντικάέργα που έχουν γίνει.

./ Μη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και η καθυστέρηση στην

εισαγωγήνέων συστημάτωνπληροφορικήςκαι νέων τεχνολογιώνκαθιστά τα προϊόντα μη

ανταγωνιστικά ως προς το κόστος παραγωγής και ως προς την ποιότητα, με φυσικό

επακόλουθοτον περιορισμότης βιωσιμότηταςτων επιχειρήσεων.

01' Έλλειψη μέχρι πρόσφατα οργανωμένης ΒΕΠΕ στο νομό .

./ Τα αναπτυξιακά προγράμματα έως τώρα αφορούσαν κυρίως μικρές, μεσαίες και μεγάλες

επιχειρήσεις. Μόνον το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν προγράμματα (π.χ. Μέτρο

2.7,2.5.1 του Υπουργείου Ανάπτυξης) που αφορούσαν και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με

αποτέλεσμα πολλές από αυτές να μη μπορούν να καρπωθούν τα ωφελήματα και να

δημιουργήσουννέες επενδύσειςή να εκσυγχρονιστούν.

./ Η σύνδεση του δευτερογενούςτομέα με την πρωτογενήπαραγωγή είναι πολύ μικρή και σε

περιπτώσεις πολλών προϊόντων δεν υπάρχει καθόλου. Αντίθετα, έντονες είναι οι

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, πράγμα το οποίο έχει

ιδιαίτερη σημασίαγια τον οικονομικόκαι κοινωνικό ιστό του νομού.

./ Η σύνδεση των επιχειρήσεων με τον ακαδημαϊκό χώρο είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη, με

αποτέλεσμα να μην δοκιμάζονται και να μην αξιοποιούνται νέες τεχνολογίες και

παραγωγικές μέθοδοι. Επίσης, καθώς οι νέοι απόφοιτοι λόγω της έλλειψης ευκαιριών

αναζητούν εργασία σε μεγάλα αστικά κέντρα ειcτός του νομού υπάρχει σημαντικήδιαρροή

εξειδίκευσηςκαι τεχνογνωσίας.
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./ Δεν υπάρχουν ερευνητικά κίνητρα για την διασύνδεση έρευνας και παραγωγής που

αποτελείπλέον και Ευρωπαϊκήοδηγία για την επόμενηπρογραμματικήπερίοδο.

./ Η ύπαρξη γραφειοκρατίας η οποία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην δυνατότητα

ανάπruξηςτων εmχεφήσεων.

Από την κλαδική ανάλυσηγια το δευτερογενήτομέα, προκύπτει ότι οι κλάδοι της μεταποίησηςκαι

των κατασκευών προσδιορίζουν σχεδόν απόλυτα τη διάρθρωση του τομέα, καθώς οι δύο αυτές

δραστηριότητες συμμετέχουν αθροιστικά κατά 93% στο ακαθάριστο προϊόν του Δευτερογενούς

τομέα για το έτος 2004. Η συμμετοχή των δύο κλάδων στην απασχόληση του τομέα κυμαίνεται από

94,4% το 1991 σε 94,6% το 2001.

Η ανάλυση αυ1ή αποδεικνύει την ιδιαίτερη βαρύτητα και κρισιμότητα της εξέλιξης αυτών των δύο

δραστηριοτήτων για τον δευτερογενή τομέα του νομού και για το σύνολο του

κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής. Με δεδομένη δε την τάση ανάκαμψης που εμφανίζει η

μεταποίηση την τελευταία δεκαετία, οι προοπτικές θετικής εξέλιξής της είναι σημαντικές, ιδιαίτερα

στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, των μεταλλικών κατασκευών, της κατεργασίας μαρμάρου

και στον κλάδο των παραδοσιακών επίπλων.

Η έναρξη επίσης της υλοποίησης του Δ' ΚΠΣ στην Ελλάδα, δημιουργεί θετικές προοπτικές

ανάπruξης και του κλάδου των κατασκευών, της άλλης σημαντικής συνιστώσας του δευτερογενούς

τομέα στο Νομό.

Μία άλλη σημαντική δραστηριότητα του δευτερογενούς τομέα στο Νομό είναι τα λατομεία

μαρμάρου τα οποία ενώ φαίνεται ότι διέρχονται σχετική κάμψη, είναι γεγονός ότι ο σ1Υγκεκριμένος

πλουτοπαραγωγικός πόρος έχει σημανnκές προοπnκές ανάπτυξης, με παράλληλη ενδυνάμωση των

επιχεφήσεων κατεργασίας του ορυκτού πλούτου.

Ο Πίνακας 5.12 που ακολουθεί δημιουργήθηκε με βάση την παραπάνω ανάλυση και παρουσιάζει

τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις ευκαφίες και τις απειλές για τον δευτερογενή τομέα του

Νομού Θεσπρωτίας.

Πίνακας 5.12: Swot Ana/ysis Νομού Θεσπρωτίας (δευτερογενής τομέας)

- - -

~l~
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.:. Λύξηση τα τελευταία χρόνια. της

συμμετοχής του δεuτερooyενή τομέα του

Νομού Θεσπρωτίας στον αντίστοιχο της

χώρα<;

.:. ΜεΥαλύτερο ποσοστό επιχεψήσεων

δευτερογενούς τομέα σε σχέση με τη χώρα

σλλfJ. και την Περιφέρεια

.:.. Δυναμικός κατασκευαστικός κλάδος. ο

οποίος εμφανίζει παράλληλα αύξηση στο

συνολικό προϊόν του δευτερσΥενούς τομέα

της Περιφέρειας και έχει ενδυναμιΟΟει τ/

θέση του σε σχέση με αυτή

..:. Ενθαρρυντικήεικόναως προςτον κλάδο

της ενέρΥειας,η οποία ξεπερνάεισε

δυναμιιcότηταως προς τη συμμετοχήτ/ς

στο συνoλιιcόπροϊόν του τομέα την

Περιφέρεια

..:. Η δημιουργία και λειτουργία του

ΒΙΟΠΑΘΕ

.:. Αύξηση τα τελευταία χρόνια του ποσοστού

των νέων επενδύσεων στο κλάδο της

βιομηχανίας αλλά και του αριθμού των

νέων επιχεψήσεων σε σχέση με την

Περιφέρεια

.:. Έναρξη ανάκαμψης του δευτερογενούς

τομέα κατά την τελευταία πενταετία και

αύξηση των επενδύσεων στον τομέα

.:. Ύπαρξη ικανής αγροτικής παραγωΥής με

ανάγκες μεταποιητικής διαδικασίας

(μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών

προϊόντων)

.:. Υφιστάμενο εξειδικευμένο στη

μεταποιητική δραστηριότητα εργατικό

δυναμικό

..:. Ύπαρξη το τελευταίοχρονucό διάστημα

ΠρσΥραμμάτων που αφojX)ύνκαι πολύ

μικρές επιχεψήσεις,με αποτέλεσμαπολλές

από αυτές να μπορούννα καρπωθούντα

ωφελήματακαι να δημιουργήσουννέες

επενδύσειςή να εκσυγχρονιστούν

.:. Υψηλές επιδοτήσειςτου εθνικού

αναπτυξιακού καθεστώτος

.:. Η ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ

Ηπείρου) με σημαΥΠκή δραστηριότητα σε

θέματα έρευνας και τεχνολογίας

+:ο Η ύπαρξη του λιμένα Ηγουμενίτσας και τ/ς

Eyνατiας οδού

.:. Χαρισματικό φυσικό περιβάλλον

A~υσία 't01n!Cής .ολιπll."ής φoσΈΛΙCUΣΗς εu:νδύσεων

.:. Xαμηλή.aρoooίατου to.-uroiJ κεφαλαίου

.:. Aνinα:ιριcrες τοπικές 1Wλιτucές ε:vi<Jxuσης εm:νδύσεων

ό Ουδέτερες έως εχθρικές οι σχέσεις των οΡΥανισμών

αυτοδιοίκησης με τ/ν βιομηχανία

.:. Το εμπορικό λψάνι δεν είναι ανταγωνιστικό

.:. Avtiληψη υποδομών της ΠΡο'ιΎούμενης 4Ονταετίας

.:. Οι υκεργoλaβucές σχέσεις συνεργασίας είναι

ευκαφιακές και όχι μόνιμες

.:. Έλλειψη κρότuxων ιcένtρων ειorαiδεuσης otα τεχνικά

σαryyέλματα

.:. Μη ελxuστucό φ0ρ01.οΥικό σύστημα

.:. Πoλuνoμία και γρα.φειοιφατία

~ Ayιcuλωμιiνεςερyαmακέςοχέσε"

.:. Aν6aαριcrη εξαyωγιιcή ""λιΤUCΉ

.:. Μείωση συμμετοχής του δεuτερσyενoύς τομέα στο

συνολικό προϊόν του Νομού

.:. Μείωση της απασχόλησης του δευτερογενούς τομέα

ιδιαίτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς τ/ς

Περιφέρειας Ηπείρου

.:. Ασθενής μεΤΟ1WίηΤUCΉ δραστηριότητα ως αllOtέλεσμα

της εξειδίκευσης στην εκεξερyασiα των .polόνtων

του χρωτοΥενούς τομέα. καθώς εχίσης και σε κλάδους

που κατευθύνονται σχεδόν ολοκληρωτικά ."aς nιν

τσ.ιΙCΉ ayορά .
•:. Μικρό μtyεθoς μετωwιηnxώνμονάδων με χαμηλό

επiπεδo ορΥάνωσης, ιcαθώς οι μεταooιητu<έςμονάδες

του Νομού xαρακτηρίζovrαιστην π4ιoνόtητάτους

ως αχλά βιοτεχνικά εργαστήριαοικογενειακούτύ1roυ

Ψ Τα προβλήματατων επικoτνωνιαιcώνδucτύων του

Νομού (ευΡUΖΩνιKάδίκτυα. σιδηροδρομικόδίκτυο,

κόστος ΠΡοοέπισης και απόσταση με αεροδρόμια

Κέρκυρας, Ιωαwίνων κλπ.) δημιουργούνπροβλήματα

ανταΎα/νιστuώtηταςτων προϊόντων που ωράΥονται

στον Νομό, με αποτέλεσμααυξημένο κόστος

μεταφοράς JΣρώτων υλών και εμπορευμάτων

.:.. ο εσωστρεφής προσανατολισμός των E'tl.χEφήoEων

~. Μη έμφαση στον εKσtJ'}'XρOVICJμό του τεχνολοΥικού

εξοπλισμού και καθυσtέρηση στην εισαγωγή νέων

συστημάτων xλ.ηpoφoρUCΉς και νέων τεχνολογιών,

καθιστώντας τα JψOiόντα μη αvmγωνισnκά ως JφOς

το κόστος χαραΥωΥής και ως προς την ~ιόrηtα, με

φυσικό επακόλουθο τον χεριορισμό τ/ς βιωσψότητας

των επιχεψήσεων

Ψ Απουσία μηχανισμών oυσιασηΙCΉς στήριξης των

ΜΜΕ

.:. Τα αΝΑΠΤUΞιακά πρσΥΡάμματα μi;χpι πρόσφατα

αφορούσαν κυρίως μικρές. μεσαίες και μεΥάλες

εχι.χεφήσεις

Η σύνδεση του δευτερογενούς τομέα με την

φιnσyενή .aραγωyή είναι ~λύ μικρή και σε

nρuπώo'εις .σλλιίΝ JψOϊόντων δεν υπάρχει καθόλου .
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ΒF.νi:rης Αθανάσιος

((8' ΜΕΡΟΣ/ / Κεφάλαιο 5: Ανάλυση των χαρακτηριστικών

τοl) δεl)ΤF.ΡΟΥενή rouf.a»

Aντiθετα,έντονες είναι οι αλληλεξαρτήσειςμεταξύ

δευτερογενούςιcrxι τριτογενούςτομέα, πράγμα το

οποίο έχει ιδιαίτερη σημασίαγια τον OΙKOνOμιΙCΌκαι

κοινωνικόιστό του νομού

<- Η σύνδεση των εmχεφήσ"εων με τον αιcrxδημαϋCό

χώρο είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα

να μην δοιαμάζονται ιcrxι να μην αξιοποιούνται νέες

τεxvoλoyiες και παραγωγικές μέθοδοι

<. Σημαvnκή διαρροή εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας

καθώς, λiYyω της έλλειψης ευιcrxιριών, οι νέοι

απόφοιτοι αναζητούν εΡΎασία σε μεγάλα αστικά

κέντρα εκτός του νομού

<. Δεν υπάρχουν ερευvηπκά ιάVΗτρα Υια την διασύνδεση

έρευνας και παραγωγής που αποτελεί πλέον και

ΕυjXιJπαiκή οδηΥία για την επόμενη ΠΡOΎραμματUCΉ

περίοδο

<- Η ύπαρξη Ύραφειοκρατίας η οποία αποτελεί

σημανηκό εμπόδιο στην δυνατότητα ανάπroξης των

εmχεφήσεων

.:. Η ανάδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου σε Δυτική

Πύλη της χώρας προς την Ε,Ε, και την Βαλκανική

την καθιστά σε ελκυσπκό χώρο προσέλκυσης

επενδύσεων, στον τομέα της μεταποίησης και σε

κλάδους συναφείς με τις μεταφορές

.:. Το σημαντικό μέγεθος των πόρων που θα

εισρεύσουν στην Περιφέρεια Ηπείρου και την νέα

προγραμμαηκή περίοδο

.:. Ύπαρξη θεπκών αλληλεξαρτήσεωντου
δευτερογενή τομέα με τον αναπτυσσόμενο

τουριστικό τομέα

.:. Διαμόρφωση εmθετικής πολιτικής Ύια την

προσέλκυση επενδύσεων

.:. ΔημιουΡΎία TOmKoύ Συμβουλίου

ΑνταΎωνιστικότητας

.;. ΔημιουΡΎία δομών Ύια την προώθηση της

καινοτομίας και της εmχειρηματικότητας

.:. Συνέχιση των εmχορηγήσ"εων μέσω του Δ' ΚΠΣ

.:. Σύνδεση της βιομηχανίας με τον πρωτογενή

τομέα 1ΟΟ.ι τον τουρισμό

.:. Ισχυροποίηση των σχέσεωνΈρευνας και

<. Η καθυστέρηση οριοθέτησης χρήσεων γης και ζωνών

εγκαταστάσεις περιβαλλοντικά οχλουσών βιομηχανικών και

βιοτεχνικών μονά&ον

<- Έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον

.;. Μη ελ1α/στιιώ φOΡOλoyucό σόστημα

(. Αύξηση της ιcινητικότητσςτου ισ:φσλoioυγιο εξεόρεση

νέων περισσότεροελ1cuστικώνπεριοχώνγια εΎ"ατάσταση

<. Περιορισμός των εθνικών οικονομικών ιανήτρων

<. Αδυναμία ταχείας βελτίωσης του μακροοικονομικού

περιβάλλοντος

<. Διατήρηση των ocyκ:υλώσεων στην ορ-Υάνωση της εΡΎασίας

<. Αύξηση των εισαΎΟΟΎών σε προϊόντα μέσης έντασης

εΡΎασίας

<. Είσοδος της ΒουλΎαρίας και της Ρουμανίας στην

Eυρωπαtι<ή Ένωση

οι) Διατήρηση του μη αποτελεσματικού φορολογικού

συστήματος

<. Διατήρηση της στάσης των ΟΡΎανισμών Αυτοδιοίκησης

απέναντι στην Βιομηχανία

<. Απώλεια της ευκαιρίας συνερ-Υασίας πανεmστημίoυ

β,oμηχσνiας
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Παραywyής

.:. Δημιουργία πιλοτικών εκπαιδευτικών δομών για

την παροχή τεχνικής εκπαίδευσης

.:. Δημιουργία τοπικού κεφαλαίου για την ενίσχυση

spin-offs
.:. Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου που

βρίσκεται σε εξέλιξη

.:. Μη έγκαιρη διαμόρφωση νέων χώιχον υποδοχής και

εγκατάστασηςνέων επενδυτών

•
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6.1 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά

Ο τριτογενής τομέας παραγΟΥΥής είναι πλέον τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό και περιφερειακό 

νομαρχιακό επίπεδο καθοριστικός τόσο για την οικονομική ανάπτυξη (αύξηση του ΑΕΠ) όσο και

για την απασχόληση. Η δυναμική του τομέα αυτού στο Νομό Θεσπρωτίας αποτυπώνεται στους

περισσότερους εμπειρικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του στην οικονομικοκοινωνική

ανάπτυξη του τόπου.

Στο Νομό Θεσπρωτίας ο τριτογενής τομέας κατέχει πλέον πρωταρχική θέση, τόσο με βάση τη

συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση όσο και στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της οικονομίας του

Νομού.

ο τριτογενής τομέας είναι ένας τομέας ιδιαίτερα ετερογενής και συμπεριλαμβάνει κλάδους όπως ο

τουρισμός, το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό), οι μεταφορές, η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση η

υγεία, οι χρηματοmστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι

μελετητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβούλων Κ.α..

Στο Νομό Θεσπρωτίας το 2001 ο τριτογενής τομέας παρήγαγε 275 εκ. ευρώ περίπου, καθώς

συμμετείχε κατά 62,75% στο συνολικό νομαρχιακό ΑΕΠ. Ο πρωτογενής τομέας παρήγαγε 46 εκ.

ευρώ περίπου συμμετέχοντας κατά Ι 0,46% στο νομαρχιακό ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας

παρήγαγε 117 εκ. ευρώ περίπου συμμετέχοντας κατά 26,76% στο συνολικό νομαρχιακό ΑΕΠ. Η

συμμετοχή του τριτογενή τομέα στο συνολικό προϊόν του Νομού τον κατατάσσει το 2001 30 στη

σχετική κατάταξη (με τελευταίο το νομό Άρτας) από τελευταίο το 1991. Επίσης, όσον αφορά την

«( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού ΘεσπρωτίαςJ> σελ. 175



Βr.νf.τηc AHavά.nIoc

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 6: Ανάλυση των-χαρακτηριστlκών

το/) τnlΤΟΥr.νή τομf.α,»

ΑΠΑ ο Νομός Θεσπρωτίας έχει το υψηλότερο ποσοστό στον τριτογενή τομέα (76,3%) σε σχέση

με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου, την ίδια την Περιφέρεια αλλά και τη χώρα

με ΑΠΑ 47 εκ. ευρώ. Επίσης, έρχεται 4ος στη σχετική κατάταξη στο σύνολο των νομών της

Ελλάδας. Ο Νομός Θεσπρωτίας παράγει το 200 Ι το 0,28% του τριτογενή τομέα της χώρας.

Η συμμετοχή του αντίστοιχου μεγέθους για την Περιφέρεια καταλαμβάνει το 2,25% του τριτογενή

τομέα της χώρας. Όσον αφορά την διάρθρωση της παραγωγής στο εσωτερικό της Περιφέρειας, ο

τριτογενής τομέας παράγει το 2001 το 67,14%του συνολικού της ΑΕΠ, με ετήσια παραγωγή 2.166

εκ. ευρώ. Σε σχέση με το πρότυπο της χώρας, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει σαφώς λιγότερο

ανεπτυγμένο τον τριτογενή τομέα προς όφελος κυρίως του πρωτογενή.

Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα του Νομού για το 2001 ανέρχεται σε 7.731 άτομα,

καλύπτοντας το 5],37% της συνολικής απασχόλησης, έχοντας αυξηθεί κατά 29,67% σε σχέση με

το 1991 και κατά 86,74% την εικοσαετία 1981 - 2001. Ομοίως, η απασχόληση στην Περιφέρεια

μεταβάλλεται κατά 18,36 % τη δεκαετία 199] - 2001 και κατά 71,82% την εικοσαετία 1981 - 2001.

Ο τριτογενής τομέας είναι ο μοναδικός εκ των τριών παραγωγικών τομέων που σημειώνουνε

θετικούς ρυθμούς μεταβολής στην απασχόληση τόσο σε νομαρχιακό, όσο και σε περιφερειακό

επίπεδο.

Ο τομέας το ]995 συμμετέχει κατά 52,6% στο ΑΕΠ και το 1991 κατά 41 % στην απασχόληση του

Νομού. Σε ότι αφορά την συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ την ίδια περίοδο, ο Νομός υπολείπεται

μόνο του νομού looaWivoov αλλά και του συνόλου της χώρας (6] ,7% και 6] ,2% αντίστοιχα το

1995). Σε ότι αφορά την συμμετοχή του τομέα στην απασχόληση, ο Νομός βρίσκεται στα ίδια

επίπεδα με τους νομούς Άρτας και Πρέβεζας και υπολείπεται του Νομού lcoowivoov και του

συνόλου της Χώρας (52% και 55% αντίστοιχα το 1995).

Τη δεκαετία ]98] - 2001 ο Νομός Θεσπρωτίας έρχεται τρίτος σε ποσοστό αύξησης της

απασχόλησης του τριτογενούς τομέα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας

Ηπείρου (αύξηση κατά 49,19% για το νομό Πρέβεζας, κατά 45,80% για το νομό lcoowivoov, κατα

45,17% για την περιφέρεια Ηπείρου, κατα 43,75% για τη χώρα, κατα 44,01% για το Νομό

Θεσπρωτίας και κατά 41,06 % για το νομό Άρτας).

Την επόμενη δεKαετiα 1991 - 2001 ο Νομός εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης

της τάξεως του 29,67%, ενώ ακολουθούνε ο νομός looawivoov με αύξηση της τάξεως του 22,3 ]%, η

χώρα με αύξηση της τάξεως του 22,15%, η Περιφέρεια με αύξηση της τάξεως του 18,36%, ο νομός
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Πρέβεζας με αύξηση της τάξεως του 14,16% και τέλος ο νομός Άρτας με αύξηση της τάξεως του

6,43%.

Συνολικά την εικοσαετία 198] - 200] ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία

αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, η οποία είναι της τάξεως του 86,74%. Avtίστoιχα,

ο νομός ]ωαWΊνων έχει αύξηση κατά 78,33%, η χώρα κατά 75,59%, η Περιφέρεια Ηπείρου κατά

71,82%, ο νομός Πρέβεζας κατά 70,31 % και τέλος ο νομός Άρτας κατά 50,12%.

Η τάση τριτογενοποίησης της οικονομίας, επιβεβαιώνεται τόσο στην ανάλυση των διαρθρωτικών

χαρακτηριστικών της παραγωγής όσο και στην ανάλυση της απασχόλησης, καθώς το μερίδιο του

τριτογενούς τομέα στην απασχόληση αυξάνεται από 40,36% το ]981 σε 55,03% το ]991 και σε

58,54% το 200]. Την ίδια δεκαετία, η συμμετοχήτου δευτερογενούςτομέα στην απασχόληση

περιορίστηκεαπό 30,46% το ]98] σε 25,4]% το ]99] και σε 2] ,75% το 200], ενώ η συμμετοχή

του πρωτογενήτομέα μειώθηκε από 29,] 8% το ]981 σε ]9,56% το 199] και σε ]4,42% το 2001.

Ανάλογη βέβαια είναι και η εικόνα του Νομού Θεσπρωτίας, καθώς το μερίδιο του τριτογενή τομέα

στην απασχόληση αυξάνεται από 3],63% το ]981, σε 41,]0% το ]991 και σε 5] ,37% το 200].

Οι κλάδοι με την σημαντικότερησυμμετοχή στο ΑΕΠ είναι το εμπόριο, η υγεία Ι εκπαίδευση και η

δημόσια διοίκηση. Σημαντικός θεωρείται ο κλάδος των διαφόρων υπηρεσιών, ο οποίος

περιλαμβάνεικαι τον τουρισμό.

Στον παρακάτω Πίνακα 6.] γίνεται μια σύγκριση του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια Ηπείρου

ανά Νομό.

Πίνακας 6.1: Σύγκριση του τριτογενή τομέα στην Ήπειρο ανά Νομό (2002)

Πλήθο, επιrειρήσεα/ν

% στο σύνολο των

επι ε 'σεων

% στην Περιφέρεια

3.243

67,00%

18,10%

62,90010

46.500/0

68,90%

20,80%

17.955

66.50%

100,00%

70,80010
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Τζiρoς Επιχειρήσεων
419,24 1.121,11 402,14 2.238,62 161.115,38

Τ ιτογενή Τομέα (εκ. €)

% στο σ6νολο των

66,20% 66,50% 78,00% 70,80% 66,90%
επrrειρΠσεων

18,70% 50,10% 18,00% 100,00%

Μέσος ΤC(Ρoς (υλ. €) 129,28 134,26 107.67 124,68 258,7

Σύνολο Λπασχολούμ.
10.928 32.662 10.186 63.101 2.468.1372001

Μ.Ο. Λπασχολο6μενων 3,4 3,9 2,7 3,5 4

Πηγή, Ε.Σ.Υ.Ε., 2002

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα, και στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας, οι

επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα αποτελούν περίπου τα 2/3 όλων των επιχειρήσεων, με την

μικρότερη συμμετοχή να εμφανίζεται στο νομό Ιωαννίνων (62,9%). Ο παραγόμενος τζίρος των

επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα Ύlα τους νομούς Άρτας και Ιωαννίνων αποτελεί τα 2/3 περίπου

του τζίρου του συνόλου των εmχειρήσεων ενώ για τους νομούς Θεσπρωτίας και Πρεβέζης το

ποσοστό συμμετοχής του τζίρου του τριτογενούς τoμtα στο σύνολο αγγίζει το 80% περίπου, 'λΔγω

της αυξημένης συμμετοχής του τουρισμού. Και στον τριτογενή τομέα, οι επιχειρήσεις κατά μtσo

όρο είναι μικρές με μέσο τζίρο περίπου 130 χιλιάδες ευρώ και 4 απασχολούμενους ανά επιχείρηση.

Στον Πίνακα 45 του Παραρτήματος βλέπουμε την κατανομή των επιχειρήσεων ανα κλάδο

οικονομικής δραστηριότητας του τριτογενούς τομέα παραγωγής του Νομού Θεσπρωτίας: Οι

σημαντικότεροι κλάδοι του τριτογενούς τομέα στο Νομό Θεσπρωτίας, για το έτος 2002, είναι:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και ειδών

προσωπικής ή οικιακής χρήσης (42,77% των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα και 34,58% του

συνολικού τζίρου), τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (28,54% των επιχειρήσεων 23,07% του

συνολικού τζίρου), η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, οι εκμισθώσεις και οι εμπορικές

δραστηριότητες (Ι 0,89% των επιχειρήσεων και 8,80% του συνολικού τζίρου), οι μεταφορές, η

αποθήκευση και οι εmκοινωνίες (10,00% των επιχειρήσεων και 8,08% του συνολικού τζίρου),

άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου(6,02% και 4,87% του

συνολικού τζίρου) η Υγεία και κοινωνική μέριμνα (0,93% των επιχειρήσεων και 0,75% του

συνολικού τζίρου), η εκπαίδευση (0,4 Ι % των εmχειρήσεων και 0,33% του συνολικού τζίρου), οι

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (0,33% των επιχειρήσεων και 0,27% του συνολικού

τζίρου) και τέλος η Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα που αφορά την υποχρεωτική κοινωνική

ασφάλιση (0,1 1% των επιχειρήσεων και 0,09% του συνολικού τζίρου).
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Ακολουθεί μια αναφορά στους ιcυριότερoυς κλάδους του τομέα των υπηρεσιών, έκτος του

τουρισμού, για τον οποίο γίνεται ειδική αναφορά σε χωριστή παράγραφο καθώς, λόγω της

ιδιαίτερης βαρύτητας του τριτογενούς τομέα γίνεται ειδική αναφορά στο κεφάλαιο αυτό.

Η ανάλυσή μας διαιρείται έτσι σε δύο ενότητες: η μια ενότητα είναι αφιερωμένη στον τουρισμό,

δηλαδή σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την οικονομία του Νομού. Η άλλη ενότητα

αναφέρεται στη διάρθρωση και εξέλιξη των υπολοίπων σημαντικών κλάδων του τομέα των

υπηρεσιών.

Στο Νομό Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ (2002),

δραστηριοποιούνται 4.081 εmχειρήσεις στον τριτογενή τομέα με συνολικό τζίρο 366,19

εκατομμύρια ευρώ.

Οι σημαντικότεροι κλάδοι του τριτογενούς τομέα στο Νομό Θεσπρωτίας, για το έτος 2002, είναι:

./ το λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών

επισκευή ειδών ατομικής και οικιακήςχρήσης (780 επιχειρήσεις, 98,17 εκ. ευρώ τζίρος),

./ εμπόριο, συντήρηση και εmσκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (181

επιχειρήσεις, 46,29 εκ. ευρώ τζίρος),

./ χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια,εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτωνοχημάτων

και μοτοσικλετών(168 επιχειρήσεις, 58,37 εκ. ευρώ τζίρος)

./ ξενοδοχείακαι εστιατόρια(747 εmχειρήσεις, 28,9 εκ. ευρώ τζίρος

./ χερσαίεςμεταφορέςκαι μεταφορέςμέσω αγωγών (171 επιχειρήσεις, 15,22 εκ. ευρώ)

./ βοηθητικέςκαι συναφείςπρος τις μεταφορέςδραστηριότητες:δραστηριότητεςταξιδιωτικών

πρακτορείων(73 επιχειρήσεις, 13,47 εκ. ευρώ τζίρος)

./ υδάτινες μεταφορές (13 επιχειρήσεις, 9,3 εκ. ευρώ τζίρος)

./ υγεία και κοινωνικήμέριμνα (25 επιχειρήσεις, 0,44 εκ, ευρώ) κλπ.

Στον Πίνακα 46 του Παραρτήματος βλέπουμε κατά φθίνουσα σειρά τους σημαντικότερους

κλάδους δραστηριότητας του τριτογενούς τομέα με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό

τζίρο του τριτογενούς, ενώ στον Πίνακα 6.3 βλέπουμε κατά φθίνουσα σειρά τους σημαντικότερους

κλάδους δραστηριότητας του τριτογενούς τομέα με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων του κάθε

κλάδου.
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Ο αριθμός των εmχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο παρουσιάζεται στον Πίνακα

47 του Παραρτήματος.

Ακολουθεί στη συνέ'Χεια μιαν αναφορά στους κυριότερους κλάδους του τομέα των υπηρεσιών.

6.2 Υπηρεσίες

Το επενδυτικό ΠfJοφίλ στο Νοιιό ΘεσπιJωτίας

Πριν αναφερθούμε στο επενδυτικό προφίλ των υπηρεσιών στο Νομό Θεσπρωτίας θα

παρουσιάσουμε το σύνολο των νεοϊδρυόμενων εmχειρήσεων και το ύψος του επενδυτικού

κεφαλαίου σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους του νομού (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες,

Τουρισμός).

Ο Πίνακας 6.2 παρουσιάζει στοιχεία της περιόδου 2000-2004, αναφορικά με τον αριθμό των νέων

επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ), που δημιουργήθηκαν στο Νομό Θεσπρωτίας, καθώς και το ύψος του

επενδυόμενου κεφαλαίου, σε σ'Χέση με την Περιφέρεια Ηπείρου στο σύνολό της και την Ελλάδα. Ο

Πίνακας 6.5 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες αναλογίες ανά έτος τόσο στο αριθμό των εm'Χειρήσεων,

όσο και στο επενδυόμενο κεφάλαιο του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου

και την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ελλάδα η αναλογία είναι μικρή, αναφορικά με τον αριθμό των

νέων επιχειρήσεων (από 0,02% έως 0,17%), ενώ το κεφάλαιο επένδυσης είναι ακόμα μικρότερο

(από 0,01% έως 0,14%). Το γεγονός αυτό σημαίνει όn ο Νομός Θεσπρωτίας προσελκύει μικρό

αριθμό νέων εmχειρήσεων, οι οποίες είναι επίσης μικρές σε ότι αφορά την επένδυσή τους.

Σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου, ο Νομός Θεσπρωτίας παρουσιάζει ένα σχεnκά 'Χαμηλό

επενδυτικό προφίλ, καθώς το 2000 καταλάμβανε το 17,78 % των νέων εm'Χειρήσεων, ποσοστό όχι

ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο το 2004 πέφτει ακόμα mo 'Χαμηλά στο 4,26%. Το ίδιο ακριβώς ισχύει

και για το επενδυόμενο κεφάλαιο που σημαίνει ότι ο Νομός Θεσπρωτίας προσελκύει νέες

εmχειρήσεις, οι οποίες όμως είναι μικρότερες σε επενδυόμενο κεφάλαιο σε σ'Χέση με αυτές που

προσελκύει η Περιφέρεια στο σύνολό της.
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Πίνακας 6.2: Το επενδυπκό κλίμα στο Νομό Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου και

την Ελλάδα (2000-'1004) σε όλους τους παραγωγικούς τομείς (Βιομηχανία. Εμπόριο, Υπηρεσίες και

Τουρισμός)

!\ομός εσπρωτίας~ _Ε)).όδσ

2000 4.680 2.378.670.000 45 5.821.000 8 1.148.450

2001 4.686 1.194.243.000 56 8.504.000 L 8 Γ 1.695.940

2002 4.302 571.467.000 72 9.429.000 6

2003 4.278 577.965.000 55 r
2004-

ΠηΥή, ICAP (2000-2004)

Πίνακας 6.3: Αναλογίες αριθμού νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και επενδυπκού κεφαλαίου του

Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου και την EVAδα

Eπενδν6μεvo

Κεφάλαιο (€) %
Επενδυομενο

Κεφαλαιο (Ε) %

~ό;Θεσπρωιία.; Ι Ελλάδα ~65_Θεσπρωτίας Ι Περιφέρεια Ilπείρου

Αριθμός ~
ιι:::

Ι Ι
·Ετος Αριθμός

νεοϊδρυόμενων, νεοϊδρυόμενων

επιχειρήσεων % επιχειρήσεων %
. . ..

2000 0,05 17,78 19,73

2001 Γ O,I_4_-.J [ 14.29__ 19,94

2002 0,13 8,33 7.83

2003' C 0,01 1,82 IL_0,45-

2004 0,04 4.26 2,82

Πτrrή: ICAP (2000-2004). Ιδία Επεξεργασία

Επίσης, από τους παραπάνω πίνακες διαmστώνουμε όn το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων και

ιδιαίτερα το επενδυόμενο κεφάλαιο στο Νομό Θεσπρωτίας σε σχέση με την Ελλάδα ήταν

εξαιρεnκά χαμηλό κατά την περίοδο 2000-2001, ενώ παράλληλα μειώνεται σημανnκά κατά τα

τρία τελευταία χρόνια (2002-2004). Όσον αφορά τα ποσοστά σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου,

μπορούμε να πούμε όn τόσο στον αριθμό των νέων επιχειρήσεων, όσο και στο επενδυόμενο

κεφάλαιο, η συμμετοχή του Νομού μειώνεται διαχρονικά, κατέχοντας ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό
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του συνόλου της Περιφέρειας. Στα διαγράμματα 6.1 και 6.2, παρουσιάζεται η διαγραμματική

απεικόνιση των παραπάνω πινάκων.

Διάγραμμα 6.1: Ποσοστό % του αριθμού των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και του επενδυτικού

κεφαλαίου του Νομό Θεσπρωτίας σε σχέση με την Ελλάδα (2000-2004)

0,18

0,]6

0,14

0.12

0.10

0,08

0,06

0.04

0.02

0,00

-+-Αριθμός

vεοιδρuόμεvων

επιχειρήσεων%

--"-Επενδuόμεvο

ΚεΦάλαιο (f:)%

2000 2001 2002 2003 2004

Πηγή: ICAP (2000-2004), Ιδία Επεξεργασία

Διάγραμμα 6.2: Ποσοστό % του αριθμού των νεoϊδρυόμΕVων επιχειρήσεων και του επενδIΠικoύ

κεφαλαίου του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου (2000-2004)

25.00

20,00

15.00

10,00

5,00

0,00

"""-Αριθμός

vε:οΙδρuόμεvωv

ε,ιιχειρήσεων%

___ Επεvδuόμενο

Κε:Φάλαιο(C) %

2000 2001 2002 200;1; 2004

Πηγίι: ICAP (2000-2004). Ιδία Επεξεργασία

( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 182



Βεvf;τηc Αθανάσιοc

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφό.λο.ιο 6: Ανάλυση των χαρακτηρισtικών

του ΤΟΙΤΟΥενή τομέα»

ων υΠllj.:!εσιων

ο Πίνακας 6.4 παρουσιάζει στοιχεία του αριθμού των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων του τομέα των

Υπηρεσιών και του επενδυόμενου κεφαλαίου, στο Νομό Θεσπρωτίας για την περίοδο 2000-2004,

σε σχέση με το σύνολο της Ελλάδας και της ΠεριφέΡειας Ηπείρου. Ο Πίνακας 6.5 παρουσα/ζει ης

ποσοστιαίες αναλογίες ανά έτος τόσο στον αριθμό των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου τομέα,

όσο και στο επενδυόμενο κεφάλαιο του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου

και την Ελλάδα.

Σχεnιcά με τον αριθμό των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, φαίνεται να υπάρχει μια

συνεχής μείωση χ:ατά την περίοδο 2000-2004. που συνολικά ανέρχεται στο -14%. Το επενδυόμενο

κεφάλαιο στις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών της χώρας έχει μειωθεί δραμαnκά από το

2000 έως το 2004, παρουσιάζοντας διάφορες αυξομειώσεις κατά την περίοδο αυτή. Η μεΥαλύτερη

μείωση σημειώθηκε το 200\ (-52%) και η μοναδική αύξηση το 2003 κατά 3,4%.

Στο Νομό Θεσπρωτίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο ιδρύθηκαν 9 νέες επιχειρήσεις στον τομέα

των υπηρεσιών, εκ των οποίων οι περισσότερες δημιουργήθηκαν το 2000 (το σύνολο 4). Η

Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει διάφορες αυξομειώσεις στον αριθμό των νέων εμπορικών

επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2000-2004. έχοντας ιδρυθεί σε αυτή κατά μέσο όρο 22 επιχειρήσεις

το έτος. Το επενδυόμενο κεφάλαιο στο Νομό παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή του το 2001 και όχι το

2000.

Πίνακας 6.4: Αριθμός νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών και επενδυόμενο

κεφάλαιο για το Νομό Θεσπρωτίας, την Περιέρεια. Ηπείρου και την Ελλάδα (2000-2004)

2.059.925.000 3.872.000

2.291 99O.352.ooo~ 15 1.842.000 17.610
r-::=-.......-o: :-.........

2002 2.192 378.556.ooo~."._-",37:-_&.._5~.6~17.ooo:- ...._~2_.....JL-...;;;500;;;;;:.000;;::.........

2003 2.129 391.465.000 17 1.935.000 30.000

2004 246.989.000 60.000=......-
ΠηΥή, ICAP (2000-2004)
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Από τον Πίνακα 6.5 συμπεραίνουμε ότι το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων στο Νομό σε σχέση με

τη χώρα είναι αρκετά μικρό (0,70%), έχοντας ως μέγιστη τιμή 1,23% το 2002. Το ποσοστό του

επενδυόμενου κεφαλαίου στο Νομό σε σχέση με τη χώρα είναι μικρότερο (0,26%) και κρίνεται και

πάλι ως ιδιαίτερα χαμηΜ\ για την εξεταζόμενη πενταετία. Σε σχέση με την Περιφέρεια, ο Νομός

ΙωαWΊνων κατέχει το 67,26% του συνόλου των νέων επιχειρήσεωνκαι το 69,78% του συνόλου του

επενδυόμενου κεφαλαίου αυτής για την περίοδο 2000-2004, γεΥον6ς που αποδεικνύει την υπεροχή

του ένανη των υπολοίπων νομών της Περιφέρειας στον τομέα. Στα Διαγράμματα 6.3 και 6.4

απεικσνίζεται διαγραμμαηκ:ά η παραπάνω ανάλUΣΗ.

Πίνακας 6.S: Αναλογίες αριθμού νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών και

επενδυτικού κεφαλαίου του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου και την EJJ.Ma

(2000-2004)

J[
0,09

,
ι

JL

0,96

8.90

1,15

3,11

Συ"ολο 0.08 __ __ 0.03 _ I---~~

Πηγή: ICAP (2000-2004), Ιδία Επεξεργασία
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Διάγραμμα 6.3: Ποσοστό % του αριθμού των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων σroν τομέα των

υπηρεσιών και επενδυτικού κεφαλαίου του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Ελλάδα (2000-2004)

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00
-

____ Αριθμός

νεοϊδρυόμενων

εrιιχειρήσεωv%

___ Erιενδυόμενo

l<εΦάλαιο(€) %

2000 2001 2002 2003 2004

Πηγή: ICAP (2000-2004), Ιδία Επεξεργασία

Διάγραμμα 6.4: Ποσοστό % του αριθμού των νεΟίδρυόμενων επιχειρήσεων στον τομέα των

υπηρεσιών και επενδυτικού κεφαλαίου του του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια

Ηπείρου (2000-2004)

20,00
~

18,00
.\16,00
\\

14,00
\\

12,00 \\
. --'-Αριθμόζ

10,00
νεοιδρυόμενων

\ \ • επιχειρήσεων%

8,00
\ \.. / '- ~ι:.rιενδυόμενo

6,00
Τ /

ΚεΦάλαιο (€) %

4,00 "\ / '\. ---2,00
ιι -0,00 h , . ,

2000 2001 2002 2003 2004

Πηγή: ICAP (2000-2004), Ιδία Επεξεργασία
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6.2.3 Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο

Ο κλάδος του εμπορίου αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας τόσο της

Περιφέρειας Ηπείρου, όσο και του Νομού, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του συνολικού

προϊόντος του με ποσοστό 13,06 % για το έτος 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά την τελευταία

πενταετία. Η συμμετοχή του εμπορίου στο προϊόν του τριτογενούς τομέα κυμαίνεται σταθερά κατά

την περίοδο 2000-2004 στο 21,5%, έχοντας αυξηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Το

ίδιο μέγεθος για την Περιφέρεια σημειώνει μικρότερη εξέλιξη από αυτήν του Νομού και

διαμορφώνεται στα ίδια περίπου επίπεδα για την περίοδο 2000-2004. Η δυναμική που παρουσιάζει

ο κλάδος στο Νομό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ευνοϊκή γεωγραφική του θέση και στα μεγάλα

μεταφορικά έργα υποδομών (Εγναία οδός, νέος λιμένας Ηγουμενίτσας).

Πίνακας 6.6: Συμμετοχή του εμπορίου στο ΑΕΠ του δευτερογενή τομέα και στο συνολικό ΑΕΠ του

Νομού Θεσπρωτίας και της Περιφέρειας Ηπείρου (2000-2004)

% Συμμετοχή στο

ΑΕΠ του τριτογενή

τομέα

% Συμμετοχή

στο συνολικό

ΑΕΠ

2000 9,27 13,30 12,66 22,25

200LJI 9,S~ IC_ 14,19 [ 11,66-l 21,18

2002 9,47 13,57 12,01 21,15

2003 9,69 13,66 =:J !.1,95 Γ 20,84

2004 9,39 13,37 Γ 13,06 21,67

Πηγή: AJJmedia, Ιδία Επεξεργασία

Κυρίαρχη είναι η παρουσία του εμπορίου στην οικονομία του Νομού για το έτος 2002, σύμφωνα με

το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ανέρχεται

σε 168 και λιανικού εμπορίου σε 780. Εκτός από τα καταστήματα χονδρικού και λιανικού

εμπορίου, τα καταστήματα επισκευής οχημάτων κατέχουν σημαντική θέση στον κλάδο, με 181

συνολικές επιχειρήσεις

Με βάση πάλι τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ για το έτος 2002 και με κριτήριο

τη συμμετοχή στο συνολικό τζίρο του Νομού, οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου συμμετέχουν
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κατά 20,4% , οι εmχειρήσεις λιανικού εμπορίου συμμετέχουν κατά 34,4%, ενώ η συμμετοχή των

καταστημάτων επισκευής οχημάτων ανέρχεται σε 16,2%.

6.2.4 Μεταφορές - επικοινωνίες

Ο κλάδος των μεταφορών συμμετέχει για το 2004 κατά 5,4% στο συνολικό προϊόν του Νομού,

έχοντας διατηρήσει μια σχετικά σταθερή πορεία διαχρονικά.

Η συμμετοχή του κλάδου στο προϊόν του τριτογενούς τομέα για την περίοδο 2000-2004 κυμαίνεται

μεταξύ 5,4% και 7,9%. Συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες η συμμετοχή αυτή εμφανίζεται

αυξημένη για το Νομό Θεσπρωτίας, όχι όμως και για την Περιφέρεια.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις επικοινωνίες φθάνει τις 262

για το έτος 2002 (κλάδοι 60, 61, 63, 64), ενώ την ίδια περίοδο ο ετήσιος τζίρος τους φτάνει τα 38,4

εκ. ευρώ.

6.2.5 Λοιπές υπηρεσίες

Σε αυτήν την παράγραφο θα περιγράψουμε τους κλάδους των λοιπών υπηρεσιών (ξενοδοχείων 

εστιατορίων, ενδιάμεσων χρηματοmστωτικών οργανισμών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσιών

υγείας και λοιπών εmχειρήσεων υπηρεσιών), κυρίως σε ότι αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων

ανά κλάδο και τον κύκλο εργασιών αυτών και θα συγκρίνουμε το επίπεδο του Νομού Θεσπρωτίας

με την Περιφέρεια Ηπείρου και τη χώρα στο σύνολό της.

Στον Πίνακα 48 του Παραρτήματος παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία των επιμέρους κλάδων

του τομέα των Υπηρεσιών για το Νομό Θεσπρωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου και το

σύνολο της χώρας, για την περίοδο των ετών 2002 και 2003.

Τα στοιχεία αφορούν στ/ν υφιστάμενη κατάσταση, σε επιχειρήσεις εν λειτουργία την

συγκεκριμένη περίοδο, με αναφορά του αριθμού τους, του κύκλου εργασιών τους καθώς και της

απόλυτης και ποσοστιαίας μεταβολής τους (αρνητικής ή θετικής) μεταξύ των δυο ετών.

Σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων ξενοδοχείων-εστιατορίων, παρατηρείται μια αύξηση της

τάξης του 3,8% στο σύνολο της χώρας, η οποία ακολουθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου

(3,43%), όχι όμως και από το νομό Θεσπρωτίας όπου από 747 επιχειρήσεις ξενοδοχείων 

εστιατορίων το 2002 έχουμε 743 το 2003. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύκλο εργασιών των

εmχειρήσεων αυτών.
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Όσον αφορά στις ενδιάμεσες χρηματοmστωτικές υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. τράπεζες,

χρημαnστηριακές εταιρίες κ.α.), παρατηρείται μια αύξηση στο επίπεδο της χώρας (4,07%), αλλά

δεν συμβαίνει το ίδιο και στο επίπεδο της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου υπάρχει μείωση της τάξης

5,8%. Στο Νομό από την άλλη υπάρχει ο ίδιος αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων το 2002 και το

2003. Από την άλλη, ο κύκλος εργασιών των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη

χώρα παρουσιάζει μείωση κατά 0,12%, όπως επίσης και στο Νομό κατά -0,02%, ενώ στην Ήπειρο

εμφανίζει αύξηση κατά 16,67% αντίστοιχα.

Στις εmχειρήσεις υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο Νομό Θεσπρωτίας έχουμε αύξηση κατά μια

επιχείρηση και αντίστοιχη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 0,06%. Η κατάσταση είναι

αντίστοιχη στην Περιφέρεια Ηπείρου όπου έχουμε αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά

5,43%, η οποία συνοδεύεται από μιαν αντίστοιχη αύξηση και του κύκλου εργασιών σε ποσοστό

5,56%. Σε επίπεδο χώρας έχουμε αύξηση τόσο στον αριθμό των εmχειρήσεων (5,05%) όσο και

στον κύκλο εργασιών (9,07%).

Στις επιχειρήσεις υ1lηρεσιών υγείας έχουμε αύξηση από 25 σε 27 επιχειρήσεις στο Νομό και

αντίστοιχη αύξηση κατά 0,05% του τζίρου αυτών, ενώ στην Περιφέρεια παρατηρείται μείωση σε

αμφότερα τα δυο μεγέθη. Σε επίπεδο χώρας τόσο ο αριθμός των εmχειρήσεων όσο και ο κύκλος

εργασιών των επιχειρήσεων υπηρεσιών υγείας έχει θετική μεταβολή.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των λοιπών επιχειρήσεων υπηρεσιών (υπηρεσίες

πληροφορικής, τεχνολογίας, εταιρίες συμβουλευτικών υπηρεσιών κα.), όπου τόσο στην

Περιφέρεια Ηπείρου όσο και στο Νομό Θεσπρωτίας παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση τόσο στον

αριθμό των εmχειρήσεων όσο και στον κύκλο εργασιών τους, γεγονός που δείχνει μια σαφή τάση

προς τη δημιουργία τέτοιων εmχειρήσεων στην Περιφέρεια με αύξηση της ζήτησης τους, κάτι το

οποίο φαίνεται να μη συμβαίνει σε επίπεδο χώρας όπου ναι μεν υπάρχει μια αύξηση του αριθμού

των επιχειρήσεων αυτών (5,19%), η οποία όμως δεν συνοδεύεται από μια αρκετά μεγάλη αύξηση

του κύκλου εργασιών τους (7,91 %).

Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει μια σαφής τάση προς τη ζήτηση

περισσότερο εξειδικευμένων υπηρεσιών - κυρίως τεχνολογίας Ι πληροφορικής- οι οποίες

παρουσιάζονται ισχυρές σε αριθμό και κύκλο εργασιών τόσο στο Νομό Θεσπρωτίας όσο και στο

σύνολο της Περιφέρειας. Ο τομέας του τουρισμού αποδεικνύεται ότι γνωρίζει ένα λιγότερο

ανταγωνιστικό περιβάλλον σε επίπεδο περιφέρειας. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές

υπηρεσίες, φαίνεται να υπάρχει ουδέτερο κλίμα στο Νομό, ενώ στους υπόλοιπους δύο κλάδους

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας}) σελ. 188



Βενέτnc AOαvάnJOc

«8' ΜΕΡΟΣ/ Κεφάλαιο 6: Ανάλυση των χαρακτηριστικών

του φιταΥενή ΤΟ1ιέω>

(εκπαίδευση και υγεία), διαφαίνεται μια θετική εικόνα όσον αφορά τη ζήτηση των υπηρεσιών

αυτών.

6.3 Τουρισμός

6.3.1 Το επενδυτικό προφίλ του τουρισμού

Ο Πίνακας 6.11 παρουσιάζει στοιχεία του αριθμού των νεοϊδρυόμενων τουριστικών επιχειρήσεων

(ΑΕ. ΕΠΕ). στο Νομό Θεσπρωτίαςγια την περίοδο 2000-2004, σε σχέση με το σύνολο της Ελλάδας

και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Όσον αφορά τον αριθμό των νεοϊδρυόμενων τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, φαίνεται να

υπάρχει μια μείωση κατά την περίοδο 2001-2004, της τάξης του 20%. Είναι σημαντικό το γεγονός

ότι η μεγαλύτερη μείωση που παρατηρείται από την αρχή της περιόδου, το 2000, πραγματοποιείται

το 2002 (-10%), ενώ παρόμοια μείωση σημειώνεται και το 2004. Το επενδυόμενο κεφάλαιο στις

τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας έχει συνολικά μειωθεί από το 2000 έως το 2004,

παρουσιάζοντας διάφορες αυξομειώσεις κατά την περίοδο αυτή. Η μεγαλύτερη μείωση

παρουσιάσθηκετο 2001 (-32%) για να ανακάμψει το 2002 με αύξηση κατά 23%.

Στο Νομό Θεσπρωτίας ο αριθμός των νεοϊδρυόμενων τουριστικών επιχειρήσεων στην εξεταζόμενη

περίοδο είναι βάση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων της ICAP μηδενικός. Αξιοσημείωτο

πέραν αυτού είναι το γεγονός πως το 80% των νέων τουριστικών επιχειρήσεωνστην Περιφέρεια

έχει ως έδρα το νομό (ωαwίνων.

Πίνακας 6.7: Αριθμός νεοϊδρυόμενων τoυΡΙστJκών επιχειρήσεων και επενδυόμενο κεφάλαιο στον

τουρισμό για το Νομού Θεσπρωτίας, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Ελλάδα (2000-2004)

2001 317 [ 37.799.000 2 1.440.000 [ Ο Ο

2002 283 46.519.000 60.000 Ο Ο

2003 [ 275 41.871.000 7 ] 1.107.000 1 Ο Ο

2004 249 44.324.000 4 1.241.000 Ο Ο
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Σύνολο: 11 1440 11 226.709.000 14------
Πηγή: ICAP (2000-2004)

Ο Νομός Θεσπρωτίας είναι μια πανέμορφη ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας,

που ο φυσικός της πλούτος και η πολιτιστική της κληρονομιά δεν έχουν αλλοτριωθεί από την

αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Το τουριστικό δυναμικό του Νομού Ιωαwίνων χαρακτηρίζεται

από αφθονία των τουριστικών πόρων και από μια συγκριτικά ομαλή κατανομή τους στο χώρο,

χωρίς αυτό να συνεπάγεται μια αντίστοιχα συμμετρική αξιοποίηση και ανάπτυξή τους.

Συνοπτικά, το τουριστικό δυναμικό της περιοχής προσδιορίζεται από την ύπαρξη τουριστικών

πόρων, όπως:

,/ αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με οικοσυστήματα,βιότοπους και προστατευόμενεςπεριοχές

που προσφέρεται για εναλλακτικό τουρισμό (π.χ. ορεινό, περιπατητικό, οικολογικό,

αγροτουρισμό)

./ πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση και πολιτιστική δραστηριότηταπου καλύπτει

όλες τις ιστορικές εποχές και προσφέρεται για πολιτιστικό τουρισμό και για πολιτιστικές

διαδρομές

,/ εξαιρετικά φυσικά και οικιστικά τοπία και παραδοσιακούς οικισμούς με πλούσια

πολιτιστικήκαι αρχιτεκτονικήκληρονομιά

,/ εξαιρετικήςποιότηταςπεριβάλλονστο μεγαλύτεροτμήμα του Νομού

,/ πλούσιαθρησκευτικήπαράδοσηκαι κληρονομιάπου ενισχύει το θρησκευτικότουρισμό

Ακολουθεί μια περιγραφή της χωρικής κατανομής των τουριστικώνπόρων του Νομού Ιωαννίνων.

Σε κάθε υποπεριοχήγίνεται μια αναφοράστους τουριστικούςπόρους που διαθέτει:

6.3.3 Τουριστι'91 υποδομ!Ί

Ο Νομός Θεσπρωτίας συγκεντρώνει το 19,1% των τουριστικών καταλυμάτων της Περιφέρειας

Ηπείρου και το 24,8% των κλινών της για το 2004. Ο Νομός διαθέτει συνολικά 50 τουριστικές

μονάδες και 3.174 κλίνες για το 2004, εκ των οποίων το 61,9% ανήκει στα ξενοδοχεία και ομοειδή

καταλύματα και το 38% ανήκει στα τουριστικά campings. Σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της
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Ηπείρου, ο Νομός Θεσπρωτίας διαθέτει μέτριο προς μικρό αριθμό ξενοδοχ.είων και ομοειδών

καταλυμάτων,ενώ τον μεΥαλύτερο αριθμό κλινών συναντάμε για το ίδιο έτος στο Νομό Πρεβέζης

(6.499).

Πίνακας 6.8: Δυναμικότητα συ)λογικών τουριστικών καταλυμάτων (2004)

..
Γεωγραφική Ενότητα- -,," - - -

Αριθμός καταλυμάτων

Ελλάδα 8.899 331 9.230 668.271 92.677 760.948

Ήπειρος 244 17 261 10.797 4.239 15.036

Νομός Άρτοι; 13 Ο 13 631 Ο 631

Νομός Ιωανvlνων 1131 1 3.9821 210 4.192

Νομός Πρέβεζοι; 74 10 3.883 2.616 6.499

ΠηΥή: AJlmedia, 2004

Πιο αναλυτικά, το ξενοδοχ.ειακό δυναμικό της Περιφέρειας σε επίπεδο νομών παρουσιάζεται στον

Πίνακα 49 του Παραρτήματος.

ΔιάΥραμμα 6.5: Αριθμός ξενοδοχείων ανα κατηγορία πολυτελείας για τους νομούς της Περιφέρειας

Ηπείρου
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Νομάς twavvivwv

- Νομός nρεβέζης

ΠηΥή: Allmedia, 2004, Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 6.6: Αριθμός κλινών ανα κατηγορία ξενοδοχείων πολυτελείας για τους νομούς της

ΠεριφέρειαςΗπείρου

80
70

60
50
40

30
20
10
Ο

__ ΝομόςΑρτας

__ ΝομόςΘεοπρωτίας
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5*'t"''''''' 4'"··

Πηγή: Allmedia, 2004, Ιδία επεξεργασία

l'

Σuμφωνα με τα διαθέσιμα αυτά στοιχεία, παρατηρείταισαφής υπεροχή στο Νομό των ξενοδοχείων

2 και 3 αστέρων (ξενοδοχειακές μονάδες: 46,8% και 27,6% αντίστοιχα, κλίνες: 34,9% και 35,8%

αντίστοιχα το 2006), η οποία ακολουθείται από τα ξενοδοχεία 4 αστέρων. Μεγαλuτερη αύξηση

προσφοράς παρατηρήθηκε στις ξενοδοχειακές μονάδες 2 αστέρων (κατά 6 ξενοδοχειακές μονάδες

ή κατά 37,5%). Τα ξενοδοχεία πολυτελείας και τα άλλα ομοειδή καταλύματα κατέχουν μικρό

μερίδιο στη σύνθεση κλινών κατά κατηγορία. Αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως στο

Νομό Θεσπρωτίας δεν υπάρχουνε ξενοδοχεία 5 αστέρων. Επομένως, μια από τις βασικές

πρωτεραιότητες του ΝομοΊ) θα πρέπει να είναι η ίδρυση μονάδων υψηλής ποιότητας, ιδίως 4 και 5

αστέρων, για την παροχή υπηρεσιών διανυΙCΤέρευσης υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει επίσης να

σημειώσουμε την διαχρονική μείωση του μέσου μεγέθους των ξενοδοχειακών μονάδων - με

εξαίρεση τα ξενοδοχειακά καταλύματα 1 αστέρων.

Επίσης, με εξαίρεση τις ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων του νομού Ιωαwίνων, 4 αστέρων των

νομών Άρτας και Θεσπρωτίας και 3 αστέρων του νομοΊ) Πρέβεζας, η μέση δυναμικότητα των

ξενοδοχείων είναι μικρότερη από 40 κλίνες. Διατηρείται ο χαρακτήρας των μικρών, «ζεστών}~,

φιλικών και OιιcoyενειαKών ίσως ξενοδοχείων. Ταυτόχρονα, είναι αμφίβολο όμως κατά πόσο

μεμονωμένα τα ξενοδοχεία της περιοχής μποροuν να εξυπηρετήσουν μεγάλες οργανωμένες ομάδες.
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Η εξυπηρέτηση επoμtνως μεγάλων γκρουπ φαίνεται να είναι δυσχερής. Θα πρέπει συνεπώς να

εστιάσουμε στην ίδρυση ξενοδοχείων μεγαλύτερης δυναμικότητας είτε να ενδυναμωθεί η δικτύωση

και η συνεργασία μεταξύ των ήδη υπαρχόντων καταλυμάτωνl

Σχετικά τέλος με τη συγκέντρωση μονάδων και κλινών παρατηρούμε ότι για το Νομό Θεσπρωτίας

είναι συγκεντρωμένες σε τέσσερις περιοχές (που αποτελούν άλλωστε και τους παραδοσιακούς

τουριστικούς προορισμούς): στην πόλη της ΗΥουμενίτσας, στην περιοχή των Συβότων, της

Πλαταριάς και της Πέρδικας.

Η τουριστική κίνηση, μετρούμενη στη βάση των διανυκτερεύσεων, αποτυπώνεται στον Πίνακα του

Παραρτήματος. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στον Νομό Θεσπρωτίας κατά την εξεταζόμενη

περίοδο ιcuμαίνεται στις 107.098, σημειώνοντας διάφορες αυξομειώσεις. Όπως συνέβη και με την

τουριστική υποδομή ο Νομός εμφανίζει την mo μειωμένη τουριστική κίνηση σε απόλυτα μεγέθη,

μετά την Άρτα. Επίαης, το 2005 καταλαμβάνει τη χειρότερη θέαη μεταξύ των νομών.

ΔιάΎραμμα 6.7: Τουριστική Κίνηση στην Περιφέρεια Ηπείρου για την πεΡiοδο 1991-2005

(διανυκτεΡεύσεις)
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Πηγή: A11media, ΙδΙα ΕπεξερΥασία

Πιο αναλυτικά, στον Πίνακα 51 του Παραρτήματος παρουσιάζονται οι διανυκτερεύσεις των

ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα για μια μακρά χρονική περίοδο από το 1991
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έως το 2005. Η σύγκριση που γίνεται αφορά το Νομό Θεσπρωτίας σε σχέση με τους υπόλοιπους

νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου, την Περιφέρεια στο σύνολό της και την Ελληνική εmκράτεια.

Επίσης παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες αναλογίες του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με την

Περιφέρεια Ηπείρου και το σύνολο της χώρας.

Διάγραμμα 6.8: ΔJανυκτερε6σεις ημεδαπών τoυρισ:rών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (/991-2005)
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Πηγή: Allmedia. Ιδία Επεξεργασία

Από τον πίνακα προκύπτει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 1991 - 2005 το αριθμός των

διανυκτερέυσεων των ημεδαπών παραμένει σχετικά σταθερός, τόσο στην σύγκριση της

Περιφέρειας Ηπείρου με το σύνολο της χώρας, όσο και στις συγκρίσεις του Νομού Θεσπρωτίας σε

σχέση με την Περιφέρεια και την ελληνική εmκράτεια. Ειδικότερα πάντως, το ποσοστό του Νομού

Θεσπρωτίας είναι χαμηλό σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου. Από το 1991 έως το 2005, το

ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από το 3% έως το 10%, ενώ το 2005 εμφάνισε τη μικρότερη τιμή του.

Επίσης, το ποσοστό των διανυκτερεύσεων στον Νομό Θεσπρωτίας σε σχέση με την Ελληνική

εmKράτεια είναι ιδιαίτερα χαμηλό (κάτω της μονάδας) αλλά λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό

της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση με την Ελλάδα, που κυμαίνεται από 3,6% έως 4,8%, τότε

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το ποσοστό είναι απλώς χαμηλό προς ικανοποιητικό.

Κατά την εξεταζόμΕ\-η περίοδο ο Νομός Θεσπρωτίας έχει παρουσιάσει μείωση των ημεδαπών

τουριστών μαζί με το Νομό Ιωαwίνων, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι Νομοί Άρτης και Πρέβεζας

παρουσιάζουν μια αύξηση των διανυκτερεύσεων.
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Στον Πίνακα 52 του Παραρτήματος παρουσιάζονται οι διαwκτερεύσεις των αλλοδαπών

τουριστών, στο Νομό Θεσπρωτίας, σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου,

την ίδια την Περιφέρεια και το σύνολο της χώρας.

Διάγραμμα 6.9: Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (/99/-2005)
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Πηγή: Allmedia, Ιδία Επεξεργασία

Το ποσοστό των διαwκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών στην Περιφέρεια Ηπείρου σε σχέση

με την ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ χαμηλό και παραμένει σταθερό (0,46% έως 0,82%),

καθ' όλη τ/ διάρκεια της περιόδου 1991-2005. Επίσης είναι πολύ μικρό σε σχέση με το ποσοστό

των διαwκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών (περίπου - 4%). Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με

την πολύ μεγάλη αύξηση των διαwκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών στο σύνολο της χώρας,

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί τουριστικό προορισμό κατά βάση για

τους Έλληνες_ Δεν αποτελεί δηλαδή πόλο έλξης για ξένους τουρίστες ή εmσκέπτες_

Από αυτό το χαμηλό ποσοστό των διαwκτερεύσεων σε επίπεδο περιφέρειας, ο Νομός Θεσπρωτίας

συγκεντρώνει το 11% των διαwκτερεύσεων και ο νομός Ιωαννίνων κατέχει περίπου το 20-25%.

Αντίθετα, ο Νομός Πρεβέζης κατέχει την απόλυτη κυριαρχία στις διαwκτερεύσεις των αλλοδαπών

τουριστών με ποσοστό 66% για το 2005.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αλλοδαποί τουρίστες επιλέγουν ως προορισμό κυρίως τις παραλιακές

περιοχές της Ηπείρου. Έτσι, ο Νομός Θεσπρωτίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερθείσα
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τάση της Περιφέρειας, καθώς εμφανίζει συν τοις άλλοις καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών τουριστών, απ'ότι των ημεδαπών.

Οι Πίνακες 6.9 και 6.10 παρουσιάζουντους ρυθμούς μεταβολής του αριθμού των διανυκτερεύσεων

των ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών για την περίοδο 2001-2005, τόσο στο Νομό Θεσπρωτίας

όσο και σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Ηπείρου και της Περιφέρειας. Από τον Πίνακα

αυτόν προκύπτει ότι κατά τ/ν περίοδο 2001-'04, ο ρυθμός μεταβολής των διανυκτερεύσεωντων

ημεδαπώντουριστώνστο Νομό Θεσπρωτίαςείναι αρνητικός, πλην της περιόδου 2003/'04, όπου το

ποσοστό αύξησης είναι αρκετά μεγάλο 27,72%.

Κατά το τελευταίο έτος αναφοράς έχει παρουσιασθεί μια δραματική μείωση των διανυκτερεύσεων

των ημεδαπών τουριστών κατά -64,99 %. Ο ρυθμός μεταβολής των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών

τουριστών στο Νομό παρουσιάζει λίγο διαφορετική πορεία με τους ημεδαπούς. Η μείωση

εξακολουθεί να υπάρχει, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης παρατηρείται την περίοδο 2002

. '03 με αύξηση κατά 114,70%. Όσον αφορά τους υπόλοιπους νομούς και την Περιφέρεια στο

σύνολο της, ο ρυθμός μεταβολής το τελευταίο έτος (2004·'05) είναι θετικός σε ποσοστό 14,18%,

στην περίπτωση των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών, με μεγαλύτερη την αύξηση στο

νομό Πρεβέζης (65,23%) όπως επίσης και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών τουριστών κατά

την ίδια περίοδο σε ποσοστό 6,69% στο σύνολο της Περιφέρειαςμε μεγαλύτεροποσοστό ξανά στο

νομό Πρεβέζης (26,86%).

Στα Διαγράμματα 6.10 και 6.11 παρουσιάζονται οι ρυθμοί μεταβολής των διανυκτερεύσεων.

Πίνακας 6.9: Ρυθμός μεταβολής των διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά

καταλύματα στην Περιφέρεια Ηπείρου (2001-2005)

11,86

65,23

-26,84-4,61-4,53420.501 401.468 382.976 280.190 313.418

162.146 134.504 171.2421 106.4531 175.895
,---~-

Νομός Πρέβέζας

Νομός

Ιωαννίνων

Πηγή: AlImedia. Ιδία Επεξεργασία
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Πίνακας 6.10: Ρυθμός μεταβολής των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά

καταλύματα στην Περιφέρεια Ηπείρου (2001-2005)

Νομός

Ιωαννίνων

Νομός

Πρέβέζας

39.538

153.990 153.361 142.868 98.644 125.141 -0,41 -6,84 -30,95 26,86

Πηγή: Al1media, Ιδία Επεξεργασία

Διάγραμμα 6.10: Ετήσια μεταβολή (%) διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά

κατσλύματα στην Περιφέρεια Ηπείρου
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• Νομός Θεοnρωτίαι:;

.1 Νομός iw<rvvLvwv

• Νομός Πρέβέζας

Πηγή: Allmedia, Ιδία Επεξεργασία
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Διάγραμμα 6.11: Ετήσια μεταβολή (%) διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά

κατολύματαστην ΠεριφέρειαΗπείρου
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Πηγή: Allmedia, Ιδία Επεξεργασία
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.IΉτιειρος

.1 ΝομόςΆρτας

• Νομός Θεσπρωτίας

.1 ΝομόςΙωαννίνων

• Νομός Πρέβέζας

6.4 Αξιολόγηση - Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ο τριτογενής τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο

στην οικονομική ζωή του Νομού Θεσπρωτίας, τόσο από πλευράς συμμετοχής του στο προϊόν του

Νομού όσο και από πλευράς απασχόλησης, ακολουθώντας ανοδική πορεία από το 1971 και μετά.

Από τους κλάδους του Τριτογενούς τομέα, αυτοί που φαίνονται να παρουσιάζουν προοπτικές

ανάπτυξης είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η δημόσια διοίκηση και η υγεία / εκπαίδευση.

Στον παρακάτω Πίνακα 6.11 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, οι ευκαφίες

και οι απειλές για τον τριτογενή τομέα του Νομού Θεσπρωτίας.
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Πίνακας 6.11: SWOl Ana/ysis Νομού Θεσπρωτίας (τριτογενήςτομέας τομέας)

.:. Θετικοί ρυθμοί μεταβολής του τριτογενούςτομέα

όσον αφορά τη συμμετο:d! του στο συνολυcό προ·(όν

του Νομού και την απασχόληση

.:. Υφιστάμενοςικανοποιητυcόςτριτογενής τομέας
με τάσεις ανάπτυξης

.:. Η συνεχής μεγέθυνση του Διαιcρατιιcoύ εμπορίου

με τις Bαλιcανιιcές χώρες

.:. Ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων για την

ανάδειξης της πόλης της Ηγουμενίτσας σε κέντρο

ειcπαίδευσης, υ-Υείας και υπηρεσιών με

διαπεριφερειακή ιcαι υπερεθνική εμβέλεια (σε σχέση

με την Αλβανία και την Δυτική Βαλκανική)

.:. Ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων και

φυσιιcoύ περιβάλλοντος

.:. Ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών πόρων

.:. Έκταση και ποιότητα ακτών

.:. Γεωγραφική θέση και προσπελασιμότητα

.:. Η ανάπτυξη του τομέα των Υπηρεσιών με

εστίαση στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική

.:. Η ανάπτυξη του χονδρικού εμπορίου

.:. Μεγάλος αριθμός περωχών φυσικού πλούτου,
άγριας ζωής, βιοποιιαλότητας ιcαι τοπίων φυσιιcoύ

κάλλους

.:. Σημαντικά, σε έκταση και βαθμό διατήρησης,

έργα υποδομής παλαιότερωνεποχών

.:. Μεγάλος πλούτος αρχαιοτήτων και μνημείων του

νεώτερου, πιο πρΟΟφατου, πολιτιστικού

παρελθόντος(Μοναστήρια, εξωκλήσια)

.:. Πλούσιες παραδόσεις και έθιμα

.:. Οργανώσεις αποδήμων με σημαντική

δραστηριότητα

.:. Παραδοσιακή εξειδίκευση σε συγιcεKριμένα

επαγΥέλματα

.:. Παραδοσιακή εξειδίκευση σε συγκεκριμένα

αγροτικά προϊόντα

.:. Παρουσία ήπιων μορφών τουριστικής ανάπτυξης

στον ορεινό χώρο του Νομού

.:. Μικρό μέγεθος των εmχειρήσεωντου τομέα

.:. Χαμηλό επενδυτικό προφίλ των επιχειρήσεων του τομέα,

ιδιαίτερα σε σχέση με την Περιφέρεια

-> Mιιcρό ποσοστό νάillι επιχεψήσεων του τομέα σε σχέση με

τη χώρα

.:. Χαμηλός βαθμός σύνδεσης με τον μεταποιητικά κλάδο του

Νομού

·:·Έντονος δυϊσμός μεταξύ του μεγάλου αστικού κέντρου του

Νομού και των υπόλοιπων ορεινών ιcυρίως περωχώνσε ότι

αφορά την ανάπrυξη των υπηρεσιών

-> Η έλλειψη συνεΡΎασιών με τα ερευνητικά κέντρα και τα

ανώτατα ιδρύματα του Νομού

.:.Έλλειψη μηχανισμού υποστήριξηςτων εmχεφηματικώνκαι

επενδυτικώνδραστηρωτήτων

-> Ανεπαριcείς τουριστικές υποδομές

-> Χαμηλός βαθμός τουριστικών επενδύσεων

.:. Χαμηλός βαθμός σύνδεσης με τοπική oιιroνoμία

-> Ελλειμματική τουριστική προβολή

.:. Η έλλειψη συνεΡΎασιών με ερευνητικά κέντρα και ανώτατα

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

.:. Η έλλειψη μηχανισμού υποστήριξηςτων επιχειρηματικών

και επενδυτικώνδραστηρωτήτων

.:. Χαμηλής κλίμακας τουριστική δραστηριότητα

.:. Μη ισόρροπη τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού

πλούτου, περωρισμόςσε λίγες περωχές

-> Απειλές από πιέσεις τουριστικής ανάπrυξης και από έΡΎα

υποδομής που εκτελούνται στον ευαίσθητο ορεινό χώρο

.:. Ελλείψειςσε τουριστική υποδομή σε m.rynKptμέYες

τουριστικές περιοχές του ορεινού χώρου

-> Ελλείψεις στο ενδoνoμαρχιαΙCΌ οδucό δi.ιcτυo

.:. Η έλλει\jΠI ΟρΥανωμένου σχεδίου για την ανάπrυξη ήπιων

μορφών τουρισμού

-> Η διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας του Νομού

-> Έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώmνου

δυναμιιcoύ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σε)_ 199



Βενf:της Αθανάσιος

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 6: Ανάλυση των χαρακτηριστικών

το!) τριτογενή τουέα»

.:. Η έλλειψη εξειδικευμένου στελεχιακού

δυναμικού στις επιχεφήσειςτόσο τις εμπορικές όσο

και τις υπηρεσίες

.:. Ισχυρές αλληλεξαρτήσεις του τομέα με τον

δευτερογενή και τριτογενή τομέα του Νομού

Θεσπρωτία

.:. Οι πολιτικές της ΕΕ οι οποίες περιλαμβάνονται

στο Δ' ΚΠΣ για την υποστήριξη της ανάπτυξης

υπηρεσιών

.:. Η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων τα

οποία θα συμβάλλουν στην άρση της απομόνωσης

του Νομού

.:. ο Νέος αναπτυξιακός Νόμος

.:. Η συνειδητοποίηση για την έμφαση που πρέπει

να δοθεί στην ποιότητα

.:. Κ.Π.Σ

.:. Βελτίωση προσπελασιμότητας

.:. Στροφή της ζήτησης σε νέα τουριστικά προϊόντα

.:. Η ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και

υπηρεσιών

.:. Η ανάπτυξη συνεργασιών με το ΤΕΙ Ηπείρου

.:. Το Νέο Ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό και

επενδυτικό περιβάλλον

.:. Στροφή της ζήτησης σε νέα τουριστικά προϊόντα

.:. Δυνατότητες ανάπruξης εναλλακτικών μορφών
τουρισμού λόγω του πλούσιου φυσικού,

ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος της

περωχής

.:. Δημωυργίανέων διατροφικών προτύπων και

ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για

ποωτικά, παραδοσιακά, αγνά προϊόντα

.:. Δυνατότητες ανάπruξης του τουρισμού με την

αξωποίηση εφαρμογών διαδικτύου

.:. Ευρωπα'ίκά Προγράμματα (Inteπeg, Leader)

.;. Καθυστέρηση στα έργα υποδομής

(. Η προσαρμογήστις νέες τεχνσλσΥικέςεξελίξεtς

-:. Η συνεχής αύξηση των τιμών που μειώνουν την

ανταγωνισnKότητα

.;. γποβάθμιση τσο περιβάλΜ>ντος

-:. Ανταγωνισμός από άλλες περιοχές

<- Η συνεχής αύξηση των τιμών που μειώνουν την

ανταγωνισnKότητα

-:. Θεσμικά εμπόδια στην τουριστική ανάπτυξη

<- Διεθνές πολιτικό περιβάλλον

-:. Εξέλιξη εθνικών μακροοικονομικών παραμέτρων

-:. Καθυστερήσεις στα έργα υποδομής

.;. Η προσαρμογή στις νέες τεχνσλσΥικές εξελίξεις

-:. Οι αλλαγές στο χαρακτήρα και τη δυναμική των μέσων

προσέλκυσης επενδύσεων και άλλων δυνηnκών αΥορών

στόχων

<- Η έλλειψη εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού στις

επιχεφήσεις τόσο τις εμπορικές όσο και τις υπηρεσίες

<- Ελλείψεις στην εφαρμοΥή μέτρων προστασίας, τόσο

θεσμικές όσο και διαχεφΙΣΤUCΈς

-:. Υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Ι
<- Μικρή διάρκεια παραμονής των τουριστών

-:. Καθυστέρηση στα έργα υποδομής

-:. Πληθυσμιακή αποψίλωση δυσπρόσιτων περιοχών και

έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού Ύtα την υποστήριξη

δραστηρωτήτων σε αυτές τις περιοχές
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7.] Επιχειρηματική εξέλιξη•
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, από 1- Ι -2003 έως

31- Ι 2-2006 υπήρχαν 1.269 ενάρξεις νέων επιχειρήσεων και 87 Ι διακοπές. Η κατανομή των

ενάρξεων και διακοπών ανά οικονομική δραστηριότητα για τα έτη 2005 και 2006 απεικονίζεται

στον Πίνακα 53 του Παραρτήματος.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι την διετία υπάρχει μια θετική μεταβολή των επιχειρήσεων (+142)

επιχειρήσεις. Η θετική αυτή μεταβολή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των επιχειρήσεων του

τριτογενή τομέα κατά Ι 33 επιχειρήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα αυξάνονται

μόλις κατά 9 την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Επιπλέον, η μεγαλύτερη είσοδος νέων

επιχειρήσεων πραγματοποιείται στον επαγγελματικό τομέα (55,08%), ενώ υψηλή είναι και η

είσοδος νέων επιχειρήσεων στον εμπορικό τομέα (29,56%). Αντίθετα, τα αντίστοιχα ποσοστά για

τους άλλους δύο τομείς είναι αρκετά χαμηλότερα και ανέρχονται μόλις στο 15, Ι 8% για τον

βιοτεχνικό τομέα και 0,1 % για τον βιoμηχαVΙKό τομέα.

Από την άλλη, ανάλογα είναι και τα ποσοστά που παίρνουν οι εν λόγω τομείς όσον αφορά την

έξοδο επιχειρήσεων καθώς στον επαγγελματικό τομέα ανέρχεται στο 49,05%, στον εμπορικό είναι

32,91% και 18,02% αντίστοιχα στο βιοτεχνικό τομέα, ενώ δεν πραγματοποιείται καμία έξοδος είτε

στο βιoμηχαVΙKό ή στον ξενοδοχειακό τομέα.

Η γραφική απεικόνιση των παραπάνω εξελίξεων απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:
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Διάγραμμα7.1: Συνολικός Αριθμός Ενάρξεων / Διακοπών στο Νομό Θεσπρωτίας ανά κλάδο

οικονομικής δραστηριότητας 2006
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Πηγή: Επιμελητήριο ΘεσπρωτΙας, Ιδία Επεξεργασία

Στους Πίνακες 54 και 55 του Παραρτήματος γίνεται μία προσπάθεια να αξιολογηθούν επιμέρους τα

διαθέσιμα δεδομένα επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μέσα από τη σχέση

Εγγραφές Ι Διαγραφές και τη Μεταβολή 4ετίας (εγγραφές - διαγραφές) για κάθε τμήμα

επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα εμφανίζουν πολύ ικανοποιητική

σχέση εγγραφών / διαγραφές, ενώ τη μεγαλύτερη απόδοση την εμφανίζει το Εμπορικό Τμήμα

(12,85), ενώ εξίσου υψηλή είναι και η απόδοση του Επαγγελματικού Τμήματος (Ι 0,67). Οι

παραπάνω υψηλές αποδόσεις καταδει'ΚVύoυν τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του Νομού οι

οποίες έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στον τριτογενή τομέα.

Αντίθετα, η λιγότερο ικανοποιητι'Κή σχέση εγγραφών / διαγραφών εντοπίζεται στο Βιοτεχνικό

Τμήμα. Ο βιοτεχνικός ιστός του Νομού δείχνει, σε σύ'y1cριση πάντοτε με τα υπόλοιπα

επιχειρηματικά τμήματα, να μην αναπτύσσεται ικανoπoιητιΙCΆ, δεδομένου ότι για τις άλλες δυο

κατηγορίες ο αντίστοιχος δεί'Κτ/ς παίρνει πολύ υψηλότερες τιμές.

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 1α/Ι η εξέταση της αντίστοιχης νομικής μορφής των

εταιρειών που είτε ιδρύονται είτε διαγράφονται στο Νομό Θεσπρωτίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα

στοιχεία του Επιμελητηρίου, οι ατομικές επιχειρήσεις γνώρισαν τη μεγαλύτερη θετι'Κή μεταβολή

(+1.663) παρά την εξίσου σημαντική μείωση που σημείωσαν. Παράλληλα, οι υπόλοιπες

επιχειρήσεις που ιδρύονται 'Κυμαίνονται σε σαφώς μικρότερα μεγέθη και οδηγούν σε μια
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πραγματική <<γέννησψ> ανώνυμης και ετερόρρυθμης εταιρείας, σε 44 πραγματικές «γι:w'ήσεις»

ομόρρυθμων εταιρειών και σε 2 πραγματικές <<γεννήσεις» εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ποσοστιαία κατανομή ενάρξεων και

διαγραφών ανά νομική μορφή, όπως αυτή απεικονίζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Διάγραμμα 7.2: Ποσοστιαίο. Κατανομή Ενάρξεων ανά νομική μορφή στο Νομό Θεσπρωτίας την

τετρω:τία 2003-2006

Ε,Ε

1%

Λοιπα

'-,
ATQMIKH

Ε.Π.Ε. 13%
Ο"

ΙΕΝΑΡΞΕΙΣΙ
Α.Ε.

1%

Πηγή: ΕπιμελητήριοΘεσπρωτίας,Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα7.3: Ποσοστιαία Κατανομή Διακοπών ανά νομική μορφή στο Νομό Θεσπρωτίας την

τετρω:τία 2003-2006

'c,;~" !ΔΙΑΚΟΠΕΙ Ι Α(
0%

Ε.Π.Ε.

Πηγή: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Ιδία επεξεργασία
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Παράλληλα, η αντίστοιχη εξέλιξη ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας αποτυπώνεται στους

Πίνακες 56 και 57 του Παραρτήματος.Σύμφωνα με τα στοιχεία των mνάκων αυτών προκύπτουν τα

εξής συμπεράσματα:

./ Ο βιοτεχνικόςτομέας έχει οκτώ πραγματικές<<γεWΉσεις» ομόρρυθμωνεταιρειών και πέντε

πραγματικές <<γΕWΉσεις)) λοιπών εταιρειών. Επιπλέον, υπάρχουν 118 πραγματικές

<<γεννήσειρ) ατομικών εταιρειών.

./ Ο βιομηχανικόςτομέας έχει μια πραγματική<<γέννηση))ανώνυμηςεταιρίας.

./ Ο εμπορικός τομέας δεν έχει καμία «Ύέννηση)) ανώνυμης και ετερόρρυθμηςεταιρείας, ενώ

έχει 12 πραΎματικές (<'γΕWΉσειρ) ομόρρυθμων και 8 πραγματικές «γΕWΉσεις)) ατομικών

εταιρειών,

Βι-:νέτ Αθανώτια ((Β' λιfEPOΣ Ι ΚΙ-: άλαιο R: Χοι οτα ι ο πνrιισ το" Να ο{) Θι-:σπ ωτία »

./ Ο ξενοδοχειακόςτομέας ενισχύεταιτέσσερις ανώνυμεςεταιρίες.

Στον παρακάτω Πίνακα 7.1 βλέπουμε τη σχέση εΥΎραφών/διαΎραφών ανά κατηΎορία οικονομικής

δραστηριότητας στους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου. Βλέπουμε πως στο Νομό Θεσπρωτίας ο

λόγος εΥΥραφών/διαγραφών παίρνει τη μέγιστη τιμή της στη βιομηχανική δραστηρώτητα, ενώ

ακολουθούνε η επαγγελματική, η εμπορική και τέλος η βιοτεχνική. Aνάλιryη εικόνα εμφανίζει ο

νομός IωαWΊνων. Στην 4ετία ο νομός Ιωαwίνων εμφανίζει τη μεγαλύτερη μεταβολή για κάθε

δραστηριότητα, ενώ ακολουθεί ο νομός Άρτας και μετά ο Νομός Θεσπρωτίας.

Πίνακας 7.1: Σχέση εΥΥραφών/διαγραφώνανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότηταςστους νομούς

της Περιφέρειας Ηπείρου
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Πηγή: ΚΕΤΑ Ηπείρου

Στον Πίνακα 7.2 που ακολουθεί βλέπουμε τις ενάρξεις και τις διακοπές των επιχειρήσεων της

Περιφέρειας Ηπείρου και των νομών της κατά νομική μορφή. Σε όλους τους Νομούς την

πλειοψηφία τόσο των ενάρξεων όσο και των διακοών έχουνε οι ατομικές επιχειρήσεις,

ακολουθούνε οι ομόρρυθμες εταιρείες και στη συνέχεια οι υπόλοιπες. Στο Νομό Θεσπρωτίας

έχουμε μεγαλύτερη αναλογικά ίδρυση νέων εmχειρήσεων ΑΕ σε σχέση με αυτές που έχουνε

σταματήσει τη λειτουργία τους ενώ για τις ΕΠΕ δεν έχουμε καμμιά θνησιμότητα εmχείρησης παρά

δημιουργία την τριετία 8 νέων. Για τις ΕΕ τέλος όσες έχουνε ξεκινήσει τη λειτουργία τους είναι

σχεδόν ίσες με αυτές που την έχουνε διακόψει (7 προς 9 αντίστοιχα).

Πίνακας 7.1: Ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων κατά νομική μορφή στην Περιφέρεια Ηπείρου και τους

νομούς αυτής την τετραετία 2003 - 2006

.Γεωγραφική

- ενότητα

Νομός Ιωαwίνων

Νομός Πρέβει,ας

Πηγή: ΚΕΤΑ Ηπείρου

:;. • t • ••

Ενάρξεις

1!F"'"";Ενάρξει,;
Διαιroπtς

Ενάρξει,;

Διακοπές

14

3

740~ 94

497 ι:.: 35

141 15

70 2

49

15

15

2468

1750

553

735

Στη συνέχεια θα δούμε τα ποσοστά έγκρισης των ετήσεων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Η

μεταποίηση υπερτερεί σε αριθμό επενδυτικών σχεδίων που έχουνε υπαχθεί με το νομό Ιωαwίνων

να κατέχει την πρώτη θέση και με διαφορά στις σχετικές υπαγωγές (κάτι που συμβαίνει αντίστοιχα

και με τον τουρισμό), στις υπηρεσίες υπάρχει μόνον μια υπαγωγή, ενώ στην Πρέβεζα κυριαρχεί

αντί της μεταποίησης ο τουρισμός. Ο Νομός Θεσπρωτίας κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό έγκρισης

από τους υπόλοιπους νομούς στον πρωτογενή τομέα, μικρότερο στον δευτερογενή (μετά την

Πρέβεζα που έχει μικρότερο ποσοστό) και επίσης αρκετά μεγαλύτερο στον τριτογενή.Τα ποσοστά

αυτά φαίνονται στον Πίνακα 7.3 που ακολουθεί:
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Πίνακας 7.3: Ποσοστά εγκρίσεων του αναπroξιακoύ νόμου 3299/2004 των υπαγωγών των νομών

της ΠεριφέρειαςΗπείρου

Γεωγραφικήενότητα

Νομός lωαWΊνων

Ι Νομός Πρέβεζας

Πηγή: ΚΕΤΑ Ηπείρου

48,15

46,15

46,9

42,86

41,03

25

Στον Πίνακα 58 του Παραρτήματος και στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε την πορεία του

αριθμού των επιχειρήσεων των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου τις χρονιές 2000, 200 Ι, 2002

καθώς και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ανά νομό της Περιφέρειας Ηπείρου για την

τριετία 2000-2002 (εκατ. €)

Διά'Υραμμα 7.4: Πορεία του αριθμού των επιχειρήσεων των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου τις

χρονιές 2000. 2001. 2002

1/1.UUU

~2.000 -~
10.000 -

~.υυυ
___ ΝομόςΆρτ:ας

--Λ-ΝομόςΟεσπρωτίας

b.UUU
__ Νομό" Ιωαννίνων• i Ι

/I.UU() . • ~Noμόc, Π ι:ιέβεζαc,

~

2.000

U

2000 200~ 2002

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία

Επίσης στον Πίνακα 59 του Παραρτήματος βλέπουμε τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ανά νομό της

Περιφέρειας Ηπείρου για την τριετία 2000-2002 (εκατ. €).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν από το Μητρώο Εmχειρήσεων της Ε.Σ.ν.Ε. για τα έτη

2000 εώς 2002 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
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v' η Περιφέρεια Ηπείρου στο σύνολο της γνωρίζει αύξηση του αριθμού των εmχειρήσεών

της κατά 11,81% την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, ενώ ο τζίρος των επιχειρήσεών της

αυξάνεται κατά 30,53%

./ η Ήπειρος κατατάσσεται στ/ν 11 η θέση ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες τόσο όσον αφορά

τον αριθμό των καταστ/μάτων που δραστ/ριοποιούνται στην περιοχή, μπροστά από τη

Δυτική Μακεδονία (Ι2
η
)και το Βόρειο Αιγαίο (13

η
), όσο και τη συμμετοχή της στο

συνολικό τζίρο της χώρας

v' τα Ιωάννινα συγκεντρώνουν τόσο την πλειοψηφία των εmχεφήσεων, όσο και το

μεγαλύτεροτζίρο

v' όλοι οι Νομοί της Περιφέρειας σημείωσαν αύξηση στον τζίρο τους, με το Νομό

Θεσπρωτίας να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (22,33%) και το νομό Άρτας να

σημειώνει τη μικρότερη αύξηση (6,02%)

./ ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει το μικρότερο αριθμό εmχειρήσεων, οι οποίες ωστόσο

αυξάνονται διαχρονικά.

7.2 Επενδύσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου και το Νομό Θεσπρωτίας

Έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ευρύτερη Περιφέρεια της Ηπείρου. Οι επενδύσεις

παρουσιάζουν μία σαφή άνοδο μέσα στο 2006 και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον

Αναπτυξιακό Νόμο 3294/04, ο οποίος έδωσε νέα ώθηση στις επενδύσεις της Περιφέρειας της

Ηπείρου. Με βάση τα στοιχεία της διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, το 2006

υποβλήθηκαν 156 επενδυτικά σχέδια ύψους €242.830.867 εκατ.. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 142

επενδυτικών σχεδίων συνολικού προυπολογισμού €142.392.178, με το ύψος της εγκριθείσας

εmχορήγησης να φθάνει τα €53.537.833. Αντίστοιχα, το 2005 υποβλήθηκαν 98 επενδυτικά σχέδια

συνολικού ύψους €100,586 εκατ.. Από αυτά εγκρίθηκαν 83 νέες επενδύσεις συνολικού

προυπολογισμού 62.923.127 ευρώ με εγκριθείσα εmχορήγηση €32.723.61O. Το 2004 υποβλήθηκαν

54 επενδυτικά σχέδια με προυπολογισμό €50.172.045. Από αυτά εγκρίθηκαν 17 επενδύσεις

συνολικού προυπολογισμού €14.776.566 και το ύψος της εmχορήγησης που τελικά εγκρίθηκε ήταν

€5.553.836.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι επενδύσεις αυτές δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας με

αποτέλεσμα να τονωθεί η απασχόληση στην Περιφέρεια. Το 2006, μέσω των νέων επενδύσεων

δημιουργήθηκαν 455 νέες θέσεις εργασίας, το 2005 260 νέες θέσεις εργασίας, ενώ το 2004 οι νέες

θέσεις ανήλθαν σε 141. Όσον αφορά τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, το 2006 η
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μεταποίηση κατέχει τη μερίδα του λέοντος, αφού Ι 5 Ι από τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια

αφορούσαν τον τομέα αυτό, 53 επενδυτικά σχέδια αφορούσαν στον πρωτογενή τομέα, 45 στον

τουρισμό και 5 στις υπηρεσίες. Το 2005, οι αιτήσεις που αφορούσαν στον τομέα της μεταποίησης

ήταν 67, στον πρωτογενή τομέα 18, στον τουρισμό] 2 και στις υπηρεσίες μόλις ]. Συνεπώς,λοιπόν,

παρατηρείταιαύξησητων επενδυτικώνσχεδίωνσε όλους τους οικονομικούςκλάδους.

Ο κλάδος της μεταποίησηςείναι αυτός που κυριαρχεί εάν εξετάσουμε τα υποβληθένταεπενδυτικά

σχέδια ανάλογα με το νομό που σχετίζονται. Σε όλους τους νομούς τον πρώτο λόγω στα

υποβληθέντα σχέδια έχει η μεταποίηση, πλην του νομού Πρεβέζης, όπου τα περισσότερα

επενδυτικά σχέδια αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Αυτό που θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε

είναι ότι γενικά το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο νομό Ιωαννίνων, αφού η

πλειοψηφίατων υποβληθέντωνεπενδυτικώνσχεδίων αφορούν εmχεφημαΤΙKέςδραστηριότητεςσε

αυτόν.

Οι σημαντικές αυτές επενδύσεις που πραγματοποιούνταιστην Περιφέρεια τ/ς Ηπείρου προωθούν

ουσιαστικά την εmχεφημαΤΙKότητα στην περιοχή και συμβάλλουν στην ανάπruξή της,

δημιουμΥώνταςταυτόχρονανέες προοπτικές.

Πίνακας7.4: Στοιχεία υπαγωγών ανά νομό και τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας

Ηπείρου με κριτήριο το ύψος της επένδυσης

Μεταποίηση 10,65% 8,63% 71% 9,82%

Πρωroyενής ... Ι 32,29% l 9,40% 23,32% J 34,99%

Τουρισμός 3,12% 32,02% 49,71% 15,14%

Yπηρεσiες 100%

ΠηΥή: Περιφέρεια Ηπείρου, Διcύ&uνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

7.} l1ροσκόμματαγια τη\' α\'άπτυξη της επιχειρηματικότηταςστο Νομό

Θεσπρωτίας

Παρά τα σημαντικά κίνητρα για επενδύσεις που προσφέρει ο νέος αναπruξιαKός νόμος,

εξακολουθούννα υφίστανται προσκόμματασε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότ/τας

του ομού Θεσπρωτίας, που εμποδίζουν τη γρήγορη ανάπruξη των εmχεφημαΤΙKών
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πρωτοβουλιών. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τα προσκόμματα που δυσχεραίνουν την

ανάπroξη επιχειρηματικώνπρωτοβουλιώνστους τομείςπαραγωγής.

./ Πρωτογενή,ΤOμΈΑC

Οι χαμηλές τιμές διάθεσης των γεωργοκτηνοτροφικώνπροϊόντων είναι ένα βασικό πρόβλημαγια

την ανάπτυξη του κλάδου στο Νομό Θεσπρωτίας. Ειδικότερα ένα από τα σημαντικότερα

προβλήματα είναι η διάθεση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Σε αυτό συμβάλλει

καθoρισnκάη έλλειψη μονάδωνμεταποίησηςτης αγροτικήςπαραγωγήςέτσι ώστε οι παραγωγοίνα

βρίσκουν διtξoδo για τη διάθεση των προϊόντων τους. Emπλtoν, οι ελλείψεις στις αρδευτικές

υποδομές μειώνουν την απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών και συνεπώς το εισόδημα των

παραγωγών. Τέλος, η απουσία νέων καλλιεργειών σε συνδυασμό με την μονοκαλλιέργειατων

εσπεριδοειδώντα ΠΡοη-Υούμεναέτη μειώνουντην ανταγωνισnκότητατου συγκεκριμένουκλάδου.

./' Δευτερογενή, τoUΈΑc

Όσον αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Νομού, το κύριο πρόσκομμα στην επιχειρηματική

τους δραστηριότητα είναι η γραφειοκρατία. Το πρόβλημα αυτό απασχολεί όπως είναι λογικό όλες

ης επιχειρήσεις τις περιοχής ανεξαρτήτως κλάδου. Η γραφειοκρατία, η διαφθορά και το άδηλο

κόστος επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και συνεπώς δυσχεραίνουν την ανάπτυξη

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, η υψηλή φορολογία σε συνδυασμό με την απουσία

ειδικών κινήτρων αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάληψη επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών στην περιοχή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι το μικρό μέ'γεθος των

οικονομικών μονάδων.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης η αδυναμία των επιχειρήσεων του Νομού να ενσωματώσουν

στην παραγωγική τους διαδικασία την έρευνα, αλλά και η έλλειψη καινοτομικής ικανότητας. Η

έρευνα και η καινοτομία είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

του Νομού να επιβιώσουν και να είναι ανταγωνιστικές. Η περιορισμένη χρήση των τεχνολογιών

πληροφορικής και επικοινωνίας (mE) είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο οι επιχειρήσεις της

περιοχήςυστερούν. Τέλος, η έλλειψη τεχνικών (ΒιοτεχνικόΠάρκο το οποίο τώρα κατασΙCΕΥάζεται,

Χωροταξικό Σχέδιο) και μεταφορικών (οδικοί άξονες, αεροδρόμιο, λιμάνι) υποδομών είναι ένα

βασικό πρόβλημα. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας δεν μπορεί να δεχθεί πλοία με κοντέινερ για να

προμηθευτούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις τις απαραίτητες α' ύλες, ενώ το οδικό δίκτυο

δημιουργείδυσκολίεςστη μεταφοράτων προϊόντωντους στους διάφορουςπροορισμούςτης χώρας

αλλά και το εξωτερικό.

./ Τριτογενή,τoUΈΑc
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Ένα από τα σημανηκότεραπροβλήματα για την ανάπτυξη του εμπορίου στο Νομό Θεσπρωπας

είναι οι παραδοσιακές εμποροπανήΥυρεις, οι οποίες λειτουργούν ως πλατφόρμα ανάπτυξης του

παραεμπορίου και, συνεπώς, πλήττουν το οργανωμένο και νόμιμο εμπόριο. Το παραεμπόριο

ενισχύεταικαι από πωλήσειςπου διενεργούνταιαπό πόρτα σε πόρτα αλλά και με άλλους έμμεσους

τρόπους, με αποτέλεσμαοι εμπορικέςεπιχειρήσειςνα ανημετωπίζουνσοβαρά προβλήματα.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι οι μεΥάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων, οι οποίες

πραγματοποιούν συνεχείς εκποιήσεις και προσφορές εμπορευμάτων όλη τη διάρκεια του έτους

δημιουργώνταςέτσι σοβαράπροβλήματαεπιβίωσης στις μικρομεσαίεςεmχεψήσεις.

Πέραν αυτού, η έλλειψη υποδομών σης μεταφορές λειτουργεί ως τροχοπέδη στις προσπάθειες

ανάπτυξηςτης εμπορικήςκίνησης του Νομού ΘεσπρωΠας.Χαρακτηριστικόείναι το γεγονόςόη το

λιμάνι της Ηγουμενίτσαςδεν μπορεί να δεχθεί πλοία με εμπορευματοκιβώτια(container), ενώ τα

δρομολόγια των δύο πλησιέστερων αεροδρομίων (Ιωάwινα, Άκτιο) συνδέουν την περιοχή με έναν

μόνο προορισμό, την Αθήνα. Σημανηκό επίσης πρόβλημα αποτελεί και η καθυστέρηση της

υλοποίηση της Ιόνιας Οδού, που θα συνέβαλλε στην αύξηση της εμπορικής κίνησης σε ολόκληρη

την Περιφέρεια της Ηπείρου.

Παράλληλα, οι ελλείψεις σε τεχνικές υποδομές σε επίπεδο Περιφέρειας (Εκθεσιακό Κέντρο,

EμΠOρευμαtιKό Κέντρο) δεν δημιουργούν τις ευνοϊκές προυποθέσεις για την ανάπtυξη εμπορικών

δραστηριοτήτων. Σε τοπικό επίπεδο, τέλος, τα κυκλοφοριακά προβλήματα και το πρόβλημα της

στάθμευσης στις πρωtεύoυσες των νομών (Ιωάwινα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Άρτα) και ιδιαίτερα

στην Ηγουμενίτσα τα οποία σταδιακά οξύνονται, αποτελούν εμπόδια στην γρήγορη ανάπτυξη των

μικρών εμπορικών επιχειρήσεων.

Εσηάζοντας στο τουρισμό, η έλλειψη υποδομών στις μεταφορές σtερεί από το Νομό την

Oυσιασtική αξιοποίηση του δυναμικού που διαθέτει. Για να είναι μια περιοχή επισκέψιμη, θα

πρέπει να έχει εύκολη προσβασιμότητα. Γενικά, ο Νομός Θεσπρωπας παρουσιάζει μεγάλες

ανισότητες ως προς την ύπαρξη τουρισηκών υποδομών και αυτό οφείλεται στην ορεινή

γεωμορφολογία, στη δύσκολη προσπέλαση και στη χρονοαπόσταση από τους μεταφορικούς

άξονες. Ιδιαίτερα πρoβλημαtική σε προσπελασιμότητα είναι η ορεινή ενδοχώρα, όπου

παρατηρείται αδυναμία επικοινωνίας.

Επιπλέον, τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των φορέων του τουρισμού δημιουργεί εμπόδια

στην ομαλή ανάπτυξη των εmχειρήσεων του κλάδου. Παρατηρούνται φαινόμενα οξύτατου

ανταγωνισμού, τόσο μεταξύ των φορέων, όσο και μεταξύ των περιοχών του Νομού αλλά και της

ευρύτερης Περιφέρειας. Εmπλέον, η ίδια η Περιφέρεια δεν ανημετωπίζεται ως ενιαίος TOυρισtιKός
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προορισμός από τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Το γεγονός αυτό όπως εύκολα

γίνεται αντιληπτό έχει συνέπειες για την Περιφέρεια της Ηπείρου στο σύνολο της. Στόχος, λοιπόν,

θα πρέπει να είναι η προώθηση όλης της Περιφέρειας και όχι μεμονωμένων περιοχών.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι κάποιες ελλείψεις που παρατηρούνται στις υποδομές υγείας. Είναι

σημαντικό στοιχείο για τον επισκέπτη της περιοχής να γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχουν οι

υποδομές να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό.

7.4 ΚΟL\'ω\'ική επιχειρηματικότητα

Ο Νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει ικανοποιητική συγκέντρωση μορφών κοινωνικής

εmχειρηματικότητας. Κυρίαρχη μορφή είναι αυ1ή των γυναικείων συνεταιρισμών

Στην πλειοψηφία τους οι συνεταιρισμοί κινούνται στο όριο της οικονομικής εmβίωσης, ενώ

υπάρχον ένα-δύο καλά παραδείγματα προς μίμηση. Το προϊόν των συνεταιρισμών συνδέεται σε

σημαντικό βαθμό με την πρωτογενή παραγωγή και αποτελεί μέρος του συνολικού τουριστικού

προϊόντος. Εμπλουτίζει συνεπώς την τουριστική ταυτότητα της Μαγνησίας.

Οι κύριες αδυναμίες των γυναικείων συνεταιρισμών συνοψίζονται στα εξής:

,/ αδύναμηεπωνυμίακαι ταυτότηταπροϊόντος

,/ υστέρησησε διοικητικέςικανότητες

,/ ασύμμετρηκατανομήπόρων στις δραστηριότητεςμε έμφαση στην παραγωγή και υστέρηση

στο μάρκετινγκκαι τις πωλήσεις

,/ ισχνή εμπορική παρουσία, με προβληματικήδιανομή και ανεπάρκειες στην προώθηση, τις

πωλήσειςκαι τα δίκτυα πώλησης

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι πλειοψηφία των γυναικείων συνεταιρισμώννα αντιμετωπίζει

προβλήματαρευστότηταςκαι διείσδυσηςστην αγορά.

Παρόλα αυτά οι συνεταιρισμοί μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόλο επιχειρηματικής

δραστηριότητας,με ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία. Εμπλουτίζουντην επιχειρηματικήδραστηριότητα,

ενισχύουν την ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και αποτελούν ισχυρό συνεΙCΤΙKό μηχανισμό

μεταξύ της πρωτογενούςπαραγωγήςκαι του τουρισμού.
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7.5 Εξαγωγική δραστηριότητα

Στην παράγραφο αυτή θα διερευνήσουμε τη διεθνή δραστηριότητα των επιχειρήσεων που

λειτουργούν στο Νομό Θεσπρωτίας.

Θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας το εμπορικό προφίλ της Περιφέρειας και τα κύρια προϊόντα

εξαγωγής σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Νομού ειδικότερα. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε

τις κυριότερες παράμετρους που επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων εξαγωγών, ενώ στη

συνέχεια θα γίνει αναφορά στις υπάρχουσες και μελλοντικές υποδομές που επηρεάζουν τις

εξαγωγές (δρόμοι, λιμάνια, κλπ). Τέλος θα αναφερθούν τα προβλήματα του κλάδου και θα γίνουν

προτάσεις αντιμετώmσης αυτών ενώ μετά θα συνοψίσουμε τα συμπεράσματα που πρoέκuψαν από

τη μελέτη και θα γίνουνε προτάσεις βελτίωσης και εξέλιξης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

7.5.2 Το φπορικό προφίλ !!Ι ς Περιφέρειας Ηπείrου και του ΝΟ/lού Θεσπρωτίας

Για την αξιολόγηση της εμπορικής δραστηριότητας και προοπτικής της Περιφέρειας Ηπείρου, έγινε

ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου της Περιφέρειας την επταετία 1998-2004, καθώς και τον κυρίων

προϊόντων εισαγωγής και εξαγωγής την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Η παρακάτω προσέγγιση

αποδίδει όχι μόνο την διαχρονική πορεία των εμπορικών συναλλαγών της Περιφέρειας και των

Νομών της, αλλά και αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της και τις προκλήσεις για το

μέλλον.

7.5.2.1 Εμπορικό ισοζύγιο

Διαχρονικά η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αρνητικό εμπορικό ισoζίryιo, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη

τιμή του το 2003 με παθητικό υπόλοιπο € 75.769.400 και συνολικά σε επίπεδο επταετίας €

303.203.375. Βέβαια, έχει κατορθώσει να το μειώσει κατά 30% το 2004, μια εξέλιξη που

αποδίδεται στην ανάλογη μείωση των εισαγωγών κατά 11 %, η οποία υπερβαίνει την αντίστοιχη

αύξηση των εξαγωγών κατά 9%.

Η μείωση των εισαγωγών της Περιφέρειας είναι σταδιακή έως το 2000 (20%), ενώ από τότε και

μετά οι εισαγωγές ακολουθούν ανομοιογενή εξέλιξη για να γνωρίσουν τη μέγιστη τιμή τους το

2003 (€ J23.] 25.690) και να μειωθούν κατά 25% το 2004. Επιπλέον, ανάλογη είναι και η πορεία

των εξαγωγών καθώς μειώνονται έως το 2000, γνωρίζουν ανάκαμψη το 2001 (€ 51.475.902),
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συνεχίζουν να μειώνονται έως το 2003 για να γνωρίσουν τη μεγαλύτερη τιμή τους το 2004 (€

92.654.743).

Παράλληλα, η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου σε επίπεδο Περιφέρειας καθορίζεται κυρίως από

τις αποδόσεις του νομού Ιωαννίνων που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο σε επίπεδο εισαγωγών

(70,57%) 6σο και σε επίπεδο εξαγωγών (56,69%). Ειδικότερα, η συμμετοχή των νομών της

Περιφέρειας στις εισαγωγές και εξαγωγές, αποτυπώνεται στα ακόλουθα δύο διαγράμματα:

Διά'Υραμμα 7.S: Ποσοστό συμμετοχής των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου στις εισαγωγές

Πηγή: lntτastat, Ε,Σ.Υ.Ε 1998 - 2004
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Διάγραμμα 7.6: Ποσοστό συμμετοχής των Νομών της Περιφέρειας Ηπείρου σης εξαγωγές

Πηγή: Intrastat, Ε.Σ.Υ.Ε 1998 - 2004

Ο Νομός Θεσπρωτίας είναι ο μόνος που έχει θετικό εμπορικό ισοζόΥιο καθ' όλα τα έΠ1> έχοντας

συνολική ωφέλεια σε επίπεδο πενταετίας € 12.592.642 και τη μεγαλύτερη nμή του το 2003 (€

3.276.446). Το 2004 η συνολική τους αύξηση ανέρχεται στο 21,45% λfyyω της mώσης που

σημειώνουν οι εισαγωγές από το 2002 και έπειτα. Οι εξαγωγές του αυξάνονται διαΧΡOVΙKά κατά

38,27%, πραγματοποιώντας τις περισσότερες το 2003 € 5.129.898, έτος κατά το οποίο 'λόγω τ/ς

αντίστοιχης αύξησης των εισαγωγών παρουσιάζει και το μεγαλύτερο θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Το

εμπορικό ισοζύγιο του Νομού Θεσπρωτίας για τα έτ/ 1998 - 2004 βλέπουμε στον Πίνακα 60 του

Παραρτήματος.

7.5.3 ΕξαΥωγιl<lj δρασ:rrιριόττμα Νομού Θεσπρωτίας

Η κατανομή των εξαγωγικών προϊόντων στην Περιφέρεια Ηπείρου αποτνπώνεται στο ακόλουθο

διάγραμμα:
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ΔιάΎραμμα 7.7: Ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγικών προϊόντων σrην ΠεριφέρεJα Ηπείρου

Πηγή: lntτastat, Ε.Σ.Υ.Ε 1998 - 2004

Η συμμετοχή των κυριοτέρων εξαγωγικώνπροϊόντων στις συνολικές εξαγωγές της Περιφέρειας

την πενταετία 1998-2004, αποτυπώνεται στον Πίνακα 61 του Παραρτήματος.Εmπλέον, η

συμμετοχή των νομών στις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων παρουσιάζεται στον Πίνακα 62 του

Παραρτήματος.

Ο Νομός Θεσπρωτίας έχει χαμηλά ποσοστά στις εξαγωγές των προϊόντων, αναμενόμενο

δεδομένης της χαμηλής συμμετοχής του στις συνολικές εξαγωγές εν γένει. Εμφανίζει τη

μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξαγωγές ψαριών και μαλακόστρακων (26,66%), ενώ έχει μόλις 0,44%

συμμετοχή στις εξαγωγές λαχανικών και καθόλου συμμετοχή στις εξαγωγές ενδυμάτων,

τεχνουργημάτωναπό σίδηρο.

Στον Πίνακα 64 του Παραρτήματος παρουσιάζονται τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχουν οι

Νομοί της Περιφέρειας Ηπείρου στις εξαγωγές για την τριετία 2003-2006.

Ο Νομός Θεσπρωτίας συμμετέχει στις εξαγωγές με είκοσι έξι (26) προϊόντα (Πίνακας 65

Παραρτήματος), αν και έχει το χαμηλότερο ποσό συμμετοχής στις συνολικές εξαγωγές της

Περιφέρειας. Κύριο ΒΙ

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίω;» σελ. 215



Βεν{;τηςΑθανάσιος ((Β' ΜΕΡΟΣΙ Κεφάλαιο 8: Xωooταlική ααγάνωση 100 Νοuού Θεσποωτίαα

7.5.3.3 Προϊόντα κρέατος

Με βάση τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, δεν πραγματοποιούνται εξαγωγές κρέατος.

Η απουσία στον Νομό, εταιρείας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, δυσχεραίνει τις

προΟποθέσεις ανάπτυξης εξαγωγικού ενδιαφέροντος.

7.6 Επιχειρηματικές υποδομές

Μεταξύ των επιχειρηματικών υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου συμπεριλαμβάνονται η

Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Iroawivrov στην οποία είναι εγκατεστημένων 70 μεταποιητικές

επιχειρήσεις, που απασχολούνσυνολικά περίπου 600 εργαζόμενους,καθώς και η ΒΙΠΕ Πρέβεζας,

η οποία περιλαμβάνει15 επιχειρήσεις μεταποίησης με 500 περίπου εργαζόμενους.

Στο πΝχίσιο του Εmχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (ΕΠΒ) του Β' ΚΠΣ

'ΧΡηματοδοτήθηκεη κατασκευή του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Γκρίκας Θεσπρωτίας, ενώ

στις επιχειρηματικέςδομές της Περιφέρειας Ηπείρου συμπεριλαμβάνονταιτο Κέντρο

Παραδοσιακής Βιοτεχνίας και το Τεχνολογικό Πάρκο IωαWΊνων. Επίσης έχουμε τα εξής:

./ ΠεριφερειακόΕνεργειακό Κέντρο Ηπείρου

./ Επιστημονικό& Τεχνολογικό Πάρκο Iroawivrov

./ Θερμοκοιτίδαεπιχειρήσεωντου Επιστημονικού& Τεχνολογικού Πάρκου IωαWΊνων

.. ΒιομηχανικέςΠεριοχές(ΒΙΠΕ) και ΒιομηχανικάΠάρκα (ΒΙΠΑ) ΠεριφέρειαςΗπείρου

7.7 ΑΞΙΟΛΟΙΉΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στον Πίνακα 7.5 που ακολουθεί βλέπουμε τη Swot ανάλυση για το Νομό Θεσπρωτίαςόσον αφορά

την επιχειρηματικότητα:

,Ι

Ι

,
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ΠΙναιcας 7.5: Swot Ana/ysis Νομού Θεσπρωτίας (επιχειρηματικότητα. καινοτομία και νέες

τεχνολογίες)

11AEONEKlΗΜΛΤΑ

-:- Ευνοϊκές συνθήκες ανθρώπινου δυναμικού

-:- Ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας υποδομών

και υπηρεσιών

-:. Συμπληρωμαπκοί κλάδοι

-:. Ικανοποιητική εξαγωγική δραστηριότητα

ΜΕΙΟΝΕΚΙ ΗΜΑΤΑ

<-- Μικρός βαθμός διείσδυσης σε ξένες αγορές

-:- Υψηλός ανταγωνισμός από ομοειδή πρoϊόvrα άλλων

χωρών

<-- Υποκειμενικές αδυναμίες των τοπικών επιχεφήσεων για

εξαγωγικές δραστηριότητες

-:- Έλλειψη εθνικής στρατηγικής στόχευσης για

επιχεφημαπΙCΉ εξωστρέφεια

<-- Χαμηλή αvtαΎωVΙΣΤUCότητα των προϊόντων

<-- Προβλήματα σε ότι αφορά την επικοινωνία και τη

συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αΎορά στην οποία

απευθ6νονται, την προσαρμογή των πρoiόντων τους σης

ανάΎlCες των αΎορών αυτών και τα συστήματα διανομής τους

<-- Το μικρό μέγεθος των παραΎΟ>"(\κών μονάδων και η

έλλειψη πόρων Ύια την ανανέωση του τεχνολογικού

εξοπλωμού δεν επιτρέπουν την συμπόρευση της τοπικής

παραγω'γής με αυτή των ανταΎωνιστών της

<-- Οι χαμηλές πμές διάθεσης των ΎεωpΎOΙCΤΗνOΤΡOφικών

προϊόντων και η διάθεση αυτών

<-- Η έλλειψη μονάδων μεταποίησης της ιryΡOτικής

παραγωγής

<-- Οι ελλείψεις σης αρδευτικές υποδομές, οι οποίες

συμβάλουν στη μείωση της απόδοσης των γεωργικών

καλλιεΡΎειών και συνεπώς του εωοδήματος των

παραγωγών

<-- Η απoυσiα νέων καλ/ιεΡΎειών σε συνδυασμό με την

μονοκαλ/ιέΡΎεια των εσπεριδοειδών τα προηΎούμενα έτη

μειώνουν την αvtαΎωνιστικότητα του σιryKεKριμένoυ

κΜδου

<-- Η Ύραφεωκρατία

<-- Η υψηλή φορολογία και η απουσ1α ειδικών κινήτρων που

αποτελούν σημαντικό ανασταλmcό παράΎΟντα Ύια την

ανάληψη επιχεφημαmcών πρωτοβουλιών στην περιοχή

<-- Το μucρό μέγεθος των οικονομικών μονάδων

<-- Η αδυναμία των επιχεφήσεων του Νομού να

ενσωματώσουν στην παραγωγική τους διαδικασία την

έρευνα, αλλά και η έλλειψη καινοτομικής ικανότητας

<-- Η περωρισΜΈVΗ χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνίας (ΓΠΕ)

<-- Η έλλειψη υποδομών στις μεταφορές και σε τεχνικές

υποδομές σε επίπεδο Περιφέρειας (Εκθεσιακό Κέντρο,

EμπoρευματUCΌ Κέντρο) δεν δημωυΡΎούν τις ευνοϊκές

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εμπορικών

δραστηριοτήτων

<-- Φτωχό προ'(όν

<-- Αδύναμη επωνυμία
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.:. Έλλειψη στρατηγικού προσανατολισμού

~ Απουσία νέων επιχεφήσεων 1α/Ι δραστηριοτήτων

εντάσεως γνώσης

.:. Χρηματοοικονομικές συνθήκες

~ Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης

~ Ανuπαρξία συνεργασίας

.:. Ελλιπής πληροφόρηση Ια/Ι αξιοποίηση της υποδομής

έρευνας 1α/Ι τεχνολογίας

~ Χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, κουλτούρας και

συνεργασίας

.:. Περιορισμένη αξιοποίηση νέων τεχνολοΥιών 1α/Ι

καινοτομίας

~ Τεχνολογική εξάρτηση - Έλλειψη εξειδικευμένων

πρoμηθroτών

.:. Ασθενείς επιχεφηματιΙCΈς ικnνόπμες και στελεχικό

δυναμικό

Η χαμηλή εξαγωγική δραστηριότητα του Νομού, αποδίδεται στους ακόλουθους αντικειμενικούς

και υποκειμενικούς παράγοντες:

./ Μικρός βαθμός διείσδυσηςσε ξένες αγορές, υψηλός ανταγωνισμόςαπό ομοειδή προϊόντα

άλλων χωρών, υποκειμενικέςαδυναμίεςτων τοmκώνεπιχειρήσεωνγια εξαγωγικές

δραστηριότητεςσε συνδυασμό με την έλλειψη εθνικής στρατηγικήςστόχευσηςγια

επιχειρηματικήεξωστρέφειακαι χαμηλή ανταγωνιστικότηταπροϊόντων.

./ Η πλειοψηφίατων τοmκώνεξαγωγικώνεmχειρήσεωναντιμετωπίζουνπροβλήματασε ότι

αφορά:

α) την επικοινωνίακαι τη συλλογή πληροφοριώνσχετικά με την αγορά στην οποία

απευθύνονται

β) την προσαρμογήτων προϊόντωντους στις ανάγκεςτων αγορώναυτών και

γ) τα συστήματαδιανομήςτους, με άλλα λόγια, έλλειψη προσανατολισμούστην αγορά και

στο μάΡKετιvyκ:.Τα προβλήματααυτά είναι πιο έντονα στις εmχειρήσειςμε μικρή εμπειρία

στις εξαγωγές.

./ Οι εmχειρήσειςδεν εξοικειώθηκανόσο θα έπρεπε με τη σύγχρονη τεχνολογία,ιδιαίτερα στο

εmκοινωνιακόπεδίο.
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./ Το μικρό μέγεθοςτων παραγωγικώνμονάδων και η έλλειψηπόρωνγια την ανανέωσητου

τεχνολογικούεξοπλισμούδεν επιτρέπουντην συμπόρευσητης τοπικήςπαραγωγήςμε αυτή

των ανταγωνιστώντης,
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8.1 I~ ισυΥωνή

Aνnκείμενo του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της χωροταξικής οργάνωσης του νομού

Θεσπρωτίας με την ευρεία διάσταση της έwoιας, δηλαδή τόσο σε ευρύτερο μακροσκ:οmκό

στρατηγικό επίπεδο όσο και σε πολεοδομικό.

8.2 Α"άλυση

ΦυσιΚΟΥεωγραφική διαμόρφωσ)]

Ο Νομός Θεσπρωτίας ανήκει στην Περιφέρεια της Ηπείρου και καταλαμβάνει το βορειοδυτικό

τμήμα αυτής. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια συνορεύει με την Αλβανία, ανατολικά

με το Νομό lωαwίνων και προς νότο με το Νομό Πρεβέζης. Αποτελείται από τις επαρχίες

Μαργαριτίου, Σουλίου, Θυαμίδος και Φιλιατών.

Αναφορικά με την μορφολσΥία του εδάφους ο Νομός είναι ως επί το πλείστον ορεινός ενώ η πεδινή

γη απαντάται προς τα δυτικά, στα παράλια του Ιονίου και τα βορειοδυτικά όπου δεσπόζει το Δέλτα

του Καλαμά. Τα σημανnκ:ότερα βουνά της Θεσπρωτίας είναι:

~ τα όρη της Παραμυθιάς (Κορύλας. 1658 μ.) και του Σουλίου (Αλυσός. 1615 μ.) που

βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού, ενώ

έχουν παράλληλη διεύθυνση από βορρά προς νότο

,/ η Μουργκάνα(ή όρη Τσαμαντά, ]806 μ.) στο βορειοανατολικότμήμα του νομού

~ η Χιονίστρα (1644 μ.) συνέχεια των βουνών Παραμυθιάς

ι/ τα όρη Φιλιατών (Φαρμακοβούνι. ]240 μ.) στο κέντρο του βορείου τμήματοςτου νομού
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Εκτός του Καλαμά που αποτελεί το σημαντικότερο ποτάμι του Νομού με ιδιαίτερα ζωτικό ρόλο για

την περιοχή, στα νότια του Νομού Θεσπρωτίας βρίσκεται και τμήμα της λεκάνης του Αχέροντα, ο

οποίος όμως εκβάλλει στο Νομό Πρέβεζας. Παραπόταμος του είναι ο Κωκυτός, ο οποίος διασχίζει

την κοιλάδα της Παραμυθιάς.

Στο Νομό Θεσπρωτίας απαντάται επίσης το φυσικό λιμάνι της Ηγουμενίτσας και λίγο πιο βόρεια

αυτό της Σαγιάδας. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, παρόλο που εξυπηρετεί τόσο επιβάτες (κατέχει

την τρίτη θέση σε διακίνηση επιβατών στη χώρα) όσο και εμπορεύματα, θεωρείται μικρό και

προβλέπεται επέκταση και αναβάθμισή του εφόσον αναδεικνύεται πλέον ως το σημαντικότερο

λιμάνι της Β.Δ. Ελλάδας και η βασική "πόλη" προς την Ευρώπη. Αλλα μικρότερα λιμάνια, για

αλιευτικά και σκάφη αναψυχής, είναι της Πλαταριάς και των Συβότων.

Στις ορεινές περιοχές του Νομού οι οποίες αποτελούν το ανατολικό άκρο και όριο του οι ζώνες

απόθεσης εδαφικού υλικού είναι ελάχιστες. Βορειοδυτικά όπου δεσπόζει η ευρύτερη περιοχή του

Δέλτα του Καλαμά, αναγνωρίστηκαν εδάφη των παρακάτω κατηγοριών κατά το σύστημα FΑΟ-

UNESCO:

./ Calcaric Fluvisols: Εδάφη αναπτυχθέντα σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις χωρίς

διαγνωστικούς ορίζοντες. Τα εδάφη αυτά συναντώνται σε υψηλότερες και περισσότερο

απομακρυσμένες από τη θάλασσα θέσεις που καλλιεργούνται γεωργικά και μάλιστα είναι

πολύ παραγωγικά.

./ Gleyίc FJuVlsoJs αλατούχα, αλκαλιωμένα και αλατουχοαλκαλιωμένα: γδρόμορφα

αλλουβιακά εδάφη πλούσια σε ευδιάλυτα άλατα, ανταλλάξιμο Na ή και τα δύο, αντίστοιχα.

./ Eutric Histosols: Εδάφη πλούσια σε μερικώς αποσυντεθημένη οργανική ουσία με ρΗ

μεγαλύτερο από 5,5. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες απαντώνται στους ιcυρίως υγροτόπους

της περιοχής.

./ Chronic LuVlsoJs: Εδάφη με ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρό αργιλικό Bt ορίζοντα και βαθμό

κορεσμού με βάσεις 50%, σχηματιζόμενα πάνω σε σκληρούς ασβεστόλιθους και δολομίτες.

Αυτά απαντώνται αποκλειστικά στους ασβεστολιθικούςλόφους πέριξ του Δέλτα. Τέλος στα

νότια-νοτιοδυτικά του Νομού, όπου απαντάται η πεδιάδα του Μαργαριτίου

(περιλαμβανομένου και του σημαντικού υγρότοπου του Έλους Καλοδικίου) οι κατηγορίες

εδαφών που αναγνωρίστηκανσύμφωνα με το ίδιο σύστημα είναι οι ακόλουθες.

./ Chronic LuvίsoJs, CaJcaric FJuvisoJs και Eutric Histosols που απαντώνται και στο Δέλτα

του Καλαμά καθώς και Eutric FJuVlsoJs που αποτελούν υδρόμορφα, αλλουβιακά εδάφη με
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ποσοστό ΊCOρεσμoύ σε βάσεις άνω του 50% και απαντώνται σnς ελαφρώς υψηλότερες

θέσεις του Έλους.

077ψ "δ() ._._ υσικοι κι υνοι

8.2.2.1 Σεισμικότητα

ι - ι_ _ _ 11 ,

- - ......--e..-.---_...811!!!!8
------- ---

Από τις τέσσεριςζώνες σεισμικήςεπυανδυνότηταςστις οποίες έΧει διαφεθείο ελληνικόςχώρος ο

νομός Θεσπρωtiαςανήκειστη ζώνη ΙΙΙ.

~ ΖΩΝΗ 111: (ισχυρώς σεισμόπληκτες περι"Χές). Στην παράκτια περιοχή του Ιουνίου έχουν

εκδηλωθεί κατά το παρελθόν πολλές σεισμικές δονήσεις τόσο στην ενδοχώρα όσο και

υποθαλάσσιες. Τα μεΥέθη των χερσαίων σεισμών κυμαίνονται από 4,5 έως 6,9 και των

θαλάσσιωναπό 4,5 έως 5,8 της κλίμακας R.ichter.

Τα εδάφη της περιοχής από άποψη σεισμιχής επικινδυνότητας αναΎράφoVΤαι στον Πίνακα 8. Ι που

ακολουθεί:

Πίνακας 8.1: Κατηγορίεςεδαφών ΤQV Νομού θεσπρωήαςμεβάση τη σεισμική επικινδυνότητα

Ασβεστόλιθοι υyu:!ι; ή μέτρια κατακλασμένοικαι

κρυσταλλικοΙ δολομίτες

Ασβεστόλιθοι και κρυσταλλικοίδολομίτες της

παραπάνω ΙCUτ/YOρ(ας, καλυμμένοι με lerTa rosa ή και

άλλο xoνδρόΚOΚlα/ κερματισμσ6 και αποσάθρωσης

UD\I ασβεστολιθφν

ΑρΥιλοι· ια!Ινοι κορημάτων- σύΥχρονες~

ιrotάμιες ΙCUι ιιαράκτιες
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(α) μικρή

(α) ΜucρΉ (προιιπόθεση η θεμελlωoη να

y\ΝΕΤUι χάνω στον ασβεστόλιθο)

(δ) εξαιρετική και λίryω της ανεβασμένης

στάθμης του ωιόΥειου υδάτινου ορίζοντα

(δ) εξαιρετική
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Για τον χαρακτηρισμό των εδαφών από άποψη εmκινδυνότητας ελήφθησαν υπόψη η σύσταση, η

κλίση, η έκταση, η ομοιογένεια και το πάχος που καταλαμβάνουν. Για την κατηγορία (ζώνη) ΙΙJ η

αναμενόμενη εmτάχuνση σε συνάρτηση με την μέση περίοδο επανάληψης δίνεται από τη σχέση:

., l0gym ~ 0,264 Tm + 1,739

Έτσι είναι δυνατό να καθοριστούν για οποιαδήποτε θέση (πόλη, χωριό, κοινότητα) οι δύο

παράμετροι της σεισμικής κίνησης για οποιαδήποτε περίοδο επανάληψης. Γνωρίζοντας την ένταση

για ορισμένη ζώνη και ορισμένη περίοδο επανάληψης μπορούμε να υπολογίσουμε κάποια

προσεγγιστική τιμή και για τη μέγιστη εδαφική ταχύτητα.

Συνήθως, ως μέγιστη τιμή μιας παραμέτρου της εδαφικής σεισμικής κίνησης η οποία δεν πρέπει να

προκαλέσει βλάβες ή μπορεί να προκαλέσει μικρές βλάβες εύκολα επισκευάσιμες, καθορίζεται

εκείνη η οποία έχει τη μέγιστη πιθανότητα να συμβεί κατά το χρόνο ζωής της κατασκευής (π.χ. Τ =

60 έτη). Ως μέγιστη τιμή μιας παραμέτρου της εδαφικής κίνησης η οποία δεν πρέπει να προκαλέσει

κατάρρευση της οικοδομής θεωρείται συνήθως εκείνη που έχει μεγάλη μέση περίοδο επανάληψης

(π.χ. Ι 000 έτη).

Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί δίνονται οι τιμές της μακροσεισμικής έντασης και των δύο

παραμέτρων της μέγιστης εδαφικής κίνησης για τις δύο σεισμικές κινήσεις, Τ = 60 έτη και Τ =

1000 έτη. Τέτοιες τιμές δίνονται για κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες των ζωνών της

σεισμικής επικινδυνότητας στις οποίες διαιρείται ο ελληνικός χώρος.

Πίνακας 8.2 Τιμές των παραμέτρων της εδαφικής σεισμικής κίνησης γιο. τις τέσσερις κατηγορίες

σεισμικών ζωνών κω γιο. μέσες περιόδους επανάληψης, 60 κω 1000 f:rη

γ., Om 1m °m

G em/scc g cm{sec

6, Ι 0,08 6 7,3 0,17 16

U 6,7 0,12 10 8,0 0,26 27

ru 7,2 ο,] 6 14 8,5 0,35 40
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Ιδιαίτερα προβλήματα στις σεισμικές δονήσεις παρουσιάζουν οι ασβεστόλιθοι της Βίγλας και οι

παλιοί κώνοι κορημάτων και μάλιστα εκεί όπου τα διαβρωτικά φαινόμενα στους πρώτους

παρουσιάζονται έντονα.

8.2.2.2 Πλημμύρες

Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα και οι μεταβολές στο μικροκλίμα θα συνοδευτούν από

πλημμυρικά φαινόμενα, σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, όπως αναφέρει ο Ευθύμιος

Λέ""ας. Καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκτός από τις άμεσες περιβαλλοντικές εmπτώσεις, θα έχουμε ρύπανση του αέρα και «τροφοδοσία»

του υπεδάφους με επιιciνδυνoυς ρυπαντές, όπως διοξίνες. Σε κάποιες περιοχές, όπως στη Σαγιάδα

Θεσπρωτίας όπου χάθηκαν εκατοντάδες στρέμματα, θα έχουμε ρύπανση των υπόγειων εδαφών. Το

ότι η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη ελαχιστοποιεί τους κινδύνους.

Χωροταξι'2i ένταξη

Πληροφορίες για την χωροταξική ένταξη του Νομού Θεσπρωτίας υπάρχουνε και στο Β' μέρος

εργασίας. κεφ. 1.2. «ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΣΕ

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ».

8.2.3.] Οικιστικό δίκτυο

Το οικιστικό δίκτυο του Νομού διαμορφώθηκε με βάση ιστορικούς και γεωγραφικούς παράγοντες

και κατέληξε στα μέσα του 200υ αιώνα στο κλασσικό νεοελληνικό σχήμα, πόλη-κωμόπολη

κεφαλοχώρι-χωριό, με ορισμένες παραλλαγές.

Η Ηγουμενίτσα, μέχρι την δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΣΥΕ χαρακτηριζόταν

ως ημιαστικό κέντρο (πληθυσμός μεταξύ 2000 και 10.000 κατ.) μαζί με την Παραμυθιά και τους

Φιλιάτες, αλλά ήταν η πρωτεύουσα του νομού. Η διοικητική διαίρεση καθόριζε δυνητικά και μια

ιεράρχηση οικιστικού δικτύου. Έτσι οι πρωτεύουσες των επαρχιών του Νομού (Θυάμιδος

Ηγουμενίτσα, Σουλίου-Παραμυθιά, Φιλιατών-Φιλιάτες, Μαργαριτίου-Μαργαρίτι) ήταν εξ ορισμού

και κωμοπόλεις (πλην της Ηγουμενίτσας που ήταν και πόλη), αν και το Μαργαρίτι είχε τέτοιο

μέγεθος πληθυσμού «2000 κατοίκους)που στην πραγματικότητατο έκανε κεφαλοχώρι(αγροτικός
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οικισμός κατά την ΕΣΥΕ). Η αστικοποίησηστο Νομό ήταν αργή και η Ηγουμενίτσαξεπέρασετους

10.000 κατοίκους μετά το 1991 .

Με την βελτίωση των συγκοινωνιών και την βαθμιαία κατάργηση των επαρχιών ως διοικητικών

μονάδων, ανέκυψε η ανάγκη υιοθέτησης νέας οικιστικής πολιτικής η οποία θα καθόριζε την

ανάπτυξη και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της χώρας. Ήταν η πολιτική των "ανοικτών

πόλων" του 1984, η οποία παραμένει ακόμα η ισχύουσα οικιστική πολιτική. Κύριος στόχος της

ήταν η κάλυψη όλων των αναγκών του πληθυσμού, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και

εργασίας, και η παροχή υπηρεσιών στον επαρχιακό-αγροτικό χώρο, οι οποίες θα ήταν ίσης

ποιότητας με εκείνες των αστικών κέντρων και περιοχών. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου

βασίστηκε στην ενίσχυση των μεσαίων οικισμών (κωμοπόλεων, κεφαλοχωρίων), που θα

αναλάμβαναν έναν ενδιάμεσο λειτουργικό ρόλο ανάμεσα στα αστικά κέντρα και την αγροτική

ενδοχώρα.

Κύριος άξονας αυτής της οικιστικής πολιτικής υπήρξε η διαμόρφωση οικιστικών ενοτήτων, οι

οποίες αποτελούνται από ομάδες οικισμών που μπορούν να σχεδιασθούν σαν ένα ενιαίο και

οργανικό σύστημα. Εντός αυτών η ταξινόμηση των οικισμών γίνεται ανάλογα με το είδος και τον

αριθμό των λειτουργιών και εξυπηρετήσεων που διαθέτουν και του συνόλου του πληθυσμού που

εξυπηρετούν. Έτσι προκύπτουν 5 επίπεδα οικισμών. Το 10 επίπεδο αποτελείται από τα

περιφερειακά κέντρα (π.χ. Ιωάννινα) και το 20 επίπεδο από τα νομαρχιακά κέντρα ή άλλες

σημαντικές πόλεις. Τον σημαντικότερο ρόλο στην ιεραρχία του οικιστικού δικτύου έχουν τα

κέντρα 30υ και 40υ επιπέδου, τα οποία αναλαμβάνουν έναν ενδιάμεσο λειτουργικό ρόλο μεταξύ

των αστικών κέντρων (1 ου και 20υ επιπέδου) και της αγροτικής ενδοχώρας (οικισμοί 50υ

επιπέδου). Το 50 επίπεδο αποτελείται από οικισμούς μικρού πληθυσμιακού μεγέθους που

διαθέτουν πολύ βασικές λειτουργίες, κυρίως εκπαίδευσης.

Στο Νομό Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις "Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης" του ΥΧΟΠ (1984)

καθορίστηκαν 7 οικιστικές ενότητες ως εξής:

./ Ηγουμενίτσας, με έναν οικισμό 20υ επιπέδου (Ηγουμενίτσα), έναν 40υ επιπέδου

(Πλαταριά)και 25 οικισμούς 50υ επιπέδου .

./ ΝεράΊδας-Παλαιοχωρίου,με το δίπολο αυτό ως οικισμοί 40υ επιπέδου, και 29 οικισμούς

50υ επιπέδου .

./ Μαργαριτίου, με έναν οικισμό 4ου ενισχυμένου επιπέδου (Μαργαρίτι), έναν 50υ

ενισχυμένου(Πέρδικα) και 11 οικισμούς 5ου επιπέδου.
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./ Φιλιατών, με έναν οικισμό 40υ ενισχυμένου επιπέδου (Φιλιάτες), έναν 50υ ενισχυμένου

επιπέδου (Σαγιάδα) και 15 οικισμούς 50υ επιπέδου .

./ Κεραμίτσας, με έναν οικισμό 40υ επιπέδου (Κεραμίτσα), έναν 50υ ενισχυμένου επιπέδου

(Άγιους Πάντες) και 38 οικισμούς 50υ επιπέδου .

./ Παραμυθιάς, με έναν οικισμό 30υ επιπέδου (Παραμυθιά), έναν 50υ ενισχυμένου επιπέδου

(Αμπελιά) και 30 οικισμούς 50υ επιπέδου.

./ Γαρδικίου-Γλυκής, με το δίπολο αυτό 40υ επιπέδου, έναν οικισμό 50υ ενισχυμένου

επιπέδου (ΤσαΥΥάρι) και 3 οικισμούς 50υ επιπέδου.

Ωστόσο στο διάστημα που μεσολάβησε, δεν δημιουργήθηκαν οι όροι για να υπάρξει ο απαραίτητος

δυναμισμός των περισσότερων από αυτά τα κέντρα και όπως έδειξε η απογραφή του 1991, έμειναν

στάσιμα ή είδαν τον πληθυσμό τους να μειώνεται.

Η διoικητιΙCΉ μεταρρύθμιση της ToπιΙCΉς Αυτοδιοίκησης (Σχέδιο "Καποδίστριας") κατήργησε

τυπικά τις επαρχίες και τις έδρες του, δημιουργώντας μια σεφά από ισότιμους δήμους γύρω από τις

πρωτεύουσες των νομών, με σκοπό την ενδυνάμωση των εδρών αυτών των δήμων. Παρέμειναν δε

και ορισμένες κοινότητες.

Ωστόσο, ορισμένα ενδιάμεσα τοπικά κέντρα συνεχίζουν να έχουν αυξημένο ρόλο (λόγω της

ύπαρξης διοικητικών υπηρεσιών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων) και θετικές προοπτικές

ανάπτυξης. Τέτοια κέντρα στο νομό Θεσπρωτίας είναι η Παραμυθιά και οι Φιλιάτες.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, στο νομό διακρίνουμε την παρακάτω διάρθρωση και ιεράρχηση

του οικιστικού δικτύου:

Πίνακας 8.3 ΔJάρθρωση κω ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου του Νομού Θεσπρωτίας

Δ. ΙJγουμενΙτσας Δ. ΠαραμυΟιάς Δ. Φιλιατών
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Ως προς τη διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου του Νομού Θεσπρωτίας έχουμε τα

εξής:

./ Η Ηγουμενίτσαείναι κέντρο 20υ επιπέδου, με σημαντικό επίπεδο κοινωνικού εξοπλισμού

και αστικών λειτουργιών, με αύξηση πληθυσμού κατά την δεκαετία 198 Ι -91, που

συνεχίζεται εντονότερα κατά την επόμενη περίοδο 1991-2000. Ο τριτογενής τομέας είναι σ

κυρίαρχος τομέας παραγωγής και σχετίζεται περισσότερο με τις μεταφορικές και

τουριστικές δραστηριότητες. Το λιμάνι της είναι η βασική πύλη της Βόρειας και Κεντρικής

Ελλάδας προς την Δ. Ευρώπη, το οποίο θα αναβαθμισθεί με την ολοκλήρωση της Εγνατίας

οδού και την σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό δίκτυο.

./' Η Παραμυθιά είναι κέντρο 30υ επιπέδου και πριν την ανάδειξη της Hγoυμεvίτσας ήταν το

ισχυρότερο κέντρο της Θεσπρωτίας. Δεσπόζει της βόρειας κοιλάδας του Κωκυτού, ασκεί

μια επιρροή πέραν των ορίων του δήμου της (Δ. Αχέροντα και Κ. Σουλίου) και έχει

προοπτικές ανάπτυξης, λόγω της εγγύτητας της με την Εγνατία οδό και της χωροθέτησης

Βιοτεχνικού Πάρκου στη θέση Γκρίκα.

,/ Οι Φιλιάτες είναι κέντρο 40υ ενισχυμένου επιπέδου, διότι ναι μεν η επιρροή τους

επεκτείνεταικαι στο Δ. Σαγιάδας,α'λλά η όλη περιοχή βρίσκεταιστο περιθώριοσημαντικών

συγκοινωνιακών αξόνων. Η υπάρχουσα όμως διοικητική και κοινωνική υποδομή των

Φιλιατών, σε συνδυασμό με την προοπτική διασυνοριακής συνεργασίας με τη νότια

Αλβανίαδημιουργούνευνοϊκέςπροϋποθέσειςανάπτυξης.

Οι υπόλοιπεςέδρες των νέων δήμων αποτελούνκέντρα 40υ επιπέδου,από τα οποία, η Πλαταριά

(Δ. Συβότων),ο Παραπόταμος(Δ. Παραποτάμου)και το Μαργαρίτι(Δ. Μαργαριτίου)εξαρτώνται

άμεσα από την Ηγουμενίτσα.Η περιοχή επιρροήςτων κέντρων40υ εmπέδουείναι η εδαφική

επιφάνειατου κάθε δήμου και εξαρτημένακέντρα 50υ επιπέδου οι έδρες και οι οικισμοίτων

καταργημένωνκοινοτήτων.

Οι έδρες και οι οικισμοίτων διατηρουμένωνκοινοτήτωνείναι επίσης κέντρα 50υ επιπέδου. Η Κ.

Σουλίουεξαρτάταιαπό την Παραμυθιάκαι η Κ. Πέρδικαςαπό την Ηγουμενίτσα.Η Πέρδικακαι το

Μαργαρίτιέχουν επίσης μια μορφή εξάρτησηςαπό την Πάργα για γεωγραφικούςκαι ιστορικούς

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 227

--



Βενέτ CABavάnlOC «(8' ΜΕΡΟΣΙΚεφάλωο 8: Χω οτ ικtJ n άνωσ, του Νοuού Θεσποωτiαc»

λόγους, η οποία γίνεται πιο έντονη κατά την θερινή περίοδο. Για τους ίδιους λόγους, η Πάργα

εξαρτάται ως ένα βαθμό από την Ηγουμενίτσα (Χάρτης 8.1).

Χάρτης 8.1: ΔΙάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου του Νομού Θεσπωτίας
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Πηγή: Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου

8.2.3.2 Περιοχές επιρροής αστικών - ημιαστικών κέντρων

Τα κέντρα 20υ και 30υ επιπέδου, λόγω της ιδιαίτερης δυναμικής τους δημιουργούν σχέσεις

επιρροής-εξάρτησης με τα υπόλοιπα κέντρα, δημιουργώντας περιοχές επιρροής κάθε μία εκ των

οποίων έχει διαφορετικό XαραΙCΤΉρα και δυναμική.

Λαμβάνοντας υπόψη:

νι' τη θέση των Δήμων ως προς την πρωτεύουσα του Νομού
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./ το υπάgχον συγκοινωνιακόδίκτυο και nς προσβάσειςτων Δήμων (κυρίως των εδρών τους)

προς την πρωτεύουσατου Νομού

./ την γεωμορφολσΥίατου εδάφους

./ το επίπεδο κοινωνικού εξοπλισμού, διοικητικών λειτουργιών και λοιπών αστικών

εξυπηρετήσεωντων Δήμων

διακρίνουμετις εξής περιοχέςεmρροής.

./ Περιοχή επφgοήςΗγουμενίτσας:η Ηγουμενίτσαως κέντρο 20υ επιπέδου, έχει πεgιοχή

επιρροήςπου επεκτείνεταισε όλο το Νομό Θεσπρωτίαςκαι ως ένα βαθμό στο δήμο

Πάργας,που ανήκει στο νομό Πρέβεζας. Στο μέτρο που λειτουργείως κέντρο 30υ επιπέδου,

έχει μια στενότερηπεριοχή επιρροήςπου περιλαμβάνειτους ΔήμουςΗγουμενίτσας,

Φtλιατών, Σαγιάδας,Παραποτάμου,Συβότων, Μαργαριτίουκαι την ΚοινότηταΠέρδικας.

Εντός τ/ς περιοχήςεπιρροήςΗγουμενίτσας,διακρίνεταιη υπο-περιοχήεπιρροήςΦιλιατών

η οποία εκτείνεταιστους ΔήμουςΦιλιατών και Σαγιάδας. Οι Φιλιάτεςχαρακτ/ρίζονταιως

κέντρο ενισχυμένο40υ επιπέδου,λόγω τ/ς ύπαρξηςαξιόλογου κοινωνικο-διοικηnκού

εξοπλισμοU.

./ Περιοχή εmΡ.QQήςΠαgαμυθιάς:περιλαμβάνειτους ΔήμουςΠαραμυθιάς,Αχέροντα και την

Κοινότ/ταΣουλίου. Η Παραμυθιάαποτελείτο παραδοσιακόκέντρο της περιοχήςμε

αξιόλσΥΟ κοινωνικο-διοικητικόεξοπλισμό.

Οι περιοχέςεπιρροήςτων κέντρων20υ και 30υ επιπέδουπαρουσιάζονταιπαραστατικάστον

παρακάτωπίνακα.

Πίνακας8.4 Περιοχές εmβροής οικιστικών κέντρων του Νομού Θεσπρωτίας

Περιοχές

Επιρροής

Κέντρο

10υ

επιπέδου

Εξαρτημένα

κέντρα 20υ

επιπέδου

Εξαρτημένα

κέντρα30υ

επιπέδου

Ηγουμενίτσας
Δ.

Ηγουμενίτσας

Δ. ΦιλιατόJν

Δ. Πάργας*

Δ.

Παραποτάμου

Δ. Συβότων

Δ. Σαγιάδας

Δ. Σαγιάδας

Κ Πέρδικας
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ΜαΡΥαριτίου

Γ

"αραμυθιάς

* Εξάρτηση από διαφορετικό νομό

~.

Ι Παραμυθιάς
Δ. Αχι':ροντα

8,2.3.3 Ένταξη οικισμών του νομού σε δίκτυα πόλεω\'

Δεν έχει αναφερθεί τέτοια ένταξη, πλην μιας απλής αδελφοποίησης Ηγουμενίτσας - Μπρίντεζι.

Είναι μια δυνατότητα, η οποία υποστηρίζεται και από σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους δήμους του νομού.

r 8.2.4.] Οικιστική χρήση (Α' και Β' κατοικία)

. - - -
----

Η οικιστική χρήση σε όλη την ελληνικήεπικράτειακαθορίζεταιστο πλαίσιο του πολεοδομικού

σχεδιασμούτων πόλεων και οικισμών. Πρόκειταιγια τα σχέδια πόλης με βάση το Ν. Διάταγματου

1923 και στη συνέχεια για τον σχεδιασμό με βάση τους νόμους 947/79, 1337/1983 και 2508/1997,

καθώς και με τα διατάγματα για τον τρόπο οριοθέτησης και πολεοδόμηση των χωριών.

Στις περιοχές εκτός των σχεδίων πόλης και των ορίων οικισμών, εmτρέπεταιη δόμηση υπό

ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

Εκτεταμένη αυθαίρετη δόμηση δεν υπάρχει στην Θεσπρωτία, Ωστόσο η εκτός σχεδίου δόμηση σε

ορισμένες περιοχές γίνεται πυιcΝΉ με έντονη μίξη χρήσεων και απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις. Τέτοιες

περιοχές είναι οι περιαστικές τ/ς Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς και Φιλιατών, οι παραλιακές και κατά

μήκος ορισμένων οδικών αξόνων. Οι παραλιακές είναι κυρίως περιοχές Β' κατοικίας και

τουριστικών καταλυμάτων (Πέρδικα, Σύβοτα). Γύρω από την Ηγουμενίτσα, την Παραμυθιά και

τους Φιλιάτες, κυριαρχεί η Α' κατοικία.

R.2.4.2 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓιlΣ)-Σχέδια πόλης-ΟριοΟt:τήσειςοικισμιό,'

Οι μόνοι οικισμοί με εγκεκριμένο ΓΠΣ, είναι της Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 61ΟΔΊΙ989 και

τροποποίηση 1073 ΔΊ1992) και των Φιλιατών (ΦΕΚ 1139ΔΊI996). Πρoβλbtoυν πς εξής σταθερές:

«( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομο,) Θεσπρωτίας>; σελ. 230
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Πiνακας 8.5: Ίlρoβλεπόμενες σταθερές των ΓΠΣ Ηγουμενίτσας κω ΦιλΙQ.τών

Συνολική Δόμηση

Πληθυσμιακή Πυκνότητα κάτοικοι/στρέμμα

Η μελέτη του ΓΠΣ Παραμυθιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το ΓΠΣ Μαργαριτίου έχει ολοκληρωθεί

και βρίσκεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση.

Εγκεκριμένο σχέδιο πόλης πριν από το 1983 και την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης

(ΕΠΑ) έχουν τα παλιά τμήματα της Ηγουμενίτσας, της Παραμυθιάς, των Φιλιατών, Γραικοχωρίου,

Λαδοχωρίου και Ν. Σελεύκειας.

Γύρω από τ/ν Παραμυθιά υπάρχουν ρυμοτομικά διαγράμματα που έγιναν από τ/ν Τυπογραφική

Υπηρεσία του Υπουργείο Γεωργίας γω παραχώρηση οικοπέδων σε αστέγους (1958, 1962, 1967,

1968).

Στο πλαίσιο τ/ς ΕΠΑ έχουν εγκριθεί πολεοδομικές μελέτες για επεκτάσεις του σχεδίου πόλης στ/ν

Ηγουμενίτσα, Γραικοχώρι, Λαδοχώρι, Ν. Σελεύκεια, Χόϊκα. 'Εχουν εγκριθεί επίσης μελέτες

πολεοδόμησης και επέκτασης στην Πλαταριά, Παραπόταμο, Πέρδικα-Αρίλλα, Σύβοτα,

Φασκομηλιά, Κεστρίνη. Στο Γαρδίιcι η μελέτη βρίσκεται στην Γ' Φάση, ενώ στο Μαυρούδι έχει

τελειώσει και βρίσκεται στ/ν Περιφέρεια για έγκριση.

Στη Σαγιάδα υπάρχει η πολεοδομική μελέτη, αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα η οριοθέτηση του

οικισμού. Στο Καστρί η πολεοδομική μελέτη είναι σε εξέλιξη, ενώ στις Φιλιάτες είναι προς

ανάθεση. Για τις περισσότερες περιοχές στις οποίες έχει εγκριθεί πολεοδομική μελέτ/, προχωράει

και η μελέτη της πράξης εφαρμογής.

Από τους υπόλοιπους οικισμούς, ορισμένοι από αυτούς διαθέτουν αποφάσεις Νομάρχη για τον

καθορισμό ορίων και όρων δόμησης, με βάση το Π.Δ. της 3.5.1985 (ΦΕΚ 181Δ').
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Υπάρχουν δύο αιτήσεις Οικοδομικών συνεταιρισμών, μια στο Πούσι Ηγουμενίτσας (Α' κατοικία)

και μια στο Μαργαρίτι (Β' κατοικία). Η αίτηση του συνεταιρισμού της Ηγουμενίτσας έχει λάβει

οικιστική καταλληλότητα και έχει εγκεκριμένη πολεοδομική Μελέτη. Η αίτηση του Μαργαριτίου

βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο (σύσταση).

8.2.4.3 Λοιπές χρήσεις πολεοδομικά οργανωμένες

./ Βιομηχανία:υπάρχει και λειτουργείΒΙΟΠΑ,Εκτενήςαναφοράγια το οποίο γίνεταιστο

κεφάλαιο "Αξιολόγησητης κατάστασηςτων τεχνικών, κοινωνικώνκαι επιχειρημαπκών

υπoδoμών}~.

./ Λατομεία: οι λατομικέςπεριοχέςαδρανώνυλικών φαίνονταιστον Πίνακα 3.6. Εχουν

καθοριστεί με απόφαση Νομάρχη και δεν υπάρχει περαιτέρω σχεδιασμός υποδομών.

Πίνακας 8.6: ΠροβλεπόμενεςσταθερέςτωνΓΠΣΗγουμενίτσαςκαι Φ,λ,ατών

Δημόσω

Δημόσω

lδιωnκό

Δημόσιο

Δημόσω

Δημόσιο

Δημόσιο

Δημόσω

Πηγη: Δfνση ΒιομηχανΙαςΝ. Θεσπρωτιας,Τμημα ΒιομηχανΙας",αι Ορυκτών πόρων

" Τουοισ 'c: Περιοχές ΟλοκληρωμένηςΤουρισnκής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στο Νομό Θεσπρωτίας δεν

υπάρχουν. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις,στην συντριππκή τους πλειοψηφία, συγκεντρώνονται

-
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στις παράκt1.ες περιοχές Πέρδικας-Καραβοστασίου-Αρίλα,Συβότων-Πλαταριάς, Ηγουμενίτσας,

Σαγιόδας.

8.2.4.4 Κάλυψη του εδάφους

Ο Πίνακας 8.7 που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία σύμφωνα με την ΕΣνε και το Corine

αντίστοιχα,για την εδαφική οργάνωση, τις χρήσεις γης και την κόλυψη του εδάφους. Ανάμεσα

στους δύο πίνακες υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσειςκαι αποκλίσεις που οφείλονται ίσως σε

διαφορετικέςπαραδοχές ως προς τον ορισμό των διαφόρων χρήσεων.

Πίνακας 8.7 Βασικέςχρήσεις γης (σε χιλιάδες στρέμματα) του Νομού Θεσπρωτίας

Καλλιεργούμενες εκτάσεις και Καλλιεργήσιμη γη 339,87
209,5

αγραναπαύσεις Μ6νιμα αρδευόμενες εκτάσεις 38,78

Δάση [125,ό Δάση και δαmκές εκτάσεις 143,14

j

0,91

214,03

~ 764,98θαμνώδεις εκτάσεις

Βοσκότοποι

(838,8) II!--...............---!!!f--...
Ι(261 ,Ι) Yπαλπικtς εκτάσεις

]ΩΟΟΟΒοσκότοποι

από τους οποίους:

Δημοnκοί

Ιδιωnκοί

0,22

2,94

Βιομηχ, και εμπορ. ζώνες

lΓ.: ::κή δόμηση
46,8

Εκτάσεις οικισμών

(κτίρια, δρόμοι, κλπ.)

21,9
0,97

-- --

I~ύνoλo· -~:-:-Ί ίΙΙ514,7Ι Σi,~ολο~~

Πηγή: ΕΣΥΕ, coήnne

Οι ορεινές κοινότητεςκαι δήμοι στη Θεσπρωτίακαλύπτουντο 66,5% της συνολικής έκτασης

(έναντι 74,2% της Ηπείρου και 42,3% της χώρας), οι ημιορεινές το 28,3% (έναντι 15,2% της

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας>, σελ. 233
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Ηπείρου και 29,0% της χώρας) και οι πεδινές μόλις το 5,2% (έναντι 10,7% της Ηπείρου και 28,7%

της χώρας) και συγκεντρώνονταικυρίως στις εκβολές του Καλαμά.

Η καλλιεργούμενηέκταση (μαζί με τις αγραναπαύσεις)κατά την ΕΣΥΕ ανέρχεται σε 209,5 χιλ.στρ.

ή το 13,8% της συνολικής έκτασης. Αυτό επαληθεύεταιμε αρκετή προσέγγιση, και από τα στοιχεία

του Υπουργείου Γεωργίας σύμφωνα με τα οποία η γεωργική γη το 1996 ανερχόταν σε 191,9 χιλ.

στρ., από τα οποία 64,5 ήταν αρδευόμενα, δηλαδή ποσοστό 33,6%. Στην Περιφέρεια Ηπείρου η

καλλιεργούμενη έκταση ήταν το Ι 3,8% της συνολικήςέκτασης και στην χώρα το 29,9%.

Σύμφωνα με την Δ/νση Αγροηκής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, το

1999 η αρδεύσιμη έκταση ήταν 67,5 χιλ.στρ. και η αρδεuOείσα 51,5 χιλ.στρ.

Το μικρότερο ποσοστό καλλιεργούμενηςγης έχουν ο Δήμος Φιλιατών με 7,1% και η Κοινότητα

Σουλίου με Ι ,2%. Οι αρδευόμενες εκτάσεις συγκεντρώνονται κυρίως στους Δήμους Σαγιάδας (Ι 6,3

χιλ. στρ.), Αχέροντα (13,6 χιλ. στρ.), Ηγουμενίτσας (10,6 χιλ. στρ.), Φιλιατών (10,3 χιλ. στρ.),

ΠαραμυΟιάς (9,2 χιλ. στρ.) και Παραποτάμου (2,3 χιλ. στρ.).

Οι βοσκότοποι καλύπτουν κατά ΕΣνε, το 72,6% της συνολικήςέκτασηςτου νομού, έναντι 51,6%

στην Περιφέρεια και 39,6% στην Χώρα. Αυτό δείχνει τη θέση της κτηνοτροφίαςστο Νομό, η οποία

είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της δασοκάλυψηςστο 8,3% έναντι 25,8% της Περιφέρειαςκαι

22,3% της χώρας.

Η οικιστική χρήση καλύπτει το 3,1% έναντι4% της Περιφέρειαςκαι της χώρας και δείχνει τη

μικρή αστικοποίησηκαι τον αγροτικό χαρακτήρατου νομού.

Ο χάρτης 8.2 παρουσιάζει τις χρήσεις γης, την χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος και

τις περιοχές προστασίας.

(( Σrρατηγικι'J 2.ΧΙ61Ο Aνά~ωξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 234
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Χάρτης8.2: Οι χρήσεις γης, η χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος και οι περιοχές

προστασίας του Νομού Θεσπωτίας

ΑΛΒΑΝΙΑ
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Πηγή: ΧωΡΟΊαξικόΣχέδιο ΠεριφέρειαςΗπεΕρου

Θεσμοθετημένεςζώνες χρήσεωνγης και περιοχέςπροστασίαςστον εκτός σχεδίωνπόλης χώρο δεν

υπάρχουν,πλην των λατομικώνζωνών και των αρχαιολογικώνχώρων. Από τους τελευταίους

μόνον ο αρχαιολογικόςχώρος Δημοκάστρουέχει οριοθετημένημε συντεταγμένεςζώνη

προστασίας,όπου απαγορεύεταιη δόμηση και επιτρέπεταιμόνον η γεωργικήχρήση.

--
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Υπό ευρεία έννοια περιοχές προστασίας είναι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις (Ν 998/79) και οι

περιλαμβανόμενεςστο δίκτυο Natura 2000. Από τις τελευταίες, το δέλτα και τα στενά Καλαμά, το

έλος Kαλoδιιcίoυ και τα στενά του Αχέροντα, περιλαμβάνονται σε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες

οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση προεδρικών διαταγμάτων για

την προστασία τους και τον καθορισμό χρήσεων γης.

Το σύνολο των εκτάσεων του Νομού Θεσπρωτίας, ανέρχεται σε 1.5 14,70 χιλιάδες στρέμματα σε

σύνολο 10 δήμων / κοινοτήτων. Από αυτές, το 38,7% αποτελούνοι γεωργικέςπεριοχές

(καλλιεργούμενεςεκτάσεις, αγραναπαύσεις,βοσκότοποι),το 61,2% είναι δάση και ημιφυσιΙCΈς

εκτάσεις, το 1,21 % καλύπτονται από νερά. Οι εκτάσεις των OΙΙCΙσμών καλύπτουν το 0,31 % και οι

λοιπές εκτάσεις το 0,12% (Βιομηχανικέςκαι εμπορικέςζώνες, Δίκτυα συγκοινωνιών,Ορυχεία,

χώροι απόρριψηςαπορριμμάτωνκαι εργοτάξια). Στο Νομό Θεσπρωτίαςτην περίοδο καταγραφής

των στοιχείωντου Πίνακα 8.8 δεν υπήρχανε θεσμοθετημένες βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες.

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιο πάνω κατανομές κατά Νομό παρατίθενται στον Πίνακα που

ακολουθεί:

({ Στρατηγικό Σχέδιο Αvάrτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 236
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Πίνακας 8.8: Κατανομή των εκτάσεων της Ελλάδας, της Περιφέρειας Ηπείρου και των νομών αυτής κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως (2000)

ΙΝ. Πρεβέζης 1.035.90 08

Πηγή: ΕΣνε

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

18,6 8,4 0.1

σελ. 237

23.9S000

25,4

4.50980

S08.fi



BcvfTnr ΑθανάσΙΟΓ «(Β' ΜΕΡΟΣ / Κεωάλωο 8: ΧωοοταξικΙι ooνάνωσn του Νοuού Θεσπoωτίαc»

8,2.4.5 Ζώνες αναπτυξιακών κινήτρων

Ο Νομός Θεσπρωτίας ανήκει στην Ζώνη Κινήτρων Γ, με εξαίρεση μια παραμεθόρια ζώνη πλάτους

20 χλμ., η οποία έχει θεσμοθετηθεί στην Ζώνη Δ. Στην πράξη η ζώνη αυτή είναι ευρύτερη των 20

χλμ., διότι ακολουθεί το όριο των Νέων Δήμων τους οποίους τέμνει η γραμμή που ορίζεται

παράλληλα με την συνοριακή, σε βάθος 20 χλμ.

8.3 Αξιολόγηση - Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν κατά την περιγραφή της υφιστάμενης

κατάστασης και εντοπίζοντας τα δυνατά σημεία - αδυναμίες - ευκαιρίες - κινδύνους που αφορούν

τα κοινωνικοοικονομικά και χωροαναπτυξιακά χαρακτηριστικά, και τα οποία εντοπίζονται σαν

συνδυασμός:

./ των υφιστάμενωνσυγκριτικώνπλεονεκτημάτωνκαι μειονεκτημάτων

./ των διαμορφωμένων δυνατοτήτων και αδυναμιών με βάση τις παρατηρούμενες τάσεις

ενδογενούςανάπτυξης

./ των διαφαινόμενων πιέσεων και ευκαιριών από το εξωτερικό περιβάλλον, προκύπτει η

ακόλαυθηSWOΤανάλυση.
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Πίνακας 8.9: Swot Anα/ysis Νομού Θεσπρωτίας (χωροταξικό επίπεδο)

ΙΙΛΙ.ΟΝΙΚΙ ΗΜΛ ΓA/αKΛIPιιε~ ΛΔγNΛMΙΙ:~/ΛIlΙ'IΛε~

.:. Η φυσική θέση του Νομού( Δυτική Πύλη της .:. Η ανεπάρκεια των αστικών υποδομών με αποτέλεσμα τη

Ελλάδας προς την Ε,Ε και τη Βαλκανική) και η δυσλειτoυρyiα των αστικών κέντρων

κατασκευή των μεγάλων υπερτοπικών .ψ Η καθυστέρηση ορωθέτησης χρήσεων γης και ζωνών

μεταφορικών υποδομών (Εγνατία Οδός, εγκατάστασης περιβα.λλoνnKά οχλοοοών βωμηχανικών

Δυτικός Άξονας, Λιμάνι Ηγουμενίτσας) οι και βιοτεχνικών μονάδων. Η καθυστέρηση αυτή

οποίες δημωυργούν τις προυποθέσεις δημωυργεί κινδύνouς για την προστασία του OΙKOλoγucoύ

ανάπτυξης λειτουργιών υπερεθνικής εμβέλειας πλούτου του Νομού, ιδιαίτερα με την προοπτική νέων

στον τομέα των μεταφορών και των υπηρεσιών επενδύσεων, εφόσον ο Νομός καταστεί ελιωστικός για

με αιχμή την ανάδειξη του λιμανιού της την εγκατάσταση νέων επιχεφήσεων

Ηγουμενίτσας σε Δυτική Πύλη της χώρας .:. Η μη ολοκλήρωση της δωικητικής αποκέντρωσης και

.:. Η κατασκευή των μεγάλων υπερτοπικών οργάνωσης των Καποδιστριακών Δήμων

μεταφορικών υποδομών (Εγνατία Οδός, .:. Ενδεχόμενο περαιτέρω όξυνσης ή εμφάνισης νέων

Δυτικός Άξονας, Λιμάνι Ηγουμενίτσας) γεωπολιτικών προβλημάτων στα Βαλκάνια

.:. Η αξιόλογη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ της .:. Σχετικά περωΡ1σμένη πληθυσμιακή βάση περιφερειακής

Ηπείρου και της Ιταλίας ενδοχώρας (σε σύγκριση με τη μέση ΕυρωπαΙκή

.:. Η ύπαρξη εγκεκριμένου χωροταξικού σχεδίου περιφέρεια)

της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου, η .:. Ενδεχόμενη απoroχία προσαρμογής στα νέα δεδομένα

εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει στην της ΚΑΠ, με άμεσο κiνδuνo περιθωριοποίησης ή μαζικής

ορθολογική κατανομή των διαφόρων εξόδου του αγροτικού πληθυσμού, με ouαστική και

δραστηριοτήτων στο χώρο, με όρους ΙCOινωVΙKO-oΙKOνoμική πίεση στα αστικά κέντρα

αειφορίας, προστασίας και αναβάθμισης του .:. Η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης του Νομού με το

περιβάλλοντος σ1δηροδρομucό δίκroo της χώρας και η απουσία

.:. Η ύπαρξη εγκεκριμένου περιφερειακού προοπτucών δημωυρΥίας σ1δηροδρομικής υποδομής στο

σχεδιασμού για τη διαχείριση στερεών άμεσο μέλλον. Η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης

αποβλήτων αποτελεί κρίσιμο περωρισnΙCΌ παράδειγμα πλήρους
.:. Η σταδιακή ενίσχυση και ανάδειξη της αξιοποίησης του ανταγωνιστucού πλεονεκτήματος του

Περιφέρειας σε κύρω πόλο του Νομού και της ανάδειξης του σε πόλη μεταφορών για την

αποκεντρωτικού ΣUΣΤΉμαΤOς για το σχεδιασμό, χώρα

προγραμματισμό και συντονισμό της .:. Η ανεπάρκε1α αεροπορικής υποδομής του Νομού, η

περιφερειακής ανάπτυξης οποία σήμερα εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά από το

.:. Δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων Αεροδρόμω των IωαWΊνων, το οποίο δεν διαθέτει

ρυθμίσεων της νέας ΚλΠ επαρκείς υποδομές και εξυπηρετήσεις για να

(πολυλειτουργικότητα γεωργίας) στην λειτουργήσει ως αεροπορικός συγκοινωνιακός κόμβος

κατεύθυνση της ανάπruξης της υπαίθρου .:. Επιβάρυνση παράιmων ζωνών με άναρχη διάσπαρτη
.:. Φυσικο-γεωγραφικό περιβάλλον υψηλής δόμηση (παραθεριστική κατοικία) και ορισμένων

ποιότητας περιαστucών ζωνών με εκτός σχεδίου δόμηση/αστική

.:. Μικρή απόσταση από ένα μεγάλο και δυναμικό διάχυση

αστικό κέντρο (Iooάwtva) .:. Αύξηση οικιστικών πιέσεων στις τουριστικές ζώνες
.:. Εγγύτητα των δύο αστικών κέντρων (ύπαιθρος και οοοσμοί)

(Ηγουμενίτσας- Ιωαννίνων) που αφήνε1 .:. Ύπαρξη φυσικών κινδύνων (σεισμικότητα,

περιθώρια ανάπτυξης συμπληρωματικοτήτων κατολισθήσεις)

και οικονομιών κλίμακας .:. Ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης μεσαiων oucιστικών
.:. Κατασκευή και λειτουργία ΒΙΟΠΑΘΕ KέντjXι)ν (30\1 επιπέδου, δυνητικών τοπικών κέντρων
.:. Σε πολλές περιπτώσεις, αξιόλογο οικιστικό ανάπτυξης)

περιβάλλον .:. ΜεΥάλος αριθμός μικρών οικισμών

.:. Καταστραρή σημαντικού ποσοστού του κτφιακού

αποθέματος παραδοσιακού χαρακτήρα καύή αυτού που

«Στρατηγικό Σχέδιο Αι'άπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 239
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δεν αντιστοιχεί στο μοντέλο της μεταπολεμικής

πoλυκατoιιdας

(. Ελλείψειςτεχνικών αστικώνυποδομών(παρά τη

βελτίωση κατά τη δεκαετίατου '90)

(. Οι αστικέςαναπλάσειςμέχρι σήμερα περωρίζονταιστο

φυσικόσχεδιασμό

(. Έλλειψη εξειδίκευσηςτου περιφερειακούχωροταξικού

σχεδιασμούσε νομαρχιακόεπίπεδο

00> Έλλειψη σχεδίων χρήσεων γης στον εξω-οικιστικό (εκτός

σχεδίου) χώρο

(. Οι καθυστερήσειςστην κατάρτισηκαι έγκριση των

πολεοδομικώνσχεδίωνδίνουν περιθώριαγια αυθαφεσίες

και άναρχη ανάπτυξη

(. Αδυναμίαδωικητι.κούμηχανισμούκαι θεσμικού

πλαισίου χωρικού σχεδιασμού-προγραμματισμού

00> Ο ΟΡΎανωτικός συγκεντρωnσμός σε συνδυασμό με την

έλλειψη ενιαίου και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου

00> Οι διαχεφιστιΙCΈς δυσλειτουρ-Υίες λόγω έλλειψης

εκπαιδευμένου προσωπικού, μη αποτελεσματικής

ΟΡΎάνωσης. έλλειψης συvroνισμoύ μεταξύ των διάφορων

υπηρεσιών

00> Η αδυναμία της Δημόσιας Δωίκησης να ανταποκριθεί

στην ορθολογική διαχείριση σύνθετων δωικητικών

έΡΎων

(. Η ελλιπήςαξωποίησητων 'γVώσεωνκαι των δεξωτήτων

του ανθρώmνουδυναμι.κού,καθώς και η μη ύπαρξη

ευνοϊκού περιβάλλοντοςγια την ανάληψη πρωτοβουλιών

(. Η μη ολοκλήρωσητης δωικητικήςαποκέντρωσηςκαι

ΟΡΎάνωσηςτων ΚαποδιστριακώνΔήμων

« ΣΤΡlλτηγlKδ ΣχΙ:610 Aι>άπrlJξης του Νομαι) Θεσπρωτίας» σελ. 240
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9.1 Γενικά

Ο Νομός Θεσπρωτίας βρέχεται στα δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος, προς βορρά συνορεύει με την

Αλβανία, προς ανατολή με το νομό Ιωαννίνων και νότια με το νομό Πρέβεζας. Η Θεσπρωτία είναι

χώρα κατεξοχήν ορεινή και σχηματίζεται από τις δυτικές οροσειρές της Πίνδου, που βαθμιαία

χαμηλώνουν προς τη θάλασσα και από στενόμακρες κοιλάδες ανάμεσα στις οροσειρές. Έχει

συνολικήέκταση 1.525 τετρ χλμ.

Οι πεδινές περιοχές στα παράλια, οι πεδιάδες που έχουν σχηματισθεί από τις προσχώσεις των

Καλαμά και Αχέροντα και στην ενδοχώρα, οι κοιλάδες των ίδιων ποταμών και των παραποτάμων

τους καλύπτουν μόλις το 5% της συνολικής έκτασης του Νομού, καθιστώντας τη Θεσπρωτία μία

από τις πλέον ορεινές περιοχές της χώρας μας.

Η Θεσπρωτία ανήκει στη ζώνη της μεσογειακής χλωρίδας, με εξαίρεση τα υψηλότερα βουνά, όπου

εmκρατεί βλάστηση της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Νομός είναι ως επί το πλείστον ορεινός ενώ η

πεδινή γη απαντάται προς τα δυτικά, στα παράλια του Ιονίου και τα βορειοδυτικά όπου δεσπόζει το

Δέλτα του Καλαμά.Το ορεινό τμήμα του νομού καταλαμβάνει το 61,3% της συνολικής έκτασής

του, το ημιορεινό το 27,5% , ενώ το πεδινό το 11,2%.

Το μεγαλύτερο τμήμα των δασών (91,93%) καταλαμβάνουν πλατύφυλλα είδη (μαζί με τα αείφυλλα

πλατύφυλλα), ενώ τα κωνοφόρα συμμετέχουν κατά 7,38% και τα μικτά κατά 0,69% στη σύνθεση

των δασών του Νομού. Το 19% των δασών είναι δημόσια, το 26,5% ανήκει σε δήμους, το 35,4%

είναι διακατεχόμενακαι το 7% μοναστηριακά.

( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 24/
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.Τα σημαντικότερα βουνά της Θεσπρωτίας είναι:

" τα όρη της Παραμυθιάς (Κορύλας, 1658 μ.) και του Σουλίου (Αλυσός, 1615 μ.) που

βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού, ενώ

έχουν παράλληλη διεύθυνση από βορρά προς νότο

./ η Μουργκάνα(ή όρη Τσαμαντά, 1806 μ.) στο Β.Α. τμήμα του νομού

./ η Χιονίστρα (1644 μ.) συνέχεια των βουνών Παραμυθιάς

./ τα όρη Φιλιατών (Φαρμακοβούνι,1240 μ.) στο κέντρο του βορείου τμήματος του νομού

Έτσι στη δυτική πλευρά του υπάρχουν τα όρη Φιλιατών και τα όρη της Πάργας. Στα σύνορα με την

Αλβανία δεσπόζουν τα όρη Τσαμαντά, ενώ στη μεριά της το νομό Ιωαwίνων βρίσκουμε τη

συνέχεια των ορέων Τσαμαντά και της Παραμυθιάς, που αποτελούν προέκταση των θρυλικών

σουλιώτικων βουνών.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι τα όρη της Θεσπρωτίας σχηματίζουν ένα τόξο και σχεδόν απομονώνουν

τη χώρα. Όσο πλησιάζουμε τη θάλασσα, της, συναντάμε της πεδιάδες, της της πεδιάδες του

Καλαμά, της Παραμυθιάς, του Αχέροντα και του Μαργαριτίου. Παρατηρούμε ότι τα όρη της

Θεσπρωτίας σχηματίζουν ένα τόξο και σχεδόν απομονώνουν τη χώρα. Όσο πλησιάζουμε τη

θάλασσα, όμως, συναντάμε πολλές πεδιάδες, όπως τις πεδιάδες του Καλαμά, της Παραμυθιάς, του

Αχέροντα και του Μαργαριτίου.

9.].2 Πεδιάδες

Το έδαφος του Νομού Θεσπρωτίαςείναι κυρίως ορεινό. Ανάμεσα στα βουνά σχηματίζονταιμικρές

πεδινές εκτάσεις.Η μεγαλύτερηαπό αυτές είναι η πεδιάδα του Καλαμά (ή της Ηγουμενίτσας),

έκτασης 160.000 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στις ομώνυμες εκβολές του ποταμού Καλαμά.

Μικρές πεδιάδες σχηματίζονται επίσης δυτικά από τα όρη της Πάργας και ανατολικά από τα όρη

της Παραμυθιάς.

(( l.Τρατηγιιa) Σχέδιο Ανά τυξης το,ι Νομοιί Θεσπρωτίαςρ σελ. 242
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3'Λεκάνr.ς απορροης

Στο νομό υπάρχουν αρκετοί χείμαρροι και ρέματα (Ντάλλα, Δάφνη, Αβαρίτσα, Τσαγγαριώτικο

κλπ), καθώς και πηγές μεγάλης παροχής των οποίων τα ύδατα χρησιμοποιούνται για ύδρευση και

άρδευση.

Ο ποταμός Καλαμάς έχει τις πηγές του στο όρος Μιτσικέλι σε υψόμετρο 1.300 m, ρέει μέσα από

τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, το μήκος του φθάνει τα

115 km. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει εmφάνεια 1.831 km", η μέση ετήσια βροχόπτωση στην

περιοχή έχει ύψος 1.550 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού ανέρχεταισε 2.770 χ 106 m3
, η δε μέση

ετήσια απορροή εκτιμάται σε 1.800 χ Ι 06 m~ νερού.

Εκτός του Καλαμά που αποτελεί το σημαντικότερο ποτάμι του Νομού με ιδιαίτερα ζωτικό Ρόλο για

την περιοχή, στα νότια του Νομού Θεσπρωτίας βρίσκεται και τμήμα της λεκάνης του Αχέροντα, ο

οποίος όμως εκβάλλει στο Νομό Πρέβεζας. Παραπόταμος του είναι ο Κωκυτός, ο οποίος διασχίζει

την κοιλάδα της Παραμυθιάς.

Ο Αχέρων είναι ποταμός της Ηπείρου που πηγάζει από τα Σουλιώτικα όρη και εκβάλλει στο Ιόνιο

πέλαγος. Πηγάζει σε υψόμετρο 1.600 m, διέρχεται από τους Θεσπρωτίας και Πρέβεζας σε μήκος

50 km και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Η συνολική εmφάνεια της λεκάνης απορροής του ανέρχεται

σε 763 km2, το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεωνφθάνει τα 1.700 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος

υετού υπολογίζεταισε 1.297 χ 106 m3, η δε συνολική ετήσια απορροή εκτιμάταισε 740 χ 106 m3

νερού.

Μοναδικό πετρογραφικόσχηματισμόαποτελεί το έλος του Καλοδικίου , που χαρακτηρίζεται σαν

ένας πρόσφατος αλλουβιακός σχηματισμός με πετρώματα, ιζηματογενούς προέλευσης. Αυτή η

λεκάνη απορροής, έκτασης 3.500 στρεμμάτων,αποτελεί σήμερα προστατευόμενουδροβιότοπο,

ενώ προβλέπεταινα χρησημοποιηθείσαν ταμιευτήραςαρδευτικούνερού.

9.2 Κλιματολογικά δεδομένα

Το βασικότερο κλιματολογικό στοιχείο του Νομού αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας είναι οι

ποικίλες κλιματικές καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ποικιλία των θερμοκρασιών

μεταξύ των περιοχών με διαφορετικό υψόμετρο και απόσταση από τη θάλασσα, τις άφθονες βροχές

καθώς και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας που επικρατούν κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες. Ειδικά

«Στρατηγικό Σχέι'JΙQ Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» ιπλ.243
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για τις βροχοπτώσεις σημειώνεται ότι στο Νομό Θεσπρωτίας σημειώνονται από τα μεγαλύτερα ύψη

βροχοπτώσεων συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα.

Το κλίμα παρουσιάζει μεγάλη σχετικά ποικιλία, ακολουθώντας θα λέγαμε την αντίστοιχη

πολυμορφία του ανάγλυφου. Τα δυτικά παράκτια τμήματα έχουν θαλάσσιο κλίμα, όσο όμως

προχωρούμε προς το εσωτερικό του Νομού και απομακρυνόμαστε από τις ακτές, το κλίμα γίνεται

ηπειρωτικότερο και εν τέλει στα ορεινά (ανατολικά) τμήματα του Νομού γίνεται ορεινό. Η μέση

ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 17,5 και 18 βαθμών Κελσίου. Στα παράκτια τμήματα ο

χειμώνας είναι σχετικά ήπιος λόγω των συχνών νότιων και νοτιοανατολικών ανέμων. Στο

εσωτερικό ο χειμώνας είναι δριμύτερος και η θερμοκρασία κατεβαίνει μέχρι και Ι Ο βαθμούς υπό το

μηδέν. Στα ορεινά τέλος, το χιόνι διατηρείται πολλούς μήνες στο έδαφος. Στον αντίποδα, το

καλοκαίρι, η θερμοκρασία είναι σχετικά ευχάριστη στο δυτικό παράκτιο τμήμα του Νομού, ενώ

στο εσωτερικό γίνεται υψηλότερη.

Για την παρουσίαση των κλιματικών συνθηκών του Νομού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα

παρατηρήσεων 37 ετών, της περιόδου 1955-1991, του σταθμού της Εθνικής Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας της Κέρκυρας. Ο εν λόγω σταθμός βρίσκεται σε υψόμετρο 20 m και έχει Γεωγραφικό

Πλάτος 39 37' και Μήκος 1955'.

Η μέση θερμοκρασίατου αέρα όπως παρουσιάζεταιστον Πίνακα 66 του Παραρτήματος

παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του έτους απλή κύμανση με ελάχιστο στους μήνες lανουάριο και

Φεβρουάριο. Από το Μάρτιο η άνοδος της θερμοκρασίας είναι αισθητή, συνεχιζόμενη μέχρι τον

lούλιο και Aίryoυστo, οπότε και λαμβάνει τη μεγαλύτερη της τιμή, ενώ από τον Σεπτέμβριο αρχίζει

να ελαττώνεται. Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται στους 17.47 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια

ε1ήσια πορεία παρουσιάζουν και οι μέσες τιμές των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών του

έτους. Η απόλυτη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας του αέρα ανέρχεται σε 40.7 βαθμούς και η

απόλυτη ελάχιστη σε 4.5 υπό το μηδέν. Το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος ανέρχεται σε] 6.4

βαθμούς Κελσίου.

9.2.2 Σχετική υγρασία

Όπως εξάγεται από τον Πίνακα 9.1 εκτός από τους θερινούς μήνες η σχετική υγρασία των

υπολοίπων μηνών υπερβαίνει το 70%. Η ετήσια πορεία της σχετικής υγρασίας παρουσιάζει απλή

({ Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» οελ. 244
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κύμανση,το μέγιστο τ/ς οποίας παρατ/ρείταιτον Νοέμβρω (77,4%) και το ελάχιστο τον Ιούλω

(περίπου 60%). Γενικά, οι υγρότεροι μήνες είναι ο Νοέμβρως και ο Δεκέμβριος και μετά από

αυτούς ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, ενώ οι ξηρότεροι είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και

μετά από αυτούς ο Ιούνιος. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία είναι 70,7% και συνεπώς το κλίμα

είναι υγρό.

Πίνακας 9.1: Σχετική υγρασία του Νομού Θεσπρωτίας για την περίοδο 1955 - 20Ο2

9.2.3 Βροχόπτωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού τ/ς Κέρκυρας (βλέπε Πίνακα 9.2), το μέσο

ετήσιο ύψος βροχής για την περίοδο 1955-2002 ανέρχεται σε 1100 mm περίπου. Το μεγαλύτερο

μέρος των βροχοπτώσεωνεμφανίζεταικατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως το Μάρτω. Το

μέγιστο των βροχοπτώσεωνπαρατηρείταιτους μήνες Νοέμβρω και Δεκέμβριο (185 mm περίπου),

ενώ το ελάχιστο τον Ιούλω (9 mm περίπου).

Πίνακας 9.2: Μέσα μηνιαία ύψη βροχής του Νομού Θεσπρωτίας σεχιλlOστά για την περίοδο 1955 

2002

139,1

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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ιπλ.245
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Με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Κέρκυρας προκύπτει ότι οι επικρατούντες

άνεμοι στο Νομό τα τελευταία χρόνια είναι οι νοτιοανατολικοί μέτριοι με συχνότητα εμφάνισης

13% περίπου και οι νότιοι με 10%. Η μέση ένταση των ανέμων είναι 2-3 Beaufort, ενώ το ποσοστό

της νηνεμίας είναι πολύ υψηλό της τάξης του 45%.

9.3 Χερσαία Θεσπρωτία

9.3.1 Φυσlκογεωγραφικά χαρακτηριστικά

9.3.].] Χλωρίδα

Ο Νομός Θεσπρωτίαςσε αντίθεση με την περιφέρεια Ηπείρου δεν παρουσιάζειυψηλά ποσοστά

των εκτάσεωνπου καλύπτονταιμε υψηλόκορμαδάση. Στο γεγονός αυτό έχουν συντελέσειοι

ανθρωπογενείςενέργειες και κυρίως ο συνδυασμόςτης βόσκησηςκαι των πυρκαγιών.

Στον Πίνακα 9.3 και στο διάγραμμα 9.1 που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα ποσοστά κατανομής

των διαφορετικών μορφών χρήσεων γής τόσο για το Νομό Θεσπρωτίας όσο και για την Περιφέρεια

Ηπείρου. Παρατηρείται ότι για το Νομό Θεσπρωτίας τα δάση συμμετέχουν με πολύ μικρό ποσοστό

κατανομής.

Αντίθετα οι δασικές εκτάσεις συμμετέχουν με πολύ υψηλότερο ποσοστό. Δεδομένου ότι οι

υπόλοιπες μορφές χρήσεων γης είναι παρόμοιες σε επίπεδο νομού και περιφέρειας συμπεραίνεται

ότι η υποβάθμιση των δασών στον νομό Θεσπρωτίας είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε επίπεδο

περιφέρειας Ηπείρου.

Πίνακας 9.3: Ποσοστά κατανομήςτων μορφώνχρήσεων γης στο Νομό Θεσπρωτίας και στην

Περιφέρεια Ηπείρου

Γεωγραφική

Περιφέρεια

Ηπείρου
30,92% 27,68% 18,62% 16,12% 4,33% 1,84% 0,49% 151.470,00

( Στρατηγιιrό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίω;» σελ. 246
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Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Γεν. Δινση Δασών, «Χαρτογράφηση δασών»

Διάγραμμα 9. t: Ποσοστά κατανομήςμορφώνχρήσεων γης στο Νομό Θεσπρωτίας

και στην Περιφέρεια Ηπείρου

•
•

Ζ .f--
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ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΙ!ΣΙΙΣ ΓΙΙΣ

Ι- Νομός Θεσπρω11ας • Περιφέρεια Hπεlpou

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Γεν. Δ/νση Δασών, «Χαρτογράφηση δασών)

Οι κύριες φυτοκοινότητες που εντοπίζονται στον Νομό Θεσπρωτίας το ποσοστό κατανομής τους σε

σχέση με την κλάση συγκόμωσης καθώς και σε σχέση με την κλάση όγκου ξυλώδους παραγωγής

παρουσιάζονται στους Πίνακες 68 και 69 του Παραρτήματος.

Παρατηρείται ότι τα αείφυλλα πλατύφυλλα (μαKΙCΊα βλάστηση) και οι οι φυλλοβόλες δρείς

(Quercus Sp.) έχουν την μεγαλύτερη εξάπλωση. Ως προς την κλάση συγκόμωσης η οποία θεωρείται

ως δείκτης της φυσικότητας και της κατάστασης διατήρησης των δασών παρατηρείται ότι τα δάση

Ελάτης (Abies borisii regis) και πεύκης (Pinus sp.) παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά

συγκόμωσης της τάξης 70-100%. Τα ποσοστά κατανομής ως προς την κλάση όγκου παρέχουν

πληροφορίες ως προς την εμπορική αξία που έχουν τα δάση σε σχέση με την ικανότητα παραγωγής

εμπορεύσιμης ξυλείας. Παρατηρείται ότι στο Νομό Θεσπρωτίας δεν υπάρχουν εκτεταμένα δάση

που χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγή εμπορεύσιμης ξυλείας δεδομένου ότι το μεγαλύτερο

ποσοστό των δασών βρίσκεται στην κατηγορία με κλάση όγκου 1-100m3IHa.

Θα πρέπει να αναφερθεί και η UΎρoτoπική βλάστηση που εντοπίζεται στο νομό Θεσπρωτίας και

παρόλο που συμμετέχει σε πολύ μικρό ποσοστό έχει μεγάλη σημασία για την διατήρηση της

βιοποικιλότητας σε υγροτοmκές περιοχές όπως του ποταμού Καλαμά και του έλους KαλoδιΙCΊoυ.

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας>, σελ. 247
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9.3.1.2 Πανίδα

Η έντΟ\η μορφολογία του αναγλύφου, η ύπαρξη οικολογικά σημαντικών υγροτοπικών εκτάσεων

(Στενά και Δέλτα Καλαμά, έλος Καλοδικίου, λιμνη Λιμνοπούλα Παραμυθιάς), η ύπαρξη

εκτεταμtνων δασικών εκτάσεων και η άμεση γειντίαση με την οροσειρά της Πίνδου έχουν σαν

αποτέλεσμα την εμφάνιση σχετικά μεγάλου αριθμού ειδών της πανίδας στον Νομό Θεσπρωτίας. Η

δημιουΡΎούμενη ποικιλία οικοσυστημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Νομού έχει σαν

αποτέλεσμα την διατήρηση ειδών της πανίδας εκ των οποίων ορισμένα είναι σπάνια σε εθνικό

επίπεδο ή προστατεύονται από την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ανάμεσα στα ανώτερα θηλαστικά που παρατηρούνται στα δάση και στις δασικές εκτάσεις

συ-γκαταλέγονται η αλεπού (Vulpes vulpes), η νυφίτσα (Mustela niνalis), ο λαγός (Lepus

europaeus), το κουνάβι (Martes foina), το τσακάλι (Canis aureus) και ο λύκος (Canis lupus). Οσον

αφορά την ορνιθοπανίδα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται μεγάλος αριθμός ειδών δεδoμtνoυ

ότι στα δάση και στις δασικές εκτάσεις παρατηρούνται τα δασόβια είδη ενώ στις υγρoτoπιΙCΈς

εκτάσεις παρατηρούνται υδρόβια και παρυδάτια είδη. Επιπλέον θα πρέπει να προστεθούν και τα

αρπακτικά είδη τα οποία εμφανίζονται σε απρόσιτες βραχώδεις περιοχές ενώ oρισμtνα από αυτά

επισκέπτονται και τις υγροτοπικές εκτάσεις. Τα περισσότερα ερπετά συνήθως παρατηρούνται σε

υποβαθμισμένες δασικές εκτάσεις ενώ τα αμφίβια είδη παρατηρούνται στις υγρoτoπιΙCΈς εκτάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σημαντικότερα είδη πανίδας και τις περιοχές παρουσίας τους •

δίνονται στην παρουσίαση των σπουδαιότερων οικολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών που

έχουν ενταχθεί στον Εθνικό κατάλογο των περιοχών Natura 2000.

9.4 Ωροστατευόμε\'ες ΠΙ-:ΡΙ0χές και καθεστώς προστασίας

r;nπι ..
....
Από το 1937, η Ελλάδα άρχισε να αναγνωρίζει περιοχές με ειδικό οικολογικό ενδιαφέρον (δάση,

υγροτόπους κτλ.) και να τις θέτει υπό καθεστώς προστασίας.

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στα πρώτα στάδια του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών

ήταν η απόλυτη προστασία φυσικών περιοχών και ο αποκλεισμός των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων. Στην πορεία, η προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της στην

Στρατηγικό ΣχέδlO Aνά~lυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 248
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αντίληψητης ενσωμάτωσηςτης προστατευόμενηςπεριοχής στον περιβάλλονταχώρο και της

στενήςσύνδεσηςτης προστασίαςμε την αειφορικήχρήση των φυσικώνπόρων.

Το ΝομοθετικόΔιάταγμα996/1971 δίνει την δυνατότητα στο Υπουργείο ΓεωΡΎίας (Υπηρεσία

Δασών) να ανακηρύσσει δασικές εκτάσεις σε <<Εθνικούς Δρυμούς», «Αισθητικά Δάση» και

<<Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης». Οι Νόμοι 86011976 <<Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος»,

998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ο νόμος

πλαίσιο 165011986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» και οι τροποποιήσεις του μέσω του

3010102 θέτουν ως αρχή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και το Νομοθετικό Διάταγμα

86/1969 (έχει τροποιηθει σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 86/89) «περί δασικού κώδικα»

αποτελεί την νομική πηγή προστασίας των δασών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νόμος 1650186 εισάγει μία νέα κατάταξη των προστατευόμενων

περιοχών που είναι πληρέστερη από την ήδη ισχύοοοα όπως καθορίζεται από τον δασικό κώδικα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 και τα κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 19 οι προστατευόμενες

περιοχές χαρακτηρίζονται ως:

ν" Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης

ν" Περιοχές Προοτασίας της Φύσης

ν" Εθνικά Πάρκα

,/ ΠροστατευόμενοιΦυσικοίΣχηματισμοί,ΠροστατευόμεναΤοπία και Στοιχείατου Τοπίου

ν" Ζώνες OΙKOανάΠΤUξης

Το ΠΔ 67/1981 «περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδας και Αγρίας Πανίδας και καθορισμού

διαδικασίας συντονισμού και ελt:yxoυ της ερεύνης επ' αυτών» καταγράφει 200 περίπου είδη

πανίδας (εξαιρουμένων των πουλιών) και χλωρίδας για τα οποία απαγορεύεται η συλλογή,

φόνΕUΣΗ, σύλληψη, διατήρηση σε αιχμαλωσία, εμπορία ή εξαγωγή. Το κυνήγι, η συλλογή, η

διατήρηση σε αιχμαλωσία, το εμπόριο και η εξαγωγή πουλιών ελέΥχεται σύμφωνα με την Κοινή

Υπουργική Απόφαση 414985/1985, η οποία αποτελεί και την εναρμάνιση της κοινοnκής 79/409

στην ελληνική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμέναοι κατηγορίεςπροστατευόμενωνπεριοχώνσύμφωνα με την παραπάνω

νομοθεσία ορίζονται ως εξής:

./ Εθνικοί Δρυμοί

./ ΑισθηnκάΔάση

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομοι'> Θεσπρωτίας»



Βεvi:rης AθανMιnς

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 9: Η κατάσταση του περιβάλλοvrος στο Νομό

ΑF.ΠΠ[JfΙιτία.ί:»

,/ ΔιατηρητέαΜνημείατης Φύσης

./ ΚαταφύγιαΑγριας Ζωής

./ ΘαλάσσιαΠάρκα

Σε κοινοτικό επίπεδο, η περιβαλλοντικήπολιτική της ΕΕ κάνει διστακτικά την εμφάνισητης μόλις

το 1972, αλλά αποκτά σοβαρές διαστάσεις, μετά την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη του 1987 και την νέα

συνθήκη για την ευρωπαϊκή ένωση του 1992. Στο διάστημα αυτό πάνω από 300 οδηγίες και

κανονισμοί ψηφίζονται, για να καλύψουν θεσμικά την προστασία του περιβάλλοντος. Ως

σημαντικότερες από τις οδηγίες αυτές θεωρούνται:

./ η οδηγίαγια τα πουλιά (79/409)

./ η οδηγία των μελετώντων περιβαλλοντικώνεmπτώσεων(85/337)

./ η οδηγίαγια το πόσιμο νερό (30/778)

./ η οδηγίαγια την προστασίατων υπόγειωννερών (676/91)

./ η οδηγίαγια τα νιτρικά (80/68)

Παρά την εφαρμογή όμως των παραπάνω οδηγιών, κοινή υπήρξε η διαπίστωση από τις υπηρεσίες

των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι οικότοποι συνεχώς υποβαθμίζονται ενώ

αυξάνεται ο αριθμός των άγριων ειδών, που απειλούνται σοβαρά.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση

και η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και των άγριων ειδών, που αντιμετωπίζουν

πρόβλημα εξαφάνισης, ψηφίστηκε η οδηγία 92/43IΕΟΚ, με την οποία οριοθετούνται ειδικές ζώνες

διατήρησης, ώστε να υλοποιηθεί ένα συνεκτικό Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο γνωστό ως

«ΦΥΣΗ 2000 (ή NATURA 2000»>,

9.4.2 Προστατευόμενες Περιοχές Νομού Θεσπρωτίας

Στην περιφέρεια της Ηπείρου υπάρχει σημαντικός αριθμός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται σε

λίστες ευαίσθητων ή/και προστατευόμενων με κύριο κριτήριο την οικολογική και αισθητική τους

αξία. Αυτές είτε προστατεύονται ήδη με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία,

Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Διεθνείς Συμβάσεις), είτε η διαδικασία θεσμικής τους θωράκισης είναι σε

εξέλιξη. Οι κύριες κατηγορίες τέτοιων περιοχών είναι οι ακόλουθες:

./ Εθνικοί Δρυμοί

ΣτρατηγικόΣχέδιο Ανάπτυξηςτου Νομού Θεσπρωτίας» σε!.. 250
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./ Περιοχές υποψήφιες για ένταξη στο υπό κατάρτιση Πανευρωπαϊκό Δίκτυο

ΠροστατευόμενωνΠεριοχώνΦύση 2000 (Natura 2000

'" CORJNE

'" ΠεριοχέςRAMSAR

'" ΤΙΦΚ (Τοπία ΙδιαίτερουΦυσικού Κάλλους)

Ακολουθείαναλυτική αναφοράστις παραπάνωκατηγορίεςευαίσθητωνπροστατευόμενων

περιοχώνγια το Νομό Θεσπρωτίας.Παρατίθενταιτα κύρια χαρακτηριστικάκάθε περιοχής, το

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και στοιχείααξιολόγησηςκαι mθανώνπιέσεωντης φυσικής τους

κατάστασης.Ιδιαίτερη βαρύτηταδίδεταιστις περιοχέςπου ανήκουνστο υπό κατάρτιση

ΠανευρωπαϊκόΔίκτυο ΠροστατευόμενωνπεριοχώνΦύση 2000 (Natura 2000), αφενός γιατί

εμπεριέχειτην πλειοψηφίατων περιοχών που ανήκουν και στις 6 κατηγορίες που

προαναφέρθηκαν, με εξαίρεση τα τοπία, αφετέρου γιατί εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την

κυρίαρχη μορφή προστασίας για τις επόμενες δεκαετίες, τόσο σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου

όσο και σε επίπεδο οριοθέτησης.

I~ 9•.4•.•2•.I.K_α.τ.α.OΡ.ύ.γ.ια_Ά.γ.ρ.ια.o.".ΖΩ_'.ίΟ." ...._ ..1
Με την έκδοση του Ν. 2637/1998 τα Καταφύγια Θηραμάτων χαρακτηρίζονταιπλέον ως

Καταορύγια Άγριας Ζωής.

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται το κυνήγι κάθε ζώου και η καταστροφή κάθε είδους ζώ\ι11ς με

φυσική βλάστηση, των φυτοφρακτών, ή αμμοληψία, η αποστράΥΥιση και αποξήρανση ελωδών

εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε

πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Εmτρέπεται η σύλληψη ζώων και η συλλογή φυτών για

εmστημονικούςσκοπούς.

Η μεταφορά άγριας πανίδας για τον εμπλουτισμόάλλων περιοχών εmτρέπεταινα εκτελείται μόνο

από τη Δασική Υπηρεσία. Καθορίζονταιαπό τη Δασική Υπηρεσία, ειδικά έργα βελτίωσης του

βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησηςτων οικολογικών αναγκών τους.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μπάρας ελέγχου της πρόσβασης σε δασικούς δρόμους που οδηγούν

εντός του καταφυγίου, κατά την κρίση του αρμόδιου δασαρχείου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με

πρόστιμο.
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Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Καταφύγια Άγριας Ζωής για το Νομό Θεσπρωτίας είναι οι

εξής: Βαράθι-Μαυρούδι, Πρ.Ηλίας-Βρυσούλες-Στεφάνωμα, Βατάτσα-Διβάρι, Ραβενής-Μαλουνίου,

Βάλτος Καλοδικίου, Αγ.Πάντων-Πλατάνου-Κοκκινολιθαρίου-Αγ.Νικολάου και Αμπελώνας

Βαβουρίου-Μηλέας.

9.4.2.2 Περιοχές Απαγόρευσης Θήρας περιορισμένου Χρόνου

Με ρυθμιστικές Διατάξεις Θήρας καθορίζονται εκτεταμένες περιοχές στις οποίες επιτρέπεται το

κυνήγι ορισμένων θηραμάτων (τρυγονιών, ορτυκιών, συκοφάγων κ.λ.π.) και για ορισμένη χρονική

διάρκεια (από 20.8 - 15.9)

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνεται και η ευρύτερη περιοχή του Μαργαριτίου (Ζώνη

Μαργαριτίου), όπως αναλυτικά οριοθετούνται και με την εξαίρεση των Καταφυγίων Θηραμάτων

που εμπίπτουν σ'αυτές.

Οι περιοχές αυτές του Νομού Θεσπρωτίας είναι οι εξής: Χρυσαυγής-Καρυωτίου, Βουνό

Πλακωτής, Παραμυθιάς, Ζακουρίκια, Δέλτα Καλαμά (με πλωτά μέσα), Ι. Λίμνη Παλαιοκάστρου 2.

Λίμνη Κρυσταλλοπηγής 3. Λίμνη Αμπελιάς, Νησίδες Μαύρο Ορος-Αγ.Νικόλαος-Μικρό &

Μεγάλο Μουρτεμένε "Μπέλλα Βράκα", Βραχωνάς και Καλλιθέας.

9.4.2.3 Ζώνες διάβασης

Οι ζώνες διάβασης είναι περιοχές που έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας, για το

κυνήγι των τρυγονιών και ορτυκιών. Μόνο σε αυτές τις ζώνες επιτρέπεται το κυνrπι των τρυγονιών

και ορτυκιών, από 20 Αυγούστουέως 15 Σεπτεμβρίου που είναι και η ημερομηνία που ανοίγει το

κυνήγι για την πέρδικα και τον λαγό στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας (υπάρχουν αρκετές

περιοχές που ανοίγει αργότερα). Οι Ζώνες διάβασης έχουν καθορισμένα όρια, τα οποία είναι

διαθέσιμα στα Τοπικά Δασαρχεία: Καλαμά-Φιλιατών, Σουλίου-Παραμυθιάς, Μαργαριτίου,

Αρίλας, Πλαταριάς, Μαζαρακιάς, Νεοχωρίου-Κρυσταλλαπηγής, Ασπραγγέλων-Ζαγορίου,

Αειθαλής Πλάτανος (Platanus οήentaΙίs) και Λιά Θεσπρωτίας.

().4.2.4 Περιoχί:~ '\:1tlll'a 201111

Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών και αλλοίωσης της σύνθεσης και υποβάθμισης

πολλών οικοσυστημάτων οδήγησε στην έκδοση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ <<για τη διατήρηση των

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδαρ> από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
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Σκοπός της Οδηγίας είναι <<να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της

διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 'Χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό

έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήΙCΗ,~~ Οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα

είδη φυτών και ζώων αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας αντίστοιχα.

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση

33318/3028/1998.

Βασικό μέσο για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας 92/43ΊΕΟΚ αποτελεί η δημιουργία

δικτύου προστατευμένωνπεριο'Χών με την ονομασία "ΝΑTURA 2000".

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείταιαπό ης Ειδικές Ζώνες Διατήρησηςσύμφωνα με την Οδηγία

92/43/ΕΟΚ και από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίαςγια τα πουλιά σύμφωνα με την Οδτπία

79/409/ΕΟΚγια την προστασίατων πουλιών.

Οι περιοχές του δικτύου θα τεθούν υπό καθεστώςειδικής δια'Χείρισηςπου θα καθορίσεικάθε

κράτος-μέλοςλαμβάνονταςυπόψη κοινωνικές, οικονομικέςκαι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. ι-ι

δημιουργίατου δικτύου "NATURA 2000", που αποτελεί και υποχρέωση της Ελλάδας, θα

συμβάλλειστην αποτελεσματικότερηπροστασία των απειλούμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων

και θα αποτελέσειτο βασικό μέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότηταςκαι την γενικότερη

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Για τη δημιουργία του Δικτύου NATURA 2000 έχει σημειωθείσημαντική πρόοδοςαπό τα κράτη

μέλη, με τον χαρακτηρισμόπλέον των 18.000 περιο'Χών ως υποψηφίων για ένταξη στο Δίκτυο,

Σήμερα[l] σύμφωνα με στοι'Χεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Δίκτυο περιλαμβάνει

προτεινόμενουςΤόπους Κοινοτικής Σημασίας με έκταση περίπου 560.000 km2 και Ζώνες Ειδικής

Προστασίας για τα πουλιά με έκταση περίπου 445,000 km2 (οι εκτάσεις δεν αθροίζονταιδιότι

πολλές περιοχές αλληλεπικαλύπτονταικαι δεν μπορεί να εξαχθεί ποσοστό επί της συνολικής

επιφάνειας, διότι έ'Χουν δηλωθεί και θαλάσσιες εκτάσεις).

Σε ό,τι αφορά τη Μεσογειακή ΒιογεωγραφικήΠεριοχή, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρουη

Ελλάδα, ο κατάλογοςτων Τόπων ΚοινοτικήςΣημασίας οριστικοποιήθηκεκαι δημοσιεύθηκεστην

επίσημη Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,τεύχος με αριθμό 1.259 νοl.49 21/9/06, το οποίο

είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu.int

Η Ελλάδα περιλαμβάνει239 Τόπους ΚοινοηκήςΣημασίας (Sites ofCommnnity hnportance)

σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και έχει δηλώσει 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της
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ορνιθοπανίδαςσύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟκ.Για κάθε περιοχή,τα όριά της απεικονίζεται

σε τοπογραφικόχάρτη (Ι: Ι 00000) και έχει συνταχθεί ΠληροφοριακόΔελτίο με γενικά στοιχεία και

δεδομένα σχετικά με τους τύπους οικοτόπων και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντοςπου

εμφανίζονταισε αυτήν.

Στον κατάλογο αυτό συμπεριλαμβάνονταιοι ακόλουθεςπεριοχές του Νομού Θεσπρωτίας:

Οικότοποι «Natura» (δηλαδή ζώνΕC προστασίας χλωρίδας και άγριας πανίδας. καθώς και

ζώνες ειδικής προστασίας πτηνών): Εκβολές (δέλτα) και στενά ποταμού Καλαμά , Έλος

Καλοδικίου, στενά ποταμού Αχέροντα

Οικότοποι για την προστασία της ορνιθοπανίδας: Έλη Καλοδικίου. Μαργαριτίου και

Καρτερίου, Λίμνη Προντάνι, Όρη Παραμυθιάς, Τσαμαντά και Φιλιατών, Όρος

Φαρμακοβούνι , Όρος Μεγάλη Ράχη και Στενά ποταμών Καλαμά και Αχέροντα

Ζώνες για την ειδική προστασία της ορνιθοπανίδας: Έλος Καλοδικίου, Υγρότοπος εκβολών

ποταμού Καλαμά και Νησάκι Πρασούδι.

9.4.2.5 Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Από τις 449 περιοχέςπου επιλέχτηκανστο σύνολο της Εmκράτειας,οι 44 εντοπίζονται εντός της

Περιφέρειας Ηπείρου, Ι Ι από nς οποίες βρίσκονται στο νομό Θεσπρωτίας και είναι οι εξής:

Χαράδρα KαλπαΙCΙώΤΙKOυ ρέματος στο Φoινίιcι, Φράγμα Καλαμά, Στενά Καλαμά, Κοιλάδα

Καλαμά μεταξύ των χωριών Σιδέρη και Πηγαδούλια, Εκβολή Καλαμά, Χαράδρα Ρέματος Ντάλα

και Στενά Αχέροντα,Έλος Kαλoδίιcι Πάργας, Σύβοτα, Όρμος Αρίλλας και Παραλία και νησάκι

Πέραμος.

Πλην της κοινωνικοοικονομικήςκαι αισθητικής αξίας, οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν και

σημαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά. Τα Στενά Καλαμά, το Φράγμα Καλαμά, η Εκβολή

Καλαμά, το έλος Kαλoδίιcι, τα στενά Αχέροντα, βρίσκονται εντός περιοχώνNatura 2000. Οι

κυριότερες ανθρωπογενείς πιέσεις που υφίστανται τα προτεινόμενα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού

κάλλους στον νομό οφείλονται κυρίως στο κυνήγι, την αλιεία, τη βόσκηση και τον άναρχο

τουρισμό.

)- Σε σχετική έρευναπου πραγματοποιήθηκεαπό το Τμήμα Ιχθυοκομείαςκαι Αλιείας του ΤΕΙ

Ηπείρου τον Ιαwουάριοτου 2008 σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών του νομού για το

δίιm.ιo Natura 2000, εξήχθησαν οι απαντήσεις του Διάγραμμα 9.2 που ακολουθεί:

(( Σrρωηγικι) Σχf.δlO Ανά τυξης του Νομοιί Θεσπρωτίας» σελ. 254



ΒενέτηςΑθανάσlOς

«Β' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 9: Η κατάσταση του περιβάJJ.oντoς στο Νομό

ΘεσποωτΙας»

Διάγραμμα 9.2: Έρευνα για το επίπεδο ενημέρωσηςτων κατοίκωντου Νομού Θεσπρωτίας

OXεrlκά με το δίκτυο Natura 2000

Γνωρίζετε(ηερίnoυ) τι είναι το δίκτυο Natura (Νοτούρο);
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Πηγή: ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα lχθυοκομεiας και Αλtείας

Βλέπουμε ότι η πλειοψηφία όλων των ηλικιακών ομάδων δεν γνωρίζει τι είναι το δίκτυο Natura και

μάλιστα με αισθητή διαφορά. Η ηλικία με την μεγαλύτερη ενημέρωση είναι αυτή των ατόμων που

βρίσκονται ανω των 46 ετών και ακολουθεί η αμέσως νεαρότερη ηλικίοα των 36 -45 ετών.

Ακολουθείη ηλικιακή ομάδα των 18 - 25 ετών, ι:νω την μικρότερη ενημέρωση φαίνεται πως έχει η

ηλικιακή ομάδα των 26 - 35 ετών.

Το συμπέρασματης έρευνας είναι πως θα πρέπει να γίνουνε περαιτέρω προσπάθειεςγια την

ενημέρωση των πολιτών.

9.4.2.6 Υγρότοποι - Υδροβιότοποι

Οι υγρότοποι - υδροβιότοποι που υπάρχουνε στο Νομό Θεσπρωτίας είναι οι εξής: Ποταμός

Καλαμάς (Θύαμις), Λίμνη Μεσοβουνίου, Λίμνη Λιμνούλα, Λίμνη Πραντάνη, Λίμνη Κανέτα,

Λίμνη Κυράς Παναγιάς, Έλας Μαργαριτίου και Έλος KαλoδιΙCΊOυ.
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9.5 Πυρκαγιές

Περιοχές όπου εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές είναι ενδεικτικά η Σαγιάδα, οι περιοχές Κότσικα και

Τσαμαντά, τα Σύβοτα και οπουδήποτε υπάρχει κάλυψη από δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Συγκεκριμένα οι κυριότερες περιοχές του Νομού όπου εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές

παρουσιάζονται κα τα Δήμο στον Πίνακα 69 του Παραρτήματος.

Θετικός κρίνεται ο απολογισμός για την Ήπειρο και δη το Νομό Θεσπρωτίας το καλοκαίρι του

2007, όπου η αντιπυρική περίοδος, η οποία ξεκινά ουσιαστικά στις αρχές Ιουνίου και

ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, κύλησε ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μεγάλο

"αγκάθι" για τις πυροσβεστικές δυνάμεις αποτέλεσαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε

χωματερές, σJJ..ά και οι πυρκαγιές που προέρχοντο από την Αλβανία. Για αυτό το τελευταίο,

γίνονται προσπάθειες σε διακρατικό επίπεδο για συμμόρφωση της Αλβανικής πλευράς και επίδειξη

ευαισθησίας προς το ζήτημα.

Σε επίπεδο Περιφέρειας πρώτος σε αριθμό πυρκαγιών έρχεται το καλοκαίρι του 2007 ο Νομός

Πρέβεζας με 124 πυρκαγιές, ακολουθεί ο Νομός lωαwίνων με 119 πυρκαγιές, ο Νομός Άρτας με

96 πυρκαγιές και τέλος ο Νομός Θεσπρωτίαςμε 45 πυρκαγιές.

9.6 Υδάτινοι πόροι του Νομού Θεσπρωτίας και ρύπανση αυτών

Επιφανειακά νερά

9.6.].1 Γεωργική ρύπανση

Η υπερβολική και σε πολλές περιπτώσεις αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που

εmβάλλεται σε μεγάλο βαθμό από την προσπάθεια βελ<ίωσης της παραγωγικότητας της γεωργικής

γης, καθώς και η μη ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, μπορεί να προκαλέσει

σοβαρές διαταραχές τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα είναι γνωστό ότι οι δραστικές ουσίες αυτών

αποικοδομούνται δύσκολα. Μερικά δε φυτοφάρμακα δίνουν σε μια κανονική διαδικασία

αποδόμησηςπροϊόντα που μπορεί να είναι περισσότερο επικίνδυνα από τα ίδια τα φυτοφάρμακα.

Τα φυτοφάρμακα μέσω μιας σειράς φυσικών, χημικών και βιολογικών διαδικασιών καταλήγουν

στα επιφανειακά νερά τα οποία ρυπαίνουν. Η ρύπανση αυτή, που στην περίπτωση των
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χλωριωμένων παρασκευασμάτων είναι δυνατόν να διατηρηθεί για χρόνια ή και δεκαετίες ακόμα,

μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ζώντες οργανισμούς. Ο κύκλος της ρύπανσης κλείνει με την

ρύπανση του πόσιμου νερού.

Γενικά, υπάρχει τάση για συνεχώς μεΥαλύτερη κατανάλωση φυτοφαρμάκων εξαιτίας της υψηλής

βιοκτόνου δράσης τους, της εύκολης χρήσης τους, αλλά και εξαιτίας μιας αντίληψης που τείνει να

επικρατήσει και θέλει ένα αγρόκτημα εντελώς καθαρό από ζιζάνια ή μία παραγωγή εντελώς

ελεύθερη από έντομα. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε άσκοπους πρoφυλακnκoύς ψεκασμούς, και σε

αύξηση της ποσότητας και συχνότητας της χρησιμοποωύμενης δόσης.

Σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα είναι επίσης γνωστό ότι το νιτρικό άζωτο και ο φωσφόρος συμβάλλουν

στον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων με άμεση συνέπεια την δημιουργία κινδύνων για τους

πιο ευαίσθητους οργανισμούς που ζουν στα νερά αυτά, ενώ το νιτρικό άζωτο όταν περιέχεται σε

μεγάλες ποσότητες στο πόσιμο νερό δημιουργεί επιβλαβείς ουσίες όπως οι νιτροζαμίνες που

θεωρούνται καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Ένα μέρος επίσης των λιπασμάτων που δεν

απορροφάται από τα φυτά συσσωρεύεται στο έδαφος ή καταλήγει στα υπόγεια νερά

δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης στους εν λόγω αποδέκτες. Παρόμοιες οδούς ακολουθούν

και τα φυτοφάρμακα καθώς η ποιότητα των υπεδαφίων υποστρωμάτων διευκολύνει την διείσδυση

μέσω του εδάφους με αποτέλεσμα την εmβάρυνση της ποιότητας των υπόγειων νερών. Αν δε

ληφθεί υπόψη ότι τα διαθέσιμα υπόγεια νερά στην περιοχή είναι περιορισμένα, το πρόβλημα

γίνεται οξύτερο, καθόσον, λόγω ακριβώς των χαμηλών παροχών, αυξάνεται η συγκέντρωση των

διαφόρων ρυπαντών.

9.6.1.21'0 Εθ\'ικό Δίκτυο Παρακολούθησηςτης Ποιότηταςτω,- Επιφα\,ειακώ,-Νερώ,- στο

Νομό Θεσπρωτίας

Στα πλαίσια του προγράμματοςπαρακολούθησηςτων εmφανειακώνυδάτων σε επίπεδο χώρας που

εφαρμόζειτο ΥΠΕΧΩΔΕ,εντός των διοικητικώνορίων του Νομού Θεσπρωτίαςαπαντώνται4

σημεία δειγματοληψίας, 2 στον Ποταμό Καλαμά και 2 στον Αχέροντα. Η συχνότητα της

δειγματοληψίας είναι μία φορά το μήνα.
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9.6.2 Ι Ιαράκτια νερά

Το 1992 το Δημοκρίτειο Πανεmστήμιο Θράκης (Τoμtας ΥδραυλικώνΈργων) στα πλαίσια

εκπόνησης Ωκεανογραφικής Μελέτης στο στενό της Κέρκυρας πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε

1Ο σημεία στη θαλάσσια περιοχή μεταξό Κέρκυρας και εκβολών ποταμοό Καλαμά.

Οι δειγματοληψίες αφοροόσαν ρευματοποιήσεις, μετρήσεις ταχότητας και διεόθυνσης ανέμου,

ηλεκτρικής αγωγιμότητας, διαλελυμένου οξυγόνου, θερμοκρασίας, καθώς και άλλων

φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμtτρων. Τα 5 από τα Ι Ο σημεία βρίσκονται κοντά στις

ακτές του Νομοό Θεσπρωτίας. Συ'ΥΚεκριμένα οι θέσεις των σημείων είναι οι εξής:

./ ανάμεσα στα ΑκρωτήριαΒατάτσαςκαι Καλαμά

.ι' στο ΑκρωτήριοΒατάτσας

./ στο μtσoν της εισόδουτουΌρμου Βάλτου

.ι' εντός τουΌρμου Βάλτου

./ στο μtσoν της εισόδου του Όρμου Ηγουμενίτσας

Τα συμπεράσματαπου προέκυψανέχουν ως εξής:

1. Οι τιμές του ρΗ εμφανίζονται μέτρια αλκαλικές σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας και εντός των

φυσιολογικών ορίων τιμών ρΗ για υδάτινες συλλογές, ώστε να μην απειλείται η ομαλή διαβίωση

των ψαριών καθώς και άλλων υδρόβιων οργανισμών. Αυξημένες τιμές ρΗ εμφανίζονται στην

επιβαρυμένη περιοχή του Όρμου της Ηγουμενίτσας.

2. Οι τιμές της αμμωνίας, που θεωρείται από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την υδρόβια ζωή

διότι αποτελεί τοξική ουσία, κυμαίνονται γενικά σε ικανοποιητικά επίπεδα αλλά μερικές

θεωροόνται ανησυχητικές.

3. Οι τιμές των φωσφορικών κυμαίνονται περίπου στα 180-200 μg!1 εξαιρουμένων των τιμών που

αντιστοιχούν στις περιοχές όπου διατίθενται αστικά λύματα και γενικά απόβλητα πλοόσια σε

φώσφορο.

4. Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων εμφανίζουν αυξημένες τιμές νιτρικών κατά τους θερινούς

μήνες και μάλιστα οι μεγαλότερες εμφανίζονται στους σταθμούς που γειτνιάζουν με διάφορες

ρυπογόνες δραστηριότητες (Ηγουμενίτσα, Δρέπανο).
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Αναλύσεις παράκτιων υδάτων έχουν πραγματοποιηθεί και παλαιότερα (1983-84) στα πλαίσια τ/ς

μελέτης «Οικολογικές και βιολογικές παράμετροι των λιμνοθαλασσών του Ν. Θεσπρωτίας» από

την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. Οι θέσεις των σημείων δειγμστοληψίας ήταν: Αλυκές-Μπαστιά, Καλαμάς,

Βόντας, Λούτσα (άνω και κάτω μέρος), Καλάγκα. Όρμος Βάλτου, Βαλτάτσα και Ρηχό. Από τα

αποτελέσματα των αναλύσεων δεν προέκυψαν ενδεικτικά σημεία ρύπανσης.

9.6.2.1 Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολο\)θησης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησηςστο Νομό

Θεσπρωτίας

Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τ/ν ποιότητα των νερών κολύμβησης

και τον χαραιcrηρισμό των ακτών έγιναν δειγματοληψίες σε 8 ακτές του Νομού Θεσπρωτίας, ενώ

τα σημεία από τα οποία ελήφθησαν δείγματα προς ανάλυση είναι 14. Τα σημεία αυτά καθώς και η

ακριβής θέση αυτών δίνονται στον Πίνακα 70 του Παραρτήματος.

Οι fλεrxoι της ποιότητας των δειγμάτων έγιναν για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ από το

Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου lroawivrov. Η ποιότητα των

νερών κολύμβησης παρακολουθείται ως προς τις παρακάτω μικροβιολογικές και φυσικοχημικές

παραμέτρους:

" Μικροβιολογικές παράμετροι: ολικά Κολοβακτηριοειδή, Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους

προέλευσης, κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι

,,/ Φυσικοχημικές παράμετροι (τα στοιχεία συγκεντρώνονται με "οπτική εκτίμηση"): χρώμα,

ορυκτέλαια, φαινόλες, επιφανειακώς ενεργές ουσίες, κατάλοιπα πίσσας και επιπλέοντα

αντικείμενα

Όλες οι ακτές στις οποίες έγιναν δειγματοληψίες και αναλύσεις απεδείχθησαν καθαρές και

επιβραβεύτηκαν με την καθιερωμένη πλέον <<γαλάζια σημσία».

9.6.2.2 Υδατοκαλλιέργειες

Στις ανθρώπινες δραστ/ριότητες που προκαλούν υποβάθμιση του παράκτιου χώρου ανήκουν και οι

υδατοκαλλιέργειες όταν έρχονται σε σύγκρουση με άλλες χρήσεις γης όπως τουρισμό, γεωργία,

εξορυκτική δραστηριότητα και βιομηχανία.

Οι εγκαταστάσεις των καλλιεργειών χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης

Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και η γενική χωροθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
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Υπουργείου Γεωργίας. Οι υδατοκαλλιέργειες λαμβάνουν χώρα τόσο στο νησιωτικό όσο και στον

παράκτιο χώρο της υπόλοιπης Ελλάδας.

Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης οι υδατοκαλλιέργειες χωροθετούνται κατά

μήκος του θαλάσσιου μετώπου στις λίμνες και στους υγρότοπους και κατά μήκος των ποταμών.

Στον παράκτιο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας στις περιοχές Θερμαϊκού, Νέα Μηχανιώνα και

στην ανατολική πλευρά της Περιφέρειας στον κόλπο Ορφανού (Ολυμmάδα) έχουν αναπτυχθεί

υδατοκαλλιέργειες, μικρός αριθμός ιχθυοτροφείων, μονάδες μυδοκαλλιέργειας,

οστρακοκαλλιέργειας, στρειδοκαλλιέργειας. Στις ακτές της Στερεάς Ελλάδος, η ιχθυοκαλλιέργεια

και η αλιευτική δραστηριότητα έχει κυρίως αναπτυχθεί στον Μαλιακό και Ευβοϊκό Κόλπο.

Στον παράκτιο χώρο της Περιφέρειας της Ηπείρου οι περιοχές όπου είναι αναπτυγμένη η

ιχθυοκαλλιέργεια είναι τα παράλια του Νομού Θεσπρωτίας (κόλπος Ηγουμενίτσας, περιοχή

Σαγιάδας) και η περιοχή του Αμβρακικού κόλπου και το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά

υπόψιν για το σωστό σχεδιασμό του παράκτιου χώρου.

9.6.2.3 Οικιστική ανάπτυξη (α' και β' κατοικία, παραθερισμός) και τουριστικές

δραστηριότητες

Στην παράκτια ζώνη κυριαρχούν οι αγροτικές χρήσεις, διάσπαρτες χρήσεις τουρισμού, αναψυχής,

α' και βl κατοικίας. Οι περιοχές του Νομού Θεσπρωτίας που εμφανίζουνε παραθεριστική χρήση

είναι η περιοχή της Πέρδικας, της Πλαταριάς και των Συβότων.

Στον παράκτιο χώρο επίσης η τουριστική ανάπτυξη έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο

φυσικό και δομημένο περιβάλλον των περιοχών όπου αναπτύχθηκε. Οι μεΥαλύτερες επιπτώσεις

εντοπίζονται στις περιοχές με έντονο μαζικό τουρισμό4 .

Οι περιοχές που παρουσιάζουν σημαντική τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη Περιφέρεια

Ηπείρου είναι οι παράκτιες περιοχές κατά μήκος των παραλιών του Νομού Πρεβέζης μέχρι την

Πάργα και στο Νομό Θεσπρωτίας οι περιοχές της Πέρδικας, της Πλαταριάς και των Συβότων.

4 κο""ώσης Χ.(2000),"Τουρισηκη ανάπτυξη και Φέρouσα Ικανότητα στα νησιά", Πολυεπιστημονικές πρoσεyyiσεtς, Εξάντας,

2000. Σελ.81-97
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» Πρόσθετες περιβαλλοντικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον αποτελούν επίσης η διάνοιξη οδικών

δικτύων, η λαθροθηρία, και η λαθροϋλοτομία.

» Η ύπαρξη αρκετών χωματερών στο Νομό Θεσπρωτίας αποτελούνε επίσης πρόσθετη

περιβαλλοντική επιβάρυνση για την περιοχή. Ο κατάλογος των χωματερών του Νομού κατά Δήμο

και Κοινότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 71 του Παραρτήματος.

» Σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αποτελεί επίσης κατά την περίοδο εκπόνησης της παρούσας

μελtτης το βυθισμένο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας φορτηγό πλοίο REI με σημαία Βόρειας

Κορέας, το οποίο βυθίστηκε κατά τη διάρκεια φόρτωσηςτου με τούβλα.

Αν και η κινητοποίηση μετά τη βύθισή του υπήρξε άμεση ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμΕ\ιη

οικολογική καταστροφήαπό τη διαρροή των καυσίμων στη θάλασσα με μέσα αντιρρύπανσης

(πλωτά απορροφητικάφράγματα, ρήψη φραγμάτων περιμετρικά του πλοίου και απάντληση των

καυσίμων από τις δεξαμενές κλπ.), η συνέχεια που είχε σχέση με την ανέλκυση και απομάκρυνση

του ναυαγίου δεν ήταν ανάλογη και εύκολη.

Ο ΟΛΗΓ πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες ανέλκυσης με μειοδοτικό διαγωνισμό, καθώς

ζητούμενο είναι η απομάκρυνση του πλοίου από το λιμάνι, η αποφυγή περαιτέρω μόλυνσης από

την σήψη του πλοίου και η απελευθέρωση του χώρου για την αποφυγή λοιπών ναυτικών

ατυχημάτων.

9.8 Σύνοψη Ι1εΡιβαJJ.οντικών προβλημύτων

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι τα κυριότερα προβλήματα και πιέσεις στους βιοτόπους και στα είδη

του Νομού Θεσπρωτίας, ιδιαίτερα στα σπάνια και κινδυνεύοντα, είναι τα εξής:

./ α) τουριστική ανάπτυc.η: η συνεχής επέκταση των τουριστικώνεγκαταστάσεων,η διάνοιξη

δρόμων και μονοπατιώνμε τη συνεχή ΙCΊ\ιηση οχημάτωνκαι ατόμων και την προκαλούμενη

κατ' επέκτασηόχληση κατά τους καλοκαιρινούςκυρίως μήνες, αποτελούναπειλή τόσο για

τα οικοσυστήματα,όσο και για τους βιοτόπους πολλών σπάνιων ειδών (π.χ. αιγαιόγλαρος,

φαλακροκόρακας,μαυροπετρίτηςκ.λπ.).

./ β) ρύπανση θαλάσσιου περ!f3άλλοντος: Ρύπανση της θάλασσας από αστικά απόβλητα,

κηλίδες από πετρελαιοφόρα σκάφη (από ενδεχόμενα ατυχήματα), αγροχημικά θα

{( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάnτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 26/
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αποτελούσε σημαντική απειλή των ενδιαιτημάτων της φώκιας. Για την ώρα η ρύπανση

αφορά μόνο στα λιμάνια και δεν υφίσταται πρόβλημα απειλής των βιοτόπων και των ειδών

εξαιτίας της .

./' γ) πυρκαγιέc: Όπως είναι γνωστό η μεσογειακή βλάστηση (μεσογειακά κωνοφόρα, μακκία

και φρύγανα) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη φωτιά, γι' αυτό και οι δασικές πυρκαγιές είναι

από τις σοβαρότερες απειλές των φυσικών οικοσυστημάτωνστην περιοχή αυτή

./ δ) υπερβόσκηqη;η ανεξέλεΥκτη βόσκηση κατσικιών, οδήγησαν στην έντονη υποβάθμιση

της βλάστησηςκαι σε διάβρωσητων εδαφών

./' ε) υπεραλίευ~: οδηγεί σε μείωση των ιχθυοαποθεμάτων

./ στ)!!!ie!!: χωρίς να είναι αποδεδειγμένο,η θήρα ενδεχομένωςνα επηρεάζειάμεσα ή έμμεσα

(με περιορισμό της λείας) τους πληθυσμούς κυρίως ορισμένωνειδών πτηνών (ΥΠΕΧΩΔΕ,

1996).

9.9Α,'θρωπογl:\'ές και φυσικό περιβάλλο,'

9.9. Ι Πολιτιστικό πφιβάλλον

9.9.1.1 Ιστορία του Νομού Θεσπρωτίας

» ΔQχαία ιστορία

Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς οι Θεσπρωτοί είναι απόγονοι των Πελασγών ή του

Δευκαλίωνα και της Πύρρας απ 'τους οποίους γεννήθηκε ο Έλλην ο γενάρχης των Ελλήνων. Από

τη Θεσπρωτία οι Έλληνες μετοίκησαν στη Θεσσαλία, στη Φθία και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων η ιστορική αλήθεια καλύπτεται από τον μύθο, ωστόσο ίσως

είναι αλήθεια ότι η Θεσπρωτία είναι η κοιτίδα του Ελληνισμού. Άλλωστε μία από τις

σπουδαιότερες προϊστορικές πολιτείες της ήταν η Έλλα.

Η Θεσπρωτία στα αρχαία χρόνια είχε περίπου την ίδια έκταση με σήμερα αλλά το όριό της στο

νότο ήταν ο ποταμός Αχέροντας και τα Κασώπεια όρη. Κοντά στις εκβολές του Αχέροντα ήταν

άλλη μια σπουδαία προϊστορική πόλη η Εφύρα, ιδρυμένη από τον Εφύρο απόγονο του Θεσπρωτού.

Στον βασιλιά αυτής της πόλης τον Φείδωνα έρχεται ο Οδυσσέας να αγοράσει δηλητήριο για να το

βάλει στα βέλη του. Σ αυτή την περιοχή βρίσκεται το περίφημο Νεκρομαντείο, ( ανακαλύφθηκε

(( Στρατηγικδ Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 262
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από τους Σ, Δάκαρη και Σ Μουσελίμη το 1958) όπου οι ζωντανοί έρχονταν σε επαφή με τις ψυχές

των νεκρών, Εκεί βρισκόταν και το βασίλειο του Άδη που είχε τις πόλεις του στην Αχερουσία

λίμνη. Η λίμνη αυτή μάζευε τα νερά του Αχέροντα, του Kωιcυτoύ (ποταμός της Παραμυθιάς) και

της ΣτύΥΥας (πηγής στο βουνό Ερημίτη απ' όπου έπιναν νερό οι αθάνατοι θεοί).

Όταν στην Εφύρα που ονομαζόταν και Κίχυρος βασιλιάς ήταν ο Αηδονέας ήρθαν εναντίον του ο

Θησέας με τον φίλο του Περίθοο για να κλέψουν την γυναίκα του βασιλιά των Θεσπρωτών. Ο

Αηδονέας όμως τους έπιασε και τους φυλάκισε για να ελευθερωθούν από τον Ηρακλή που

κατέβηκε στον Άδη για να πάρει τον Κέρβερο, το τρομερό σκυλί που φύλαγε τις πύλες του Άδη.

Στους προϊστορικούς χρόνους ο Στράβων αναφέρει σαν μεγαλύτερες πόλεις εκτός από την Κίχυρο

την Πανδοσία(στο σημερινό Καστρί του Φαναρίου) την Ελλάτρια και ης Βατίες.

Το 433 πχ γίνεται η περίφημη ναυμαχία μεταξύ Κορινθίων και Κερκυραίωνστα Σύβοτα. Τον 40

αιώνα οι θεσπρωτοίενώνονταικαι δημιουργούντο κοινό των Θεσπρωτών. Πρωτεύουσατου

κοινού των θεσπρωτώνείναι αρχικά η Ελέα (Χρυσαυγή - στην Βέλιανη Παραμυθιάς) και μετέπειτα

η Γιτάνη στην περιοχή Γκούμανη Φιλιατών.

Το 375 πχ οι Θεσπρωτοί ενώνονται με τους άλλους λαούς της Ηπείρου και σιryKΡOΤOύν την

συμμαχία των Ηπειρωτών. Ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος (318- 272πf) είχε το παλάπ του στην

Πανδοσίαενώ σης εκστρατείεςτου εναντίον της Ρώμης εξέχων στρατηγόςτου ήταν ο Μίλων ο

Θεσπρωτός.

Όταν το 167 πΧ ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος ισοπέδωσε 70 πόλεις της Ηπείρου, μεταξύ

αυτών η Φανωτή (στην Ρίζανη) η Γιτάνη (στην Γκούμανη δίπλα στο φράγμα του Καλαμά) σnς

ανασκαφέςτης οποίας βρέθηκε θέατρο 2500 θεατών. Άλλεςπόλειςήταν η Ελίνα (πιθανόντο

Δημόκαστροστο Καραβοστάσι)και η Τορώνη (στήν χεραόνησοτης Αιγιάς.)

Εκτόςαπό τα ερείπια αυτών των πόλεωνη Θεσπρωτίαείναι κατάσπαρτηαπό απομεινάριατης

αρχαίας εποχής. Βρέθηκανμαντείο στην Δράμεση,ακροπόλειςστον πύργο ΡαΥίου και στην

Βέλιανη, αρχαία τείχη στην Ραβενή και στην Καλλιθέα,φρυκτωρίαστην Σίδερη , τύμβος στο

Πραδράμι με τάφο πολεμιστή, τάφος στο Κεφαλοχώρι με ανεκτίμητα κτερίσματα, τάφος της

εποχής του χαλκού σ1ην Παραμυθιά. Επίσης βρέθηκαν αρχαίοι οικισμοί στην Φασκομηλιά ,στο

Καρτέρι και στο Πολυνέρι.

Στην Ρωμαϊκή και πρώτη Βυζαντινή περίοδο οι ποιο ονομαστές πόλεις ήταν η Φωτική

(Παραμυθιά) και η Εύροια (Χόϊκα). Ήταν και οι δύο έδρες εmσKόπων. Ο σπουδαιότερος επίσκοπος

της Φωτικής ήταν ο Άγιος Διάδοχος (5 16 μχ) του οποίου σώζονται αρκετά συγγράμματα, ενώ στην
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Ευροία το 380 μχ ο επίσκοπος της Άγιος Δονάτος σκότωσε το δράκο που φώλιαζε σnς πηγές του

Αχέροντα κι έκανε το νερό θανατηφόρο για ζώα και ανθρώπους. Ευλόγησε το νερό και το έκανε

γλυκό. Απο αυτό το θαύμα ονομάστηκε καί το χωριό ΓλυΙCΉ·

Γύρω στο 550 μχ ο Ιουστινιανός κτίζει το κάστρο του Αγίου Δονάτου στη ΦωτιΙCΉ και μεταφέρει

την Εύροια δίπλα στα ερείπια της αρχαίας Πανδωσίας. Είχαν προηγηθεί οι επιδρομές των Γότθων

και των Βανδάλων, ενώ το 551 μχ γίνεται ένας τρομερός σεισμός και ο βασιλιάς της Ιταλίας

Τωτίλας λεηλατεί όλα τα παράλια της Θεσπρωτίας.

Η Νέα Εύροια καταστράφηκε το 850 μχ απο τους Βούργαρους και η κάτοικοι της πήραν το

λείψανο του Αγίου Δονάτου και πήγαν στην Κέρκυρα. Η Φωτική έζησε ώς τον 11 ο αιώνα και

μάλιστα μετά την καταστροφή της Νικόπολης το 925 η διοίκηση της παλαιάς Ηπείρου είχε

μεταφερθεί σ' αυτή.

Στην περίοδο του δεσποτάτου της Ηπείρου (1200-1429) μετά την εκδίωξη των Νορμανδών απο την

Ήπειρο κτίζεται η μονή Ραγίου (] 200μχ) η οποία μένει ζωντανή ώς το 1725 οπότε καταστρέφεται

από τους Τούρκους. Ξανα- οικοδομήΟηκε το 1866. Επί Μιχαήλ Γ' του Aγγtλoυ κτίζεται η μονή

Γηρομερίου. Υπάγονταν κατ' ευθείαν στο Πατριαρχείο και το ]9]] λειτουργούσεστο μοναστήρι

αυτό ιερατική σχολή. Άλλες Βυζαντινέςπόλεις ήταν η Καμίτζιανηπου ιδρύθηκετο 560 μχ από τον

Βυζαντινό στρατηγό Καμίτζη και η Οσδίνα (στις Πέντε Εκκλησιές). Η Οσδίνα καταστράφηκεαπό

τους Τούρκους της Νεράιδας τον] 70 αιώνα.

Τον J40 αιώνα η Θεσπρωτία δέχεται εmδρομέςαπό Σέρβους και Αλβανούς,ενώ οι Ενετοί

καταλαμβάνουνθέσεις στα παράλιάτης. Το 1452 η Παραμυθιά κυριεύεται από τον Σουλεϊμάν

Μεχμέτ Πασά, ενώ η Σαγιάδα από τους Ενετούς πέφτει οριστικά στα χέρια των Τούρκων. Οι

Ενετοί ονόμαζαν την Σαγιάδα Bastia και εκμεταλεύωνταν τις αλυκές αλατιού που υπήρχαν στην

περιοχή.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι σημαντικότερες πόλεις ήταν η Παραμυθιά οι Φιλιάτες και το

Μαργαρίτι. Σημαντικά για την διακίνηση των προϊόντων προς τα Γιάννενα ήταν η Σαγιάδα και το

πέρασμα του Ελευθεροχωρίου, όπου ο Αλη Πασάς των Ιωαννίνων έχτισε το σωζόμενο και σήμερα

κάστρο του. Το 1604 ο Διονύσιος ο Σκυλόσοφος προσπάθησε να ξεσηκώσει σε επανάσταση το

Φανάρι, εξασφαλίζοντας τ/ν βοήθεια του αντιβασιλέα τ/ς Νεάπολης και των ιπποτών τ/ς Μάλτας,

αλλα τα σχέδιά του προδώθηκαν. Μετά την αποτυχία τ/ς επανάστασης στα Γιάννενα το J612 ο

Διονύσιος ο Σκυλόσοφος και ο επίσκοπος Φαναρίου Σεραφείμ βρίσκουν μερτυρικό θάνατο από

τους Τούρκους. Οι Τούρκοι αγάδες της Θεσπρωτίας ήταν φεουδάρχες και οι πύργοι τους (κουλιές)

υπάρχουν και σήμερα στην Παραμυθιά το Μαραγαρίτι και στον πύργο Ραγίου. Στον χώρο της
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Θεσπρωτικής γής μια ομάδα -χωριών δεν μπορούσε να ανεχθεί την δουλεία. Σούλι, Αβαρίκος,

Σαμονίβα, Κιάφα και άλλα 7 -χωριά κτισμένα στις πλαγιές ενός άγωνου οροπεδίου συΥΥροτούν μια

μικρή Σουλιώτικη δημοκρατία με κόμματα-φάρες όπως οι Τζαβελαίοι και οι Μποτσαραίοι.

Αυτή η κοινοπολιτεία των 14 -χωριών εισέπρατε χρηματικές εισφορές απο τους μπέηδες και τους

αγάδες της Παραμυθιάς , του Μργαριτίου και της Μαζαρακιάς, για αν μήν διαρπάζονται τα

κτήματά τους.

Το 1792 ο Αλή Πασάς εκστρατεύει εναντίον του Σουλίου και παθαίνει πανωλεθρία. Το 1799

επι-χειρεί και πάλι την κατάληψη του Σουλίου. Μετά από 3ετή αποκλεισμό οι Σουλιώτες

αναγκάζονται να συμφωνήσουν σε εκπατρισμό. Ο καλόγερος Σαμουήλ παραμένει στο Κούγκι και

όταν φτάνουν οι Τούρκοι το ανατινάζει. Οι τούρκοι αντίθετα μ' όσα είχαν συμφωνήσει, κυνηγούν

τους Σουλιώτες.

Συνολικά 60 γυναίκες στο Ζάλογγο πέφτουν στο γκρεμόγια να αποφύγουντην αιχμαλωσίακαι τα

παγωμένανερά του Α-χελώου,στο Σέλτζο γίνονταιτάφος για εκατοντάδεςγυναικόπαιδα.Από τους

ξεριζωμένουςΣουλιώτεςμόνο ένα τμήμα που έφτασε στην Πάργα κατάφερενα σωθεί. Η Πάργα ώς

το 1797 ήταν στην εξουσία των Ενετών. Μετά περνάει διαδο-χικά στα χέρια Γάλλων, των Ρώσων

και των Άγγλων οι οποίοι το 1819 την πουλάνε στον Αλή Πασά και οι κάτοικοί της αναγκάζονται

να εκπατριστούν. Μετά τον θάνατο του Αλή Πασά το 1822 η Θεσπρωτία επιστρέφει στην

κυριαρ-χία του Σουλτάνου ως το 1913, οπότε ελευθερώνεται απο τον Ελληνικό στρατό.

» Νεότερη ιστοΡία

Το 1922 μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Θεσπρωτίας οι

λεγόμενοι Αλβανοτσάμηδες εξαιρέθηκαν απο την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην πλειοψηφία

ήσαν Έλληνες και Αλβανοί εξισλαμισμένοι. Οι λέξεις Τσάμης και τσάμικος προέρχονται από

παραφθορά του Θύαμις. ( Καλαμάς). Ομως κατα την διέρκεια της Γερμανικής κατοχής οι

Αλβανοτσάμηδες συνεργάζονται με τους κατακτητές και με υπόδειξή τους εκτελούνται στην

Παραμυθιά την 29-9-1943 οι 49 πρόκριτοιτης πόλης. Για αυτά και αλλά εΎΚλήματα τους,

εγκατέλειψαντην Θεσπρωτία μαζί με τα κατο-χικά στρατεύματατο 1944 και κατέφυγαν στην

Αλβανία.

Το 1946 ο Νομός Θεσπρωτίας αποσπάσθηκε απο τον νομό Ιωαννίνων, αφού πρώτα

ακρωτηριάσθηκε το νότιο άκρο του (οι περιο-χές Πάργας και Φαναρίου δόθηκαν στο νομό

Πρεβέζης). Πρωτεύουσα του Νομού έγινε η Ηγουμενίτσα. Ο γεωγράφος Μελέτιος την ονομάζει

Γουμενίτζα. Το πιο πιθανό είναι το όνομά της να το πήρε από τους κατοίκους της Γκούμανης οι
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οποίοι μετοίκησαν εδώ. Στην περιοχή Λαδοχωι ίου βρέθηκαν ερείπια των πρώτων

μεταχριστιανικών χρόνων καθώς και ρωμαϊκή παυλη με νεκρικό θάλαμο απο τέσσερις μερμάρινες

σαρκοφάγους. Το κάστρο της πρέπει να πρωτο τίσθηκε από τους Ενατούς μετέ 1204 ενώ στην

Τουρκοκρατία.το λιμάνι της χρησιμοποιήθηκε αν αγκυροβόλιο απο τον τουρκικό στόλο.

Σήμφα η πρωτεύουσα του Νομο]) Θεσρωτίας ι ποτελεί ιδιαίτερα σημαντική θαλάσσια πύλη

εισόδου στην Ελληνική επικράτεια, ενώ η προ\ ομιακή της θέση θα αναβαθμιστεί με την

ολοκλήρωση των εκτελουμένων εργασιών επέ1< τασης του λιμανιού της και της κατασκευής της

. Εγνατίας οδού.

,...., ...

9.9.1.2 Αρχαιολογικοί χώροι· μ\ιημεία - παραδοσιακοί οικισμοί

Η μακραίωνα ιστορία της Θεσπρωτίας αποτυπ( ~νεται στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία

της. Κατάλογος των κηρυγμένων από το Υπουι γείο Πολιτισμού αρχαιολογικών χώρων και

μνημείων υπάρχει στον Πίνακα 72 του Παραρτnματος, ενώ τα γνωστά (κηρυγμένα και μη) μνημεία

της Η' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών i\.ρχαιοτήτων φαίνονται στον Πίνακα 73 του

Παραρτήματος.

'jY Προϊστορικές αρχαιότητες

Σύμφωνα με στοιχεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και της Η' Εφορείας

Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων, λείψανα και κατάλοιπα παλαιολιθικής εποχής

(250.000 - 9.000 π.χ.) έχουν εντοπισθεί στο Ελευθεροχώρι, στο σπηλαιο Αγ. Μαρίνας κοντά στον

Πάβλα (μεταξύ Μουρσίου και Βαγγαλατίου) και στο βραχοσκεπές σπήλαιο περιοχής Σκανδάλου

και Προδρομίου.

Υπαίθριες θέσεις με λίθινα εργαλεία αυτής της εποχής αφθονούν, ιδιαίτερα στο Μόρφι, το

Καρβουνάρι και στις πεδιάδες Κάτω Καλαμά, Κωκυτού και Πάβλας.

Κατά τη Νεολιθική περίοδο (9000-2800 π.χ.) ανθρώπινη εγκατάσταση έχει διαπιστωθεί στις

σl1ηλιές της Ψάκας και της Σίδερης, καθώς και σε διάφορες περιοχές της κοιλάδας του Κωκυτού.

~ Ελ.ληνικά και Ρωμαϊκά μνημεία

Τα κυριότερα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι τα εξής:

Ελέα (Βέλιανη - σημ. Χρυσαυγή), Γιτάνη ή Τιτάνη (σημ. Γκούμανη), Χερσόνησος Λυγιάς 

Πύργος Λυγιάς ή Ραγίου, Δημόκαστρο (αρχαία Ελίνα), Φανωτή (σημ. Ντόλιανη ή Γεροπλάτανος),
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Πολυνέρι (σημ. Κούτσι), Ραβενή, Ταφικό ηρώο στη θέση Μάρμαρα Ζερβοχωρίου, Κασνέτσι,

Λαδοχώρι, Φωτική, Αγιος Δονάτος Ζερβοχωρίου και Μαστιλίτσα (Δ. Σαγιάδας).

~ Βυζαντινά μνημεία

Παραμυθιά, Παλαιά Εύροια (Γλυκή), Οσδίνα ή Ουζντίνα (Πέντε Εκκλησιές), Ηγουμενίτσα

~ Εκκλησίες - Μονές

Παναγιά Βέλιανης, Ι.Μ. Παναγίας Ραγίου, Ι.Μονή Γηρομερίου, Ι.Μονή Καμίτσανης, Ι.Μονή

Παγανιών, Ι.Μ. Ιωάwου Προδρόμου Βέλιανης, Ι.Μ. Αγ. Δημητρίου στο Καμίνι, Ι.Μ.Αγ. Κυριακής

στο Γαρδίκι Σουλίου, Ι.Μ. Ταξιαρχών στο Πετούσι, Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου στο ΤσαγΥάρι Σουλίου,

Ι.Ν. Αγ. Κυριακής στον Αυλότοπο Σαυλίου, Ι.Μ. Αγ. Σωτήρα στην Πλακωτή, Ι.Μ. Αγ.

Παρασκευής Τραζανίτισσας στη Βροσίνα, Ι.Μ.Αγ. Μαρίνας Χαραυγής, Ι.Μ. Αγ. Ταξιαρχών στο

Καστρί, Ι.Μ.Αγ. Γεωργίου Φανερωμένης, Ι.Ν.Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Φοινίκι, Ι.Μ. Αγ.

Παρασκευής Κουγκίου, Ι.Μ.Αγ. Μίχλας, Ι.Μ. Αγ. Μηνά στο Κοκκτνολιθάρι, Ι.Μ.Αγ. Αθανασίου

στο Βαβούρι, Ι.Ν. Κοίμησις Θεοτόκου Πετροβίτσας και Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μαλουνίου

)ο> Παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια

Με το ΦΕΚ 594/ΔιΙ 978 του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν κηρυχθεί ως παραδοσιακοί οι εξής οικισμοί:

ΜαΡγαρίτι, Παραμυθιά, Γφομέρι, Καμίτσανη, Πλαίσιο, Φοινίκι, Φανερωμένη, Σαγιάδα, Βραχωνάς

(ή Βραχανάς) και Σύβοτα.

Παραδοσιακοί οικισμοί οι οποίοι δεν έχουν κηρυχθεί ακόμα διατηρητέοι είναι οι εξής:

Σίδερη, Παλιά Σαγιάδα, Λιόψη, Τσαμαντάς, Βαβούρι και Πολύδροσο (Βλαχώρι).

Άλλα μεμονωμένα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια και μνημεία είναι:

Παλαιά Δημοτικά Σχολεία Ξέχωρου και Πηγαδουλίων, κτίρια ιδιοκτησίας Ι. Πανταζή, Ε.

Γεωργίου, Π. Γιαwούλη στον Παραπόταμο, Σ. Δούπη στην Κοκκινιά, Αγροτικό συγκρότημα

(νερόμυλος, νεροτριβές, κατοικία, ξενώνας) ιδιοκτησίας Λ. Ντούμα στην Κρυσταλλοπηγή,

ανεμόμυλος ιδιοκτησίας προ Κοινότητας Γραικοχωρίου, γεφύρι Γκρίκας στον Αμπελώνα, Βρύση

στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς.

Μη κηρυγμένα αλλά σημαντικά μνημεία είναι και τα εξής:
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Γέφυρα στις Πέντε Εκκλησιές, γέφυρα κοντά στην Τιτάνη, νερόμυλοι στον Ντάλλα, το ρέμα

Δάφνης, την Αβαρίτσα και το ρέμα Σκέφαρης, το καλντερίμι του Λάγγαρη, γέφυρα στον Καλαμά

στον Κυπάρισσο (μια καμάρα), οι μύλοι Σμέρτου, το σαράί του Μπέη στη Λιόψη.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί το χωριό Κεραμίτσα, το οποίο αν και διαθέτει λίγα παραδοσιακά

στοιχεία, οικοδομείται και συντηρείται με σεβασμό στην παράδοση και γι' αυτό στην συνδιάσκεψη

Habitat " περιελήφθηκε στις 40 πρώτες παγκόσμιες διακρίσεις, ως πρότυπο ανάπτυξης

περιβαλλοντικής προστασίας και ποιότητας ζωής των κατοίκων.

9.9.J.3 ΣiJΎ1Ρονη Πολιτιστική Δραστηριότητα και Υποδομές

Η σύ'Υχρονη πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα ασκείται κυρίως από την TomκTι

Αυτοδιοίκηση και εθελοντικές ενώσεις πολιτών (Μορφωτικοί - εκπολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικά

σωματεία, ερασιτεχνικοί όμιλοι κ.α.). Στον Πίνακα του κοινωνικού εξοπλισμού περtλαμβάνεται η

πολιτιστική και η αθλητική υποδομή ανά νέο δήμο. Στον Πίνακα 74 του Παραρτήματος υπάρχει ο

αριθμός των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων ανά Δήμο και κοινότητα

)Ό> Στον Δήμο Ηγουμενίτσας υπάρχει Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού η οποία έχει τμήματα

χορού, ωδείου, Κ.α. Κάθε καλοκαίρι οργανώνονται τα "Θεσπρωτικά" (θέατρο,

παραδοσιακοί χοροί, εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις κ.α.). Επίσης υπάρχουν:

./ ΠολιτιστικόςΟργανισμόςΔήμου

ν' Φιλαρμονικήορχήστρα

ν' ΦιλαπρόοδοςΟμιλας

./ ΕρασιτεχνικόΘέατροΘεσπρωτίας

./ Θερινός κινηματογράφος. Χειμερινός κινηματογράφος δεν υπάρχει, έχει αντικατασταθεί

από την τηλεόρασηκαι το βίντεο.

./ Τέσσερις tOmKOi ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Στα δημοτικά διαμερίσματα Καστρίου και Νέας Σελεύκειας λειτουργεί από ένα πολιτιστικό κέντρο.

Υπάρχουν Πολιτιστικοί Σύλλογοι στο Καστρί-Αγιο Βλάσιο, το Μαυρούδι, το Γραικοχώρι. τη Ν.

Σελεύκεια, την Αγία Μαρίνα, το BασtλΙKό.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις οργανώνει και το Εmμελητήριο Θεσπρωτίας όπως αυτές που

οργανώθηκαν φέτος στο πλαίσιο της Εμπορικής Εκθεσης: παραδοσιακοί χοροί με χορευτικά των

Ιτρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομοιί (*:σπρωτίας;> ιπλ.268
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Θεσπrωriαc»

Δήμων Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Φιλιατών, Συβότων, Αγίων Σαράντα, θεατρική παράσταση του

ΘΕΑΤΟ, Παραμυθιάς Κτίριο Μουσείου είναι υπό ανέγερση.

» Στον Δήμο Παραμυθιάς υπάρχουν:

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραμυθιάς, ένα Πολιτιστικό Κέντρο, ένα Πνευματικό Κέντρο

και μια βιβλιοθήκη. Κάθε καλοκαίρι οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λειτουργεί η

ΘΕΑΤΟ (Θεατρική Εταιρεία Ανάπτυξης Τέχνης και Οράματος), ΦΟΠ (Φιλοπρόοδος

Ομιλος Παραμυθιάς), Ορειβατικός Σύλλογος και Σύλλογος Ανεμοπτεριστών. Το πρώτο

Σάββατο κάθε Οκτωβρίου οργανώνεται εμποροζωοπανήγυρις (Λάμποβος).

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Κυριακής, ένα Πνευματικό Κέντρο με έναν Εκπολιτιστικό

Σύλλογο .

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζερβοχωρίου, ένα Πνευματικό Κέντρο με έναν Πολιτιστικό

Σύλλογος.

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου, μία βιβλιοθήκη με έναν Εκπολιτιστικό Σύλλογο.

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πολυδρόσου ένα Πνευματικό Κέντρο, μία βιβλιοθήκη και το

Λαογραφικό Μουσείο. Λειτουργεί ο ΦιλοπΡόοδος Ομιλος "Η Αναγέννηση".

Υπάρχουν επίσης Εκπολιτιστικοί-Μορφωτικοί Σύλλογοι στην Χρυσαυγήί (Βελλιανιτών),

Κρυσταλλοπηγή, Αμπελιά Πετροβίτσα, Προδρόμι, Πέντε Εκκλησιές, Πλακωτή, Παγκράτι,

Νεράϊδα, Πετούσι, Σεβαστό, Σαλονίκι, Καρβουνάρι και Παλαιο-Ελευθεροχωριτών, Ραχουλιωτών.

» Στο Δήμο Φιλιατών υπάρχουν:

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φιλιατών, Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο (Ν.Π.Δ.Δ.),

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική Φιλαρμονική, Πινακοθήκη - Μουσείο - Σχολή Τεχνών.

Επίσης Πολιτιστικός Σύλλογος Κέντρου Νεότητας, Ορειβατικός Ομιλος Φιλιατών. Κάθε

Καλοκαίρι οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αμπελώνα, Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο, Κοινοτική

Βιβλιοθήκη και Εκπολιτιστικός Σύλλογος.

./' Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κεραμίτσας, Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο, Πινακοθήκη 

Μουσείο - Σχολή Τεχνών, Κοινοτική Βιβλιοθήκη και Εκπολιτιστικός Σύλλογος.

./' Στα Δημοτικό Διαμέρισμα Λεπτοκαρυάς, Λια και Ραβενής Πνευματικά - Πολιτιστικά

Κέντρα και Πολιτιστικός Σύλλογος Λεπτοκαρυάς.
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./ Στο Δημοτικό ΔιαμέρισμαΤσαμαντά,Πινακοθήκη- Μουσείο (Λαογραφικό) .

./ Επίσης Επιμορφωτικοί- Πολιτιστικοί Σύλλογοι υπάρχουν στον Αετό, Γηρομέρι,

Τρικόρυφο, Γολά, Παλαιoιacλήσι, Βρυσέλλα, Koισcινιά, Παλαιοχώρι, Πηγαδούλια,

Koισcινoλιθάρι.

}ο> Στο Δήμο Μαργαριτίου υπάρχουν:

./ Στο Δημοτικό ΔιαμέρισμαΜαργαριτίου,Βιβλιοθήκηκαι ΠολιτιστικόςΣύλλογος. Επίσης

ΠολιτιστικοίΣύλλογοι,στο Ελευθέρι, Καρτέρι, Καταβόθρα,MαζαραΙCΙΆ,Σπαθαραίους.

ΠολιτιστικήΟμάδα Γυναικώνκαι Ιππικός Ομιλος Μεσοβουνίου.

}ο> Στον Δήμο Παραποτάμου:

./ Υπάρχει αίθουσαπολλαπλώνχρήσεων.δύο πολιτιστικοίΣύλλογοι, πέντε αθλητικά

σωματεία,Δημοτική Φιλαρμονικήκαι Βιβλιοθήκη.Διοργανώνονταικαλοκαιρινές

πολιτιστικέςεκδηλώσεις.

~ Στον Δήμο Συβότων:

,/ ΥπάρχουνΠολιτιστικοίΣύλλογοιστην Πλαταριά,Σύβοτα, ΦαΣΙCOμηλιά.ΑΡΥυρότυπο,

Πολυνέρι,Σκορπιώνας.

};> Στον Δήμο Αχέροντα:

./ Υπάρχειο ΦιλοπρόοδοςΟμιλος Γλυκή και ο ΕκπολιτιστικόςΟμιλος Γαρδιιdoυ.

~ Στο Δήμο Σαγιάδας:

Υπάρχειο ΕκπολιτιστικόςΣύλλογοςΣαγιάδαςκαι ένα αθλητικό σωματείο. Κάθε Καλοκαίρι

οργανώνονταιπολιτιστικέςεκδηλώσεις.

}ο> Στην ΚοινότηταΠέρδικας:

,/ Υπάρχειένας ΕκπολιτιστικόςΣύλλογοςκαι δύο αθλητικά σωματεία. Λειτουργείκέντρο

μόνιμωνπολιτιστικώνεκδηλώσεων.Από 1517 έως 25/8 οργανώνονται πολιτιστικές

εκδηλώσεις. Κατά την τελευταία διετία έχει δημιουργηθεί λαογραφικό μουσείο.

~ Στην Κοινότητα Σουλίου:

./ Ενας ΕκπολιτιστικόςΣύλλογοςενώ κάθε χρόνο στα τέλη Μαίου διοργανώνονταιοι εθνικές

γιορτές Σουλίουσε ανάμνησητων ηρωικώναγώνωντων Σουλιωτών.
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RF.νhης Αθa.νάιτιος

Οι παραπάνω σύλλογοι του Νομού έχουν κυμαινόμενη δραστηριότητα, ενώ ορισμένοι από αυτούς

έχουν αδρανήσει εντελώς λόγω πληθυσμιακής αποδυνάμωσης πολλών οικισμών.

Μεγαλύτερη σταθερότητα έχουν τα πανηγύρια, τα οποία διεξάγονται σε όλους σχεδόν τους

οικισμούς του Νομού (βλ. Πίνακα 75 Παραρτήματος) οι λιτανείες και ορισμένες καρναβαλικές

εκδηλώσεις.

9.1 Ο Αξιολόγηση - συμπεράσματα

Με βάση την παραπάνω ανάλυση και τα πορίσματα του κεφαλαίου 9.8 οδηγούμαστε στην Swot

Analysis του παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 9.4: Swot Ana/ysis Νομού Θεσπρωτίας (περιβαJJ.oντικό επίπεδο)

.:.. Σημαντική αύξηση του τζίρου των

επιχεψήσεων

.:. Η ύπαρξη σημαντικού σε μέγεθος και ποιΚ1λία

οικολογικού πλούτου καθώς και ιδιαίτερα

αξιόλογων φυσικών οικοσυστημάτων

.:.. Νέα κοινή αγροτική πολιτική

.:. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων

απότοΔ' ΚΠΣ

.:. Η απαίτηση περιβαλλοντικής αδεωδότησης για

έργα και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις

ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις

.:. Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για την

κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την

πρόληψη των κινδύνων από φυσικές

καταστροφές ή ανθρώπινες δραστηρώτητες

.:. Ευσαισθητοποίηση των πολιτών προς τη

φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος

.:. γφαλμύρωση υπόγεωυ υδροφορέα

.:. Ύπαρξη νιτρικών

..:. Ανεξέλε'γκτηδιαχείρισηστερεώνκαι υγρών αποβλήτων

.:. Η καθυστέρηση εφαρμογήςτου θεσμικού πλαισίου

διαχείρισηςτων προστατευόμενωνφυσικών

οικοσυστημάτωντου Νομού με όλους τους κινδύνους

που αυτό συνεπάγεταιΎ'α την προστασία τους

(.. Η καθυστέρηση ορωθέτησης χρήσεων γης και ζωνών

εγκατάστασης περιβαλλοντικά οχλουσών βωμηχανικών

και βωτεΧVΙKών μονάδων. Η καθυστέρηση αυτή

δημωυργεί κινδύνους για την προστασία του οικολοΥι.κ:ού

πλούτου του Νομού, ιδιαίτερα με την προοπτική νέων

επενδύσεων, εφόσον η Περιφέρεια καταστεί ελκυστική

για την εγκατάσταση νέων επιχεφήσεων

.:. Οι ελλείψεις στο καθεστώς προστασίας αξιόλογων

οικιστικών συνόλων του Νομού

..:. Η ελλειπήςενημέρωσητων πολιτών

.:. Η έλλειψη ΟρΥανωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη των

ήπιων μορφών τουρισμού

.:. Οι μεγάλες ελλείψεις σε τεχνικές υποδομές προστασίας

του περιβάλλοντος ( Aλβανiα), ιmθώς και η έλλειψη

μέτρων παρακολούθησης και προστασίας του

περιβάλλοντος τόσο από φυσuroύς Κ1νδύνους, όσο και

από ανθρώπινες δραστηριότητες

.:. Ελλειπής ενημέρτωση των πολιτών

( Στρατηγικό Σχέδιο Λ νά.nυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 27/
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KI!'JAYNOI- ΛΠEIΛE~

.:. Αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση .:. Αδυναμία εμφάνισης γρήγορων και θεαμαπκών

.:. Μεγάλος αριθμός ορεινών περωχών υπό αποτελεσμάτων

καθεστώς προστασίας ο:- Αντιστάσεις τοπικών ιωινωνιών.:. Θαλάσσιοι βιότοποι .:. Ελλείψε1ς στην εφαρμογή μέτρων προστασίας, τόσο

.:. Παρουσία πυκνού δικτύου αξιόλογων οικισμών θεσμικές όσο και διαχεψιστιk':ές

και προστατευόμενων περωχών .:. Απειλές από πιέσεις τουριστικής ανάπτυξης και από έργα

.:. Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση πολιτών και υποδομής που εκτελούνται στον ευαίσθητο ορεινό χώρο

ομάδων σε θέματα προστασίας και διατήρησης ο:- Οι ιdνδυνoι από καταστροφές που ΠΡOΙCΑΛΕί ο

του φυσucού περιβάλλοντος α~ρώΠ1νoς και φυσικός παράγοντας (πυρκαγιές,

.:. Η υωθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ρύπανση)

αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και .:. Η αυξανόμενη δυναμικότητα των ανθρωπογενών

της προστασίας του περιβάλλοντος ως πλαίσω δραστηριοτήτων (γεωργία, τουρισμός, υποδομές)

της περιφερειακής ανάπτυξης αναμένεται να προκαλέσει περιβαλλοντικές πιέσεις στο

.:. Η αξωποίηση των κοινοτικών φυσικό περιβάλλον

χρηματοδοτήσεων για πραόθηση της αειφόρου .:. ο κίνδυνος διατάραξης του «υδάτινου ισοζυγίου» και

διαχείρισης στη γεωργία καθώς και των των ενιαίων οικοσυστημάτων λόΥω ελ/ιπούς προστασίας

φιλoπεριβαλλoVΠKών διατάξεων της νέας ΚΑΠ .:. Οι ιciνδυνoι από καταστροφές που προκαλεί ο

aYθpώmvoς παράγοντας ( πυΡKα'γtές. ρύπανση κλπ.)
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ανερyίαc και κοινωνικοιΊ διαΥωρισυοιΊ στο Νομό Θεσπoωτίαc»

10.1 Ανεργία

...
Στον παρακάτω Πίνακα βλέπουμε το σύνολο των ανέργων της Ελλάδας, της Περιφέρειας Ηπείρου,

των νομών αυτής καθώς και των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας. Τα στοιχεία προέρχονται από τις

επίσημες απογραφές της ΕΣΥΕ για το 2001.

ΗΙνακας 10.1: Αριθμός ανέργων και ποσοστό ανεργίας στο Νομό Θεσπρωτίας

Ελλάδα 513.765 247.155

Π. Ηπείρου 16.778 10.062

Ν.Ά 3.320 2.281

Ν. θεmιporriας ~ Ι 2.059 [ 1.213

N.lroawivrov 8.363 4.823

Ν. Ωρεβέζης 3.036 .J 1.745

Δήμος Αχέροντα 109 88

Σύνολο

« Στρατηγικό ΣχέδJO Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

"νέοι"

Ποσοστό

"νέων" στη

συνολι""ι

ανερ'Υί.α

%

48,11

59,97

68,70

57,67

L57,48

80,73

11,12

12,14

11,25

11,08

12,66

IL 12,64

10,69

σελ. 273
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αvεoYίαcκω κοινωνικούδιαΥωρlσμούστο Νομό Θcσπρωτίf1.C»

...,
Δήμος ΗΥουμεν!τσας -J 916 443 48,36 14,22

Ι Δήμσς Mαι>rαριτIoυ • 100 J 67 !. 67,00 11 9,37 Ι

Δήμος ΠαραμDβυiς 266 177
'"

66,S4 8,52 1
Δήμος Παραποτάμου 49 40 • 81,63 Ι 6,55 Ι

Δήμος ΣαΥιάδας ~IJ, 87 71 81,61 8,69

Δήμος Συβότων • 127 74 58,27 11 10,96

Δήμος Φιλιατών 281= 182 [ 64,77 9,94

Κοινότητα Πέρδικας 102 56 54,90 11,93

Κοινότητα Σουλίου 22 15 68,18 6,57

Πηγή: ΕΣΥΕ. Ίδια επεξεΡΥασ(α

Στο ομό Θεσπρωτίας έχει καταγραφεί το 0,40% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων της

χώρας και το 12,27% του συνόλου των εγγεγραμένων ανέργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η

ανεργία στο Νομό Θεσπρωτίας είναι χαμηλή (11,08%) σε σχέση μετην χώρα (11, t2%), την

Περιφέρεια Ηπείρου (12,04%) και τους υπόλοιπους νομούς αυτής (Ι 1,25% 1'α την Άρτα, 12,66%

Υια τα lωάwινα και 12,64% 1'α την Πρέβεζα).

Το ποσοστό των (<νέων» στη συνολική ανεργία της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας είναι επίσης

χαμηλό 1'α το Νομό (58,9%) σε σχέση με την Περιφέρεια (59,97%) και το νομό Άρτας (Ι 1,25%),

αλλά λίγο υψηλότερο από το αντίστοιχο των νομών Ιωαννίνων (57,67%) και Πρέβεζας (57,48%).

Ωστόσο, όλοι ο νομοί της Περιφέρειας εμφανίζουνε υψηλά ποσοστά συμμετοχής των νέων στη

συνολική ανεργία (άνω του 50%), ειδικά σε σχέση με τη χώρα (48,11 %). Σε απόλυτους αριθμούς

έχουμε στο Νομό την παρουσία 1.213 (<νέων» ανέργων σε σύνολο 2.059.

Σε επίπεδο Δήμων το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στον Δήμο Ηγουμενίτσας

(14,22%), ακολουθούν η κοινότητα Πέρδικας (11,93%), ο Δήμος Συβότων (10,96%), ο Δήμος

Αχέροντα (10,69%), ενώ στη συνέχεια ακολουθούνε οι υπόλοιποι Δήμοι του Νομού και η

κοινότητα Σουλίου με ποσοστά κάτω του 10%.

Εντύπωση προκαλεί το υψηλό ποσοστό των νέων στους δήμους του Νομού Θεσπρωτίας στη

συνολική ανεργία. Τρεις μάλιστα από αυτούς εμφανίζουνε ποσοστά άνιο του 80%, ο Δήμος

Παραποτάμου(81,63%), ο Δήμος ΣαΥιάδας (81,61 %) και ο Δήμος Αχέροντα (80,73%). Υψηλά

επίσης ποσοστά εμφανίζουνε η Κοινότητα Σουλίου (68,18%), ο Δήμος Μαργαριτίου (67%), ο

Δήμος ΠαραμυΟιάς (66,54%) και ο Δήμος Φιλιατών (64,77%). Χαμηλάτερα ποσοστά εμφανίζουν ο
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Δήμος Συβότων (58,27%), η Κοινότητα Πέρδικας (54,90%) και τέλος ο Δήμος Ηγουμενίτσας

(48,36%).

Σε απόλυτους αριθμούς οι περισσότεροι άνεργοι βρίσκονται κατά σειρά στο Δήμο Ηγουμενίτσας

(916), στο Δήμο Φιλιατών (281), στο Δήμο Παραμυθιάς (266), στο Δήμο Συβότων (127), στο Δήμο

Αχέροντα (109), στην Κοινότητα Πέρδικας (102), στο Δήμο Μαργαριτ!ου (100), στο Δήμο

Σαγιάδας (87) και τέλος στο Δήμο Παραποτάμου (49).

Οι περισσότεροι νέοι άνεργοι εμφανίζονται αντίστοιχα στο Δήμο Ηγουμενίτσας (443), στο Δήμο

Φιλιατών (182), στο Δήμο Παραμυθιάς (177), στο Δήμο Αχέροντα (88), στο Δήμο Συβότων (74),

στο Δήμο Σαγιάδας (71), στο Δήμο Μαργαριτ!ου (67), στην Κοινότητα Πέρδικας (56), στο Δήμο

Παραποτάμου (40) και τέλος στην Κοινότητα Σουλίου (15).

Είδαμε την εκτίμηση της ανεργίας στο Νομό Θεσπρωτίας μέσω των στατιστικών δεδομένων που

μας παρέχει η ΕΣΥΕ. Μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε και σε περιγραφή της ανεργίας με βάση

τα στοιχεία που μας παρέχει ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ όπως είναι γνωστό μετράει την καταγεγραμμένη

ανεργία, η οποία διαφέρει από την ανεργία που μετράει η ΕΣΥΕ. Τα δεδομένα της

καταγεγραμμένης στον ΟΑΕΔ ανεργίας αποτυπώνονται στον Πίνακα 76 του Παραρτήματος.

Βλέπουμε ότι από το Δεκέμβριο του 2004 μέχρι το Μάρτιο του 2008 η ανεργία μειώνεται στο

Νομό κατά 28,78% (Πίνακας 77 Παραρτήματος). Μεγαλύτερη κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό

είναι η μείωση της ανεργίας για τους άνδρες (-29,48%) έYavn των γυναικών (-28,78%).

Το Δεκέμβριο του 2004 υπάρχουνε στο Νομό 3.221 άνεργοι όπου τον Μάρnο του 2008 μειώνονται

σε 2,294. Από αυτούς, οι αρχικοί 1.194 άνεργοι άνδρες μειώνονται σε 842 και οι 2.027 γυναίκες σε

1.452. Διαχρονικά όπως παρατηρούμε οι γυναίκες εξακολουθούν να καταλαμβάνουνε μεγαλύτερο

ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τους άντρες.

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά μέσω του παρακάτω

διαγράμματος:

ΒενέτΥζ ΑθανάσΙΟζ

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο /0: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων.

ανεργίαc: και κοινωνικού δΙα/'ωρισuού στο Νομό Θεσποωτίαα
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Πηγή: ΟΑΕΔ - ΠΑΕΠ Α.Ε. - Ίδια ΕπεξερΥασία

Ο Νομός Θεσπρωτίας όπως και οι υπόλοιποι νομοί της περιφέρειας Ηπείρου πλήττονται σε σχέση

με το μέγεθος του πληθυσμού τους εντονότερα από την ανεργία συγκριτικά με το μέσο όρο της

χώρας. Ο Νομός Θεσπρωτίας είναι ένας εκ των δώδεκα νομών στους οποίους παρατηρείται

αύξηση (κατά 5%) του αριθμού των ανέργων μεταξύ του Απριλίου 2004 και του Απριλίου 2005.

Είναι ωστόσο ιδιαίτερα εμφανής η μείωση τ/ς ανεργίας στο Νομό Θεσπρωτίας από το 2004 μέχρι

σήμερα, τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Αυτή η μείωση πιθανόννα οφείλεται στην

υλοποίηση προγραμμάτωνσυνεχιζόμενηςκατάρτισης(τα περισσότερα από τα οποία ξεκίνησαν

μετά τον Σεπτέμβριο του 2004), καθώς και στα προγράμματαStage στο οποίο εντάχθηκεμεγάλο

ποσοστό των ανέργων και το οποίο υλοποιήθηκετον Νοέμβριο του 2004.

Γενικά όμως, η αναλογία των γυναικών στο σύνολο των εγγεγραμμένωνανέργων του Νομού

κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν μικραίνει το χάσμα τ/ς

μεταξύ των ποσοτικήςδιαφοροποίησηςαλλά, αντίθετα, έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό,

διογκώνεται. Το θέμα αυτό αναλύεται διεξοδικότεραστη συνέχεια.

10.1 2 Χαρα'>!!lριστικά τ/ς ανφΥίας

Στην παράγραφο που ακολουθεί θα επιχειρηθεί μιαν ανάλυση των χαρακτηριστικών τ/ς ανεργίας

στο Νομό και θα γίνουν συγκρίσεις με τα χαραΙCΤΗΡΙστικά τ/ς ανεργίας στη χώρα. Τα θέματα τα

οποία εξετάζονται είναι η κατανομή τ/ς ανεργίας κατά φύλο (άντρες - γυναίκες), η ανεργία των

νέων, οι μακροχρόνια άνεργοι και η συσχέτιση του επιπέδου εισταίδευσης με την ανεργία.

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανά ':Wζ'lς του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 276



Βενf.rης ΑθανΜlΟζ

«Ο' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο /0: ΔΙαγνωστική έρευνα κοινων/κrύν προβλημάτωl'.

ανφγίαζ και κοινωνικού ιIIarrιι(JJtrUo/J iΠO Noun Θεrπφωτίαρ

10.1.2.1 Οι διαφορές στην α\-'ι:ργία ανδρών και γυναικών

Όπως συμβαίνει και στη χώρα, έτσι και στο Νομό Θεσπρωτίας το ποσοστό ανεργίας των γυναικών

είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό ανεργία των ανδρών. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται στον

Πίνακα 78 του Παραρτήματος, οι γυναίκες του Νομού Θεσπρωτίας έχουν μικρότερη συμμετοχή

στην απασχόληση απ' ότι οι άνδρες (86,65% έναντι 90,63%), έχουν μεΥαλύτερο ποσοστό ανεργίας

(14,35% έναντι 9,37%), ενώ ειδικότερα οι νέες άνεργες γυναίκες έχουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό

ανεργίας από αυτό των ανδρών (8,93% έναντι 5,27%).

Η άνιση κατανομή της ανεργίας κατά φύλο είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες

οι χώρες. Στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και σχετίζεται με την μεταβολή

της θέσης και του ρόλου της γυναίκας στο εργατικό δυναμικό της χώρας.

Ανάλογη εικόνα με αυτή που παρατηρείται στο Νομό ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην

ανεργία και την απασχόληση έχουμε και σε επίπεδο Δήμων. Στον Δήμο Ηγουμενίτσας, το

μεγαλύτερο Καπποδιστριακό Δήμο του Νομού και ο οποίος φέρει την ομώνυμη πρωτεύουσα, το

ποσοστό απασχόλησης των ανδρών είναι 88,73%, ενώ των γυναικών είναι 80,60%. Το ποσοστό

ανεργίας των ανδρών είναι Ι Ι ,27%, ενώ των γυναικών 19,40%. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργία

των νέων ανδρών είναι 5,28%, ενώ των νέων ανέργων γυναικών 9,68%. Αντιστοίχως μπορούν να

σχολιαστούν τα ποσοστά αυτά και για τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας.

]0.].2.2 Η κατανομή τω\-' α\-'έργ(ο\-' κατιί: ηλικιακέςομάδες

Εξετάζονταςτην κατανομήτων ανέργωνκατά ηλικιακές μονάδεςπαρατηρείταιότι τη μεγαλύτερη

συμμετοχήστην ανεργία κατά το έτος 200 Ι έχουν οι ηλικιακές ομάδες «30-44 ετών» (με ποσοστό

37,87%), ενώ πολύ κοντά βρίσκεται η ηλικιακή ομάδα «45-64 ετών» (με ποσοστό 34, Ι 0%). Στη

συνέχεια ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» (12,90%), η ηλικιακή ομάδα <<20-24 ετών»

(10,27%), η ηλικιακή ομάδα «10-19 ετών» (2,65%) και τέλος η γηραιότερη ηλικιακή ομάδα των

«65+ ετών» (2,2 Ι %).

Σε σχέση με την απογραφή του Ι 991 παρατηρείται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους από την

ηλικιακή ομάδα <<20-24 ετών» στην ηλικιακή ομάδα «30-34 ετών».Βλέπουμε επομένως πως

παρατηρείται μια κοινωνική μεταστροφή σε σχέση με παλαιότερα όπου συναντιόνταν δυσκολίες

σ1ην πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή ακόμη και στην παραμονή εκτός εργασίας λόγω σπουδών,
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στρατιωτικών υποχρεώσεων κλπ. Πλέον φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραμονή σε

βιώσιμη απασχόληση.

Πί,'ακας 10.2: Η κατανομή της ανεργίας κατά ηλικιακές ομάδες στο Νομό Θεσπρωτίας

Άνε γοι

Σύνολο
Aπασχo~

Από αυτούςλούμενοι Σύνολο
"νέοι"

10-19 492 247 245 231 5.497

20-24 1.907 1.294 [ 613 516 1.027

25-29 2.397 1.975 422 290 576

30-44 7.035 6.516 519 165 2.076

45-64 6.335 Ο Ο Ο Ο

65+ 411 r 4]] Ο Ο 8.790

ΠηΥιΊ: ΕΣΥΕ Απογραφή Πληθυσμοό 2001 -Ίδια Επεξεργασία

10.1.2.3 Α,'εργία και επίπεδο εκπαίδευσης

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 79 του Παραρτήματοςτο 37,07% των ανέργωνανδρών και το

40,68% των ανέργωνγυναικώνείναι απόφοιτοιλυκείου. Συνολικά,το 39,39% των ανέργωνείναι

απόφοιτοιλυκείου. Ακολουθούνοι απόφοιτοι3-ταξίου Γυμνασίουμε 26,36% και οι απόφοιτοι

Δημοτικού με ποσοστό 17,78%. Στη συνέχεια ακολουθούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με ίδιο

ποσοστό (5,67%), οι απόφοιτοι ΙΕΚ με ποσοστό 4,67%, όσοι δεν έχουν τελειώσειτο Δημοτικό με

ποσοστό 0,23% και τέλος κάτοχοι μεταπτυχιακώνμε 0,08% (ένας και μοναδικόςγια κάθε φύλο στο

σύνολο του νομού).

Γενικά παρατηρούμεπως αν κάποιος δεν έχει τελειώσειτην βασική εΚ'Παίδευσηδυσκολεύεται

στην εξεύρεση εργασίας, ενώσο το 83,75% των ανέργων είναι έως απόφοιτοιλυκείου.

10.1.2.4 Διάστημα ανεργίας και μακροχρόηα άνεργοι

Ένα χαρακτηριστικό της ανεργίας που εξετάζεται στις σχετικές μελέτες είναι και η διάρκειά της.

Στην περίπτωση του Νομού Θεσπρωτίας εξετάζεται η διάρκεια της ανεργίας κατά φύλο. Τα

συμπεράσματα της σχετικής μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 80 του Παραρτήματος.
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Από τον Πίνακα αυτό προκύπτει ότι τον Μάρτιο του 2008 το 15,30% των ανέργων είναι άνεργοι

για διάστημα μεγαλύτερο των5 με 6 μηνών, Οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αυτοί που είναι στην

ανεργία για διάστημα μεγαλύτερο των Ι 2 μηνών. αποτελούν το 27,77% του συνόλου των ανέργων,

Η μακροχρόνια ανεργία πλήττει αναλογικά περισσότερο τις γυναίκες απ' ότι τους άνδρες. Στην

περίπτωση των ανέργων γυναικών οι μακροχρόνια άνεργες αποτελούν το 32,3% του συνόλου των

ανέργων γυναικών. Στην περίπτωση των ανδρών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19,95%.

Μετά από ένα χρόνο ανεργίας βλέπουμε πως τα ποσοστά των γυναικών είναι συντριπτικά

μεγαλύτερα από των ανδρών (16,67% έναντι 8,79%). Σε συνολικό επίπεδο βλέπουμε πως όσοι

είναι άνεργοι για πάνω από Ι 2 μήνες αντιμετωπίζουνε σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης εργασίας.

Στο σύνολο των βραχυχρόνια ανέργων το συντριπτικό ποσοστό αποτελούν οι άνεργοι από 4 μέχρι

και 5 μήνες. Αυτό ισχύει και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Βλέπουμε πως οι γυναίκες

πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και παραμένουν στην ανεργία για μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα, ωστόσο δεν εμφανίζουν επίσης μεγαλύτερη αύξηση και της βραχυχρόνιας ανεργίας σε

σχέση με τους άνδρες. Μέχρι τους 6 μήνες το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ανέρχεται σε 61,39%,

ενώ το αντίστοιχο των γυναικών σε 50,29%.

10.1.2.5 Ανεργία κατά επαηελματικό κλάδο

Στον Πίνακα 81του Παραρτήματος βλέπουμε την ανεργία κατά επαΥΥελματικό κλάδο.Τα

μεγαλύτερα ποσοστά ανέργων αφορούν σε ανειδίκευτους εργάτες (25,7%), σε απασχολούμενους

στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (23, Ι %) και σε

υπαλλήλους γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (Ι 7,9%). Ακολουθούν οι τεχνολόγοι,

τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (Ι 0,6%), οι ειδικευμένοι τεχνίτες (9,4%),

όσοι ασκούνε επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (8,90%), οι χεφιστές

βιομηχανικών εγκαταστάσεων (μονταδόροι) με ποσοστό 3,68% και τέλος τα μέλη ανώτερων

διευθυντικών και διοικητικών θέσεων του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και οι

ειδικευμένοι σε επαγγέλματα συναφή με τον πρωτογενή τομέα με ίδιο ποσοστό (0,40%).

Βλέπουμε πως το ποσοστό ανεργίας ανδρών και γυναικών κατα κλάδο ακολουθεί τις ευρύτερες

παγιωμένες αντιλήψεις της κοινωνίας περί εργασίας και φύλου (πχ. οι τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί

και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εμφανίζουνε ανεργία 1,90% για τους άνδρες και 12,74% για

τις γυναίκες ενώ οι ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα εμφανίζουνε

ποσοστό ανεργίας 6,74% για τους άνδρες και 0,90% αντίστοιχα για τις γυναίκες).
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]0.2 ΚΟl\'ωνικόςαποκλι:ισμόςστο Νομό Θεσπρωτίας

10.2.1 Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Στο Νομό Θεσπρωτίας λειτουργεί Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες το οποίο εδρεύει στην

Ηγουμενίτσα. Είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και

μοναδικός φορέας για τα άτομα με αναπηρία στο Νομό Θεσπρωτίας (αριθμεί περίπου 300 μέλη).

Οι σκοποί του μεταξύ άλλων είναι:

./ η οργάνωσηόλων των ΑΜΕΑ και των Γονέων και Κηδεμόνωνπου κατοικούνστη

ΝομαρχιακήΑυτ/ση Θεσπρωτίας

./ η μελέτη, προβολή και επίλυση θεμάτωντων ΑΜΕΑκαι των Γονέων και Κηδεμόνων

" η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών

δικαιωμάτων τους

" η προώθηση και προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης

μεταξύ των ΑΜΕΑ και η συνεργασία με σιryγενείς φορείς του Νομού και τ/ς Περιφέρειας

" η συμβολή του Σωματείου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση τ/ς νομοθεσίας

που αφορά τα ΑΜΕΑ

Τα πιστοποιημένα ΚΕΚ για ΑΜΕΑ της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 23 στο σύνολό τους. Από αυτά,

3 υπάρχουν στο νομό Άρτας, ]] στον νομό Ιωαwίνων, 6 στον νομό Πρέβεζας και 3 στον Νομό

Θεσπρωτίας.
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Διάγραμμα 10.2: Καταμερισμόςτων ΠιστοποιημένωνΚΕΚ κατά νομό της Περιφέρειας Ηπείρου

Πι\ΗθΟΣ ΠIΣτοηΟIΗΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦF.ΡΕΙΑΣ HnEIPO"

,2

•

ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΙ

,

eεΣlΊPOΤIAt

Σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματποιηθεί σχετικά με την προσφορά εργασίας που δημιουργούν

οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και τη ζήτηση εργασίας που παρουσιάζεται από

τους ΑΜΕΑ, διαφαίνεται ότι, 'λJyyω της αβεβαιότητας που υπάρχει για τις εξελίξεις στην τοπική και

διεθνή αγορά εργασίας και ).jyyoo του εντεινόμενου ανταγωνισμού, οι προσλήψεις προσωπικού

γίνονται όλο και πιο δύσκολες και ακόμα και όσοι προβαίνουν σ' αυτές εκφράζουν

προβληματισμούς για τη μακρόχρονη διατηρησιμότητά τους.

Οι επιχειρηματίες προσδοκούν σε γενικότερο άνοιγμα της αγοράς εργασίας καθώς και σε βελτίωση

της αναγνώρισης του επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνουν και της εν γένει προσφορά τους

στην ανάπτυξη της χώρας από την υπόλοιπη κοινωνία, Από την πολιτεία αναμένουν υποστήριξη

στον εξαγωγικό προσανατολισμό των προ'ίόντων στις γειτονικές (Αλβανία, Ιταλία) και μεσογειακές

χώρες.

Εκτιμάται ότι η κατάργηση των προνομίων που κατέκτησαν ορισμένοι κλάδοι θα συμβάλλει στην

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην τοπική αγορά εργασίας και θα μειώνεται το κόστος που

πληρώνουν οι καταναλωτές για πολλές από τις υπηρεσίες και προϊόντα που τώρα αγοράζονται εν

πολλοίς σε προκαθορισμένες τιμές.
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Επίσης, ο προσανατολισμόςπολλώναγροτοκτηνοτροφικώνμονάδωνστην βιολογική καλλιέργεια

αναμένεταινα ενισχύσειτα επιχειρηματικάεισοδήματακαι να συμβάλλειστην δημιουργίανέων

θέσεων εργασίας.

Η ανάπτυξητων τουριστικώνμονάδωνστα παράλιατων νομών της περιφέρειαςΗπείρου

απλώνεταιπρος την ενδοχώρακαι συνδυάζεταιμε νέες μορφές τουρισμού(Ορεινοό,

Περιπατητικού,Πολιτιστικούκ.α,) ενισχύεισημαντικά τις εν λόγω περιοχές και συμβάλλειστην

διατήρησητου πληθυσμούστις πατρογονικέςτου εστίες. Οι ε1CΠρόσωπOΙτων τουριστικών

επιχειρήσεωναναμένουντην ενίσχυσητης τουριστικήςπροβολήςγια όλες τις περιοχέςτης Ηπείρου

εκ μέρους των διοικητικώναρχώντης περιφέρειαςκαι των νομαρχιώνΗπείρου,

Από τον ΟΑΕΔ αναμένεταιμεγαλύτερηεπιδότησητων επιχειρήσεωνγια την πρόσληψηΑΜΕΑ

και αυξανόμενηδιάρκειατων επιδοτοόμενωνπρογραμμάτωνκαθώς και περαιτέρωστήριξη τους

στουςχώρους εργασίαςγια τη δημιουργίακλίματοςαποδοχήςαπό τους υπόλοιπουςεργαζομένους

Ιδιαίτερη προσοχήχρειάζεταινα δοθεί στην ενημέρωσητων ΑΜΕΑ από τον ΟΑΕΔ και τους

ε1CΠΡOσώΠOυςτων φορέωντου για τις προσφερόμενεςθέσεις εργασίας εκ μέρους των

επιχειρήσεων,Επίσης οφείλουνοι ε1CΠρόσωπOΙτων ΑΜΕΑ και ο ΟΑΕΔ να εντείνειτις

προσπάθειεςγια να πεισθούν οι ΑΜΕΑ ότι μπορούννα βρουν εργασίαστην τοπική αγορά

εργασίαςκαι να αποδώσουνεξίσου καλά με τους υπόλοιπουςσυναδέλφουςτους.

Οι επιχειρηματίεςεκτιμοόνότι η βελτίωσητου οικονομικοόκλίματος, η αναμενόμενηανάπτυξη

της αγοράς εργασίας από τις προαναφερόμενεςδραστηριότητεςκαθώς και η αποδοχή από την

πολιτεία των μέτρωνγια την κατάργησητων προνομίωνπου απολαμβάνουνορισμένοικλάδοι στην

ελληνική αγορά εργασίαςθα δημιουργηθούνσυνθήκεςγια τη δημιουργίαεπιπρόσθετωνθέσεων

εργασίαςστην τοπική αγορά εργασίας. Εκτιμούνδε ότι η αόξηση του ποσοστοόΤα/ν

απασχολοόμενωνΑΜΕΑ λόγω των νέων θέσεων εργασίας. που θα δημιουργηθούνθα είναι πολύ

πάνω του τωρινοό μέσου όρου.

Στη συνέχεια βλέπουμε τα πορίσματα μιας δεύτερηςμελέτης- έρευνας, αντικείμενο της οποίας

είναι η διαστρωματική σύγκριση προσφοράς και ζήτησης εργασίας όπως αυτή ΠΡOJα/πτει από την

στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων τετρακοσίων συλλεχθέντων βιογραφικών

στην Περιφέρεια Ηπείρου, Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει κατά πόσο ανταποκρίνονται οι

δεξιότητες και τα γενικότερα προσόντα των ΑΜΕΑ στις προτεινόμενες θέσεις εργασίας εκ μέρους

των επιχειρηματιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
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Όπως προκύπτειαπό την στατιστικήεπεξεργασίατων βιογραφικώντων ΑΜΕΑτης Περιφέρειας

Ηπείρου η κατάστασήτους όσον αφορά την απασχόλησητους στην τοπική αγορά εργασίας,είναι

δύσκολη αφού πάνω από τα ~ από αυτούς είναι προσωρινάή μακροχρόνιαάνεργοι,

Βέβαια ένα σημαντικότμήμα των ΑΜΕΑεργάζεταισε ανασφάλιστηεργασία διότι δεν θέλει να

χάσει τα εmδόματατης πρόνοιας και της σύνταξηςπου δικαιούταιλόγω αναπηρίας.

Εξ' αιτίας αυτής της κατάστασης,ένα μεγάλο τμήμα τους έχει χάσει την ελπίδα για την εύρεση

μιας σταθερήςκαι μόνιμης εργασίαςπου θα τους επιτρέπεινα βελτιώσουναισθητάτην κατάστασή

τους.

Η κατάστασητους ως προς την προσβασιμότητακαι την κοινωνικήαποδοχήτων ΑΜΕΑ από τις

υπόλοιπεςπληθυσμιακέςομάδες έχει βελτιωθείαισθητώς αφού πλέον η πλειοψηφίατης κοινωνίας

θεωρεί αποδεκτή1ην παρουσίατους στις κοινωνικέςσυναναστροφέςκαι το εργασιακόπεριβάλλον

σε αντίθεση με τις αντιλήψειςπου επικρατούσανμερικές δεκαετίες παλαιότερα.

Τα ίδια τα ΑΜΕΑ αντιλαμβάνονταιότι με προσωπικήκαι συλλογικήαντιμετώπισήτων

προβλημάτωνπου αντιμετωπίζουνδύνανταινα βελτιώσουντην ζωή τους κατακτώνταςτη θέση που

τους αρμόζει στις τοπικές κοινωνίεςόπου ζουν και εργάζονται. Στην προσπάθειααυτή αρκετοίεξ'

αυτών κατορθώνουννα αποκτήσουνκατάλληλεςκαι σταθερέςθέσεις εργασίας βάσει των

δεξιοτήτωνπου κατέχουν.

Οι γραμματειακέςτους γνώσεις μπορείνα υστερούνγενικά σε σχέση με το μέσο όρο των

υπόλοιπωνπληθυσμιακώνομάδωναλλά σταδιακά βελτιώνεταικαι κατακτά και τις ανώτερες και

ανώτατες βαθμίδεςτης τριτοβάθμιαςειcπαίδευσης.

Σήμεραπου η μόρφωσηκαι προσφέρεταιμε πολλές μορφές και μάλιστα είναι ως ένα βαθμό

επιδοτούμενη,λόγω ευρωπαϊκώνπρογραμμάτων,δύναται το επίπεδο τους να βελτιώνεταικαι να

προσαρμόζεταιστις απαιτήσειςτης αγοράς εργασίαςγια όσους από αυτούς καταβάλλουντον

αντίστοιχοχρόνο και την απαιτούμενηπροσπάθειαγια την κατάκτησητης προσφερόμενηςγνώσης.

Επικρατούνβέβαια ακόμα αντιλήψειςπαραίτησηςαπό τα κοινωνικοοικονομικάκαι πολιτιστικά

δρώμενα σε ομάδες των ΑΜΕΑπου τους αποτρέπουννα προσπαθήσουνγια την κατάκτησητης

γνώσης και να ενταχθούνστην αγορά εργασίας. Επίσης αρκετοίαπό τους ΑΜΕΑπου βρίσκουν

απασχόλησητην διακόπτουνεύκολα με την εμφάνιση των πρώτωνδυσκολιώνστο χώρο εργασίας

τους. Εξ' αιτίας αυτών των αρνητικών παρενεργειώνπου παρουσιάζονταιως προς την

διατηρησιμότητατων θέσεων εργασίαςτων ΑΜΕΑπολλοί επιχειρηματίεςπαύουν να τους
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αναζητούν για απασχόληση όταν είναι να εντάξουν νέους εργαζόμενους στο ανθρώπινο δυναμικό

των επιχειρήσεών τους.

Η διαρκής βελτίωση της θέσης των ΑΜΕΑ στα κοινωνικοοικονομικά, μορφωτικά και πολιτιστικά

δρώμενα απαιτεί την ένταση των προσπαθειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από τους

ίδιους προσωmκά,

Οι φορείς που ασχολούνται με τα εργασιακά δικαιώματα (π.χ. ΙΚΑ) και την απασχόληση (π.χ.

ΟΑΕΔ) των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας χρειάζεται:

./ να επιθεωρούντις επιχειρήσειςγια την τήρησητων υποχρεώσεώντης έναντι των ΑΜΕΑ

που απασχολούν

~ να ελέγχονταιοι δημόσιοι οργανισμοίγια την τήρηση της ποσοστιαίαςαναλογίαςτου 8%

ως προς την ΑπασχόλησηΑΜΕΑστο προσωπικότους

~ να ενημερώνονταιοι επιχειρηματικοίφορείςγια τα προγράμματααπασχόλησηςΑΜΕΑ

./ να διοργανώνουνημερίδεςγια την απασχόλησητων ΑΜΕΑ στις τοmκέςαγορές εργασίας

σε συνεργασίαμε τους εκπροσώπουςτων επιχειρήσεωνκαι τους συλλόγουςτων ΑΜΕΑ

./ να συνδράμουνσυμβουλευτικάτα ΑΜΕΑ και το προσωπικότων εmχειρήσεωνπου

απασχολούνταιώστε να διευκολύνεταιη πρώτη περίοδοςπροσαρμογήςτους στο εργασιακό

περιβάλλον

Οι φορείς της ΤοπικήςΑυτοδιοίκησηςοφείλουννα διερευνούντην κοινωνικήτους πολιτική

αξιοποιώνταςόλα τα προγράμματακοινωνικήςφροντίδαςπου αφορούντα ΑΜΕΑ

./ απαιτείταινα προλαμβάνουνΑΜΕΑαπό την περιοχή της τουλάχιστονστην ποσοστιαία

αναλογίαπου προβλέπεταιαπό την κείμενη νομοθεσία

~ να διοργανώνουνημερίδεςγια τα ΑΜΕΑπου βρίσκονταιστην περιοχή τους

~ αα συνεργάζονταιμε τους τοπικούςΣυλλόγουςτων ΑΜΕΑγια την εύρεση και την ομαλή

ένταξη των ατόμωνμε αναπηρία στο κοινωνικόιστό της περιοχήςτους

~ να επιμεληθούνώστε σε όλα τα δημόσια κτίρια της περιοχήςτουςνα υπάρχειπρόσβαση

τωνΑΜΕΑ

~ να συνδράμουνσυμβουλευτικάτα μέλη των συλλόγωντων ΑΜΕΑμε τους εξειδικευμένους

συνεργάτεςπου έχουν στη διάθεσή τους σε θέματα κοινωνικήςπολιτικής
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Ευελmστούμε ότι εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κινηθούν στην κατεύθυνση της ισότιμης

ένταξης των ΑΜΕΑ στον κοινωνικό, οικονομικό, μορφωτικό και πoλιτισnKό ιστό της περιοχής

τους τότε σύντομα θα ξεπεραστούν πολλά από τα προβλήματα που τους απασχολούν και θα

κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει δίπλα και μαζί με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες που

συνθέτουν το πάζλ των σύγχρονων κοινωνιών μας.

10.2.2 ΛΤΟf!α f!ε ψυχικές ασΟένειες

Στο νομό Θεσπρωτίας λειτουργεί ο ξενώνας στο Νοσοκομείο Φιλιατών "εν οίκω". Οι Ξενώνες

είναι χώροι μακράς διάρκειας παραμονής και υψηλού βαθμού υποστήριξης, η δυναμικότητά τους

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 άτομα, παρέχεται δε σε αυτούς φιλοξενία σε ενήλικα άτομα με

ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο

οικογενειακό περιβάλλον, με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτη της λειτουργίας

τους στην κοινότητα και τελικό σκοπό την πλήρη κοινωνική τους επανένταξη. Ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνων),

διέπεται από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Α3α/οικ. 876/16.5.2000 (ΦΕΚ 661/ΒI2ΟΟ0)κοινής

υπουργικής απόφασης.

Ο κάθε Ξενώνας έχει Εmστημονικόυπεύθυνο, ο οποίος ορίζεται με Απόφαση του ΔΣ του

αντίστοιχουΝοσοκομείου του οποίου αποτελεί αποκεντρωμένηοργανική μονάδαορίζεταιμε

Απόφαση του ΔΣ του αντίστοιχουΝοσοκομείου του οποίου αποτελεί αποκεντρωμένηοργανική

μονάδα.

Οι δομές ψυχικής υγείας που υπάρχουν στην στην ευρύτερη περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζονται

στον Πίνακα 82 του Παραρτήματος.

Η δημιουργία νέων υπηρεσιών υγείας που θα παρέχουν ψυχιατρική περίθαλψη στην κοινότητα με

βάση τις αρχές της Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυχιατρικής συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την

περαιτέρω προώθηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. την αναστολή της λειτουργίας των

μεγάλων ψυχιατρικών ιδρυμάτων και την καταπολέμηση του στίγματος.

Από το Μάρτιο του 2007 η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) lωαννίνων - Θεσπρωτίας

παρέχει υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές των εν λόγω νομών της Ηπείρου. Η περιοχή ευθύνης

της ΚΜΨΥ περιλαμβάνει συνολικό πληθυσμό Ι 00.000 κατοίκων.
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Συχνές είναι οι επισκέψεις σε απομακρυσμένα χωριά της περιοχής ευθύνης των ΚΥ , όπου οι

ασθενείς εξετάζονται στα Περιφερικά Ιατρεία ή στα σπίτια τους :Ετσι , με τη στενή συνεργασία με

το προσωmκό των ΚΥ , τις ομάδες βοήθειας στο Σπίτι και τις κοινωνικές υπηρεσίες της

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) έχει δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίΙCΤUO παροχής

ψυχιατρικής φροντίδας σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής κάλυψης, ενώ η εβδομαδιαία

παρουσία της θεραπευτικής ομάδας σε όλα τα ΚΥ συγκροτεί ένα θεραπευτικό πλαίσιο βασισμένο

στη σταθερότητα των θεραπευτών διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη φροντίδα.

Ι 0.2.3 Μετανάστες - Ι Ιαλλ,νoστoύντcς

Οι αλλοδαποί που έρχονται στην Ελλάδα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες με

κριτήριο την ιθαγένεια, τις προσδοκίες και τις αιτίες εγκατάστασης στη χώρα: Στους ομογενείς οι

οποίοι είναι Έλληνες, στους μετανάστες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα μέλη των

οικογενειών των ομογενών οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνική καταγωγή και στους πρόσφιryες για

τους οποίους συχνά η επιλογή της χώρας μας γίνεται τυχαία ή αναγκαστικά και για τους οποίους

ισχύουν κυρίως οι διεθνείς κανονιστικές ρυθμίσεις για τους πρόσφυγες.

Μελετώντας τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥε παρατηρούμε ότι το κύριο

μεταναστευτικό αυτό ρεύμα προέρχεται από την Αλβανία (88,7%), ενώ δεύτερη και με πολύ

μεγάλη διαφορά από την πρώτη Αλβανία έρχεται η Γερμανία (3,4% των συνολικών μεταναστών).

Τα υπόλοιπα ποσοστά είναι πολύ μικρά (της τάξεως κάτω του J%) και αφορούνε μετανάστες

κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατα κύριο

λόγο τον ευρύτερο Βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Σε απόλυτους αριθμούς οι μετανάστες αυτοί αφορούν σε 2.246 από 1ην Αλβανία, σε 86 από την

Γερμανία, σε 19 από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε 18 από την Ρωσική Ομοσπονδία, σε Ι 7 από την

Ιταλία, σε Ι 6 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ουκρανία, σε J2 από Κύπρο,

Βουλγαρία και Ρουμανία, σε II από Αίγυπτο, σε 8 από Γαλλία και Καναδά, σε 6 από Βέλγιο, σε 5

από Μολδαβία, σε 4 από Πολωνία, σε 3 από Νιγηρία, σε 2 από Αυστραλία, Γεωργία,

Γιουγκοσλαβία, Ισπανία, Μαρόκο, Ουζμπεκιστάν και Σουηδία και σε έναν μετανάστη από τις Αϊτή,

Αντίλλες Ολλανδικές, Βραζιλία, Γιβραλτάρ, Γουιάνα, Ελβετία, Ινδία, Ιράκ, Κροατία, Λευκορωσία,

Λίβανος, Μεξικό, Μπανγκλαντές, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. και

Σουδάν.
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Διάγραμμα ]0.3: Αποκλειστικόςλόγος εγκατάστασηςμεταναστώνστο Νομό Θεσπρωτίας
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Τα προβλήματαπου αντιμετωπίζουνοι παλλινοστούντεςσχετίζονταιμε τις δυσκολίεςστην

απόκτησηισοτιμίαςαπό τον ΔΟΑΤΑΠ και δυσπιστίατης αγοράς εργασίαςως προς τις

πραγματικέςικανότητεςτους. Υποστηρίζονταιαπό το πρόγραμμα«προώθησηστην απασχόληση

των Παλιννοστούντωνομογενών»(2000-2001), το πρόγραμμα Jntegra και το πρόγραμμα "Urban '.

Η έλλειψη πίστης στη δυνατότητα του επιχεφείν και στις προοπτικής ουσιαστικής ένταξης στην

τοπική κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης και της απασχόλησης φαίνεται ότι είναι ένα από τα

προβλήματα ανταπόκρισης των ομογενών.

10.2.4 Τσιγγάνοι(RoIn)

Η βασική ιδιαιτερότητα που 'Χαρακτηρίζει την ομάδα των Τσιγγάνων είναι το υψηλό ποσοστό

αναλφαβητισμού (95% στους ενήλικες σύμφωνα με το δίκτυο ΡΟΜ), η χαμηλή απασχόληση των

γυναικών και οι περιορισμένεςεπαγγελματικέςδεξιότητες (γυρολογικό εμπόριο),

Η ανάγκη για εφαρμογή μιας συγκροτημέ\ιης , πιο ολοκληρωμένης πολιτικής καταπολέμησης του

αποκλεισμού των τσΙΥΥάνων από την αγορά εργασίας παραμένει επιτακτική.

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας σε τσιγγάνικους πληθυσμούς, έ'Χει φανεί

ότι παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους. μπορούν να εντοπιστούν γενικά σε
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-

τέσσερα επΙΠεδα: συνθήκες διαμονής ιryειoνoμική κατάσταση και εκπαίδευση.

Η κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων είναι άρρηκτα συνδεμένη με την καθολική αντιμετώπιση των

ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν την ομάδα αυτή του πληθυσμού.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Τοπικής AυτoδιoίΊCΗσης, σε συνδυασμό με την ικανότητά της να

γνωρίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής, προσδιορίζουν ένα πεδίο δράσης που είναι

σημαντικό. Έτσι, μπορεί μέσα από το σχεδιασμό και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, να

συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας των τσιγγάνων, στη διαμόρφωση ίσων ευκαιριών

στην εκπαίδευση και απασχόληση, στην οικονομική και κοινωνική ανάmυξη των περιοχών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περιοχές στο Νομό Θεσπρωτίας όπου διαμένουν τσιγγάνοι

είναι μικτές. Το χαρακτηριστικό αυτό συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους

γι' αυτό και είναι πρωταρχικός στόχος η αποτροπή δημιουργίας αμιγών περιοχών. Είναι βασικό, οι

υπάρχουσες γειτονιές να παραμείνουν μικτές έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, αλλά με υποδομές που

θα διασφαλίζουν υγιεινή και ποιότητα ζωής: Κανένας δημότης δεν θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις

να διστάζει να εγκατασταθεί στις γειτονιές αυτές γιατί η ανάmυξη των υποδομών θα εξισώσει τις

περιοχές αυτές με τις υπόλοιπες. Η αλληλοκατανόηση, η αλληλοαποδοχή και η συμβίωση στις

γειτονιές, είναι βασική επιδίωξη όσο και πραγματοποιήσιμος στόχος.

Ι 0.3 Αξιολόγηση - Συμπεράσματα......~-=------------------------ ......- ..
Στον Πίνακα Ι 0.3 γίνεται μια προσπάθεια κωδικοποίησης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης:

Πίνακας 10.3: Συγκεντρωτική παρουσίαση του Εσωτερικού και Εξωτερικού περιβάλλοντος του

Νομού Θεσπρωτίας (SWOT analysIs)

.:. Σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια της

εγΥεγραμένης ανεργίας στο Νομό

.:. Η ύπαρξη Κέντρων υποστήριξης της

Απασχόλησης στην Ηγουμενίτσα καθώς και η

ύπαρξη ΟΑΕΔ ειδικών κοινωνικών ομάδων

.:. Ύπαρξη του ΤΕΙ Ηπείρου

.:. Αναπτυγμένη τουριστική κίνηση της περωχής

και η ανάπτυξη του ΤΡΙΤσΥενή τομέα

.:. Παραγωγική διάρθρωση των δραστηριοτήτων

της Ηγουμενίτσας

ι .:. Υψηλό ποσοστόσυμμετοχήςτων νέωνστη συνολική

ανεργίασε σχέση με τη χώρα

.:. Ο μικρότερος βαθμός απασχόλησης του οικονομικά

ενεργού πληθυσμού σε σχέση με το μέσο βαθμό

απασχόλησης της χώρας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας

.:. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας (υψηλό

ποσοστό μακροχρόνιων ανέργων, υψηλό ποσοστό

ανέργων χαμηλής εκπαίδευσης)

.:. Πρόβλημα παραμονής σε βιώσιμη απασχόληση

.:. Ο πληθυσμός των Ρόμηδων είναι ιδιαίτερα πληγμένος
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.:. Η συνεταιριστική κουλτούρα του Νομού

βοηθάει στην ανάπruξη εταφειών Κοινωνικής

Οικονομίας

.:. Η υλοποίηση στην περωχή πλήθους

προγραμμάτων για την καταπολέμηση της

ανεργίας και του Κοινωνικού αποκλεισμού

(EQUAL, Τοπικές πρωτοβουλίεςγια την
απασχόληση)

.:. Η ύπαρξη ειδικών φορέων Δημοτικών

επιχειρήσεων, αναπτυξιακών εταφειών

ιδιωτικών φορέων κλπ.

νψηλότερη διάθεση του Νομού για ένταξη

ΑΜΕΑ σε ΠΡοΥράμματα έναντι των υπόλοιπων

νομών της Περιφέρειας

Έναρξη λειτουργίας ΚΜΨ'Ι στο Νομό

Οι τσιΥΥάνοι του Νομού διαμένουν σε μικτές

περιοχές

από την ανεργία και μόνψα αποκλεισμένος από την

αγορά εργασίας

.:. Η ανεργία των Ύ\ιναικών παρouσιάζει δuσανά.λoyα υ~λά

ποσοστά σε σύ'Υκ:ριση με των ανtjXOν

<- Τα υ\fΠIλά ποσοστά ανεργίας ως επίπτωση του

«αδιεξόδου» στο οποίο σταδιακά εισέρχεται η

νομαρχιακή παραγωγική δομή (αδύνατη μεταποίηση,

κρίση των ζωνών καλλιέργειας, συρρίκνωση της

οικονομικής δραστηριότητας στις ορεινές και

μειονεκτικές περιοχές)

<- Η παραδοσιακή, εσωστρεφής οργάνωση των

επιχειρήσεων

.:. Η έλλειψη υποδομών νέας τεχνολογίας

<- Η ανεπάρκεια μηχανισμών υποστήριξης της

επιχεφηματικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας

<- Μη ύπαρξη τοπικού παρατηρητηρίου απασχόλησης

<- ΜεΥάλη ανεργία των γυναικών

.:. Ο σημανnKός αριθμός εποχικών ανέργων, ο οποίος τα

τελευταία χρόνια έχει ανoδιΙCΈς τάσεις

<- Οι τσΙΥΥάνοι της Μαγνησίας δεν έχουν πρόσβαση σε

βασικά αγαθά

<- Υψηλό ποσοστό ανεργίας των ΑΜΕΑ και πρώην

τοξικομανών

.:. Έλλει~ διάθεσης των τοπικών επιχεφήσεων να

απασχολήσουνε ΑΜΕΑ

<- Ελλειπής ενημέρωση των επιχεφήσεων για τα

επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης ΑΜΕΑ

.:. ΣυντριπrΙKό ποσοστό υπεροχής των μακροχρόνια

άνεργων ΑΜΕΑ

.:. ΜεΥαλύτερος αριθμός ΑΜΕΑ που κατοικούνε στο Νομό

σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας

.:. Επιχειρησιακά προγράμματα του γπουΡγείου .:. Το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν

ανάπruξης (νεανική επιχειρηματικότητα κοκ) εξασφαλίζει την επίτευξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων
.:. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Απασχόληση και απαρασιστικών από την πλευρά της απασχόλησης.

επαΥΥελματική κατάρτιση '" Το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και
.:. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η διεθνοποίηση απασχόλησης είναι χαμηλό.

των οικονομικών δραστηριοτήτων .:. Οι εUΕΊψεις της καταρτισμένης εργασίας επικρατούν σε
.:. Η ανάπruξη του ΤΕΙ Ηπείρου και η προοπτική ορισμένες επαΥΥέλματα και περιοχές.

δημιουργίας νέων τμημάτων στην πόλη της '" Η συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής και της εργασίας

ΗΥουμενίτσας γίνεται δύσκολη από την έλλειψη των εύκαμπτων
.:. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης ευκαιριών απασχόλησης

.:. Οι πόροι του 300 και 400 ΚΠΣ .:. Η «αποδέσμευση)) της απασχόλησης από

.:. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον σιryκεκ:ριμένoυς τομείς της οικονομίας (γεωργία,

τουριστικό τομέα επιχειρήσεις έντασης εργασίας), λi.ryω των διαρθρωτικών

.:. Κοινοτικές πρωτοβουλίες με σκοπό την άρση αλλαγών

του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ EQUAL) .:. Οι υποδομές των κρατικών υπηρεσιών (πχ ΟΑΕΔ)
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.:. Προγράμματα επιδοτήσεων για θέσεις

απασχόλησης (SIage)
.:. ο αναπτυξιακός νόμος

•:. Η ιιro.νσπoίηση των εmXεφήσεων που

απασχολούνε ΑΜΕΑ από την απόδοσή τους

.:. Υψηλό ποσοστό ΑΜΕΑ στις παραγωyuςές

ηλuciες έτοιμο να ΙCΑΛύψει τις προσφερόμενες

από πς εmXεφήσεις θέσεις εργασίας

.:. ΔωρθρωTU<tς αλ/αrές και επιδράσεις της '11
aαγιroσμωπoίησης σε ouroνoμιxm>ς τομείς α/tως η

μεταΣΟίηση χαι το αυξημένο κόστος του ερΥατιχού

δυναμικού στην Ελλάδα σε σχέση με nς χώρες την Ανατ .
Euρά>XΗς

.:. ο κίνδuνoς να αxoιctήσoυν οι ΣOλιnxές ωιn.σχόλησης

ε>nδoματool xαραΙCΤΉρα, οδηγώντας στο ""Ριθώρω της

ayoράς εργασίος μεΥάλα τμήματα της

.:. Η ωφoθuμiα αλλά IOlΙ η δuσιcoλiα >φσσορμσΥής στις

αxαrrήσειςτης αγοράς φyασiας (νέες δεξιότητες),

ατόμων mυ αvrψετωnζoυντην ανεΡΥία σε

"ΡΟΧοορημένηηλudα

.:. Ρατσισμός IOlΙ ξενοφοβία

.:. ΜεΥάλο χοσσστό αναλφάβητων ιcαι ωroφoίτων

πρωτοβάθμιος εισωiδεuσης ΑΜΕΑ σε σxtσιι με το

συνολικό oληΘUΣμό

.:. Η διεύρυνση της λαθρσiας αχσσχόλησης και η σταδιιncή

εξάJlλωση της οργανωμένης εyιdηματoo\τητoς """
ΣXετiζεταιμε τη διεθνή λαθρσμετανάστευση

Η ανάλυση των παραπάνωστοιχείων καταδεικνύειότι τα κοινωνικάπροβλήματατης ανεργίαςκαι

του κοινωνικούαποκλεισμούστο νομό Θεσπρωτίαςπαραμένουνσε ένα σημαντικόβαθμό

προβλήματαπου πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η ανεργία μπορείνα έχει σταθεροποιηθείμεν σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια

παρατηρείταιμείωσή της στο Νομό. Σημαντικόπρόβλημαγια το Νομό είναι και ο κοινωνικός

αποκλεισμός. Μετανάστες,παλλινοστούντες,άτομα με αναπηρίες,τσιγγάνοι κλπ. αποτελούν

ειδικές κατηγορίεςτου πληθυσμούπου χρειάζονταιπροσεκτικήπροσέγγιση.

Χωρίςνα μπορούμενα εκφέρουμεσυνολικήλύση φαίνεται ότι υπάρχειανάγκη ύπαρξης

αξιόmστωνμηχανισμώνκαταγραφήςτης ανεργίας με τη μορφή τοπικώνπαρατηρητηρίων

απασχόλησης.Η στήριξη της απασχόλησηςμέσω ενεργειώνκατάρτισης,επανακατάρτισης,

διαρκούςεκπαίδευσηςενηλίκων, η τόνωση της παραγωγικήςφυσιογνωμίαςτης Θεσπρωτίαςκαι η

ανάπτυξητης κοινωνικήςοικονομίαςπαραμένουνσημαντικέςπροτεραιότητες.

Όσο αφορά ΤOuς κοινωνικούςφορείς που δραστηριοποιούνταιστο Νομό, είναι σημαντικόγια την

περιοχήνα διαθέτει ισχυρές και ποιοτικέςκοινωνικέςδομές. Ωστόσοη δικτύωσητων φορέωνίσως

θα πρέπει να γίνει mo έντονη, γεγονόςπου αντανακλάταικαι στην δυσκολία συλ/.ογήςτων

στοιχείωντης υπάρχουσαςμελέτηςκαθώς και των αλληλοεπικαλύψεωνπου παρατηρείταιπολλές

φορές τόσο σε επίπεδο υπηρεσιώνόσο και σε επίπεδο ερευνών - μελετών.
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11.1 \ ποδομέι; ΜΕτσφορό)\,

)).J.J.J Οδικό δίκτυο

Ι ].1.1.].] Εισαγωγή

Ο Νομός Θεσπρωτίαςκαι ειδικότεραη πόλη της Hγoυμεvίτσαςαποτελούνεβασικό κομβικό σημείο

για την Ελλάδα, δεδομένηςτης γεωγραφικήςτους θέσης η οποία τις αναδεικνύεισε βασικέςπύλες

της Δυτικήςκαι Βόρειας Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η πλεονεκτικήθέση του λιμανιού της

Ηγουμενίτσαςκαι οι συνεχώςαυξανόμενεςροές επιβατώνκαι εμπορευμάτωναπό χώρες της

Δυτικήςκαι ΚεντρικήςΕυρώπης,καθιστούντην πόλη ιδιαίτερηςσημασίαςόχι μόνο για την

Ήπειρο αλλά και για την υπόλοιπη χώρα.

Παρ'όλα αυτά το υφιστάμενοοδικό δίκτυο της Θεσπρωτίαςκρίνεταιανεπαρκέςκαι προβληματικό

και αποτελείανασταλτικόπαράγονταγια την βέλτιστη εκμετάλλευσηκαι αξιοποίσητόσο του

λιμένα της Ηγουμενίτσαςόσο και της αναπτυξιακήςπροοπτικήςτου Νομού. Οι ελλειπείςοδικές

συνδέσειςαλλά και η ανυπαρξίασιδηροδρομικούδικτύουέχουν απομονώσειτον νομό και την

περιφέρειαμε αποτέλεσμανα παραμένουνανενεργέςστο δυναμικόπεδίο της χώρας.

Ωστόσο,η ανάγκη αναβάθμισηςτου ρόλου της Ηγουμενίτσαςκαι κατ' επέκτασηολόκληρηςτης

περιφέρειαςσε συνδυασμόμε την στρατηγικήτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςνα εντάξειτις δυναμικά

αναπτυσσόμενεςνέες αγορές στον Ενιαίο ΕυρωπαϊκόΧώρο, οδήγησανστην κατασκευήπλήθους

συγκοινωνιακώνέργωνπου σκοπό έχουν να αναπτύξουνκαι να εδραιώσουντις θαλάσσιες,οδικές

και εναέριες μεταφορές.Σα συνέπειασήμερα, είτε προγραμματίζονται,είτε βρίσκονταιήδη στο
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στάδιο της κατασκευής νέες οδικές αρτηρίες που σκοπό έχουν να συνδέσουν την Θεσπρωτία και

την Ήπειρο κατακόρυφα και οριζόντια με βαmκές πόλεις της Ελλάδας και ταυτόχρονα να

εξασφαλίσουν την εmκοινωνία με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Βενi:τηc ABaVMIOC

«Β' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο Ι Ο: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

ανερyίαc κω κOlνωνικOl) διαΥωρισμΟI) στο Ναμό Θεσπρωτίαc»

Οι βασικές οδικές αρτηρίες που θα συνδέουν την Ηγουμενίτσα με την υπόλοιπη χώρα είναι η

Εθνική οδός Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, η Εγνατία οδός, η οποία θα συνδέει την Ηγουμενίτσα με την

Αλεξανδρούπολη, η σύνδεση Ηγουμενίτσας-Βόλου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης και

έμμεσα ο Δυτικός άξονας, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή και θα συνδέει τα Ιωάwινα με την

νότια Πελοπόννησο και τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Aθήνα-Θεσσαλovίκη-Eύζωvoι (ΠΑΘΕ) και η

Εθνική οδός Νο 6.. η οποία θα συνδέει την Λάρισα με τα Ιωάwινα και την Ηγουμενίτσα.

Ο Νομός Θεσπρωτίας συνδέεται σήμερα με τα βασικά κέντρα της περιφέρειας της Ηπείρου μέσω

των εθνικών οδών Πρεβέζης - Ηγουμενίτσας και Ιωαwίνων - Ηγουμενίτσας.

Στον Πίνακα 11.1 παρουmάζονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ της Ηγουμενίτσας και των

βασικών αστικών κέντρων της χώρας, καθώς και οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ της

Ηγουμενίτσας και των βασικών πόλεων της Ηπείρου.

Πίνακας 11.1: Χιλιομετρικέςαπόστάσεις της Ηγοvμενίτσαςαπό τα βασικότερα αστκά κέντρα της

χώρας

Ilγουμενίτσα,

Στο Νομό Θεσπρωτίας, αντιστοιχούν Ι Ο αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους, δείκτης ο οποίος είναι

ιδιαίτερα χαμηλός όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της χώρας είναι 25. Το έτος 1998

κυκλοφορούσαν 72 λεωφορεία και 5.315 φορτηγά στο Νομό, ενώ υπάρχει ετήσια σταδιακή αύξηση

στο σύνολο των μεταφορικών μέσων.

1.1.1.1.2 Οδικές συνδέσεις του ΝομοiJ Θεσπρωτίας με το υπόλοιπο διεθνές και 11

εθνικό σi)στημα

1. Εγνατία Οδός

Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού θα αποτελέσει τον βασικό άξονα σύνδεσης της Ηπείρου και της

Θεσπρωτίας με την βορειοανατολική Ελλάδα και θα αποτελέσει πρωταρχικό έργο για την ένταξη
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της περιφέρειας και του νομού στο υπόλοιπο δυναμικό πεδίο της χώρας. Παράλληλα, η Εγνατία

οδός θα κατέχει τον ρόλο του βασικού άξονα σύνδεσης της Ελλάδας με χώρες της Ευρώπης και

των Βαλκανίων.

Συγκεκριμένα αποτελεί τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών μέσω των αξόνων rv
(Βερολίνο-Σόφια-Θεσσαλονίκη), α (Ελσίνκι-Αλεξανδρούπολη) και Χ (BΙΈWη-Bελιγράδι

Θεσσαλονίκη), όπου σε συνδυασμό με την σύνδεση της με 9 κάθετους άξονες, εξασφαλίζει την

πρόσβαση προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Η Εγνατία οδός συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με την Αλεξανδρούπολη και τους Κήπους του

νομού Έβρου, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, διερχόμενη από τα μεγάλα αστικά κέντρα της

δυτικής και βορείου Ελλάδας όπως τα Ιωάwινα, το Μέτσοβο, τα Γρεβενά, την Κοζάνη, την

Βέροια, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.

Επιπλέον η χάραξη της Εγνατίας οδού εξασφαλίζει την εmκοινωνία με βασικά λιμάνια και

αεροδρόμια 1ης χώρας. Διέρχεται από τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, της Θεσσαλονίκης, του

Βόλου, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, ενώ συνδέεται και με τα αεροδρόμια Ιωαwίνων,

Καστοριάς, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Καβάλος και Αλεξανδρούπολης.

Με την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού και των καθέτων σε αυτήν αξόνων, θα επιτυγχάνεται

σύνδεση της χώρας με την Αλβανία, την Βουλγαρία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της

Μακεδονίας και την Τουρκία. Συγκεκριμένα, η Εγνατία οδός διασταυρώνεται με ΕWέα κάθετους

άξονες από τους οποίους οι άξονες Ιωάwινα-Κακαβιά και Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή εξυπηρετούν

την σύνδεση με την Αλβανία, ο άξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας αποτελεί μέρος του

Διευρωπαϊκού Άξονα rv και συνδέεται με την Βουλγαρία, Επίσης οι άξονες Δράμα - Νευροκόπι

Εξοχή, Ξάνθη-Εχίνος, Κομοτηνή-Νυμφαίο και Αρδάνιο-Ορμένιο συνδέονται με την Βουλγαρία

ενώ οι άξονες Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη και Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι συνδέονται με την Πρώην

Γιουγκοσλοβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Το συνολικό μήκος της Εγνατίας οδού είναι 687χλμ και πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο ο

οποίος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, εmπλέον βοηθητική λωρίδα και νησίδα

ασφαλείας ενώ η ταΧύτητα μελέτης του άξονα είναι 120χλμ/ώρα. ·Εως σήμερα έχουν δοθεί στην

κυκλοφορία 122χλμ, ενώ 452 χλμ βρίσκονται υπό κατασκευή. Από αυτά αναμένεται μέχρι το τέλος

του 2000 να έχουν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία ακόμα 180χλμ, Όσον αφορά στην προόδο

των υπολοίπων οδικών τμημάτων (συνολικού μήκους περίπου IIΟχλμ), βρίσκονται σε

δημοπράτηση ή υπό μελέτη.
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--
Η Εγνατία οδός θα αποτελέσει βασική οδική αρτηρία για την χώρα κατά μήκος της οποίας

πρόκειται να ολοκληρωθούν μεΥάλα οδικά έργα μεΥίστης σημασίας για την ανάπτυξη των

μεταφορών στη χώρα. Συγκεκριμένα η ολοκληρωσή της Οα περιλαμβάνει 50 ανισόπεδους κόμβους

σύνδεσης τού άξονα με το υπάρχον οδικό δίκroo, 196 γέφυρες με συνολικό μήκος περίπου 4Οχλμ,

1J ανισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, 69 σήραΥγες με συνολικό μήκος 42χλμ από τις οποίες οι

J2 Οα έχουν μήκος από 800μ έως 4.400μ και 43 διελεύσεις ποταμών.

Το τμήμα της Εγνατίας οδού το οποίο διέρχεται από την Ήπεφο καλύπτει μήκος 125χλμ και έχει

αφετηρία το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ενώ καταλήγει ανατολικά του Μετσόβου στην περιοχή

Παναγιά. Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της περιοχής και της δυσβατότητας του, η

ολοκλήρωση του οδικου τμήματος απαιτεί τεχνικά έργα τα οποία καλύπτουν το 26% του

συνολικού μήκους του άξονα που διανύει την Ήπειρο. Συγκεκριμένα,στο οδικό τμήμα της Ηπείρου

πρόκειταινα κατασκευαστούνή ήδη βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής,2] σήραγγες με

συνολικό μήκος 26χλμ. Από αυτές διακρίνονται για το μήκος τους η σήραγγα του Δρίσκου

(4500μ), η σήραΥγα του Μετσόβου (3600μ) και η σήραΥγα της Δωδώνης (3200μ). Επιπλέον στο

τμήμα των 125χλμ τ/ς Εγνατίας οδού που διέρχεται από την Ήπειρο πρόκειται να κατασκευαστούν

35 γέφυρες διαφόρων μηκών με συνολικό μήκος 6.170μ. Οι μεγαλύτερες από αυτές είναι η γέφυρα

του Αράχθου (1 ΟΟΟμ) η οποία βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης και η γέφυρα του Νεοχωρίου

(900μ) η οποία ήδη κατασκευάζεται. Eιcτός από τα προαναφερθέντα έργα και για την εξομάλυνση

του αναγλύφου της περιοχής, πρόκειται να ολοκληρωθούν κατασκευές τύπου Cut and Cover και

ΟπλισμένηςΓης. Από αυτά έχουν ήδη κατασκευαστεί25.000μ~ οπλισμένηςγης και αναμένεταινα

ολοκληρωθούνάλλα τόσα.

Συγκεκριμένα,τα έργα που έχουν περατωθείμέχρι σήμερα στηνΉπειρο και αφορούν στην

κατασκευή της Εγνατίας οδού, είναι για το Νομό Θεσπρωτίαςτα τμήματα Λυκοπόδι-Μακρυχώρα

(2,5χλμ) και Μακρυχώρα-ΚρυσταλλοπηΥή(5,2χλμ). Αντίστοιχα, στο Νομό Ιωαννίνωνέχουν

περατωθείτα τμήματα Αγ. Νικόλαος-Κουμαριά(7,Οχλμ) και Κουμαριά-Αγ.Αναστασία(5,Οχλμ).

EmπMovσε εξέλιξη βρίσκονταιτα έργα στους Νομούς Iroawivrov και Θεσπρωτίας που καλύπτουν

μήκος οδού περισσότερο από 8Οχλμ, ενώ προς δημοπράτηση βρίσκονται περισσότερα από 25χλμ

μήκους οδικού τμήματος.

Η κατασκευή της Εγνατίας οδού θα μειώσει σημανπκά τους χρόνους μετακινήσεων και θα

ενδυναμώσει τον ρόλο του λιμένα της Ηγουμενίτσας σαν εμπορικό λιμάνι, δεδομένης της

καλύτερης οδικής εξυπηρέτησης που πλεόν Οα προσφέρεται. Συγκεκριμένα ο χρόνος διαδρομής
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από τη Θεσσαλονίι<η στην Ηγουμενίτσα μειώνεται κατά 3 ώρες, από την Θεσσαλονίκη στην

Καβάλα κατά μία ώρα και από την Ηγουμενίτσα στην Αλεξανδρούπολη κατά 5 ώρες,

2. Δυτικό ΑΕονα, Ιόνια Οδό,

Βασική σύνδεση της περιφέρειας της Ηπείρου και της Ηγουμενίτσας με την Πελοπόwησο αποτελεί

ο Δυτικός άξονας ή Ιόνια οδός, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της κατακευής και χρηματοδοτείται

από το Β' και Γ' ΚΠΣ. Ο Δυτικός Αξονας πρόκειται να συνδέσει την νότια ΠελoπόWΗσO με την

Κακαβιά διερχόμε\η από το Αντίριο, το Μεσσολόγγι και την Αμφιλοχία και παρακάμπτοντας το

Αγρίνιο, την Άρτα και τα lωάwινα. Ο Δυτικός άξονας στην περιοχή των lωαwίνων

διασταυρώνεται με την Εγνατία οδό η οποία στη συνέχεια διέρχεται από την Θεσσαλονίκη, την

Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη.

Το συνολικό μήκος του Δυτικού άξονα θα είναι 499χλμ με ταχύτητα μελέτης 120χλμ/ώρα. Ο

Δυτικός άξονας θα διαθέτει πλάτος διατομής 24,5μ το οποίο θα περtλαμβάνει δυο λωρίδες ανά

κατεύθυνση πλάτους 3,75μ, νησίδα ασφαλείας και έρεισμα πλάτους 2,5μ το οποίο είτε θα

λειτουργεί σαν λωρίδα ειcτάιcτoυ ανάγκης είτε σαν βοηθητική λωρίδα. Εmπλέον θα συνδέεται με το

υφιστάμενο εθνικό οδικό δίΙCΤOO μέσω ανισόπεδων κόμβων, Η ολοκληρωσή του θα μειώσει την

διαδρομή Πάτρα-Θεσσαλονίκη κατά 252χλμ, περίπου δηλοδή κατά 3 ώρες, μέσω της Eγνατiας

οδού.

Έως σήμερα και κατά μήκος του oδιιcoύ τμήματος Καλαμάτα-Κακαβιά έχουν περατωθεί οι

απαραίτητες μελέτες σκοmμότητας και χωροθέτησης. Συγκεκριμένα, στην φάση κατασκευής

βρίσκονται σήμερα τα πρώτα τμήματα των παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας με συνολικό μήκος

28χλμ τα οποία πρόκειται να δοθούν στ/ν κυκλοφορία το 2001. Τα υπόλοιπα τμήματα των εν λόγω

παρακάμψεων, συνολικού μήκους 3Οχλμ, πρόκειται να δημοπρατηθούν και να ανατεθούν μέσα στο

2000, και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του 2004. Τα εναπομένοντα οδικά τμήματα

μεταξύ Αντιρρίου και Κακαβιάς (περίπου 21Οχλμ) πρόκειται να ξεκινήσουν το 2002 και θα

δίδονται στην κυκλοφορία τμηματικά ενώ η oλoΙCΛηρωσή τους υπολογίζεται το 2007.

Με την κατασκευή του Δυτικού άξονα εmτυγχάνεται η σύνδεση της νότιας Ελλάδας με την Βόρεια,

αλλά και η σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής η οποία υπολογίζεται να ελαπώσει τον χρόνο

διαδρομής από Αντίρριο προς lωάwινα κατά δύο ώρες. Στην μείωση του χρόνου διαδρομής

αναμένεται να συντελέσει δυναμικά και η ολοκλήρωση της σύνδεσης Ρίου-Αντιρρίου, η οποία θα

αναβαθμίσει τον ρόλο του άξονα και θα συνδράμει στην ουσιαστική εκμετάλλευση του.
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3. Σuνδεση Ηγουμενίτσα, - Βόλου

Η σύνδεση των λιμένων της Ι-Ιγουμενίτσας και του Βόλου βρίσκεται υπό μελέτη και περιλαμβάνει

δuο προτάσεις. Η πρώτη βασιζεται σε πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων και η δε6τερη σε αυτή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Σuμφωνα με την μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη σύνδεση της

Ηγουμενίτσας με τον Βόλο προτείνεται η διαδρομή Ηγουμενίτσα·Παναγιά, ανατολικά της

σήραγγας του Μετσόβου, η οποία ταυτίζεται σε αυτό το τμήμα με την Εγνατία οδό. Στη συνέχεια ο

οδικός άξονας διέρχεται από την Θεσσαλία παρακάμπτοντας βορειοανατολικά τα Τρίκαλα και

φθάνει μέχρι το Μακρυχώρι. Σε αυτό το σημείο ο άξονας χωρίζεται σε δuο κλάδους, σε εκείνον

προς Λαμία και σε εκείνον προς Βόλο.

Ο κλάδος προς Λαμία διέρχεται έξωθεν και ανατολικά της Καρδίτσας και διασχίζει το οροπέδιο

Ξυνιάδας-Δομοκοu μέχρι την Εθνική οδό ΑΟηνών-Λαμίας στο τμήμα της Ανθήλης. Σε αυτό το

τμήμα η Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας παρακάμπτει την Λαμία από τα νοτιοδυτικά και συνεχίζει ως

κλειστός αυτοκινητόδρομος για μήκος 19χλμ μέχρι την περιοχή της Σκάρφειας όπου συνδέεται με

τον Π.Α.Θ.Ε. και την ζεύξη ΜαλιακοU. Το συνολικό μήκος του κλάδου είναι Ι 06χλμ.

Ο κλάδος προς Βόλο, συνεχίζει ανατολικά και παρακάμπτει τον Παλαμά από τα νότια ενώ

συνδέεται με τον ΠΑΘΕ στην περιοχή της Νίκαιας και καταλήγει στον Βόλο. Το συνολικό μήκος

του είναι 47χλμ.

Σε σύνοψη των ανωτέρω τα οδικά τμήματα που περιλαμβάνει η σύνδεση Ηγουμενίτσα-Βόλος

είναι: Παναγιά-Καλαμπάκα (25ΧΑμ), KαλαμπάKα-TρίKαλα-MαKΡUΧώρι (52χλμ), Μακρυχώρι

Καρδίτσα (8χλμ), Καρδίτσα-Λαμία-Ανθήλη (76χλμ), Ανθήλη-ΣκάΡφεια (19χλμ) και Μακρυχώρι

Ν.Λεύκη.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί μελέτες που αφοροuν στην αναγνώριση των εναλλακτικών

οδεuσεων, σε γεωλογικές μελέτες εναλλακτικών οδεύσεων, και σε μελέτες κοινωνιολογικής

σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον σε στάδιο προμελέτης βρίσκονται

σήμερα μελέτες οδοποιίας και βασικών ανισόπεδων κόμβων οι οποίες εγκρίθηκαν στο τέλος του

1999 και στις αρχές του 2000 αντιστοίχως.

Η κατασκευήτου άξονα Ηγουμενίτσας-Βόλουεξασφαλίζειτην σύνδεση της Κεντρικήςκαι Νότιας

Ελλάδας με την Αλβανία (πύλη Κρυσταλλαπηγής)και με την Πρώην ΓιουγκοσλαβικήΔημοκρατία
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της Μακεδονίας (πύλη Νίκης), μέσω των οδικών τμημάτων Παναγιά-Σιάτιστα, της Εγνατίας οδού

και του υπό μελέτη άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή.

Η πρόταση του ΥΠΕΘΟ (Μελέτη «Ελλάδα 201 ο,,) προτείνει τη ΣWδεση Ηγουμενίτσας-Βόλου ως

κλειστό τετράιχνο άξονα, συνολικού μήκους 320χλμ, από τα οποία τα 85χλμ θα είναι νέα οδικά

τμήματα υπό κατασκευή. Το ΥΠΕΘΟ προτείνει επίσης την διαδρομή Ηγουμενίτσα-Παναγιά μέσω

της Εγνατίας οδού αλλά διαφοροποιείται στη συνέχεια. Συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει την

κατασκευή του άξονα Δυτικής Θεσσαλίας ο οποίος θα παρακάμπτει την Καλαμπάκα και θα

διέρχεται νότια αυτής. Στη συνέχεια. ο άξονας στην περιοχή των Τρικάλων και της Λάρισας θα

ακολουθεί πορεία παράλληλη με την Εθνική οδό ΝΟ.6 και σε απόσταση από αυτήν περίπου Ι 5χλμ.

Έξωθεν της Λάρισας, ο άξονας διαδέχεται τον αυτοΚ\νητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. μέχρι την πόλη του

Βελεστίνου απ'όπου συνεχίζει στον νέο αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση και

μήκους 8 χλμ, ο οποίος βρίσκεται νότια της Εθνικής οδού ΝΟ.6. Από τον αυχένα του Σέκλου και

έπειτα ο άξονας Ηγουμενίτσας-Βόλου ταυτίζεται με τον υπάρχοντα οδικό άξονα, επίσης δύο

λωρίδων ανά κατεύθυνση, ο οποίος καταλήγει στον Βόλο.

4. ΖεύΕη Πρέβει:", - Ακτίου

Ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Ελλάδας με ιδιαίτερη σημασία για την Θεσπρωτία είναι

η ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου, η οποία και αποτελεί καινοτομία για τα τεχνικά έργα που έχουν

εκπονηθεί έως σήμερα στην χώρα. Η ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου πρόκειται ουσιαστικά Ύ\α μια

σήραγγα υποθαλάσσιου σωλήνα, η οποία εξασφαλίζει την υποθαλάσσια οδική διάβαση του

διαύλου μεταξύ Πρέβεζας και Ακτίου. Κατ'αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση των νομών

Αιτωλοακαρνανίας. Πρεβέζης και Θεσπρωτίας με σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής.

Συγκεκριμένα, με την περάτωση του έργου η διαδρομή Άκπο-Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα θα μειωθεί

κατά 35 λεπτά.

Η ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου εκτός από την υποθαλάσmα ΣWδεση, μήκους 909 μέτρων,

περιλαμβάνειυπόγεια οδικά τμήματα εκατέρωθεν του διάυλου και τα οποία έχουν μήκος Ι 52μ για

την πλευρά του Ακτίου και 509μ στην πλευρά της Πρεβέζης. Επιπλεόν ανοικτές ράμπες συνολικού

μήκους 412μ από τα οποία τα 180μ βρίσκονται στην πλευρά της Πρεβέζης και τα 232μ στο Άκno

και οδικές προσβάσεις μήκους 925μ στην πλευρά του Ακτίου και 1803μ στην πλευρά της

Πρέβεζας. Ταυτόχροναθα λειτουργούν δύο κτίρια εξυπηρέτησηςτης σήραγγας, ένα στην ακτή της

Πρέβεζας και ένα στην ακτή του Ακτίου, ενώ το κτίριο διοδίων θα βρίσκεται από τη μεριά του

Ακτίου.
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Η ολοκλήρωση της ζεύξης έχει συνδράμει θετικά στο οδικό δίκruo της Δυτικής Ελλάδος αλλά και

στις οδικές συνδέσεις με χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Εξάλλου η αναβάθμιση και η

επέκταση του λιμένα της Ηγουμενίτσας, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και

σύΎΧΡΟνου οδικού δικτύου το οποίο θα αποβλέπει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των μεταφορέων

που κινούνται από και προς την Αδριατική. Με την ολοκλήρωση της ζεύξης αναβαθμίζεται ο

Δυτικός άξονας και δημιουΡΎεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορευματικών αλλά και

των τουριστικών μεταΚ1νήσεων.

Λαμβάνοντας υπ'όψιν τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, αναμένεται τα νέα οδικά έργα που

προγραμματίζονται να κατασκευαστούν ή βρίσκονται ήδη στο στάδιο της κατασκευής να

βελτιώσουν κuι να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τον ρόλο της Ηγουμενίτσας αλλά και των υπολοίπων

πόλεων της Ηπείρου, οι οποίες μέχρι σήμερα λόγω των ελλειπών οδικών συνδέσεων βρίσκονται σε

απομόνωση. Οι νέες οδικές αρτηρίες σκοπό έχουν να συνδέσουν τις πόλεις της Ηπείρου με τα

μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας και ταυτόχρονα να μειώσουν τους υπαΡΧOVΤες χρόνους

διαδρομής ώστε αυτές να γίνουν ανταγωνιστικές και αποδοτικές σε ό,τι αφορά τις μεταφορές

αγαθών και προσώπων από και προς τα βασικά ελληνικά λιμάνια.

5. ΆCονα, Σαηάδα - Κονίσπολη - Άηοι σαράντα

Ένας νέος οδικός άξονας, θα συνδέει σύντομα το Νομό με την γειτονική Αλβανία. Πρόκειται για

τον δρόμο Σαγιάδας - Αγίων Σαράντα, ο οποίος με την επέκταση και την σύνδεσή του με την

Εγνατία Οδό, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης. Emnλέov θα μειώσει σημαντικά τον

χρόνο που απαιτεί σήμερα για να φτάσει κάποιος στην παραλιακή και ταχέως αναπτυσσόμενη πόλη

των Αγίων Σαράντα.

Ο δρόμος θα συνδέσει άμεσα το Νομό με την γειτονική Αλβανία, όμως μπορεί να αποτελέσει στην

κυριολεξία λεωφόρο ανάπruξης, για ολόκληρη την Ήπεψο αν επεκταθε( και συνδεθεί με την

Εγνατία Οδό. Κάτι τέτοιο θα εmτpέψει την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση ακόμη και των

Γιαwιωτών που σήμερα χρειάζεται να διασχίσουν ένα κάκιστο οδικό δίκτυο και να αφιερώσουν

δύο ώρες περίπου ώστε να φτάσουν από τα σύνορα στους Αγίους Σαράντα.

Το έΡΎΟ χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων

(ΕΣΟΑΒ), το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο και αισιόδοξο ανα1tt'UξιαKό πρόγραμμα

της χώρος, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκ. ευρώ, δεκαετούςδιάρκειας (2002-2011) και

στοχεύει στην αντιμετώmση προβλημάτωνανάπτυξης των Βαλκανικώνχωρών, την ενίσχυση

διμερών οικονομικώνσχέσεων και τη διευκόλυνση ελληνικών εmχεψηματικώνδραστηριοτήτων.

f( ΣΤΡα.Π/ΥlκόΣχέδιο Ανάπτυζηςτου Νομού θεσπρωτίας» σελ. 298



«Β' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο Ι Ο: ΔιαΥιιωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

Bενέtη, Aθανάnιo' ανεΡΥία, και κοινωνlκοι) δ,αΥωρισ110lΊ στο ΝΟl1ό ΘεσπρωτίΑC»)

Τα κριτήρια για την επιλογή των έργων έγκεινται στην ανταποδοτικότητα για την ελληνική

οικονομία και την ελληνική εξωτερική πολιτική, χωρίς να παραγκωνίζεται η ωφελιμότητα του

έργου για τη λήπτρια χώρα,

Επωφελούμενες χώρες είναι η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο,

η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία και η Σερβία.

Τέλος να αναφέρουμε ότι για τη Νότια Αλβανία, θα υπάρξει μέσω του νέου οδικού άξονα,

διασύνδεση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και κατ' επέκταση με την υπόλοιπη Ευρώπη,

Στον Πίνακα 11,2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι νέοι χρόνοι διαδρομής, όπως αυτοί

διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, του Δυτικού άξονα και του ΠΑΘΕ.

Πίνακας 11.2 : Νέοι χρόνοι διαδρομής με την ολοκλήρωση της'ΕΥνατίας οδού, του Δυτικού άξονα

και τουΠΛΘΕ

13 ώρες και 30 λεπτά

6 ώρες και J5 λεπτά

Ηγουμεν!τσα-θεσσαλονίκη J [6 ώρες και 30 λεπτά

~--~-:-,-...;.....~~":":"""'~....-ι
Ηγουμενίτσα-Αλεξανδρούπολη J J ώρες και 5 λεπτά

Ι Ι .1.1.1.3. Εθνικό δίκτυο ΝομΟ'ί) Θεσπρωτίας

Το εθνικό δίκτυο νομού Θεσπρωτίας περιλαμβάνειτις συνδέσεις Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας,

Ηγουμενίτσας-Ιωαwίνωνκαι Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας,Σε γενικές γραμμές η κατάσταση των οδών

κρίνεται μη ικανοποιητική και απαιτούνται βελτιώσεις. Για το σκοπό αυτό βρίσκονται σήμερα

προμελέτες και έργα σε εξέλιξη για τη βελτίωση του.

1. Ηγουμενίτσα-ΠρέΟεζα

Η σύνδεση Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας ανήκει στο εθνικό δίκτυο του νομού Θεσπρωτίας. Έχει

συνολικό μήκος 82 χλμ και διέρχεταιαπό τις περιοχές Πλαταριά, Μαζαράκια,Καρτέρι, Βράχος,

Κανάλι, Νικόπολη και καταλήγειστην Πρέβεζα. Επιπλέονδιέρχεταιέξω από το νέο λιμάνι της

Ηγουμενίτσαςενώ εκπονούνταιέργα για την διασταύρωσητης με την Εγνατία οδό. Έχει συνολικό

πλάτος οδοστρώματος7,5μ και διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίαςανά κατεύθυνσημε πλάτος
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3,75μ. Ωστόσο, 'λiJγω της κακής κατάστασης του δικτύου και των πολλαπλών κλειστών στροφών,

εκτελούνται σήμερα έργα κατά μήκος της οδού για την βέλπωση της χάραξης.

Το πρώτο τμήμα της σύνδεσης Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας στο οποίο εκτελούνται έργα ξεκινά από τη

χιλιομετρική θέση 2+450 με αφετηρίατην Ηγουμενίτσακαι καταλήγει στη θέση 4+827 και

ουσιαστικάεξυπηρετείτο νέο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.Τα έργα σε αυτό το τμήμα αφορούν στη

διαπλάτυνσητης οδού, στην ανασκευήτου οδοστρώματοςκαι στην εξομάλυνσητων στροφών. Το

συνολικό πλάτος της οδού θα είναι 12,5μ και θα περιλαμβάνει2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους

3,75μ (μία ανά κατεύθυνση) και λωρίδα εκτάκτου ανάγκης πλάτους 2,5μ. Η ταχύτητα μελέτης σε

αυτό το τμήμα θα είναι είναι 7Οχλμ/ώρα.

Επιπλέον έργα εκτελούνται στην περιοχή Καρτέρι-Γερακάρι-κόμβος Πάργας και για συνολικό

μήκος 14,935χλμ. Τα έργα εκτελούνται για τη διαπλάτυνση της οδού και την βελτίωση της

υπάρχουσας οριζοντιογραφίας και μηκοτομής. Το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος θα είναι

12,5μ και θα έχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ και λωρίδα εκτάκτου

ανάγκης πλάτους 2,5μ. Η ταχύτητα μελέτης σε αυτό το τμήμα θα είναι 80χλμ/ώρα.

2. Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα

Το μήκος της σύνδεσης Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων είναι 92 χλμ και διέρχεται από τις περιοχές

Νεράιδα, Πλακωτή, Πολύδροσο, Βροσίνα, Σουλόπουλο και Κληματιά. Το πλάτος του

οδοστρώματος είναι 7,5μ και περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους

3,75μ. Η κατάσταση του οδοστρώματος είναι κακή, ενώ η χάραξη της οδού είναι προβληματική

λόγω των αυξημένων κλειστών στροφών κατά μήκος της. Για την ομαλή κυκλοφορία των

οχημάτων αλλά και την ασφάλεια των οδηγών, απαιτούνται έργα για τη βελτίωση της χάραξης.

Ωστόσο, η νέα σύνδεση Ηγουμενίτσας-Ιωαwίνων μέσω της Εγνατίας οδού θα προσφέρει

βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης των οδηγών, μεγαλύτερη ασφάλεια και αυξημένες ταχύτητες.

Με τη νέα σύνδεση μέσω της Εγνατίας οδού η διαδρομή Ηγουμενίτσα-Ιωάwινα θα μειωθεί κατά

45 λεπτά.

3. Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα

Η σύνδεση Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα έχει συνολικό μήκος 19 χλμ και εξυπηρετεί τη σύνδεση της

χώρας με την Αλβανία. Έχει συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,5μ και διαθέτει μία λωρίδα

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ. Η κατάσταση του οδοστρώματος α'λ/iι. και η χάραξη
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της οδού κρίνεται ανεπαρκής και για το σκοπό αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθεί μελέτη για τη

βελτίωση του οδικού τμήματος.

Ι Ι,Ι.Ι .Ι.4 Επαρχιακό δίκτυο Νομού Θεσπρωτίας Jιι.- _

Το επαρχιακό δίκτυο του Νομού Θεσπρωτίας κρίνεται σε γενικές γραμμές μη ικανοποιητικό

δεδομένων των ελλείψεων που έχει. Απαιτεί σημαντικά έργα βελτίωσης στο σύνολο του δικτύου

που αφορούν κυρίως στην ανασκευή της ασφαλτικής στρώσης, στην εξομάλυνση των στροφών και

στην αντιμετώmση των καθιζήσεων. Δεδομένου των μεγάλων οδικών αρτηριών που πρόκειται να

ολοκληρωθούν τα προσεχή χρόνια, η αναβάθμιση του επαρχιακού δικτύου της Θεσπρωτίας θα

αποτελέσει τον ρόλο των «συλλεκτήριων οδών»), οι οποίες διερχόμενες από οικιστικές περιοχές, θα

καταλήγουν στις κεντρικές αρτηρίες του νομού εξυπηρετώντας τις εμπορικές, τουριστικές αλλά και

τοπικές μετακινήσεις.

1. ΗγουμενΙτσα-Γραικσκώρι-Μαζαρακιά-Καρτέρι

Το μήκος του επαρχιακού δρόμου είναι 21 χλμ και εκτείνεται νοτιοδυτικά της HγoυΜΕVίτσας.

Διέρχεται και συνδέει επιπλέον τις περιοχές Μύλοι, Μακροχώρα και Μεσοβούνιο. Η κατάσταση

του οδοστρώματος κρίνεται μέτρια και απαιτείται βελτίωση για την ομαλή κυκλοφορία των

οχημάτων. Η ταχύτητα μελέτης είναι 50 χλμ/ώρα.

2. Φιλιάτες-Μαυρονέρι-ΑΥ. Πάvτες-Tσαυαντάς και ΚαμΙτσανη-Βα80ύρι-ΛΙστα

ΒροσΙνα

Το τμήμα Φιλιάτες-Μαυρονέρι-Αγ. Πάντες-Τσαμαντάς της επαρχωκής οδο;' ξεκινά βόρεια της

Ηγουμενίτσας στην περιοχή Φιλιάτες και συνεχίζει βόρεια και δυτικά του νομού. Στην περιοχή της

Καμίτσανης χωρίζεται σ'ένα δεύτερο τμήμα το οποίο συνεχίζει νοτιοανατολικά του νομού. Ο

πρώτος κλάδος διέρχεται από τις περιοχές Φιλιάτες, Φανερωμένη, Μαυρονέρι, Αγ. Νικόλαος, Αγ.

Πάντες, Παλαιοχώρι, Αμπελών, Καμίτσανη και καταλήγει στον Τσαμαντά. Ο νοτιοανατολικός

κλάδος αντίστοιχα ενώνει τις περιοχές Καμίτσανη, Βαβούρι, Λιά, Λίστα, Αγ. Μαρίνα, Λεπτοκαρυά

και Βροσίνα. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 52 χλμ με ταχύτητα μελέτης 4Οχλμ/ώρα. Το

τμήμα Φιλιάτες μέχρι Μαυρονέρι μήκους 8χλμ κρίνεται καλό, ενώ το υπόλοιπο είναι σε μέτρια

κατάσταση και απαιτεί βελτιώσεις.

3. Παοαπόταμος-Βρυσέλλα-ΚεραμΙτσα

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτ/αφ) σελ. 301



Η επαρχιακή οδός έχει αφετηρία βορειανατολικά της Ηγουμενίτσας και καταλήγει ανατολικά του

νομού, με συνολικό μήκος 35χλμ και ταχύτητα μελέτης 4Οχλμ/ώρα. Δ"τικά της περιοχής το"

Παραπόταμου συνδέεται με την Εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Ιωαwίνων. Το τμήμα της οδού που

διέρχεται από τις περιοχές Παραπόταμος, Βρυσέλλα, Ελαία, και καταλήγει στην Περιοχή Μηνά

Νάτση καθώς επίσης και εκείνο που συνδέει τις περιοχές Δάφνη, Koιocινoλιθάρι και Κεραμίτσα

βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αντίθετα το ενδιάμεσο τμήμα από την περιοχή Μηνά Νάτση μέχρι

Δάφνη, μήκους 8χλμ, είναι σε μέτρια κατάσταση και είναι αναγκαίες βελτιώσεις.

Bενέrη' Αθανάσιο,
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4. Κεοαμίτσα-Ραβενή-Βοοσίνα

Πρόκειται για επαρχιακή οδό μήκο"ς 12χλμ και ταχύτητα μελέτης 40χλμ/ώρα. Βρίσκεται βόρεια

της Ηγουμενίτσας και συνδέει τις ανατολικές περιοχές κεραμίτσα και Ραβενή καταλήγοντας στην

Βροσίνα, κοντά στα όρια του νομού όπου και συνδέεται με την Εθνική οδό Ηγουμενίτσας

lωαwίνων. Η κατάσταση της οδού σε όλο το μήκος της είναι καλή.

5. Παοαμυθιά-Γκρίκα-Μαζαοακιά και Καρτέρι-Πέρδικα

Η επαρχιακή οδός ξεκινά από την Κρ"σταλλοπηγή. Βόρεια της Κρ"σταλλοπηγής συνδέεται με την

Εθνική Οδό Hγoυμενίτσας-lωαWΊνων και νότιοανατολικά με την Παραμυθιά. Διέρχεται από την

Γκρίκα, τα Ψάκα, το Μεσοβούνι μέχρι τα MαζαραΙCΙΆ και συνεχίζει διερχόμενη από το Καρτέρι

όπου και καταλήγει στην Περδίκα. Το συνολικό μήκος της είναι 35χλμ με ταχύτητα μελέτης

4Οχλμ/ώρα. Η κατάσταση του οδοστρώματος κατά μήκος της οδού είναι μέτρια και χρειάζεται

βελτίωση.

6. Παραμυθιά-Γλυκfι και Ξηρόλοφος-Μόρφι

Πρόκειται για επαρχιακή οδό συνολικού μήκο"ς 21 χλμ και ταχύτητα μελέτης 5Οχλμ/ώρα. Το

τμήμα Παραμυθιά-Γλυκή έχει νοτιοανατολική διεύθυνση ενώ το τμήμα Ξηρόλοφος-Μόρφι

διασχίζει κεντρικά και νότια τον Νομό Θεσπρωτίας. Στην περιοχή Μορφίου συνδέεται με την

Εθνική οδό. Η κατάσταση της οδού είναι καλή, ωστόσο απαιτούνται βελτιώσεις κυρίως για την

διαπλάτυνση στροφών καθώς και για την επανακατασκευή τμήματος ασφαλτοτάπητα.

7. Πέρδικα-ΠάΡΥα

Η επαρχιακή οδός εκτείνεται νότια και παραλιακά του νομού διερχόμενη από την Αγιά και την

Ανθούσα ενώ καταλήγει στην Πάργα του Νομού Πρεβέζης. Έχει συνολικό μήκος 6χλμ και η

κατάσταση του οδοστρώματος είναι καλή.

8. Αογυρότοποc-Πολυνέοι
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Το οδικό τμήμα Αργυρότοπος-Πολυνέριμήκους 2,5χλμ, βρίσκεται νότια της Ηγουμενίτσας και

συνδέεται με την Εθνική οδό στην περιοχή του Αργυρότοπου, Ανήκει στο δευτερεύον επαρχιακό

οδικό δίκτυο και η ταχύτητα μελέτης του τμήματος είναι 35χλμ/ώρα, Η κατάσταση του τμήματος

είναι μέτρια και κατά συνέπεια απαιτούνται βελτιώσεις,

9, Αγ, Πάντες-Κρυονέρι-Ανάβρυτος

Το οδικό τμήμα ανήκει στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο και βρίσκεται βόρεια του νομού

Θεσπρωτίας. Έχει αφετηρία την περιοχή των Αγ. Πάντων και συνεχίζει ανατολικά συνδέοντας τις

περιοχές Σοκολακάτικα, Κρυονέρι και καταλήγει στον Αναβρυτό. Το μήκος του είναι 12 χλμ με

ταχύτητα μελέτης 30χλμ/ώρα. Στο τμήμα Άγ.Πάντες-Σοκολακάτικα-Κρυονέρι η κατάσταση της

οδού είναι ικανοποιητική δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκαν εργολαβίες για την βελτίωση του.

Ωστόσο, στο εναπομένον τμήμα από Κρυονέρι μέχρι Αναβρυτό μήκους 4,5χλμ, χρειάζονται

βελτιώσεις λόγω κακής κατάστασης του οδοστρώματος.

10. Kεραμίτσα-Maλoύνι-Aεrός-Aγ. Γεώργιος

Πρόκειται για δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται κεντρικά του νομού με

κατεύθυνση από βορρά προς νότο, Το μήκος του είναι περίπου 30 χλμ με ταχύτητα μελέτης

3Οχλμ/ώρα και συνδέει τις περιοχές Κεραμίτσα, Μαλούνι και Τσατσουλέϊκα. Στο σημείο αυτό

διακόπτεται και συνεχίζει συνδέοντας τον Αετό, τα Πηγαδούλια, τον Γεροπλάτανο μέχρι τον Αγ.

Γεώργιο όπου συνδέεται με την Εθνική οδό. Στο τμήμα μήκους 6χλμ, από τον Γεροπλάτανο μέχρι

την Εθνική οδό Φιλιατών-Μενίναςη οποία τέμνει κάθετα το τμήμα Αετός-Πηγαδούλια,

απαιτούνται βελτιώσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κυκλοφορία των οχημάτων, EmπMov

βελτιώσεις χρειάζεται και το τμήμα Αετός-Τσατσουλέϊκα μήκους 4,5χλμ. Το υπόλοιπο οδικό

τμήμα βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση μετά από εργολαβίες που εκτελούνται στην περιοχή.

11. Σαγιάδα-Στρο8ίλι-Κάτω Αετός

Η επαρχιακή οδός μήκους J2 χλμ βρίσκεται βορειοδυτικά του νομού, στα σύνορα με την Αλβανία

και συνδέει τις περιοχές Σαγιάδα, Στροβίλι και Κάτω Αετός. Στην περιοχή του Στροβιλίου υπάρχει

παράκαμψη που οδηΎεί στο φυλάκιο στα σύνορα της Αλβανίας. Η κατάσταση της οδού είναι

ιδιαίτερα κακή και απαιτεί άμμεσες και κρίσιμες βελτιώσεις. Η ταχύτητα μελέτης είναι 5Οχλμ/ώρα.

12. Mcσo8oύνι-Aψrελιά-Σε8αστό-Παραμυθιά

Το οδικό τμήμα ανήκει στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο και βρίσκεται νότια και κεντρικά του

νομού με ταχύτητα μελέτης 4Οχλμ/ώρα. Έχει αφετηρία το Μεσοβούνι και διέρχεται από τα
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Αμπελιά, το Σεβαστό, τις ΠαΎΚράτες καταλήγονταςστην Εθνική οδό προς Παραμυθιά. Το τμήμα

το οποίο χρειάζεται ανασκευή είναι από το Σεβαστό μέχρι την Εθνική οδό στην Παραμυθιά, ενώ το

υπόλοιπο είναι ικανοποιητικό.

J3. Παραμυθιά-Πετούσι-Όρια Νομού

Βρίσκεται ανατολικά του νομού και ανήκει στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο. Έχει μήκος 22χλμ

και ταχύτητα μελέτης 4Οχλμ/ώρα. Διασχίζει ης περιοχές Παραμυθιά, Αγ. Κυριακή και καταλήγει

στα όρια των Νομών Θεσπρωτίας και IωαWΊνων στο Πετούσι. Κατά μήκος του τμήματος

απαιτούνται έργα για την αντιμετώmση των καθιζήσεων καθώς επίσης και για την βελτίωση των

στροφών και της ασφάλτου.

/4. EλεvθεOO'ιώρι-Σαλoνίκη-Eλαταoιά

Το οδικό τμήμα το οποίο διέρχεται από το Ελευθεροχώρι, τη Σαλονίκη και την Ελαταριά.

βρίσκεται ανατολικά και κοντά στα όρια του Νομού. Ανήκει στο δευτερε60ν επαρχιακό δίκτυο και

έχει συνολικό μήκος 15 χλμ με ταχύτητα μελέτης 3Οχλμ/ώρα. Το τμήμα από Σαλονίκη μέχρι

Ελαταριά, μήκους 6 χλμ είναι σε μέτρια κατάσταση και χρειάζεται έΡΎα βελτίωσης.

J5. Πλαταριά-Σ"ορπιώνα-Κόδρα

Βρίσκεται δυτικά του Νομού και ανήκει στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο. Το συνολικό

μήκος της οδού είναι 8 χλμ και η ταχύτητα μελέτης είναι 35χλμ/ώρα. Διέρχεται από την Πλαταριά,

τη Φασκομηλιά, τη Σκορπιώνα και καταλήγει στην Κόδρα. Βόρεια της Πλαταριάς συνδέεται με την

Ηγουμενίτσα ενώ νότια αυτής με τον οδικό άξονα προς Αθήνα. Το οδικό τμήμα από Πλαταριά

μέχρι Σκορπιώνα είναι ικανοποιητικό, ενώ στη συνέχεια ο δρόμος μέχρι την Κόδρα με μήκος

3,5χλμ, χρειάζεται ανακατασκευή.

J6. Μόρφι-Σπαθαραίοι-ΚορώΥη στα όρια Νομού Θεσπρωτίας και ΚυψέλιΖ στα

όρια Νομού Θεσπρωτίαc-Mανδooπόταμoς

Το οδικό τμήμα βρίσκεται νότιoανατoλιιcά του νομού ιco.ι ανήκει στο δευτερεύον επαρχιακό οδικο

δίκτυο. Έχει συνολικό μήκος 2Οχλμ και ταχύτητα μελέτης 4Οχλμ/ώρα. Στην περιοχή του Μορφίου

και του Μανδροπόταμου το οδικό τμήμα συνδέεται με την Εθνική οδό. Τα τμήματα Σπαθαραίοι

μέχρι τα όρια του Νομού κοντά στην Κορώνη και από τα όρια του νομού κοντά στη Κυψέλη μέχρι

τον Μανδροπόταμο, συνολικού μήκους 8χλμ, απαιτούν βελτίωση.
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11.1.1.1.5 Επιβατικές οδικές μεταφορές -
Ουσιαστικά οι οδικές επιβατικές μεταφορές εξυπηρετούνται από ένα δημόσιο μεταφορικό

σύστημα, το ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας. Επιπλέον συγκοινωνιακό έργο προσφέρουν τα ΤΑΧΙ και τα

αγοραία οχήματα στον Νομό, τα οποία ανέρχονται σε 122. Οι συνδέσεις που καλύπτει το ΚΤΕΛ

είναι αυτές που φαίνονται στον Πίνακα 83 του Παραρτήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία 2002 ο στόλος του ΚΤΕΛ έχει μέση ηλικία 18,3 έτη. Ο στόλος κρίνεται

<<Ύηρασμέν09> και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για εκτέλεση

συγκοινωνίας με τις σύγχρονες προδιαγραφές ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Η μέση μεταφορική ικανότητα τυπικού οχήματος του ΚΤΕΛ είναι 49 άτομα. Είναι φανερό ότι η

σύνθεση του στόλου δεν είναι η καταλληλότερη από άποψη λειτουργικού κόστους. Πολλές, αν όχι

όλες οι ενδονομαρχιακές γραμμές είναι άγονες και ελλειματικές και είναι βέβαιο ότι πρέπει να

διερευνηθεί η βέλτιστη σύνθεση του στόλου των οχημάτων με την ένταξη μικρότερων οχημάτων.

Από την άποψη της ετήσιας απασχόλησης των οχημάτων, το ΚΤΕΛ Νομού Θεσπρωτίας βρίσκεται

σε ικανοποιητική κατάσταση με μέση ετήσια απασχόληση 294 ημέρες τον χρόνο. Το 2002 το

ΚΤΕΛ απασχολούσε 96 άτομα.

Νέος παράγονταςστις οδικές επιβατικές μεταφορές είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών που

προκύπτουν με την δημιουργίατων Καποδιστριακώνδήμων. Πρέπει άμεσα να μελετηθούνοι

ανάγκες των νέων δήμων και να δρομολογηθούνοι διαδικασίες για την ικανοποίηση τουλάχιστον

των παρακάτω κριτηρίων:

./ άμεση σύνδεσηόλων των οικισμώνκαι διαμερισμάτωνμε τα κέντρα των νέων δήμων. Οι

συνδέσειςαυτές πρέπει οπωσδήποτενα καλύπτουντις ανάγκεςμετακίνησηςμε σκοπό

εργασία,εκπαίδευση,υγεία, υπηρεσίες(τράπεζες,δημόσιαδιοίκηση κλπ)

./ σύνδεση με μια το πολύ μετεπιβίβασηόλων των οικισμών και διαμερισμάτωνμε την πόλη

της Ηγουμενίτσας.

11.1.1.1.6 Προβλήματα που προκύπτουν από την ποιότητα του οδικού δικτύου και προτάσεις

βελτίωσης

Το οδικό δίκτυο με τις σημερινές του δυνατότητες αποτελεί κύριο ανασταλτικό παράγοντα για την

ανάπτυξη των μεταφορών στην Περιφέρεια, καθώς είναι ανεπαρκές.
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Οι βασικές ελλείψεις εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία:

./ ανεπαρκείςδιαπεριφερειακέςσυνδέσειςμε τ/ Δυτική Μακεδονίακαι τ/ Θεσσαλία

./ έλλειψηπαρακαμπτ/ρίωνοδών για τ/ν απορρόφησητων αστικώνκέντρων

./ μέτρια κατάσταση του επαρυακού οδικού δικτύου, όπου οι ανάγκες βελτίωσης του,

εντοπίζονταισε όλους τους νομούς τ/ς Ηπείρου

Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις δεν κάλυψαν το σύνολο των αναγκών, ενώ σήμερα πρόσθετα

τμήματα του επαρυακού δικτύου παλαιάς κατασκευής, έχουν περιέλθει σε κακή κατάσταση και

χρειάζονται ανακατασκευή ή και βελτιώσεις χάραξης. Η μέτρια κατάσταση του επαρυακού

δικτύου έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις δραστ/ριότητες της τοπικής οικονομίας με

επιβάρυνση του κόστους των παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα και του

εμπορίου.

11.1.1.1.7 Διαχείριση και διακί\-'ηση εμπορευμάτων

Το σύστ/μα διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου χαρακτηρίζεται

από τις ακόλουθες δυσλειτουργίες:

./ ανορθολογικήκατανομή της εμπορευματικήςκίνησηςστα μέσα μεταφοράς

./ χαμηλή διαλειτουργικότηταμεταξύ των διαφόρωνμέσων μεταφοράς

./ ανυπαρξίατερματικώνσταθμώνσυνδυασμένωνμεταφορών

./ χαμηλοί δείκτες πληρότ/ταςφορτηγώνκαι οχημάτων

./ γεωγραφικέςπωλήσειςεπιχειρήσεωνμεταφορώνσε ξεπερασμένεςμε τα σημερινά δεδομένα

γεωγραφικέςζώνες

./ αδυναμία του συστήματοςνα εξάγει προστιθέμενηαξία από τη διαχείριση της διερχόμενης

κίνησης

11.1.1.1.8 ΕΟηκό και επαρχιακό οδικό δίκτυο

Τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται στις χερσαίες μεταφορές στην Περιφέρεια και οι πιθανές

προοπτικές για την αντιμετώπισή τους εντοπίζονται συνοπτικά στα παρακάτω:
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./ Στις δύο βασικές συνδέσειςτης Περιφέρειαςμε την υπόλοιπηΕλΜδαόπου

αντιμετωπίζονταισυχνά προβλήματαδιακοπήςτης οδικής μετακίνησης.Τη χειμερινή

περίοδο, η Περιφέρειααντιμετωπίζειπροβλήματαμε τη σύνδεσητης με τη Μακεδονία

μέσω Κατάρας, με τη Θεσσαλίαμέσω του ημιτελούςοδικού δικτύου και επηρεάζεται

σοβαρά και από προβλήματαπου παρουσιάζονταιστη πορθμειακήσύνδεση Ρίου-Αντιρρίου

μέσω της οποίαςγίνεται το μεγαλύτερομέρος των μετακινήσεωνπρος και από την

Περιφέρεια,

./ Η υπάρχουσαοδική χάραξη της υφιστάμενηςπαραλιακήςοδού Ηγουμενίτσας- Πάργας 

Πρέβεζας, στο τμήμα που εφάπτεται στο αισθητικό δάσος της παραλίας του Μονολιθίου και

της περιοχής Νικοπόλεως που παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον κρίνεται ως

ανεπαρκής και είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της και η αναβάθμισή της στο πλαίσιο

της Αδριατικής και Ιόνιας οδού.

./ Η οδική σύνδεσηπρος βορρά της Ηγουμενίτσαςμε τη Σαγιάδα και την Αυλώναστην

Αλβανία κρίνεται ανεπαρκήςκαι πρέπεινα βελτιωθείστο πλαίσιοτης Αδριατικήςκαι

Ιόνιας οδού.

./ Η αναβάθμισητης σύνδεσηςΚόνιτσας - Καστοριάς "(\α τη δημιουργία νέας πύλης εισόδου

εξόδου με την Αλβανία, καθώς και η σύνδεση των δύο μελλοντικών πυλών από Σαγιάδα και

Κόνιτσα και της υφιστάμενης από Κακαβιά με διασυνοριακή οδό πρέπει εξίσου να

προβλεφθούν "(\α το άμεσο μέλλον.

,;' Η οδική σύνδεση προς νότο μετά τη σύνδεση του Ακτίου με τη Πρέβεζα πρέπει να

επεκταθεί και προς το λιμάνι του Αστακού .

./ Η οδική σύνδεσητης Άρτας και της Πρέβεζαςμε την Εγνατίαοδό πρέπει επίσηςνα

βελτιωθεί,όπως και η σύνδεση της Άρτας με τη ΚεντρικήΕλΜδα μέσω της βελτίωσηςτων

οδικών έργων στην περιοχή,ώστε να ενισχυθείη συνολική ανάπτυξητης περιοχής,

,;' Οι πλημμυρικές παροχές του Πουρναρίου, όπου γίνονται έργα διευθέτησης του, θα

ενισχύσουν εξίσου την ανάπτυξη της Άρτας και θα διευκολύνουν σημαντικά τις χερσαίες

μεταφορές.
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11.1.1.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο

Η δύσβατη γεωμορφολογία της Περιφέρειας έχει οδηγήσει την Ήπειρο στην απομόνωση,

δεδομένου ότι η κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων καθίσταται δύσκολη και απαιτεί

πλήθος τεχνικών έργων υψηλού πρσσπολσΥισμού. Ωστόσο, στα πλαίσια της μελέτης «Ελλάδα

201 Ο" Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής, ο ρόλος της περιφέρειας

αναβαθμίζεται με την κατασκευή σημαντικών έργων, που θα την συνδέσουν με την υπόλοιπη χώρα

αλλά και με την Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Βασικό μειονέκτημα της Ηπείρου αποτελεί η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης στην περιφέρεια

με αποτέλεσμα να συμβάλλει στον αποκλεισμό της Ηπείρου από τα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Η

ανυπαρξία σιδηροδρομικού δικτύου στην Ηγουμενίτσα, όχι μόνο απομονώνει την πόλη αλλά

υποβαθμίζει και τον ρόλο του λιμένα της, τόσο ως εμπορικό όσο κι ως επιβατικό λιμάνι.

Εξάλλου, τα κύρια προϊόντα που διακινούνται στο λιμάνι είναι, όσον αφορά στις φορτώσεις,

αδρανή υλικά, τούβλα, σίδερο, αγροτικά προϊόντα και χαρτικά, ενώ εκφορτώνονται κυρίως

τσιμέντο και ξυλεία. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των προϊόντων είναι ότι πληρούν τις

προϋποθέσεις για την μεταφορά τους με μέσα σταθερής τροχιάς. Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται η

συσκευασία τους αλλά ούτε και ειδικό τροχαίο υλικό για την μεταφορά τους. Επιπλέον δεν

ανήκουν στην κατηγορία επικίνδυνων προϊόντων και η αξία τους ανά μονάδα βάρους/όγκου είναι

σχετικά μικρή. Η μεταφορά τέτοιων προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες και λόγω του αυξημένου

βάρους τους, ευνοεί τον συνδυασμό πλοίο-σιδηρόδρομος.

Κατά συνέπεια η ανάγκη σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα της Ι-Ιγουμενίτσας κρίνεται

απαραίτητη προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως σύγχρονο λιμάνι και να ανταποκριθεί στις

απαιτήσεις των αντίστοιχων λιμένων της Αδριατικής, με τους οποίους κατά κύριο λόγο συνδέεται.

Το τελευταίο διάστημα προωθούνται οι απαραίτητες μελέτες για τη σιδηροδρομική Εγνατία, για το

κομμάτι δηλαδή του Δυτικού σιδηροδρομικού άξονα που θα συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

με τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη

μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 80 περίπου εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να

ολοκληρωθούν στο τέλος του 2009.
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11.2.1 Εισαγωγή

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας γεωγραφικά είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ελλάδος με την Ιταλία

και τις Βαλκανικές χώρες της Αδριατικής Θάλασσας (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Σλοβενία),

αποτελώντας έτσι μία σημαντική γέφυρα ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς τη Δυτική

Ευρώπη.

Με την επικείμενη ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των

έργων της Β' Φάσης ανάπτυξης, θα αναπτυχθεί σε ένα διαμετακομιστικό κόμβο μεταφορών στο

δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εγγύς Ανατολής και του Εύξεινου Πόντου. Μέγιστης

σημασίας για την εμπορευματική ανάπτυξη του λιμένα θα είναι η σύνδεση με το σιδηροδρομικό

δίκτυο της χώρας που βρίσκεται στην διαδικασία της οριστικής μελέτης.

Λόγω της ελκυστικής του θέσης αποτελεί βασική επιβατική και εμπορική πόλη της βόρειας και

δυτικής Ελλάδας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου και σύμφωνα με το Στρατηγικό

Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας εντάσσεται στα

Λιμάνια Εθνικής Σημασίας. Η μικρή απόσταση του λιμένα από αντίστοιχα λιμάνια της Ιταλίας

(μόλις 92 ναυτικά μίλια από το Οτράντο), το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για τις μετακινήσεις

αγαθών και προσώπων.

Η κύρια χρήση του λιμένα της Ηγουμενίτσας είναι επιβατική και κατά δεύτερο Λ1ηο εμπορική.

Πραγματοποιεί δρομολόγια από και προς τα ιταλικά λιμάνια του Μπρίντιζι, του Μπάρι, της

Ανκόνα και της Βενετίας, ενώ τα δρομολόγια που εξυπηρετούν την κίνηση εσωτερικού έχουν κατά

κύριο λόγο προέλευση-προορισμό τα λιμάνια της Κέρκυρας και 1ης Πάτρας. Η επιβίβαση και η

αποβίβαση επιβατών κατανέμεται σχεδόν ισόποσα και εμφανίζει περιόδους αιχμής τους θερινούς

μήνες.

Τόσο η εμπορική όσο και η επιβατική κίνηση εξυπηρετείται με πλοία συμβατικά και υψηλών

ταχυτήτων οχηματαγωγά. Συγκεκριμένα, η εμπορική κίνηση στο λιμάνι πραγματοποιείται με

φορτηγά οχήματα τα οποία επιβιβάζονται στα οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) και κατευθύνονται σε

πόλεις της Ιταλίας ή της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης. Τα φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια του

λιμένα είναι περιορισμένα και μεταφέρουν κυρίως πετρέλαιο, τσιμέντο, αμμοχάλικα, και ξυλεία.
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Ωστόσο, 'λiJγω της έλλειψης σύΎΧΡονων οδικών προσβάσεων προς και από το λιμάνι και εξαιτίας

της χωροθέτησής του σε σχέση με την πόλη της Ηγουμενίτσας, η λειτουργία του παρακωλύεται και

καθίσταται προβληματική ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Για το σκοπό αυτό txOW

προγραμματιστεί έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν τις οδικές αρτηρίες που προσεγγίζουν τον

λιμένα, αλλά και έργα επέκτασης του τα οποία υλοποιούνται έξωθεν της πόλης.

Η ανάπτυξη του Λιμένα ξεκίνησε σαν η πλησιέστερη σύνδεση της νήσου Κέρκυρας και Παξών με

την Ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτός παραμένει ο ρόλος του Παλαιού Λιμένα ως Πορθμείο μέχρι και

σήμερα. Ο Νέος Λιμένας που ολοκληρώθηκε το 2003 και εγκαινιάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του

ίδιου έτους, αποτελεί την Α' Φάση ανάπτυξης.

Για την ολοκλήρωση του λιμένα προβλέπονται δυο ακόμη φάσεις ανάπτυξης. Η Β' φάση, που

πρόσφατα ξεκίνησε, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 45 μηνών και αρ'Χ\κή συμβατική δαπάνη έργου

(χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις, ΦΠΑ) 30.480.798 ευρώ, και η Γ Φάση που βρίσκεται στην

ολοκλήρωση της οριστικής μελέτη

Στα πλαίσια του νέου στρατηγικού σχεδίου του ΟΛΗΓ μεταξύ άλλων προβλέπονται:

./ η ανάπτυξη υπηρεσιώνΑσυνόδευτωνΦορτίωνγια την προώθησηνέων Ro-Ro και Ro-Pax

συνδέσεων με λιμένες του εξωτερικού

./ η δημιουργίαΔικtύoυ Μαρίνων (ΔημιουργίατεσσάρωνΤουριστικώνΚαταφυγίων

ΣκαφώνΑναψυχήςστην ευρύτερηπεριοχή και μιας Μαρίναςστην Ηγουμενίτσα)

./ η ανάπτυξη ΤουριστικούΛιμένα (Cruise TeπninaJ) στον νέο εmβατικό σταθμό Extra

Schengen μετά την ολοκλήρωση της Β' Φάσης

./ η αξιοποίησητων νέων ΕmβατικώνΣταθμώνκαι της περιουσίαςτου ΟΛΗΓγενικότερα

./ η κατασκευήΕκθεσιακούκαι Συνεδριακούπολυχώρουστον Παλαιό λιμένα, μετά την

ολοκλήρωσητων έΡΎωντης Β' Φάσης

Ο λιμέναςτης Ηγουμενίτσαςέχει χαρακτηρισθείως η Πύλη της Ευρώπηςκαθώς αποτελείένα

μεγάλο επιβατικόσταθμό μέσω του οποίου διακινούνταιμεγάλοι αριθμοί επιβατώνκαι εμπορικών

οχημάτωνσε ετήσια βάση.

Οι εξελίξεις στην διεθνή οικονομία, η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των χωρών της Μαύρης

Θάλασσας, η δημιουργία νέων ισχυρών πόλων μέσα από τις δwατότητες της ενοποιημένης

ευρωπαϊκήςαγοράς, οι νέες ευκαιρίες και η όξυνση του διεθνούςανταγωνισμούστις μεταφορέςκαι
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το εμπόριο απαιτούν τη διεκδίκηση του λιμένα της Ηγουμενίτσας για μια ισχυρή θέση στην διεθνή

ανταγωνιστική αγορά των οργανισμών λιμένων.

Στόχος επομένως είναι, πέρα από την ασφάλεια και την ταχεία εξυπηρέτηση, η ανάδειξη του

λιμένα σε σημαντικό κόμβο του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου. Ήδη, μέσα από τη

συμμετοχή σε κοινά αναπτυξιακά προγράμματα με την Ιταλία, έχει δημιουργηθεί το αναγκαίο

πλαίσιο αναβάθμισης και αξιοποίησης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και η δημιουργία

νέων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη, ελκυστικότερη και οικονομικότερη διακίνηση

επιβατών και αγαθών.

Ο νέος λιμένας της Ηγουμενίτσας εΎ1'αινιάστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2003. Βρίσκεται στη νότια

πλευρά της χερσαίας λιμενικής ζώνης, έξω από τον αστικό ιστό της πόλης και δίπλα στο δημοτικό

διαμέρισμα Λαδοχωρίου. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 21 Ο στρεμμάτων εκ των οποίων το 130

στρέμματα αφορούν λιμενικό χώρο, ενώ τα 80 στρέμματα έχουν αποδοθεί για οδοποιΤα, χώρους

στάθμευσης α και φορτηγών, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού Κ.λ.Π. Ο νέος Λιμένας διαθέτει 5

περιοχές πρόσδεσης εΓ/ΟΓ πλοίων, γραμμών εξωτερικού, 12 θέσεις πρυμνοδέτησης με

δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης έως και 7 πλοίων και ικανούς χερσαίους χώρους.

Το λιμάνι είναι κατά κύριο 'λόγο επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση τόσο με το Εσωτερικό όσο

και με το Εξωτερικό, η διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται κυρίως μέσω φορτηγών.

Ως ένας από τους πιο σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους της Δυτικής Ελλάδας, το λιμάνι της

Ηγουμενίτσας συνδέεται με το Πρίντεζι, το Μπάρι, την Avκόνα και τη Βενετία, ενώ στο

εσωτερικό της χώρας συνδέεται με την Πάτρα, την Κέρκυρα, την Κεφαλλονιά και τους Παξούς.

Οι αποστάσεις από τα ιταλικά λιμάνια με τα οποία ο λιμένας της Ηγουμενίτσας συνδέεται είναι οι

εξής:

Πίνακας 11.3: Αποστάσεις λιμένα Ηγουμενiτσας από τους ιταλικούς λιμένεςμε τους οποiους

συνδέεται

Μπρίντεζι

Μπάρι

Avκόνα

Βενετ1α

130

190--
405

525
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Οι συνδέσεις αυτές απεικονίζονται στο Χάρτη 11.1 που ακολουθεί:

Χάρτης 11.1: Αποστάσειςλιμένα ΗγουμενΙτσα από τους ιταλικούςλιμένεςμε τους οποίους συνδέεται

Πηγή: ΟΛΗΓ Α.Ε.

ΟΙ αποστάσεις από τα ελληνικά λιμάνια με τα οποία ο λιμένας της Ηγουμενίτσας συνδέεται είναι οι

εξής:

Πίνακας 11.4: Αποστάσεις λιμένα ΗγουμενΙτσας από ΤOυςε)J.ηΙKOύς λιμένες με τους οποίους

συνδέεται

Λευκίμμη

Παξοί
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Πάτρα 123

Οι συνδέσεις αυτές απεικονίζονται στο Χάρτη 11.2 που ακολουθεί:

Χάρτης 11.2: Αποστάσεις λιμένα Ηγουμενίτσα από τους εV.ηνΙKOύς λιμένες με τους οποίους

συνδέεται

Πηγή: ΟΛΗΓ Α.Ε.

Τα πλησιέστερα αεροδρόμια από το λιμάνι της ΗΥουμενίτσας βρίσκονται στα IoowIva, στην

Κέρ""ρακαι στην Πρέβεζα(Άκτιο) .

Η πρόσβαση οδικός γίνΕται:

./ μέσω της ΕγνατίαςΟδού (Ε90).

./ μέσω Ε.Ο. Ηγουμενίτσας- Ιωαννίνων- Μετσόβου- Τρικάλων με κωδικό αριθμό Ε-

90/Ε-92 για την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας- Ιωαννίνων και με Ε-92 για το τμήμα από Iωάwινα μέχρι

τα όρια των νομών ΙωαWΊνων-Τρικάλων

./ μέσω της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας- Πρέβεζας με κωδικό αριθμό Ε55.
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]] .2.2 Η γεωπολιτικι, θέση του λιμέ\'α της Ηγουμενίτσας

Βενέτηc: Αθανάσιος

.....
ι....---._-------------

Όπως βλέπουμεκαι στο Χάρτη 11.3, ο λιμένας Ηγουμενίτσας αποτελεί ένα λιμένα γεωστρατηγικής

σημασίας και δίκαια φέρει το χαρακτηρισμό πύλη της ευρώπης.

Είναι ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ανήκει στην

κατηγόρια Α στην οποία περιλαμβάνονται οι θαλάσσιοι λιμένες διεθνούς σημασίας. Είναι ένας από

τους μεγαλύτερους λιμένες Ro - Ro διεθνών μεταφορών της χώρας αλλά και της Ανατολικής

Μεσογείου. Αποτελεί την κύρια Δυτική θαλάσσια πύλη της Βόρειας Ελλάδας αλλά και των Νοτίων

Βαλκανίωνστην Δυτική Ευρώπη και εξυπηρετεί την εμπορευματική κίνηση της Βορείου Ελλάδος

και των Νοτίων Βαλκανίων (κυρίως Βουλγαρία, Τουρκία) καθώς και των χώρων της Μέσης

Ανατολής.

Η ετήσια διακίνηση μέσω του λιμανιού κυμαίνεται στους 2 εκ. τόνους εμπορευμάτων μέσω

φορτηγών διεθνών μεταφορών. Είναι ένας σημαντικότατος συγκοινωνιακός κόμβος λόγω της

σύγκλισης των αξόνων της Eγvατίας και της Ιόνιας Οδού. Είναι η αρχή της Eγvατίας Οδού, η οποία

ουσιαστικά αρχίζει μέσα από το λιμάνι και θα αποτελέσει στο μέλλον το άρμα ανάπτυξης των

διεθνών μεταφορών στην Νότια Βαλκανική και κατ' επέιcταση στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας

και την Ασία.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απέχει ελάχιστα από τους κάθετους άξονες της Εγνατίας προς

Αλβανία - FYROM. Τέλος είναι δυνατή η εκμετάλλευση των Θαλάσσιων αρτηριών και κυρίως του

σημαντικότατου διάδρομου της Αδριατικής.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κόστους μεταφοράς, της ταχύτητας, και της ασφάλειας του

διαδρόμου της Αδριατικής έναντι των οδικών αξόνων μέσω Βουλγαρίας - Ρουμανίας προς το

βορρά ή μέσω Βουλγαρίας - ΠΓΔΜ - Αλβανίας (Παραεγνατία), έχουν καταστήσει τον θαλάσσιο

διάδρομο της Αδριατικής ως τον σημαντικότερο άξονα μεταφορών των νοτίων Βαλκανίων με την

Ευρώπη.
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Χάρτης 11.3: ΗΗγουμενίτσα στο σταυροδρόμι των δυο διεθνών αξόνων

Πηγή: GoogleEarth, ιδία επεξεργασία

Οι γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην κόσμο και ΚUρίως στην

Ευρασία, το άνοιγμα των νέων αγορών της Ανατολικής Ευρώπης, της Κίνας καθώς και της Ινδίας,

δημωυργούν νέα δεδομένα στην οικονομία της Ευρώπης επηρεάζοντας, όπως είναι φυσικό,

ουσιαστικά την οικονομία της Ελλάδας.

Είναι γεγονός πλέον ότι το οικονομικό κέντρο της Ευρώπης μετακινείται νοτιοανατολικά

μετακινώντας ταυτόχρονα και την υφιστάμενη αλυσίδα μεταφορών της Ευρώπης. Τον

σημαντικότερο ρόλο στην μεταφορική αλυσίδα παίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές και σύμφωνα με

τα τελευταία στοιχεία της ECSA (European Community Shipowners' Associations), το 80% του

παγκόσμιου εμπορίου ανάμεσα σε όλες τις ηπείρους και τις περιοχέςγίνεται μέσω των θαλασσίων

δρόμων.

Όσον αφορά την Ευρώπη, το 90% του όγκου του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης γίνεται δια θαλάσσης, ενώ το 42% του ενδο-κοινοτικού εμπορίου μεταφέρεται δια μέσου

της λεγόμενηςναυτιλίας μικρών αποστάσεων (short sea shipping). Την επόμενη δεκαετία

προβλέπεται να τριπλασιαστεί το μέγεθος των θαλασσίων μεταφορών παγκοσμίως και σε

συνδυασμό με την διεύρυνση της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και την συμμετοχή μελλοντικών
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υπερδυνάμεων, όπως η Κίνα, στη διεθνή σκηνή, δημιουργούνταινέα δεδομένα στις θαλάσσιες

μεταφορές

. Ένας από τους σημαντικότερους για τις Ευρωπαϊκές μεταφορές θαλάσσιος διάδρομος είναι αυτός

της Αδριατικής. Τα συγκριτικά πλεoνειcτήματα του κόστους μεταφοράς, της ταχύτητας, και της

ασφάλειας του διαδρόμου της Αδριατικής έναντι των οδικών αξόνων μέσω Βουλγαρίας 

Ρουμανίας προς το βορρά ή μέσω Βουλγαρίας - ΠΓΔΜ - Αλβανίας (Παραεγνατία), έχουν

καταστήσει τον θαλάσσιο διάδρομο της Αδριατικής ως τον σημαντικότερο άξονα μεταφορών των

νοτίων Βαλκανίων με την Ευρώπη. Προσθέτοντας στα παραπάνω την είσοδο της Βουλγαρίας

Ρουμανίας στην ΕΕ το 2007 και την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία αναμένουμε αύξηση των

μεταφορών διαμέσου της Εγνατίας Οδού.

Η Ηγουμενίτσα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο στις μεταφορικές αλυσίδες

που δημιουργούνται εκμεταλλευόμενη την στρατηγική της θέση. Η Ηγουμενίτσα βρίσκεται στο

σταυροδρόμι του θαλάσσιου διαδρόμου της Αδριατικής με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο της

Εγνατίας και σε ελάχιστη απόσταση από την σχεδιαζόμενη Ιόνια Οδό.

Για τη δημιουργία μιας νέας μεταφορικής αλυσίδας απαιτείται η διασφάλιση ιδανικών

μεταφορικών συνθηκών συνδυάζοντας την ασφάλεια, την ταχύτητα και το μειωμένο μεταφορικό

κόστος. Ο θαλάσσιος διάδρομος της Αδριατικής σε συνδυασμό με τον αυτοκινητόδρομο της

Εγνατίας ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καθώς γίνεται χρήση ενός νέου κλειστού

ασφαλούς δρόμου υψηλών ταχυτήτων που συνεχίζεται μέσω σύγχρονων μεγάλων πλοίων Ro-Ro,

τα οποία προσφέρουν ασφάλεια και ταχύτητα και επομένως μειωμένο κόστος.

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια έντονη προσπάθεια για το άνοιγμα μιάς νέας αλυσίδας

μεταφορών από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη διά μέσου του λιμένα Ηγουμενίτσας, της

Εγνατίας Οδού, των λιμανιών της Βάρνας και του MπoυΡΓΙCΆς (στην Βουλγαρία), προς τους

λιμένες της Μαύρης Θάλασσας δηλαδή το Πότι της Γεωργίας και το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Για

την ενδυνάμωση της αλυσίδας αυτής έχουνε δρομολογηθεί πρωτοβουλίες για σύναψη συμφωνιών

με άΛλι:J. λιμάνια και έχουνε υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με τα ιταλικά λιμάνια του Τάραντο

και Πρίντιζι καθώς και με το λιμάνι της Βάρνας στην Βουλγαρία. Οι προσπάθειες στον

συγκεκριμένο τομέα συνεχίζονται με ανάλογες συμφωνίες και με άλλα λιμάνια της Μεσογείου και

της Μαύρης Θάλασσας.

Η προαναφερθείσα διατροπική αλυσίδα μεταφορών δεν είναι η μοναδική που αναπruσσεται στην

περιοχή των Βαλκανίων. Είναι γεγονός ότι η βαριά βιομηχανία της Ευρώπης μεταφέρεται στην

Τουρκία αυξάνοντας τις μεταφορικές της ανάγκες. Το γεγονός αυτό, συνεπικουρούμενο από τις
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μεταφορικές ανάγκες των χωρών της Μέσης Ανατολής δημιουργούν δύο νέες διατροπικές

αλυσίδες μεταφορών.

Η πρώτη ξεκινά από την Μέση Ανατολή και μέσω των λιμανιών της Συρίας και του Ισραήλ

διέρχεται από την Ανατολική Μεσόγειο και το λιμάνι του Βόλου και μέσω της Ηγουμενίτσας και

του διαδρόμου της Αδριατικής καταλήγει στην Κεντρική Ευρώπη.

Η δεύτερη αλυσίδα μεταφορών εξυπηρετεί, όπως προαναφέρθηκε,τις μεταφορικές ανάγκες τις

Τουρκίας και των χωρών της Κασπίας, καταλήγοντας από τους παράλληλους κλάδους: α) της

Κωνσταντινούποληςκαι της Εγνατίας και β) της Μικράς Ασίας και των λιμανιών της Σμύρνης και

της Θεσσαλονίκηςστην Ηγουμενίτσα και την Αδριατική. Η σχεδιαζόμενη θαλάσσια σύνδεση

μεταξύ Σμύρνης και Θεσσαλονίκης αποδεικνύειτο έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για την

ενδυνάμωση του διαδρόμου αυτού.

J1.2.3 Το επιβατικό λιμάνι

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης

επιβατών και οχημάτων. Το λιμάνι συνδέεται ακτοπλοϊκά τόσο με το εσωτερικό (Κέρκυρα - Παξοί

- Πάτρα) όσο και με το εξωτερικό (Ιταλία). Οι γραμμές εσωτερικού εκτελούνται από το Παλαιό

Λιμάνι ενώ οι γραμμές εξωτερικού από το Νέο Λιμάνι.

Οι γραμμές εσωτερικού που εκτελούνται από και προς Ηγουμενίτσα είναι: Ηγουμενίτσα 

Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη, Ηγουμενίτσα - Παξοί και Ηγουμενίτσα - Πάτρα.

Οι γραμμές εξωτερικού που εκτελούνται από και προς Ηγουμενίτσα είναι: Ηγουμενίτσα - Ανκόνα,

Ηγουμενίτσα - Βενετία, Ηγουμενίτσα - Μπάρι και Ηγουμενίτσα - Πρίντεζι.

Στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης του επιβατικού λιμένα εντάσσεται η ανάπτυξη

της επιβατικής κίνησης και ανάδειξη του λιμένα ως αφετήριο λιμάνι. Βασικός σκοπός είναι, αφενός

η περαιτέρω ενίσχυση της επιβατικής κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού, εκμεταλλευόμενοι τις

θετικές προοπτικές του τουρισμού για τα επόμενα χρόνια και τη δυναμική που δημιουρΎήθηκε το

2005, με την αντιστροφή της αρνητικής τάσης που επικρατούσε τα προηγούμενα έτη, και αφετέρου

η σημαντική αύξηση του αριθμού πλοίων που θα χρησιμοποιούν το λιμένα ως αφετήριο λιμάνι.

Κρίσιμος παράγοντας για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η ολοκλήρωση των έργων

επέκτασης των υποδομών του λιμένα (Β' Φάση) και η γενικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών του

λιμένα. Παράλληλα. σημαντική ώθηση στην επιβατική κίνηση του λιμένα αναμένεται να δώσουν
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και οι δράσεις ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων του λιμένα (δημιουργία Cruise

Tenηinal).

]] .2.4 Το εμπορικό λιμά,'ι

]],2.4.] Το εμπορικό λιμάνι της Ηγουμενίτσας-Στόχοι και Προοπτικές

Η διακίνησηεμπορευμάτων,λόγω της έλλειψης εξειδικευμένωνυποδομών,αυτή τη στιγμή

περιορίζεταιστην κίνηση φορτηγώνκαι νταλικών(Ro-Ro). Η κίνηση φορτηγών από το λιμάνι της

HγoυΜΕVίτσας παρουσιάζει την περίοδο 2003-2005 σχετική σταθερότητα, με συνολική ετήσια

κίνηση φορτηγών περίπου 76.000 (εξωτερικού) και 48.000 (εσωτερικού).

Στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων και των στρατηγικών κατευθύνσεωντου ΟΛΗΓ εντάσσεται

η ανάπτυξη Εμπορικού Λιμένα. Ο απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη εμπορευματικής κίνησης και

ανάδειξη του λιμένα ως Δυτικής Πύλης των Βαλκανίωνγια μεταφορά εμπορευμάτωνκαι κατά

συνέπεια η σημαντική αύξηση των εσόδων του λιμένα από την αύξηση της εμπορικής κίνησης και

η βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαμετακομιστικώναναγκών των περιοχών της Δυτικής και Βόρειας

Ελλάδας και γενικότερα των χωρών της νότιας Βαλκανικής.

Κύρια ανταγωνιστικάπλεονεκτήματα θα αποτελέσουνη σημαντική μείωση του χρόνου και

κόστους μεταφοράς εμπορευμάτωναπό τη Βόρεια - Δυτική Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες στη

Δυτική Ευρώπη, μέσω της Εγνατίας Οδού, αλλά και οι σαφώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες που θα

προσφέρει ο Ο.Λ.Ι-ΙΓ., μέσω του Εμπορευματικού Κέντρου και των νέων υποδομών της Β' Φάσης

επέκτασης του λιμένα.

Οι επιμέρους δράσεις που εντάσσονται στο ανωτέρω πλαίσιο είναι:

./ η ανάπτυξη ΕμπορευματικούΚέντρου

./ η προσαρμογήΒ' Φάσης Επέκτασηςτων γποδομώντου Λιμένα

./ η ανάπτυξη ΣτρατηγικώνΣυνεργασιών- Ανάπτυξη Εμπορευματικών Μεταφορών

./ η ανάπτυξη ΣυμπληρωματικώνΥποδομώνκαι ΥπηρεσιώνΥποστήριξηςκαι εξυπηρέτησης

Εμπορευματικής Κίνησης (όπως Ανάπτυξη Πρατηρίου Καυσίμων και Ανάπτυξη

ΕγκαταστάσεωνΑποθήκευσηςΚαυσίμων- Πετρέλευση Πλοίων)
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J J.2.4.2 Κατασκευή και λειτουργία εμπορευματικού κί:\'τρου

Από την γεωπολιτική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω διαπιστώνεται το έντονο

επιχειρηματικό ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρξει για την δημιουργία εμπορευματικού κέντρου

στην περιοχή της Θεσπρωτίας και γίνεται αναφορά στον γενικό σχεδιασμό που προτείνεται να

ακολουθήσει ο ΟΛΗΓ.

ΣιryKεKριμένα, προτείνεται η δημιουργία διπολικού ή τριπολικού εμπορευματικού κέντρου

εκμεταλλευόμενου την θέση του λιμανιού και τους δύο πρώτους κόμβους της Εγνατίας. Στο

εμπορευματικό κέντρο, για να είναι ανταγωνιστικό και βιώσιμο, πρέπει να δημΙOυΡΎ1lθOύν μεγάλες

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με εξελιγμένα συστήματα μεταφοράς & αποθήκευσης.

Η διοίκηση και διαχείριση του πρέπει να έχει ως γνώμονα τις σύγχρονες μεθόδους l0gistics και να

δοθεί μεγάλη σημασία στην συνεργασία του εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας με τα υπόλοιπα

εμπορευματικά κέντρα που σχεδιάζονται κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, κυρίως της

Θεσσαλονίκης καθώς και με το ήδη υπάρχον στον Προμαχώνα Σερρών.

Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε μια συνεργασία και με την εταιρεία Εμπορευματικά Κέντρα ΑΕ

(πρώην Θριάσιο). Ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία της Θεσσαλονίκης με το Θριάσιο και μια

προέκταση προς την Ηγουμενίτσα θα μπορούσε να μελετηθεί σε συνδυασμό με την Εγνατία Οδό

και μια μελλοντική σιδηροδρομική σύνδεση.

Την δυναμική του εμπορευματικού κέντρου θα ενισχύσει η συνεργασία του και με αντίστοιχα

κέντρα της Ιταλίας και της Κεντρικής Ευρώπης κυρίως στον τομέα της προώθησης των ευπαθών

προϊόντων. Η ανάπτυξη ενός εμπορευματικού κέντρου που προωθεί τα ευπαθή προϊόντα, έχει

σημαντικές προοπτικές καθώς θα είναι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα σε

μικρή απόσταση από πς μεγάλες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Για την δημιουργία και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στην Θεσπρωτία πρωτεύοντα

ρόλο παίζει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας που αποτελεί κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και έναν

από τους σημαντικότερουςλιμένες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης καθώς ανήκει στην κατηγόρια Α στην

οποία περιλαμβάνονται οι θαλάσσιοι λιμένες διεθνούς σημασίας.

Το πρώτο βήμα για την δημιουργία του Hub στην Θεσπρωτία είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών

διακίνησης των ασυνόδευτων φορτίων η κίνηση των οποίων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις καθώς

προτιμώνται από τις εταιρίες μεταφορών λό-γω του χαμηλότερου κόστους (φθηνότερα εισιτήρια
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1((1θώς δεν απαιτείται οδηγός). Η άμεση συνέπεια Τα/ν ασυνόδευτων φορτίων είναι η δημιουργία

εμπορευματικού κέντρου. Ο Οργανισμός Λιμένος διερεύνησε το ενδιαφέρον εταιριών για την

διαΙCΊνηση των ασυνόδευτων και τα αποτελέσματα υπήρξαν αρκετά ενθαρρυντικά. Ήδη έδει

ανατεθεί σε ειδιιcευμένη εταιρία ημελέτη βιωσιμότητας και χωροθέτησης του εμπορευματικού

κέντρου στην ευρύτερη περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Η συμβολή του Εμπορευματικού Κέντρου στο διαμετακομιστικό εμπόριο 1((1Ι γενικότερα στις

εμπορευματικές ροές της φυσικής ενδοχώρος της Ηγουμενίτσας (Νομός Θεσπρωτίας, υπόλοιποι

νομοί της Ηπείρου και Kέριcuρα) καθώς και της οικονομικής ενδοχώρας (Δυτική Mακεδoνiα,

Βουλγαρία, FYROM, Αλβανία) θα είναι καίρια, αλλάζονταςριζικά τον τρόπο μεταφορώνκαι

διακίνησης.

Επίσης θα επηρεάσειουσιαστικάκαι την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτωντου Λιμένα

της Ηγουμενίτσαςδιαμορφώνονταςμερικώςτις εξελίξεις. Θα βοηθηθείσημαντικάη οικονομική

ανάπτυξητης Ηπείρου,της ΔυτικήςMακεδoνiαςκαθώς και της Θεσσαλίας(μιας και υπάρχειη

προοπτικήσχεδιασμούτης οδικής και σιδηροδρομικήςένωσης του λιμανιούτης Ηγουμενίτσαςμε

το αντίστοιχοτου Βόλου). Εmπλέον βασική παράμετροςείναι η δημιουργίαδικτύου με αντίστοιχα

ΕμπορευματικάΚέντρα τόσο των Βαλκανίωνόσο και της Ιταλίας για βελτιστοποίησητων

μεταφορών.

Η βιωσιμότητακαι η ανάπτυξητου ΕμπορευματικούΚέντρου εξαρτάταισε σημαντικόβαθμό από

την Εγνατία Οδό. Είναι επιτακτικήη ανάγκη συνεργιώνμε άλλα Εμπορευματικάκέντρα κατά

μήκος της, καθώς το λιμάνι της Ηγουμενίτσαςκαι ο αυτοκινητόδρόμοςτης Εγνατίαςλειτουργούν

συμπληρωματικάκαι ενισχοτικάπρος την ανάπτυξή τους. Η άμεση αποπεράτωσητου

αυτοκινητόδρομουείναι ουσιαστικήπροϋπόθεσηγια την ανάπτυξη των μεταφορικώναλυσίδων

που διέρχονταιαπό τον λιμένα.

Ο ΟΛΗΓσυμμετέχεισε Ευρωπαϊκάπρογράμματαμαζί με άλλους Ελληνικούςκαι Ιταλικούς

λιμένες καθώςκαι με ανώτατα εΙCΠΑιδευτικάιδρύματα της Ελλάδας, της Ιταλίας, το Κέντρο

Τεχνολογικής και ΟικονομικήςΑνάπτυξηςτης Κωνσταντινούποληςκαθώς και φορείςτου

ΥπουργείουΜεταφορώντης Τουρκίας. Το αντικείμενοτων προγραμμάτωνείναι οι μελέτεςτων

μελλοντικώνεμπορευματικώνροών που θα διέρχονταιαπό την περιοχή και η διερεύνησητων

βέλτιστωνδυνατοτήτωνεξυπηρέτησηςαυτών με την ανάπτυξη εμπορευματικώνκέντρωνκαι τη

χρήση σύrxρoνωνμεθόδων logjstjcS.
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Πρέπει ακόμα να δωθεί έμφαση στις ευκαιρίες που δίνονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τον

<<νόμο των ΣΔIΤ~) για συμπράξεις σε μεγάλα έργα όπως είναι η δημιουργία εμπορευματικών

κέντρων και κόμβων logistics σε ό'λ.Ω το μήκος των μεταφορικών αλυσίδων. Η Ηγουμενίτσα καθώς

βρίσκεται στην είσοδο της Εγνατίας Οδού και το σημείο όπου σιryκλίνoυν η θαλάσσια λεωφόρος

της Αδριατικής με την οδική λεωφόρο της Εγνατίας δίνει την ιδανική ευκαιρία στους ιδιώτες για

οικονομικά προσοδοφόρες συμπράξεις με τον δημόσιο τομέα.

Η ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου αποτελεί σύνθετο έργο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

υλοποίησης, που δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εμπορευματικής κίνησης του

λιμένα την περίοδο 2006-2008. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αναμένεται σημαντική αύξηση της

εμπορευματικής κίνησης του λιμένα, μέχρι να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν πλήρως οι

εξειδικευμένεςυποδομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης της εμπορευματικής κίνησης.

11.2.5 Κυκλοφοριακή σύνδεση του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας

Προκειμένου να επιτευχθεί η ταχύτερη πρόσβαση στο νέο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

κατασκευάστηκαν οδικά τμήματα τα οποία συνδέουν το λιμάνι με τις κεντρικές αρτηρίες που

διέρχονται από την περιοχή. Τα έργα αυτά πρόκειται να παραδοθούν στην κυκλοφορία ταυτόχρονα

με την περάτωση των έργων του νέου λιμένα ενώ μέχρι σήμερα έχουν απορροφήσει το 40% του

προυπολογισμούτους, ο οποίος ανέρχεται στα 5 δις.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια ανάπτυξης της κυκλοφοριακής σύνδεσης του λιμένα txOW

προγραμματιστεί και κατασκευάζονται τα εξής έργα:

./ σύνδεση της Εγνατίας οδού με την νότια πύλη του Νέου Λιμένα. Το τμήμα αυτό θα έχει

μήκος 1200μ, θα είναι αυτοκινητόδρομος με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και θα

διασταυρώνεται με ανισόπεδους κόμβους με την εθνική οδό Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα και τον

περιφερειακό της Ηγουμενίτσας

./ σύνδεση Εγνατίας οδού με την επαρχιακή Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου.Η σύνδεση θα

πραγματοποιείταιμέσω οδικού τμήματος μήκους Ι χλμ, το οποίο θα έχει δύο λωρίδες ανά

κατεύθυνσηκαι νησίδα πλάτους 5μ.

Επιπλέον στο στάδιο των προκαταρκτικών μελετών βρίσκονται τα οδικά τμήματα που θα

παρακάμπτουν την πόλη της Ηγουμενίτσας. Πρόκειται για τα τμήματα της περιφερειακής οδού

Ηγουμενίτσαςτα οποία συνδέουν:
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./ την περιοχή Φιλιατών-Σαγιάδας-Μεθοριακούκαι σταθμό Μαυροματίου

./ την Εθνική οδό Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσαςμε την Εγνατία

./ το νέο λιμάνι Ηγουμενίτσαςμε την Εθνική οδό Πρέβεζας-

~ 11.2.6 Θαλάmοι διάδρομοι ,::- .....ι.

Οι θαλάσσιες λεωφόροι αποσκοπούν στη δημιουργία ενός περιορισμένου αριθμού νέων, τακτικών,

συχνών, διεθνών θαλάσσιων συνδέσεων, που θα επιτρέψουν την άρση της απομόνωσης 'λόγω

φυσικών εμποδίων, την αντιμετώπιση της συμφόρησης του χερσαίου Δικτύου, καθώς επίσης και

την καλύτερη σύνδεση νησιωτικών ή περιφερειακών Κρατών- Μελών.

Περιλαμβάνουν ένα σύνολο υποδομών και διαδικασιών, όπως λιμενικές εγκαταστάσεις, εκβάθυνση

λιμένων, συστήματα οργανωτικής υποστήριξης συνδυασμένων μεταφορών, διοικητικές και

τελωνειακές διαδικασίες, διαδικασίες αναβάθμισης της ασφάλειας και προστασίας των

εγκαταστάσεων, υποδομές για την διασφάλιση της προσβασιμότητας των λιμενικών

εγκαταστάσεων, τόσο από ξηράς όσο και δια θαλάσσης.

Μετά από τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος

στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών μεταφορών και στο πλαίσιο του ετήσιου

προγραμματισμού μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), η Ευρωπαϊκή Εmτροπή έχει χορηγήσει μια σύμβαση

(2005-GR-90701-S) σύμφωνα με την Απόφαση C(2006)6456 της Εmτροπής, για το πρόγραμμα

«Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θαλάσσιων Διαδρόμων στην περιοχή τ/ς Ανατολικής Mεσoγείoυ>~

στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών της Ιταλικής Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Μεταφορών της Δημοκρατίας της

Σλοβενίας, στη Λιμενική Αρχή της Κύπρου, και στην Αρχή Θαλάσσιων Μεταφορών Μάλτας.

Ο προσδιορισμός των Θαλάσσιων Διαδρόμων για τη νοτιοανατολική Μεσόγειο θα υλοποιηθεί με

τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχουν τεθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΔΜ).

Συνεπώς, την διεξαγωγή του έργου θα αναλάβει κοινοπραξία εταιριών η οποία θα έχει την

κατάλληλη εμπειρία, γνώση και υποστήριξη κάθε κράτους που συμμετέχει στο έργο αντίστοιχα. Το

έργο θα ανατεθεί με μια ενιαία σύμβαση στην κοινοπραξία.
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11.2.9 Στατιστικά και οικονομικά στοιχεία του Νέου Λιμένα Bγoυμcνίτσας - Τάσεις και

προοπτικές..,--------------------
Στους παρακάτωπίνακες βλέπουμετο πλήθος οχημάτων(φορτηγώνκαι α) που απέπλευσανκαι

κατέπλευσανστο λιμάνι της Ηγουμενίτσαςτόσο στη γραμμή εσωτερικούόσο και στη γραμμή

εξωτερικούτις χρονιές 1996 - 2007.

Όσον αφορά την κίονηση της γραμμής εσωτερικού, παρατηρούμε ότι το 1996 περισσότερα

φΟΡ1ηγά απέπλευσαν από το λιμένα και λιγότερα κατέπλευσαν προς αυτόν. κάτι το οποίο

αντιστρέφεται από το 2003 και μετά και μάλιστα με μεγάλο ρυθμό. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται

και για τους εmβάτες της γραμμής εσωτερικού ενώ κάτι ανάλογοδεν παρατηρείται και για τα ΙΧ

όπου τόσο οι απόπλοι όσο και οι κατάπλοι αυξάνονται στο διάστημα αυτό, εμφανίζοντας ωστόσο

αντίστοιχο συνολικό αριθμό.

Ο αριθμός των φορτηγών και των οχημάτων που απέπλευσαν και κατέπλευσαν από και προς το

λιμένα το διάστημα 1996 - 2007 α"ξάνεται κάθε χρόνο με ελάχιστες εξαιρέσεις (για το"ς

κατάπλο"ς εμφανίζεται μείωση τις χρονιές 1997, 1998 και 2007 για τα φορτηγά και τις χρονιές

1997 και 2007 για τα α, ενώ για τις απόπλο"ς εμφανίζεται μείωση τις χρονιές 1997, 2003 και 2006

για τα φορτηγά και τη χρονιά 1997 για τα α).

Τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε αΠΟα/πώνονται στους Πίνακες 84 και 85 του Παραρτήματος και

στα διαγράμματα που ακολουθούν:
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ΔιάΎραμμα 11.1: Α. Κατάπλοι Εσωτερικού

900.000

800.000

700.000 ~ -
600.000 r- - - - - -

500.000 f- f- f- f- f- - - - - - 8 Φορτηγά

400.000 ->- f- f- f- f- f- f- - - - - - οl.Χ

300.000 ",- f-- f-- f-- f-- f-- r- - - - - - Ο Επιβάτες

200.000 Α- f-- f-- f-- r- Γ- r- - - - - -

100.000 "1 rJ Ι- Ι- Ι- Ι-

Ο
l~ l~ ιι ln lr. ~ ~ Ι D J

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Β. Απόπλοι Εσωτερικού

,
, 900.000

800.000

f-- f--700.000-

600.000- - - Γ- - f- f-

v- - Γ- - - Γ- - - f- - f- f-500.000 8 Φορτηγά

Ι.- - Γ- - - Γ- - - f- - f- f- Ι:]Ι.Χ
400.000

Ι:] Επιβότες

300.000 v- f-- - - f-- - - f-- - Γ- Γ-

200.000 i-'- - f-- - - f-- - - Γ- - Γ- Ι-

100.000 Ι- Ι- Ι-

Οι.ι J Ι J eI IJ ,ι n I1 J ι lJ
1θ96 1997 1998 1θ99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

,

« Στρατηγlκό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» qf.).. 324



BF:ν: c ΑθανάσιΟ{'

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 10: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

Q,ι'εnνίa.c και κοινωνικού δΙQ,Υωπισuού στο Νσuό Θεσππωτι"'·αc,,»"- _

ΠηΥή: ΟΛΗΓ Α.Ε., ιδια εnεξεpyασια

Όσον αφορά την xiνηση της γραμμής εξωτερικού την περίοδο 2000 - 2007 η εικόνα που βλέπουμε

δεν είναι ενθαρρυντική. Η μεταβολή του συνολικού αριθμού των φορτηΥών που απέπλευσαν

αυξάνεται 1C(1τα 36,2%, αλλά η αντίστοιχη μεταβολή των α μειώνεται 1C(1τα 15,3%. ΑνάλσΥα την

ίδια περίοδο ο αριθμός των φορτηγών που κατέπλευσαν αυξάνεται κατα 41,3% ενώ των ιχ και των

επιβατών μειώνεταικατα 2 Ι ,5% και κατα 20,5% αντίστοιχα.

Διάγραμμα 11.2. Α. Κατάπλοι Εξωτερικού
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Πηγή: ΟΛΗΓΑ.Ε., ιδία επεξεργασία

Την διετία 2006 - 2007 έχουμε άυξηση τους μήνες Ιαwουάριο, Απρίλιο και Νοέμβριο του

συνολικού αριθμού των πλοίων που εκτελούνε δρομολόγια στη γραμμή εσωτερικού και μείωση

τους υπόλοιπους μήνες (εκτός από τον Αύγουστο όπου δεν παρατηρείται μεταβολή).

Την ίδια περίοδο ο συνολικός αριθμός των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια εξωτερικού αυξήθηκε

όλους τους μήνες πλην των Ιούνιο, Ιούλιο και Άυγουστο (καθώς και τον Σεπτέμβριο όπου δεν

παρατηρείται μεταβολή).
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Διάγραμμα]] .3. Α. Συνολtκός αριθμός πλοίων που εκτελούνε δρομολόγια στη γραμμή εσωτερικού

Ι,.
Ι

30

Ι"'""25 + ,.
~+~

λ~-···~~'., .~ " .n

20 ---ο' Ι~ Ι---2αo~1
_ 2007

'5

,Ο

3 -
Ο , , 1

'ΑΝ ΨΕ. ΜΑ? Anp ΜΑ! IΟΥΝ IΟΥΛ Avr 'En ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Β. Συνολικόςαριθμόςπλοίων που εκτελούνεδρομολόγιαστη γραμμή εξωτερικού

35

30 t--
/."1 •

.n
25 ,

~ .~ l' "
-~ -

.
,,",' .;,

Ι
/'

~ '.
_.

20 I........·2C06

Ι
• 2007

15

10
Ι
ι

Ι 5

Ο

'ΑΝ ΨΕ. ΜΑΡ Anp ΜΑί IΟΥΝ IOYA Avr 'En ΟΚ1 ΝΟΕ ΔΕΚ

Πηγή: ΟΛΗΓΑ.Ε.

,'"
11.2.10 ΑδΙJVαμίι:ς Λιμένα Ηγουμενίτσας

,·_.~.;J__ .=_'Lwc_ .="'._"...__...~~ - --,

Η χρήση του λιμένα της Ηγουμενίτσας από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τους διαμεταφορείς αλλά και

τους επιβάτες, φαίνεται να κατέχει αριθμό προβλημάτων που καθιστούν την λειτουργία του

λιγότερο αποδοτική. Προκειμένου για την απρόσκοπτη χρήση του λιμένα, γίνεται συγκέντρωση

των σημαντικότερων προβλημάτων όπως αυτά εντοπίστηκαν από τους χρήστες του.

Βασικό πρόβλημα για την λειτουργία του λιμένα αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται μέσο του

θαλάσσιου μετώπου της πόλης της Ηγουμενίτσας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία

κυκλΑ>φΟΡlακής συμφόρησης κατά την έξοδο των οχημάτων από το λιμάνι. Το πρόβλημα γ(νετα,
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ακόμη εντονότερο για τα φορτηγά οχήματα δεδομένης της στενότητας της οδού η οποία γειτνιάζει

στο λιμάνι και στην οποία κινούνται τα φορτηγά προκειμένου να εισέλθουν ή εξέλθουν από αυτό.

Η κατάσταση EmtEiVEtat τους θερινούς μήνες όπου η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα.

Στα ανωτέρω προστίθεται η έλλειψη οδικών συνδέσεων του λιμένα με βασικές πόλεις της χώρας.

Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να υφίσταται και στο λιμάνι της Πάτρας, ωστόσο στην Ηγουμενίτσα

είναι ακόμα εντονότερο. Η δυσπρόσιτη γεωμορφολογία της Ηπείρου την έχει αποκλείσει από την

υπόλοιπη χώρα με αποτέλεσμα να στερείται οδικών συνδέσεων. Σα συνέπεια μέρος των

εμπορευματικών μεταφορών της βορείου Ελλάδας εκτρέπεται στο λιμάνι της Πάτρας όπου η

κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Ωστόσο, στα πλαίσια αναβάθμισης της περιφέρειας και

γενικότερα των μεταφορών στην χώρα, βρίσκονται σημαντικά έργα σε εξέλιξη για την επέκταση

του οδικού δικτύου και την σύνδεση όλων των μεΥάλων αστικών κέντρων. Κατ'επέκταση, το

λιμάνι της Hγoυμενiτσας θα συνδεθεί με βασικές πόλεις της βόρειας και νότιας Ελλάδας οπότε

αναμένεται στα επόμενη έτη εξάλειψη του προβλήματος.

Η έλλειψη σιδηροδρομικής σiινδεσης της Ηγουμενίτσας με ης υπόλοιπες πόλ1:ις της χώρας

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την μεταφορά εμπορευμάτων στο λιμάνι. Στα ιταλικά λιμάνια

η ύπαρξη σιδηροδρομικού δικτύου θεωρείται απαραίτητη. και σημαντικό μέρος των εμπορευμάτων

διακινείται μέσω του σιδηρόδρομου. Η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και στο

λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το οποία συνδέονται θαλάσσια τα ιταλικά. Κατ'αυτόν τον τρόπο η

μεταφορά προιόντων θα γινόταν ταχύτερα, οικονομικότερα και με μικρότερο αριθμό προσωmκού.

Εmπλέον σημαντικό πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία του λιμένα της Hγoυμενiτσας αποτελεί η

έλλειψη χώρων στάθμευσης. Η ανυπαρξία χερσαίας έκτασης για την αναμονή των εmβατικών και

φορτηγών οχημάτων δημιουργεί σύ'ΥΧlJση στο λιμάνι και αποτελεί εμπόδιο για την σωστή και

οργανωμένη λειτουργία του. Η κατάσταση εντείνεται ακόμη περισσότερο τους θερινούς μήνες

όπου ο χρόνος αναμονής στο λιμάνι κατά την εmβίβαση/αποβίβαση μεγαλώνει σημαντικά λόγω της

αυξημένης επιβατικής κiνησης. Ειδικά τα φορτηγά οχήματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα σε

περιόδους αιχμής, αφού οι ακτοπλοϊκές εταφείες δίνουν προτεραιότητα στα επιβατικά οχήματα.

Σαν αποτέλεσμα τα φορτηγά χρειάζεται να αναμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλές

φορές τελικά να μην εmβιβάζονται λόγω πλήρωσης του πλοίου.

Στην αναμονή των οχημάτων στο λιμάνι συμβάλλουν κι οι καθυστέρησεις των πλοίων προκειμένου

να αγκυροβολήσουν. Το λιμάνι της Hγoυμενiτσας διαθέτει μόλις έναν δίαυλο εισόδου-εξόδου με

αποτέλεσμα σε περιόδους αιχμής, όπου η ακτοπλοϊκή κiνηση είναι αυξημένη, τα πλοία να πρέπει
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να αναμένουν εκτός του όρμου προκειμένου να απελευθερωθεί ο δίαυλος ώστε να εισέλθουν στο

λιμάνι.

Έντονο πρόβλημα αποτελούν και οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι παρεισδύουν στα φορτηγά

οχήματα με αποτέλεσμα πολλές φορές να καταστρέφουν ευπαθή φορτία ενώ ταυτόχρονα

διατρέχεται μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος, Η έλλειψη επαρκών ε'λi.γχων και η μειωμένη ασφάλεια

συμβάλλει στη μείωση των ασυνόδευτων φορτίων που εξυπηρετεί το λιμάνι, Το πρόβλημα των

μεταναστών θεωρείται από τα mo σημανπκά για nς μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες πολλές φορές

ανπμετωπίζουν κατηγορίες λαθρεμπορίας και κατά συνέπεια επιθυμούν την άμεση αvnμετώmση

του,

Τα πλοία που έχουν αφετηρία ή τελικό προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και κινούνται στον

διάδρομο της Αδριατικής είναι ως επί το πλείστον παλαιότερα από αυτά της Πάτρας, Η παλαιότητα

των πλοίων του λιμένα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου θαλάσσιας διαδρομής, την

μείωση της προσφερόμενης εξυπηρέτησης και κατά συνέπεια την μέτρια ανταγωνιστικότητα του

λιμένα.

Η ύπαρξη ενός οργανωμένου τερμαnκού σταθμού στο λιμάνι, το οποίο θα εξυπηρετεί το εmβατικό

κοινό και τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αυτό να

αντεπεξέλθει στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η δημιουργία πρόσθετων χώρων αποθήκευσης,

στεγασμένων και χερσαίων, καθώς και η ανάπτυξη ενός οργανωμένου τερματικού εμπορευματικού

σταθμού θα α"ξήσει την διακίνηση εμπορε"μάτων. Επιπλέον, η χρήση σuστημάτων τηλεματικής

και το ηλεκτρονικό booking θα βελτιώσουν την οργάνωση του λιμένα και την εξυπηρέτηση των

χρηστών.

11.2.11 },;τρατηγικές KαΤΕUOή"σεις Λιμί;\'α Ilγουμενίτσας

Οι στρατηγικές κατευθήνσεις προς την μελλοντική ανάπτυξη του Λιμένα Ηγουμενίτσας θα πρέπει

να στρέφονται γύρω από:

./ την ανάδειξη του λιμένα ως Δυτικής Πύλης των Βαλκανίων για μεταφορά εμπορευμάτων

και εmβατών και ανάληψη καταλυτικούρόλου για την ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς

μεταφοράςεμπορευμάτων

./ την εδραίωση του λιμένα Ηγουμενίτσας ως αφετήριο λιμάνι διεθνούς εμβέλειας που θα

προσφέρειανταγωνιστικέςκαι υψηλής ποιότηταςλιμενικέςυπηρεσίεςκαι υποδομές
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,/ τη δημιουργίαδιπολικούή τριπολικούΕμπορευματικούΚέντρου

,/ την ανάπτυξηδιmου μαρινώνσκαφώναναψυχήςσε τoυρισnKoύςλιμένες της Θεσπρωτiας

./ την αξιοποίησηΠρογραμμάτωντης ΕΕ για την ΑνάπτυξηΣτρατηγικώνΣυνεργασιών

,/ την επέκταση των Υποδομώντου Λιμένα με την ολοκλήρωσητων κατασκευώντων Β' και

Γ' φάσεων του λιμένα

./ την ανάπτυξη Συμπληρωμαπκών Υποδομών και Υπηρεσιών Υποστήριξης και

ΕξυπηρέτησηςΕμπορευματικήςΚίνησης

,/ την επίτευξη μεγιστοποίησης της απόδοσης και αξίας του, διασφαλίζοντας τη

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του και συνεισφέροντας καταλυτικά στην οικονομική και

κοινωνικήανάπτυξητης Ηγουμενίτσας,της Θεσπρωτίαςκαι ευρύτερατης ΔυτικήςΕλλάδας

,/ κατασκευή τριπολικού εμπορευματικού κέντρου εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης και

αποθήκευσης ασυνόδευτων εμπορευματοκιβωτίων κατά μήκος της Eγνατiας με τον

κεντρικό σταθμό του εντός του Λιμένος. Η μεταφορά και αποθήκευση των εμπορευμάτων

θα γίνεται με σύγχρονα συστήματα logistics. Με άλλα λόγια, πολλά μοναδιαία φορτία (σε

κοντέΥνερς) θα μεταφέρονται με τα πλοία, θα εναποτίθενται στους χερσαίους χώρους που θα

δημιουργηθούν και μετά θα προωθούνται στους τόπους προορισμού τους. Θα υπάρξει

δηλαδή μια δυνατότητα door-to-door μεταφοράς φορτίων και όχι απλής θαλάσmας

μεταφοράς όπως την γνωρίζουμε σήμερα

,/ παράλληλα, στο πλαίσιο της τoυρισnκής ανάπτυξης μελετάται η κατασκευή δικτύου

μαρινών σε δήμους της Θεσπρωτίας(Ηγουμενίτσα. Σαγιάδα, Σύβοτα, Πλαταριά και στην

κοινότηταΠέρδικας).

J J. J.3 Αεροπορικές μεταφορές

ιiί

Ο Νομός Θεσπρωτίας δεν διαθέτει σήμερα εγκαταστάσεις αερολιμένα, ωστόσο εξυπηρετείται από

τα αεροδρόμια των Ιωαννίνων και της Πρεβέζης (Άκno) της περιφέρειας Ηπείρου, ενώ σημανπκό

μέρος των μετακινήσεων φέρει και το αεροδρόμιο της Kέρκuρας.

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο εmβατικό αλλά και εμπορευματικό μεταφορικό έργο φέρει το

αεροδρόμιο της Kέρκuρας ενώ ακολουθούν της Πρεβέζης και των Ιωαννίνων. Βασική αιτία είναι

όπ λόγω της μικρής απόστασης του αεροδρομίου της Κέρκυρας από την πόλη της Ηγουμενίτσας,
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γίνεται ελκυστικότερο έναντι των υπολοίπων δύο, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πρωτεύουσα του

Νομού Θεσπρωτίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία που θα οδηγούσαν σε αξιόπιστες εκτιμήσεις για το

μερίδιο προελεύσεων και προορισμών του Νομού Θεσπρωτίας από τις παραπάνω μετακινήσεις.

Η δημιουργία αεροδρομίου με εύκολη πρόσβαση στην Εγνατία οδό και το λιμάνι θεωρείται

κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη του Νομού σαν κομβικού κέντρου συνδυασμένων

μεταφορών.

Εξάλλου η δημιουργία αεροδρομίου αποτελεί και ρυθμιστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του

Διεθνούς εμπορευματικού κέντρου. Το κέντρο αυτό σύμφωνα με προμελέτη που έχει εκπονηθεί

προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στην θέση Νεοχώριον του Δήμου Παραμυθιάς.

] ].2 Υποδομές"'έργειας

Σύμφωναμε το ΧωροταξικόΣχέδιο της Περιφέρειας,η Ήπειροςείναι απολύτωςαυτάρκης και

εξάγει ηλεκτρική ενέργεια. Το δίκτυο διανομήςτης αποτελείταιαπό δίιm>o υψηλής, μέσης και

χαμηλήςτάσης.

Το υδάτινο δυναμικό της Ηπείρου που αποτελείτο 25% του τεχνικά δυνάμενου να αξιοποιηθεί

υδάτινου δυναμικού της Ελλάδας και μπορεί να καλύψει το 15% των ετήσιων εθνικών αναγκών.

Με τους υδροηλεκτρικούςσταθμούςπου λειτουργούν και κατασκευάζονται,η Περιφέρεια Ηπείρου

εξελίσσεταισε κέντρο υπέρ τοmκής σημασίας. Οι λειτουργούντεςσήμερα υδροηλεκτρικοίσταθμοί

στην Περιφέρεια είναι ο υδροηλεκτρικόςσταθμός του Λούρου (Ν. Πρέβεζας) κοι ο

υδροηλεκτρικόςσταθμός του Πουρναρίου (Ν. Άρτας). Η συνολική ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε

565 GWh. Επίσης, οι σταθμοί οι οποίοι προβλέπεταινα λειτουργήσουν άμεσα είναι:

ν" ο υδροηλεκτρικός σταθμός Λγ. Νικολάου 11 (Ν. Άρτας)

ν" ο υδροηλεκτρικός σταθμός Μετσοβίτικος 11 (Ν. Άρτας)

ν" ο υδροηλεκτρικός σταθμός Πουρναρίου 11 (Ν. Άρτας)

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την τοmκή ανάπτυξη της Ηπειρου έχει, επίσης, η αξιοποίηση του επίσημα

αναγνωρισμένου γεωθερμικού πεδίου της περιοχή Συκιών (ΦΕΚ 101218/05), που έχει μελετηθεί σε

έκταση 11 τετρ. χιλιομέτρων αλλά εκτείνεται σε έκταση περίπου 60 τετραγωνικάχιλιόμετραμε

θερμοκρασίαρευστώννα φθάνει κατά τόπουςτους 490 °c και με βεβαιούμενο ενεργειακό

δυναμικό ίη situ περίπου 120.000 ισοδύναμου πετρελαίου ανά έτος.
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Αν η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας των Συκεών τροφοδοτήσει ενεργειακά σε χαμηλό κόστος

την πεδιάδα της Άρτας και της Πρέβεζας, θα παράσχει σημαντικές δυνατότ/τες σε σοβαρές

επενδυτικές πρωτοβουλίες για παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, θέρμανση θερμοκηπίων,

ιχθυοκαλλιεργειών και άλλων μονάδων, υποβοηθώντας της ανάπτυξης τ/ς πρωτογενούς και

δευτερογενούς παραγωγής.

Γενικά πάντως απαιτείται ο εξυγχρονισμόςτης Περιφέρειας Ηπείρου σε επίπεδο εγκαταστάσεων,

υλικοτεχνικών οργανώσεων και υποδομών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρατεταμένη ηλιοφάνεια

τ/ς Άρτας, η οποία μπορεί να στηρίξει επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα

περιληφθούν στο Δ' ΚΠΣ με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων, καθώς και κατασκευή του

αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας που θα δώσει πρόσβαση στο λιγότερο κοστοβόρο από το

πετρέλαιο φυσικό αέριο και που θα αποτελέσει δεύτερη εναλλακτική πηγή ενέργειας για τη

βιομηχανία ενισχύοντας τη δυναμική του κάδου.

Πράγματι, στο σημερινό περιβάλλον με τις υψηλές διεθνείς τιμές των ενεργειακών πόρων, η

εξοικονόμηση ενέργειας αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Οι

ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο οι μεταποιητικές, όσο και οι ξενοδοχειακές, χρειάζεται να

υλοποιήσουν νέες επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που θα συμβάλουν στη μείωση του

κόστους τ/ς λειτουργίας τους και θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές στο

περισσότερο σύγχρονο από ποτέ, διεθνές περιβάλλον.

Η κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου, είναι ένα μεγάλο έργο εθνικής

κλίμακας. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού έχει μήκος 203 χιλιόμετρα, ξεκινά από τη

Θεσπρωτία και καταλήγει στο Οτράντο της Ιταλίας, ενώ η μεταφορική του ικανότητά του φθάνει

τα Ι Ο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Ο αγωγός θα ξεκινά από την Κομοτηνή και θα

καταλήγει στη Θεσπρωτία διανύοντας απόσταση 590 χιλιομέτρων.

Η πρόταση της ΔΕΠΑ για τη χωροθέτηση του αγωγού φυσικού αερίου (υποθαλάσσιο τμήμα) και

των εγκαταστάσεωνσταθμού συμπίεσης, είναι η περιοχή τ/ς Κοινότητας Πέρδικας και του Δήμου

Συβότων του Νομού Θεσπρωτίας. Πρόκειταιγια τις δυο περιοχές ,που λόγω του ιδιαίτερου

φυσικού κάλλους τους, αποτελούν την καρδιά της τουριστικής ζώνης ολόκληρου του νομού.

Ενώ Ελλάδα, Βουλγαρία. Ρωσία και Ιταλία έχουν δώσει τα χέρια για τον αγωγό φυσικού αερίου, οι

κάτοικοι της Πέρδικας Θεσπρωτίας θέτουν βέτο στα σχέδια για την εγκατάσταση σταθμού
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συμπίεσης φυσικού αερίου στην περιοχή τους, υποστηρίζοντας ότι θα υποβαθμίσει τον τόπο τους, ο

οποίος εωρείται δημοφιλής τουριστικό προορισμός.

Πιο συγκεκριμένατο φυσικό αέριο,θα ξεκινά από την Κομοτηνή, θα φτάνει στη Νέα Μεσημβρία

Θεσσαλονίκηςκι από Ικει, μέσω ενός αγωγού διαμέτρου 36 εκατοστών και μήκους 300

'Χιλιομέτρων,πρόκειταινα μεταφέρεταιστο ΣταυρολιμέναΠέρδικας Θεσπρωτίας.Από εκει θα

μεταφέρεται με υποθαλάσσιοαγωγό στο Οτράντο της Ιταλίας.

Το κοινοτικό συμβούλιο Πέρδικας αποφάσισε μην κατασκευαστείο σταθμός συμπίεσηςφυσικού

αερίου στο χωριό τους. Βασικοί λόγοι που οδήγησαν σΙ αυτήν την απόφαση είναι ότι η κατασκευή

του αγoryού δεν πρόκειταινα συνβάλλειστην επίτευξη μιας ήmας μορφής ανάπτυξης, αλλά ότι η

κοικότητα μέσω της κατασκευήςτου θα υποστεί:

" περιβαλλοντική εmβάρυνση από ρύπους

.ι αισθητική κακοποίηση από καμινάδες φυσικού αερίου

.ι μαρασμό αντί για τουριστική ανάπτυξη, αφού η περιοχή τους θεωρείται

αναπτυσσόμενη και έχουν υπάρξει επενδυτικά σχέδια για ξενοδοχειακές εmχεφήσεις

.ι συρρίκνωση ή και καταστροφή της παραγωγής ελαιολάδου από την εγκατάσταση

της μονάδας, αφού και κοντά στις παραλίες υπάρχουν ελαιόδεντρα

Είναι γεγονός ότι ο αγωγός φυσικού αερίου αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για την

Περιφέρεια Ηπείρου και το Νομό Θεσπρωτίας, α'λλά και για το σύνολο της χώρας. Πρόκειται για

ένα έργο που έχει προκύψει μέσα από διεθνείς συμφωνίες και ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές της

αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει σαν πρωταρχικούς στόχους ανάπτυξης η Ε.Ε.

Από την άλλη είναι γεγονός είσης ότι η παραλιακή περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας από τη

Σαγιάδα έως την Πέρδικα, έχει κυρίως τουριστικό χαρακτήρα, ο οποίος αποτελεί ραχοκοκαλιά του

οικονομικού σώματος του Νομού. Οι όποιοι σχεδιασμοί μεγάλων έργων υποδομής επομένως

γίνονται, θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία αυτού του χαρακτήρα και γενικά του

περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά τ/ διανομή ενέργειας.

Ουσιαστικά, με τη νέα διασύνδεση των 150 κιλοβόλτ Σαγιάδας Νομού Θεσπρωτίας - Αγίου

Βασιλείου Κέρκυρας, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής τροφοδοσία της Κέρκυρας,

ναυαρχίδας του Τουρισμού στ/ν Ε'λλάδα, για τα επόμενα 50 χρόνια. Το έργο αυτό έγινε, στο

σύνολο του, με τις πλέον σίryχρoνες τε'X\'ιΙCΈς και περιβαλλοντικά ασφαλείς προδιαγραφές, και θα
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συμβάλει, μαζί με τις υφιστάμενες γραμμές διασύνδεσης της ΚέΡ1α/ρας με το ηπειρωτικό σύστημα,

στην πλήρη διασφάλιση της τροφοδοσίας του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια.

11,3 Τηλεπικοινωνίες

Στο τομέα των τηλεπικοινωνιών το επίπεδο του Νομού Θεσπρωτίας και η σχετική του θέση ως

προς την Περιφέρεια και το σύνολο της χώρας, προσδιορίζεται με δύο ομάδες δεικτών οι οποίοι

αφορούν την διαθέσιμη τηλεmκοινωνιακή υποδομή και την χρήση των προηγμένων

τηλεmκοινωνιακών υπηρεσιών. Οι δείκτες περιορίζονται μόνο σης υποδομές και ης υπηρεσίες του

ΟΤΕ,

Οι δείκτες της πρώτης ομάδας περιλαμβάνουν τον αριθμό των κύριων συνδέσεων ανά 100

κατοίκους, το ποσοστό των εΥκατεστημένων ψηφιακών παροχών και τα ετήσια τέλη κλήσης ανά

κάτοικο για το 200 Ι. Οι δείκτες της δεύτερης ομάδας περιλαμβάνουνέσοδα από τηλεmκοινωνίες

υπηρεσίες, φωνητική τηλεφωνία, από μισθωμένες γραμμές και από ης νέες υπηρεσίες για το 2001.

Με βάση τους δείκτες αυτούς η Περιφέρεια συνολικά βρίσκεται σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις

σε σύγκριση με τις άλλες Περιφέρειες, έναντι του μέσου όρου της χώρας. Η υστέρηση της

Περιφέρειας δεν είναι ιδιαίτερα μεΥάλη σε ότι αφορά την φωνητική τηλεφωνία ως προς τις

διαθέσιμες υποδομές (αριθμός συνδέσεων και ποσοστό ψηφιακών παροχών) και ως προς την χρήση

των υποδομών αυτών (τέλη κλήσης ανά σύνδεση και ανά κάτοικο). Στον τομέα αυτό ο Νομός

Θεσπρωτίας υστερεί έναντι της Περιφέρειας στους δείκτες τηλεπικοινωνιακής υποδομής και

προηγείται της Περιφέρειας στους δείκτες χρήσης των υποδομών.

Αντίθετα, σε ότι αφορά προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (μισθωμένες γραμμές και νέες

υπηρεσίες ΟΤΕ) η υστέρηση της Περιφέρειας έναντι του μέσου όρου της χώρας είναι πολύ

μεγαλύτερη. Στον τομέα αυτό ο Νομός Θεσπρωτίας, όπως και οι νομοί Αρτας και Πρέβεζας

υστερούν περισσότερο έναντι της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στην χρήση νέων υπηρεσιών, ενώ σε πολύ

καλύτερη θέση βρίσκεται ο νομός lωαwίνων.

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο σύνολό της υστερεί ιδιαίτερα και βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση σε

σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η θέση αυτή μπορεί να βελτιωθεί με τ/ν

ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων του ΟΤΕ.

Το γεΥονός της έλλειψης των τηλεmκοινωνιακών υποδομών στο Νομό αναχαιτίζει την

αναπτυξιακή του πορεία. Στο Νομό αντιστοιχούνε 38,2 τηλέφωνα ανα Ι 00 κατοίκουςτην ίδια
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στιγμή που στ/ χώρα αντιστοιχούνε 45,4 συνδέσεις ανα 100 κατοίκους. Η σύνδση ακόμα είναι

αναλογική σε αρκετούς δήμους του Νομού ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, ενώ η ψηφιακή σύνδεση

καλύπτει το 70 % της περιοχής. Άλλες υπηρεσίeς και προϊόντα της περιοχής είναι η Hellaspac και η

Hellascom.

Τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και η κινητή τηλεφωνία και οι 4 εταιρείες του χώρου διαθέτουν

πλέον πολύ καλή κάλυψη. Τα περισσότερα προβλήματα και πάλι παρουσιάζονται στις ορεινές

περιοχές με κακή λήψη η οποία οφείλεται στο ορεινό γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής.

11.4 Υδραυλικές "ποδομές

Στα πλαίσια της μελέτης «Οργάνωση Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας του

Πόσιμου Νερού» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ (1999), έγινε αποστολή

ερωτηματολογίων σε διάφορους Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα της χώρας. Αναφορικά με το

Νομό Θεσπρωτίας επεστράφησαν συμπληρωμένα 7 ερωτηματολόγια από τα οποία μπορεί να

εκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση των δικτύων ύδρευσης του Νομού.

Η Ηγουμενίτσα, έδρα του αντίστοιχου Δήμου, διαθέτει δίκτυο ύδρευσης από το 1960 και υδρεύεται

από πηγή και γεώτρηση. Το νερό που προορίζεται για πόσιμο χλωριώνεται αμέσως μετά τ/ν

άντλησή του με αυτόματο μηχάνημα χλωρίωσης που λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα σημεία υδροληψίας απέχουν 25 km από την υπό κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας

Λυμάτων και 500 m από στάβλους που θεωρούνται πιθανές εστίες μόλυνσης.

Η πρώην Κοινότ/τα Μαργαριτίου, έδρα του αντίστοιχου Δήμου με 1006 μόνιμους κατοίκους,

διαθέτει δίκτυο ύδρευσης που κατασκευάστηκε το 1972 και ανακατασκευάστηκε σε ποσοστό 50%

το 1986 και 5% το 1995. Παρά την ανακατασκευή το δίκτυο εμφανίζει σημαντικό αριθμό διαρροών

και βλαβών ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Το νερό που προορίζεται για πόσιμο λαμβάνεται

από γεώτρηση βάθους 50 m και χλωριώνεται κατά την είσοδό του στη δεξαμενή.

Η πρώην Κοινότητα Καρτερίου του Δήμου Μαργαριτίου, με 369 μόνιμους κατοίκους, διαθέτει

δίκτυο ύδρευσης από το 1986 το οποίο διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Μαργαριτίου. Το νερό

που προορίζεται για πόσιμο λαμβάνεται από γεώτρηση και χλωριώνεται κατά την είσοδό του στη

δεξαμενή.
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Η Κοινότητα Πέρδικας, με 1730 μόνιμους κατοίκους, διαθέτει δίκτυο ύδρευσης που

κατασκευάστηκε το 1983 και ανακατασκευάστηκε σε ποσοστό 2% το 1992 και 8% το 1998. Το

δίκτυο εμφανίζει συχνά διαρροές και βλάβες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, καθώς μέχρι

σήμερα η συντήρησή του κρίνεται ανεπαρκής. Το νερό λαμβάνεται από γεώτρηση που βρίσκεται

σε απόσταση 2 km από στέρνα ποτίσματος ζώων, 1km από απορροφητικούς βόθρους και 1,5 km

από στάβλους και το νεκροταφείο. Εκτός των παραπάνω πιθανών εστιών μόλυνσης σημειώνεται

ότι σε απόσταση 300 m από τη γεώτρηση διατίθενται λύματα ελαιοτριβείων.

Η πρώην Κοινότητα Ασπροκκλησίου, έδρα του Δήμου Σαγιάδας με 567 μόνιμους κατοίκους,

υδρεύεται από πηγή και γεώτρηση βάθους 36 m. Το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάστηκε το 1957 και

ανακατασκευάστηκε σε ποσοστό 50% το 1983 και 28% το 1998. Οι πηγές υδροληψίας απέχουν

300 m από στάβλους, 700 m από το νεκροταφείο και Ι km από στέρνα ποτίσματος ζώων που

θεωρούνται mθανές εστίες μόλυνσης του νερού.

Η πρώην Κοινότητα Παλαιοχωρίου του Δήμου Φιλιατών, με 347 μόνιμους κατοίκους, διαθέτει

δίκτυο ύδρευσης από το 1973 το οποίο ανήκει στη δικαιοδοσία του Συνδέσμου Ύδρευσης

Κοινότητας Σκάλας Φιλιατών. Το δίκτυο ύδρευσης, λόγω παλαιότητας, εμφανίζει διαρροές και

βλάβες σε μεγάλη συχνότητα. Το νερό που προορίζεται για πόσιμο λαμβάνεται από πηγή και

χλωριώνεται κάθε 30-35 ημέρες περίπου.

Η πρώην Κοινότητα Αυλοτόπου της Κοινότητας Σουλίου, με 306 μόνιμους κατοίκους,υδρεύεται

από πηγή που βρίσκεται σε απόσταση2 km από στέρνα ποτίσματοςζώων και 1,5 km από

απορροφητικούςβόθρους. Το δίκτυο ύδρευσηςτης Κοινότηταςκατασκευάστηκετο 1952 και

ανακατασκευάστηκε σε ποσοστό 15% το 1964 και 40% το 1974.

Οι πρώην κοινότητες Σίδερης (με 260 μόνιμους κατοίκους) και Ελαίας υδρεύονται από φρέαρ που

απέχει 15 m από την κοίτη του ποταμού και η υδροληψία είναι 35 1/ κάτοικοΙ ημέρα. Οι πρώην

Κοινότητες Ραγίου του Δήμου Σαγιάδας (με 159 μόνο κάτ.), Καστρίου (με 690 μόνο κάτ.),

Μαυρουδίου(με 423 μόνο κάτ.) και Αγίου Βλασίου (με 398 μόνο κάτ.) του Δήμου Ηγουμενίτσας

καθώς και ο Δήμος Παραποτάμου έχουν σχηματίσει ΣύνδεσμοΎδρευσης και αντλούν νερό από

φρέαρ που βρίσκεται σε απόσταση 500 m από τον Καλαμά. Η κατανάλωση είναι 35 II κάτοικοΙ

ημέρα. Η πρώην Κοινότητα Ραβενής με 179 μόνιμους κατοίκους παρόλο ότι βρίσκεται στην

περιοχή των στενών του Καλαμά σε υψόμετρο 150 m και απόσταση Ι km από την κοίτη του

ποταμού, θεωρείται απίθανο να υδροδοτείται από τον Καλαμά
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ι Ι .4.2 Διαχείρπση υγρών αποβλήτων

Για την διαχείριση των ασnKών λυμάτων σε επίπεδο Χώρας ισχύει η οδηγία 91/271 της ΕΕ "για

την επεξεργασία των αστικών λυμάτων", η οποία αφορά οικισμούς άνω των 2,000 ι.κ. (ισοδύναμοι

κάτοικοι) και η οποία έχει ενσωματωθείστο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/97.

Για την εφαρμογή της οδηγίας επιβάλλεταιη δημιουργία των κατάλληλωνυποδομών σε δίκτυα

αποχέτευσης και εγκαταστάσειςεπεξεργασίαςλυμάτων, βάσει συΎΚεκριμένουχρονοδιαγράμματος,

με κριτήριο την επάρκεια των υφισταμένωνυποδομών και τα χαρακτηριστικάτου αποδέκτη.

Έτσι στα πλαίσια του προγράμματοςτου ΥΠΕΧΩΔΕ «Ολοκλήρωση Υποδομών σε Δίκτυα

Αποχέτευσηςκαι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στη Χώρω> (Μπακάλης

Μαρκαντωνάτος, 1999) προτείνεται η κατασκευή συγκεκριμένων έργων υποδομής.

Στα πλαίσια πάντα του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ «Ολοκλήρωση Υποδομών σε Δίκτυα

Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στη Χώρω> και αναφορικά τώρα με τα

έργα που έχουν ενταχθεί στο 30 ΚΠΣ, ειδικότερα για το Νομό Θεσπρωτίας έχουνε ολοκληρωθεί τα

έργα του Πίνακα 11.5 που ακολουθεί:

Πίνακας 11.5; Έργα αποχετευτικά και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων ανα Δήμο του Νομού

Θεσπρωτίας τα οποία έχουνε ολοκληρωθεί στα πλαίσια του 3Q
/J Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Β

Δ

r

r""0Χέτευση Βορείου Τμήματος

ποχέτευση Νοτίου Τμήματος

ραίτητα έργα ύδρευσης

!Αποχέτευση και ΕΕΛ

~ρaίτητα έργα ύδρευσης

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

~EYA Ηγουμενίτσας

ήμος Παραμυθιάς

Δήμος Παραμυθιάς

Δ Αποχέτευση Πλαταριάς - Συβότων Δήμος Συβότων

Δ

Δ

ΕΕΛ Πλαταριάς - Συβότων

Σύνδεση με ΕΕΛ

JΔήμος Συβότων

Δήμος Συβότων
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Βαθμός προτΙτας

Γ

Απαραίτητα έ!'Υα ύδρευσης

έτευση και ΕΕΛ Φιλιατών

Φορέας διαχείρισης

Δήμος Συβότων

Φιλιατών

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ν. Μπακάλης- Π. Μαρκαντωνάτος Ο.Ε., Δεκέμβριος 1999

Σημειώνεται ότι στην Ηγουμενίτσα κατασκευάζεται Εγκατάσταση Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας

Λυμάτων δυναμικότητας 30000 ΜΙΠ'.

11.4.3 Βιολογικός καθαρισμός

Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν κυρίαρχη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή

Ένωση και έναν από τους βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης κατά τη νέα προγραμματική

περίοδο. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στην Ήπειρο δεν βρίσκεται στην καλύτερη

κατάστασή της, αJJ..i:ι.. ούτε και στη χειρότερή της. Αυτή τη στιγμή, εργοστάσια βιολογικού

καθαρισμού έχουν τα Γιάwενα, η Πρέβεζα, η Ηγουμενίτσα, η Άρτα, η Πάργα και το Μέτσοβο.

Οι πόkις της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας όμως βρίσκονται όπως αναφέρθηκε σε προηγούμεη

παράγραφο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μαζί με άλλες 21 πόλεις άνω των 15.000 κατοίκων της

χώρας, για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας επειδή δεν μερίμνησαν ώστε να αποκτήσουν

δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και/ή συστήματα επεξεργασίας τους, δηλαδή βιολογικούς

καθαρισμούς.

Από το 2000 και μετά, τα εργοστάσια βιολογικού καθαρισμού κατασκευάστηκαν στις πόλεις άνω

των J5.000 κατοίκων, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν λειτούργησαν εξαιτίας κυρίως της

έλλειψης αποχετευτικού δικτύου, όπως στην Ηγουμενίτσα

Αρκετοί είναι οι δήμοι που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να κάνουν μελέτες μέσω του Γ' ΚΠΣ

για εργοστάσια βιολογικών καθαρισμών, των οποίων η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί από το Δ'

ΚΠΣ. Σχετικές προτάσεις έχουν καταθέσει οι δήμοι Παραμυθιάς και Συβότων του νομού

Θεσπρωτίας.

Για το Δήμο Φιλιατών συζητήθηκε πρόσφατα η επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης και

προώθησης της διαδικασίας ένταξης του έργου για χρηματοδότηση. Κρίνεται αναγκαία η άμεση

ι ΜΙΠ: Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού. Συμπεριλαμβάνεται Ο εποχιακός παραΟεριστlκός και τουριστικός πληθυσμός καΟώς και η

αντίστοιχη οργανική φόρτιση βιοτεχνικών ή βιομηχανικών λυμάτων
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υλοποίηση του έργου, το οποίο αποτελεί χρόνιο αίτημα της κοινωνίας των Φιλιατών, έργο που

αποδεικνύει και την περιβαλλοντική ευαισθησία τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των τοπικών

φορέων. Για τα Σύβοτα και την Πέρδικα η αναγκαιότητα για εργοστάσιο βιολογικό καθαρισμό

είναι επίσης πρωταρχικής σημασίας, δεδομένου πως οι συγκεκριμένες περιοχές αναπτύσσονται με

ταχείς ρυθμούς και συνεπώς η υλοποίηση του έργου αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

] ].5 Κοινω"ικόςεξοπλισμόςκαι αστικές λειτουργίεςτου οικιστικούδικτύου

Ο κοινωνικόςεξοπλισμόςκαι οι άλλες αστικές λειτουργίες(διοικητικές,οικονομικές,πολιτιστικές)

των κέντρωντου οικιστικούδικτύου φαίνονταιστους Πίνακες 87, 88και 89 του Παραρτήματος. Ο

αριθμός και η δυναμικότητααυτών των λειτουργιών, καθορίζει και την ιεραρχική θέση κάθε

κέντρου στο οικιστικό δίκτυο, όπως προσδιορίστηκεστο κεφάλαιο 3.2.3

Όσον αφορά τις διοικητικές λειτουργίες βλέπουμε πως στο Νομό Θεσπρωτίας λειτουργεί ένα

πρωτοδικείο στο Δήμο Ηγουμενίτσαςκαι δυο ειρηνοδικεία, ένα στο Δήμο Παραμυθιάς και ένα στο

Δήμο Φιλιατών. Στους ίδιους και μόνο Δήμους λειτουργούνε από μια ΟΑΕΔ και από μια εφορεία.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι ο μοναδικός Δήμος του Νομού στον οποίο έχουμε την ύπαρξη

πολεοδομίας, δασαρχείου, αρχαιολογικήςυπηρεσίας, τελωνείου και λιμεναρχείου (επιπλέον

λειτουργεί στο Δήμο Συβότων ένος Λιμενικός Σταθμός). Στους Δήμους Ηγουμενίτσας και

Παραμυθιάς λειτουργούνε από μια ΔΕΗ.

Σε όλους τους Δήμους και της Κοινότητες (πλην της κοινότητας Σουλίου) υπάρχει από ένα

τουλάχιστον αστυνομικό τμήμα με εξαίρεση το Δήμο Φιλιατών όπου λειτoυργoύvε4 και το Δήμο

Παραμυθιάς όπου λειτουργούνε 2. Στους Δήμους Ηγουμενίτσας, Συβότων, Φιλιατών και

Παραμυθιάς λειτουργεί από 1 ΟΤΕ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο Δήμο Αχέροντα, στο Δήμο Παραποτάμου, στο Δήμο

Σαγιάδας, στο Δήμο Μαργαριτίου, στην Κοινότητα Σουλίου και στην Κοινότητα Πέρδικας δεν

υπάρχουνε υφιστάμενες διοικητικές λειτουργίες πλην ενός αστυνομικού τμήματος (με εξαίρεση την

Κοινότητα Σουλίου όπου δεν λειτουργεί ούτε αυτό).

Παρατηρούμε επίσης ότι όλες οι κεντρικές διοικητικές λειτουργίες είναι σι>Ύκεντρωμένες στο Δήμο

Ηγουμενίτσας ο οποίος φέρει και την ομώνυμη πρωτεύουσα το νομού και εμφανίζει το μεγαλύτερο

μέγεθος πληθυσμού.
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Με βάση nς διαθέσιμες πληροφορίες των Πινάκων μπορούμε να συμπεράνουμε την έλ/ειψη

κοινωνικών υποδομών στο Νομό. Η έλ/ειψη αυτή παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις στους Δήμους

Παραποτάμου, Σαγιάδας και Συβότων, ενώ σnς δυο Κοινότητες του Νομού η κατάσταση

χειροτερεύει ακόμα περισσότερο.

Η συγκέντρωση της πλειοψηφίας των υποδομών του Νομού παρατηρείται, όπως συμβαίνει και με

τις διοικητικές λειτουργίες, στο Δήμο Ηγουμενίτσας, με εξαίρεση το Γενικό Νοσοκομείο του

Νομού (το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Φιλιατών) και διαφόρων πολιτιστικών υποδομών που είναι

διάχυτες στα διάφορα διοικητικά διαμμερίσματα. Σημαντική είναι η ύπαρξη αρκετών από αυτές

στους Δήμους Παραμυθιάς και Φιλιατών καθώς και στην Κοινότητα Πέρδικας.

Ας περάσουμε τώρα στις ελλείψεις που έχουν υποδείξει οι ίδιοι οι Δήμοι και Κοινότητες του

Νομού, μέσα από την παράθεση των απαντήσεων που δώσανε οι ίδιες οι αρχές αυτές σε σχετικά

ερωτηματολόγια και οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 88 του Παραρτήματος. Με βάση τα

στοιχεία έχουμε τα εξής:

./ στο Δήμο Αχέροντατην έλλειψη ασθενοφόρου,δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης,την

ανεπαρκή εξυπηρέτησητων ΚΤΕΛ καθώς και την ύπαρξη χωματερήςαπορριμάτων

./ στο Δήμο Ηγουμενίτσαςδεν έχουμε αποτελέσματα

./ στο Δήμο Μαργαριτίουτην έ/.λειψη ΚΑΠΗ, κλειστούγυμναστηρίου,δικτύουύδρευσης και

αποχέτευσηςκαθώς και βιολογικούκαθαρισμού

v' στο Δήμο Παραμυθιάςτην έλλειψη νέου ΚΑΠΗ, ολοήμερουσχολικούκέντρου, κλειστού

γυμναστηρίουκαθώς και δικτύου ύδρευσηςκαι αποχέτευσης

./ στο Δήμο Παραποτάμουτην έ/.λειψη ιδρύματοςυγειονομικώνυπηρεσιώνκαθώς και

δικτύωνάρδευσηςκαι αποχέτευσης

./ στο Δήμο Σαγιάδαςτην έλλειψη Γυμνασίου,δικτύουύδρευσηςκαι Δημαρχείου

./ στο Δήμο Συβότωντην έλ/ειψη ιδρύματοςυγειονομικώνυπηρεσιών.Δικτύουαποχέτευσης

αλλά και άρδευσης καθώς και ανεπαρκήεξυπηρέτησητων ΚΤΕΛ

./ στο Δήμο Φιλιατώντην έλλειψη ΤΕΙ, επαγγελματικώνσχολών (κεραμοποιίας,

αργυΡΟχΡυσοχοίας,παραδοσιακήςμουσικής),κλειστούγυμναστηρίου,πνευματικού

κέντρου, ωδείου, φιλαρμονικής,διιmJoυ ύδρευσηςκαι αποχέτευσηςκαθώς και δικτύου

άρδευσης
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v' στην ΚοινότηταΠέρδικαςτην ελλειπή λειτουργίαπαιδικού σταθμού, την ελλειπή

λειτουργίααγροτικούιατρείου,την έλλειψηγυμναστηρίου,γηπέδου και πολιτιστικών

χώρων

v' στην ΚοινότηταΣουλίουτην έλλειψη ΚΑΠΗ και γηπέδου

11.6 Υποδομές Υγείας

• Η •

Στο Νομό Θεσπρωτίας λειτουργεί ένα νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, το οποίο είναι

δημόσιο. Σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη J00 κλινών,

έχουν αναπτυχθεί85. Επίσης, από τους 56 ειδικευμένουςγιατρούς στο ΝοσοκομείοΦιλιατώναυτή

τη στιγμή λειτουργούν33, από τις οποίες 3 θέσεις είναι για κρίσεις και 4 θέσεις βρίσκονται σε

διαδικασία προκήρυξης.

Η κατάσταση που επικρατεί στις κλινικές παρουmάζεται ακολούθως:

ν' παθολογική κλινική: υπηρετεί ένας ειδικευμένος γιατρός, ο Δ/ντής, αντί για 4

ειδικευμένους

v' χεφουργική:υπηρετείο ΔΙντης και 2 εmκουρικοί αντί για 4 ειδικούς που

υπηρετούσαν πριν 2 χρόνια

v' καρδιολογική: υπηρετούν3 ειδικοί γιατροί αντί για 4 που υπηρετούσαν το

προηγούμενο χρονικό διάστημα

v' ορθοπεδική: αντί για 3 που υπηρετούσαν, λειτουργούν 2 ειδικοί

ν' παιδιατρική: αντί για 3 υπηρετούν, μόνο 2 ειδικοί

ν' ουρολογική: λειτουργεί με εmκουρικό ιατρό ενώ υπήρχε μόνιμος

v' αιμοδοσία:παρατηρείταιμεγάλο πρόβλημα,καθώς υπηρετεί μόνον ένα άτομο (η

διευθύντρια).Οι μεταγγίσειςγίνονται με ευθύνη του ιατρού που παραγγέλλει το αίμα.

ν' γυναικολογική:ο ΔΙντης μετατέθηκεγια το Δουρούτι (ΠανεπιστημικόΝοσοκομείο)

και η θέση του μεταφέρθηκεστα Γιάwενα.. Γεννήσεις δυστυχώς δε γίνονται στο Νοσοκομείο

(300 - 400 γυναίκες από τη Θεσπρωτίαγεννούν κάθε χρόνο στα Ιωάwινα).
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./ μικροβιολογικό:δεν έχει γίνει η αντικατάστασητου 30υ Μικροβιολόγου,με

αποτέλεσμα 12 ημέρες του μήνα να εφημερεύει Βιοχημικός .

./ πνευμονολόγος- Γαστρεντερολόγος: τα Συμβούλια επιλογής Ιατρών δε

συνεδριάζουν με αποτέλεσμα να παραμένει το Νοσοκομείο φtλιατών χωρίς τους αντίστοιχους

γιατρούς για 1Ο σχεδόν μήνες

./ οφθαλμολογική:ο Δ/ντηςυπηρετείμόνος του, χωρίς επικουρικόγιατρό

Στο Νοσοκομείοφtλιατώνσημαντικόπρόβλημα έχει προκύψει με την εκλογή γιατρώντου

Νοσοκομείουστις θέσεις των αιρετών (π.χ δήμαρχοι,αντινομάρχεςκ.λ.π.) οι οποίοι

διατηρούνετη θέση τους αν και απουσιάζουνλόγω της πολιτικήςτους ιδιότητας και

ενασχόλησης.Άλλη πληγή είναι η αποχώρησηγιατρώνλόγω ιδιώτευσης.

ΒενέrI1CAOaVMlOc

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο /0: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

αvεργία.c και κοινωνικού διαΥωρισαού στο Νοuό Θεσποωτίαc»

Πολλά είναι και τα προβλήματα που προκύπτουνε και στα Κέντρα Υγείας του Νομού αφού αυτά

καλούνται να καλύψουνε τις κενές εφημερίες λόγω των ελλείψεων ιατρικού προσωπικού. Το

πρόβλημα οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν διατάχθηκαν και οι γενικοί ιατροί να κάνουν

εφημερίες στο Νοσοκομείο γεγονός που απογύμνωνε εντελώς τα Κέντρα Υγείας τα οποία

καλούνταν να λειτουργήσουν μόνο με τους αγροτικούς ιατρούς. Με την αντίδραση των γενικών

γιατρών με νομικά μέτρα αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν να

καλυφθούν επαρκώς οι εφημερίες στο γενικό νοσοκομείο φtλιατών και ιδίως της παθολογικής

κλινικής που σηκώνει και το μεγαλύτερο βάρος των συμβάντων.

Οι ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες φαίνεται πως κλονίζει την εμπιστοσύνη των ασθενών προς το

Γενικό Νοσοκομείο φtλιατών, αφού οι εξεταζόμενοι ασθενείς μειώθηκαν από 400 σε 150

στέλνοντας με το δικό τους τρόπο σήμα κινδύνου.

Τέλος, ο ιατρικός σύλλογος Θεσπρωτίας, ο εκπρόσωπος της τριμελούς επιτροπής του Νοσοκομείου

και οι εκπρόσωποι των Νοσοκομειακών γιατρών της Ηπείρου κάνουν τις δικές τους προτάσεις

ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο Νοσοκομείο Φιλιατών και να συνεχιστεί η

απρόσκοπτη λειτουργία του.
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11.6:2 Κένη>α υγείας

Στο Νομό Θεσπρωτίας λειτουργούνε τρια Κέντρα Υγείας, της Ηγουμενίτσας, του Μαργαριτίου και

της Παραμυθιάς, ενώ όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, υπάρχει απαίτηση για

δημιουργία νέων κέντρων υγείας και σε άλλες περιοχές του Νομού.

11.6.3 Περιφερειακά ιατρεία

Τα περιφερειακά ιατρεία του Νομού Θεσπρωτίας φτάνουν συνολικά τα 33 (4 από τα οποία άγονα)

και είναι το ΠΙ Αγίων Πάντων, το ΠΙ Λειάς, το ΠΙ Λίστας, το ΠΙ Παληοχωρίου,το ΠΙ Πλακωτής

και τέλος το ΠΙ Τσαγκαρίου.

Τα διαγνωστικά εργαστήρια, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 84 Προεδρικό Διάταγμα, ονομάζονται

πλέον διαγνωστικά εργαστήρια και είναι χώροι κατάλληλα εξοπλισμένοι και διαρρυθμισμένοι

στους οποίου γίνονται δεκτοί ασθενείς για εξέταση αλλά όχ). για νοσηλεία (δε διαθέτουν κλίνες).

Στο νομό Θεσπρωτίας, εκτός από τα διαγνωστικά εργαστήρια των δημοσίων φορέων υγείας

(νοσοκομείο, κέντρα υγείας, ΙΚΑ), συναντούμε και εργαστήρια ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτά

σύμφωνα με τη νομοθεσία διακρίνονται σε α) εργαστήρια βιολογικών υλικών β) εργαστήρια

απεικονίσεων ή ακτινολογικά και γ) εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.

11.7 Υποδομές Παιδείας

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το εΙCΠαιδευΤΙKό σύστημα του Νομού μέσα από την ανάλυση

στατιστικών στοιχείων σχετικών με το σύνολο των υποδομών στις διάφορες βαθμίδες της

εκπαίδευσης, το μαθητικό δυναμικό κλπ. τόσο για το Νομό Θεσπρωτίας όσο και για τους

υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας.

Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, στο Νομό Θεσπρωτίας υπάρχουνε 668 μαθητές σε αυτά. Υπάρχουνε

συνολικά 50 νηπιαγωγεία εκ των οποίων τα Ι Ι είναι ολοήμερα, ενώ όλα τους είναι δημόσια. Στο
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Νομό λειτουργεί και 1 πειραματικό νηπιαγωγείο που είναι και το μοναδικό στην Περιφέρεια μαζί

με 2 ακόμα που λειτουΡγούνε στον νομό lroawivrov.

ΒF.v!:της Αθανάσιος

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλωο 10: Διαγνωσηκή έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

ανF{ΊγίαC και κο/νωνικοι) διαΥωeισυοίι στο Ναυό Θεσπρωτίαcί>

-

Όπως παρατηρούμε στην Περιφέρεια δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη η συμβολή του ιδιωτικού

τομέα σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου ο

Νομός Θεσπρωτίας έχει το μικρότερο ποσοστό μαθητή ανα νηπιαγωγείο, καθώς σε κάθε ένα από

αυτά αντιστοιχούνε 13 μαθητές (14 αντίστοιχα αντιστοιχούνε για την Άρτα, 15 για την Πρέβεζα και

Ι 6 για τα Ιωάwινα).

Ο Νομός Θεσπρωτίας διαθέτει σχετικά λίγα εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους νομούς δημοτικά

σχολεία, τα οποία στο σύνολό τους είναι δημόσια. Το 77,4% αυτών είναι ολοήμερα, ποσοστό

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Άρτας (3 Ι ,4%) και των IωαWΊνων (60,6%) και λίγο μικρότερο

από το αντίστοιχο της Πρέβεζας 82,3%.

Μόνο στο νομό Πρέβεζας λειτουργούνε ειδικά - πειραματικά, πειραματικά και διαπολιτισμικά

δημοτικά σχολεία. Στους υπόλοιπους νομούς λειτουργούνε από ένα ειδικό στην Άρτα, τη

Θεσπρωτία και την Πρέβεζα και από 6 στα Iωάwινα.

Στο Νομό Θεσπρωτίας υπάρχουνε= 6 ενιαία λύκεια εκ των οποίων το Ι είναι εσπερινό. Στο Νομό

δεν υπάρχουνε αθλητικά και εκκλησιαστικά ενιαία λύκεια όπως όμως και στο σύνολο της

Περιφέρειας, καθώς λειτουργούνε μόνον ένα αθλητικό και ένα εσπερινό ενιαίο λύκειο στο Νομό

Ιωαννίνων. Οι συνολικοί μαθητές των ενιαίων λυκείων της Ηγουμενίτσας ανέρχονται σε 101 Ι.

Τα Τεχνικά Λύκεια του Νομού είναι συνολικά 4 και φοιτούνε σε αυτά 503 μαθητές. Την ίδια

στιγμή στην Άρτα υπάρχουνε 4 τεχνικά λύκεια στα οποία φοιτούνε 482 μαθητές, ενώ στην

Πρέβεζα με τον ίδιο αριθμό ΤΕΧVΙKώ λυκείων οι μαθητές που φοιτούνε είναι 6 Ι 9.Στο Νομό έχουμε

επίσης την ύπαρξη 1 ΣΕΚ στη Θεσπρωτία και 8 ΕΕΕΕΚ.

Επίσης στο Νομό Θεσπρωτίας λειτουργεί το ΚΕΚ - ΝΕΛΕ Θεσπρωτίας. Το ΚΕΚ - ΝΕΛΕ είναι

Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που επιβάλει το νέο θεσμικό πλαίσιο για

την υλοποίηση ενεργειών συνεχιζόμενης κατάρτισης και καταπολέμησης του αποκλεισμού από την

αγορά εργασίας:

Το κ.Ε.κ. Ν.Ε.Λ.Ε. δραστηρωποωύμενο στον τομέα, από την καθιέρωση του νέου θεσμικού

πλαισίου για την κατάρτιση το 1997, έχει να εmδείξει σημαντική παρουσία και έργο που είναι η

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης για ανέργους, σε διάφορες
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«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφόλωο /0: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

~Β"-,""h=c",Α,"θ",α"v"άn,"ι",n"-_~α"-v",,,ν,,ί,,ω:,-κ,,αι,,,-,κ",n=ινωνικnιi δΙα:Υωριπuοιί πω Noun Θητπpωτία.c»

περιοχές του Νομού και σε όλα τα θεματικά πεδία για τα οποία έχει πιστοποιηθεΙ (Επαγγέλματα

Περιβάλλοντος -Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών-Επαγγέλματα Αγροτικά

Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών).

ΙΈΙ Ηπείρου -lIαράρτημα ΙΙγουμενίτσας

11.7.2.IΕισαγωγή

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994. Ανήκει στον τεχνολογικό

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.

2916/2001 (ΦΕΚ Ι] 4 Α'). Ως Ίδρυμα τέτοιας βαθμίδας, συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου

θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού εmπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση,

διεξάγει κυρίως εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες

στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Ακόμη δίνει έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών

υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με την θεωρητική και εφαρμοσμένη εmστημοvική κατάρτιση

τους, καθώς αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την

εφαρμοσμένη διάσταση των των εmστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία

και μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύ'yχρOvη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους

πρακτικές και τεχνικές στον χώρο των εφαρμογών

Το ΤΕΙ Ηπείρου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) πλήρως αυτοδιοικούμενο,

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος και οι σχολές και τα τμήματα που

περιλαμβάνει έχουν ως εξής:

Πίνακας 11.6: Οι σχολές και τα τμήματα που περιλαμβάνει το ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Τηλεπληροφορικής& Διοίκησης

Τμήμο Λογιστικής (Πρέβεζα)

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής (Πρέβεζα) Τμήμα

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)

Τμήμα Εφαρμοσμένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο

Εμπόριο (Ηγουμενίτσα)
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Βενέτηc ABavάnιoc

11.7.2.2

«Β' ΜΕΡΟΣ/ Κεφάλαιο 10: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

ανεοΥίο.ς και κοινωνικού διαιωρισμοι) στο Νουό Θεσπoωτίαc»

Τμήμα Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας (Iωάνvtνα)

Τμήμα Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής [Άρτα]

Τμήμα AvθOKOμίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου [Άρτα]

Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας (Ηγουμενίτσα)

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ΤΕΙ Ηπείρου

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υφίστανται στο ΤΕΙ Ηπείρου αφορούν στους

κλάδους υδατοκαλλιέργειας και παθολογικών προβλημάτων εκτρεφομένων υδροβίων οργανισμών,

γεωργίας και περιβάλλοντος, νοσηλευτικής - παθολογίας, αγροχημείας και βιολογικών

καλλιεργειών και τ/λεmκοινωνιακών εφαρμογών.

Ι Ι.8 Βιομηχανικές και ΤΙ:Χ"Ο).ΟΥικέc lιποδομές

Η λειτουργία του του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑΘΕ) και η εγκατάσταση

εmχεφήσεων, αποτελεί στόχο ζωπκής προτεραιότ/τας για τ/ν τοπική

οικονομία του Νομού. Το ΒΙΟΠΑΘΕ είναι ο χώρος ο οποίος

καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με

το νόμο 2545/97, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε

βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότηταςχαμηλής όχλησης

Το ΒΙΟΠΑΘΕ έχει έκταση 230.000 Τ.μ. και το έργο έχει ενταχθεί στο

επιχεφησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (Β' ΚΠΣ) με φορέα υλοποίησης του έργου τ/ν εταφεία
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Rενkmc Αθανάσιο,

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 10: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων.

ανεογΙα, και κοινωνικού δ,αΥωοισυ.ού στο Νομό ΘεσπoωτIαc»

«ΒΙΟΠΑΘΕ ΑΕ)). Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου είναι 1,762,800 ευρώ.

Επιπλέον, το 2006 αποφασίσιηκε η πρόσθετη χρηματοδότησήτου από εθνικούς πόρους ενώ στην

παρούσα φάση το κράτος βρίσκεται σε διαδικασία νέας αύξησης του ΕΠιχορηγούμενου

προϋπολογισμού,ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες Ύ\α πρόσθετα έργα ανάπτυξης του ΒΙΟΠΑΘΕ,

όπως η αντιπλημμυρική προστασία και η ηλεκτροδότησή του.

Για την δημιουργία και λειτουργία του ΒΙΟΠΑΘΕ βρίσκετε σε εξέλιξη μια σεψά μελετών και

ενεργειών τέτοιων ώστε να το καταστήσουν ένα εmστημονικά δομημένο και αυΤOδιαχεφιζόμΕVO,

μέσω ενός φορέα διαχείρισης βιοτεχνικού χώρου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τις

οποίες δημιουργείται.

Το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν η πρώτη «εmστημοvικάοργανωμένη γψ) στο

Νομό Θεσπρωτίας, πολεοδομημένη και οργανωμένη έτσι ώστε να υποδεχθεί κάθε βιομηχανική ή

βιοτεχνική δραστηριότηταχαμηλής όΧλησης. Ελάχιστα πάρκα στην Ελλάδα (2-3) έχουν περάσει σε

αυτή την ώριμη φάση που βρίσκεται το βιομηχανικό πάρκο του νομού Θεσπρωτίας.

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο του είναι επίσης η πολύ καλή γεωγραφική του χωροθέτηση. Βρίσκεται

στην εδαφική περιοχή των δημοτικών διαμερισμάτων Γκρίκας και Ψάκας, με είσοδο και έξοδο

προς την Εγνατία οδό, σε απόσταση 12 χλμ. από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, 4 χλμ. εκατέθωθεν

από τους κόμβους του Μεσοβουνίου και του Νεοχωρίου, όπου μελετάται η εγκατάσταση

εμπορευματικού κέντρου, που είναι ασφαλώς μια συναφής υποβοηθητική δραστηριότητα. Είναι

πολύ κοντά στο τελωνείο του Μαυροματίου, το οποίο βαίνει προς την τελική του φάση και σε

καλή προσβασιμότητα με την χάραξη της 'ονίας Οδού. Η χωροθέτηση του ΒΙΟΠΑΘΕ

αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη:
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Χάρτης Ι 1.7: Γεωγραφική θέση ΒΙΟΠΑΘΕ

Βενf.rης AθανάnlOς

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο /0: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων.

ανερνίας και κοινωνικού διαrωρισuού στο Νομό Θωπoωτίαc»

Πηγή, ΒJOΠΑΘΕ ΑΕ

Θα είναι δηλαδή το ΒΙΟΠΑΘΕ στο κέντρο ενός συστήματος μεταφορών, που θα δίνουν άνετη και

εύκολη πρόσβαση στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Η διαθέσιμη γη είναι 230 στρέμματα

και έχει χωριστεί σε οικόπεδα των 750 τ.μ. το καθένα.

Οι παρεχόμενες υποδομές στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας είναι:

./ οδικό δίιcruo

./ αποχέτευσηακαθάρτων

./ δίιcrυoύδρευσης

./ δεξαμενή

./ κτίριο διοίκησης

./ δίιcrυo Ο.Τ.Ε.
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Bενέrη' Αθανάσιο,

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο /0: Διαγνωστικήέρευνα κοινωνικώνπροβλημάτων.

ανεoγίαc: και κοινωνικούδιαrωρισuούστο Νοuό Θι:σποωτίαι::»

.,; παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

./ βιολογικόςκαθαρισμός

Ορισμένοιστόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε κεντρικόεπίπεδο είναι οι εξής:

./ η επέιcτασητου ΒΙΟΠΑΘΕμε την ένταξη νέας έιcτασης ιδΙOΙCΤΗσίαςτου Δήμου

Παραμυθιάςκαι περεταίρωκατασκευήτων αναγκαίωνέργων υποδομής

./ ο Φορέας υλοποίησηςτου ΒΙΟΠΑΘΕθα εξακολουθήσεινα υφίσταταικαι να λειτουργεί

ταυτόχρονακαι ως φορέας διαχείρισης

./ οι όποιες αλ/αγέςχρήσης των οικοπέδωνζητηθούναπό τους υποψήφιουςεπενδυτέςθα

επιτραπούνμε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και εφόσον είναι συμβατέςμε την ισχύουσα

νομοθεσίαγια εγκαταστάσειςχαμηλήςόχλησης

./ θα δοθεί η δυνατότηταστους επενδυτές- ιδιοκτήτες γης να ολοκληρώσουν την επένδυσή

τους δύο χρόνια μετά την έκδοση της διαmστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση των

έργων υποδομής και την δυνατότητα λειτουργίας του ΒΙΟΠΑΘΕ.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο έχουνε ήδη κληθεί οι επενδυτές - ιδιοκτήτες γης να ξεκινήσουν

τις διαδικασίες για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και να υλοποιήσουν τις

επενδύσεις τους.

ΕπιστηΗονικό και TεΧ"oλoγΙKόΠά~KO Hπεί~oυ ΑΕ (ΕΤΕΠΗΑΕ)

Το Εmστημονικό και ΤεΧVOMYyΙKό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ) ιδρύθηκε το ]999 από το

ΠανεmστήμιοΙωαwίνωνκαι την ΠεριφέρειαΗπείρου. Η κατασκευήκαι ο εξοπλισμόςτου κτφίου

χρηματοδοτήθηκαναπό το ΠΕΠ Ηπείρου.

Ο κύριος ρόλος του ΕΤΕΠΗείναινα διαχέει την τεχνογνωσίαπου παράγεταιστην ακαδημαϊκή

κοινότητα και τα ερευνηπκάκέντρα! ινσπτούτα,με στόχο τη δημιουργίαενός νέου πόλου

ανάπτυξηςστηνΉπειρο. Αποσκοπείεπίσηςνα λειτουργήσεισαν «θερμοκοιτίδω>νέων

εmχειρήσεωνκαι για πς τέσσεριςπρωτεύουσεςτων νομών της Ηπείρου,όπου μικρέςαλλά

δυναμικάανερχόμενεςεmχειρήσειςέχουν σκοπό την προώθησητης καινοτομίαςσε συνεργασίαμε

ερευνηπκάιδρύματαγια την ανάπτυξηνέων προϊόντωνκαι υπηρεσιών.

Στους επιμέρουςστόχουςτου ΕΤΕΠΗ. εντάσσονται:
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Βενέτηc Αθανάσιοc

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 10: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

aveeyiac και κοινωνικού διαΎωρισuού στο Νομό Θεσπoωτίαc»

./ η ενθάρρυνσητης αξιοποίησηςτης έρευνας με τη δημιουργίανέων επιχειρήσεωνυψηλής

τεχνολογίαςαπό ερευνητές (spin-offs)

./ η ενθάρρυνσητης αναβάθμισηςτων υφιστάμενωνκαι δημιουργίαςνέων παραγωγικών

μονάδων με εισαγωγήνέων τεχνολογιών

./ η ενθάρρυνσηκαι υποστήριξητης τοmκής και περιφερειακήςανάπτυξης

./ η συμβολήστον τεχνολογικόεκσυγχρονισμότης χώρας

./ η εκπαίδευσηκαι εmμόρφωσηστελεχών εmχειρήσεων

Η θερμοκοιτίδαείναι χώρος αρχικής εγκατάστασης,υποδοχήςκαι λειτουργίαςγια τις νέες ή

υπάρχουσεςεmχειρήσεις.Ο σκοπός της θερμοκοιτίδαςείναι η στήριξη της εγκατεστημένης

επιχείρησηςσε όλα τα επίπεδα, ώστε σε σύντομοχρονικό διάστημανα μπορέσεινα επιτύχει το

αρχικό επιχειρηματικότης πλάνο και να προσδιορίσειτους νέους εmχειρηματικούςτης στόχους.

Το ΕΤΕΠΗ. διαθέτειχώρο θερμοκοιτίδωνσυνολικούεμβαδού 363 Τ.μ.. Ο χώρος αυτός είναι

διαρθρωμένος σε 6 ξεχωριστές θερμοκοιτίδες. Κάθε θερμοκοιτίδα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη

σε ξεχωριστά γραφεία ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει από 2 έως 3 επιχειρήσεις. Το ΕΤΕΠΗ στην

παρούσα φάση έχει συνολική δυνατότητα φιλοξενίας 12 έως] 8 επιχειρήσεων.

Κάθε θερμοκοιτίδα είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο συμβατικό (γραφεία, βιβλιοθήκες, ερμάρια) και

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτής δικτύου, [ax ).

Σήμερα είναι εΥκατεστημένες στο ΕΤΕΠΗ 18 εταιρίες και πέντε δομές στήριξης, οι οποίες

καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τηλεπικοινωνίες,

πληροφορική, mστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών κ.λπ.).

11.9 Υποδομές διαχείρησης απορριμμάτων

Απορρίμματα

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ (Νοέμβριος] 999) και συγκεκριμένα

σύμφωνα με την Μελέτη που εκπονήθηκεγια το τελευταίο, «Σχεδιασμός - Προγραμματισμός

Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Χώρας)} (Παρασκευόπουλος-Γεωργιάδης, 1999), η
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εξέλιξη του πληθυσμού στο Νομό Θεσπρωτίας και οι αντίστοιχα παραγόμενες ποσότητες

απορριμμάτων φαίνονται στον Πίνακα 11.7 που ακολουθεί.

Πίνακας 11.7: Πληθυσμόςκαι ποσότητα απορριμάτων στο Νομό Θεσπρωτίαςκαι την Περιφέρεια

Ηπείρου

Ν. Θεσπρωτίας 40.684 41278 44.188 46.091 48.340 50.559 13.683 16.163 20.786

ΠεδινόςΠλΗΘUΣμός 22.688 51,3 23.604 24.820 25.959

Ορεινός Πληθοομός 21.500 48,7 22.487 23.520 24.600 L:
Περιφέρεια ΗπείροιΙ 310.334 324.541 318.855 336.392 371.098 399.337 107.437 127.061 Ι 163.597

Πηγή: ΥπεΧΩΔΕ, Παρασκευόπουλος - Γεωργιάδης επε, Νοέμβριος 1999

Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθυσμού και την παραγωγή απορριμμάτων που

παρουσιάζονται παραπάνω έγιναν για τα έτη 2001,201],202]. Χρησιμοποιώνταςτα στοιχείατων

απογραφώντης ΕΣΥΕ των ετών 1971, 1981, 1991 και 2001 υπολογίζεται η μέση πλη~αμιακή

μεταβολή ανά έτος για τις δεκαετίες 197]-]98] και 1981-1991, από τη σχέση Ρν = Ρο (1+ α)\ όπου:

./ Ρν: ο πληθυσμόςμετά από ν χρόνια

./ Ρο: ο πλη~σμόςτο έτος αναφοράςκαι α: ο σταθερός ρυθμός μεταβολής(αύξηση ή μείωση)

του πληθυσμούμεταξύ των ετών Ο και ν

Με βάση τους ρυθμούς μεταβολήςτων προηγούμενωνδεκαετιώνεκτιμήθηκεο ρυθμός μεταβολής

για το μέλλον προκειμένουνα υπολογιστείη εξέλιξη του πληθυσμούστους χρόνουςστόχουςγια το

Νομό.

Ο ρυθμός μεταβολήςα υπόκειταιστις παρακάτωπαραδοχές:

./ θεωρείταισταθερός έως το 2021
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«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο JΟ: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,
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./ δεν είναι ποτέ πάνω από +2,5 %.

./ δεν είναι ποτέ αρνητικός

./ εκτιμάταιμε βάση την εμπειρίατου μελετητή σε σχέση με το Νομό

Προκειμένουνα εκτιμηθείη μέση παραγόμενηποσότητααπορριμμάτωνχρησιμοποιήθηκε

συγκεκριμένοςσυντελεστήςπαραγωγήςαπορριμμάτωνστον οποίο λαμβάνεταιυπόψη και ο μη

μόνιμοςπληθυσμόςτων τουριστών.

Αναφορικάμε τις ποσότητεςσε tonly ανά βασικό τύπο απορριμμάτων.αυτές παρουσιάζονταιστον

Πίνακα 11.8 που ακολουθεί.

Πίνακας 11.8 : Ποσότητες απορριμμάτων ανα βασικό τύπο

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Παρασκευόπουλος - Γεωργιάδης ΕΠΕ, Νοέμβριος 1999

Σημειώνεται ότι η σύσταση των απορριμμάτων δεν είναι ίδια για όλες τις αστικές περιοχές.

Εξαρτάται από την βιομηχανική και τουρισnκή ανάπroξη καθώς επίσης και από το βιοτικό επίπεδο

και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της κάθε περιo;CΉς.

Ενδεικτικά, για τον ελληνικό χώρο η μέση εκατοστιαία σύσταση των αστικών αποβλήτων,

σύμφωνα με μετρήσεις τσυ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΠΕΡΠΑ), έχει ως ακολούθως:

-/ οργανικά50%

./ χαρτί 15%

./ μέταλλα2%

v' -yuαλί 3%

./ πλασnκά2%

./ διάφορα 18%

Οι περιβαλλoνnKές επιπτώσεις που προκαλεί η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων είναι

σημαντικές, οι κυριότερες δε εξ αυτών δίνονται συνοπτικά αμέσως παρακάτω:

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 352

2011

2021

1616

20786

7597

9769

3233

4157

727

935

727

935

1374

1767

2505
Ι

3222



Bενέrηζ ΑθανάσΙΟζ
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./ στις περισσότερεςπεριπτώσειςη ανεξέλεγκτηδιάθεση συνοδεύεταιαπό αυτανάφλεξητων

σκουπιδιών.Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενοσε πολλέςχωματερέςνα υπάρχεικαπνός σχεδόν

σε μόνιμη βάση, δηλαδή να υπάρχει μια μόνιμη εστία ανάφλεξης, με προφανείςτους

κινδύνουςδημιουργίαςπυρκαγιάς,ιδιαίτεραμάλισταόταν ο περιβάλλωνχώρος είναι

δασική περιοχή, ή περιοχή καλυπτόμενημε άλλου είδους βλάστηση

./ επίσης, η ανεξέλεγκτηδιάθεση εγκυμονείσοβαρότατουςκινδύνουςρύπανσηςτου εδάφους,

των επιφανειακώνυδάτων,αλλά κυρίως των υπογείωνυδάτωναπό τα στραΥΥίσματατων

χωματερών,ιδιαίτεραεκεί όπου τα πετρώματαείναι υδατοπερατά

./ τέλος, στις δυσμενείςεmπτώσειςαπό την ανεξέλεγκτηδιάθεση των απορριμμάτωνμπορεί

να αναφερθείη ρύπανσητης γύρω περιοχήςαπό διάφοραυλικά (χαρτιά, πλαστικά κλπ) που

παρασύρονταιαπό τον αέρα, η δημιουργίαοσμών και ανθuγιεινώνκαταστάσεωνκαι

γενικότεραη αισθητικήυποβάθμισητου περιβάλλοντοςτης περιοχής

Στο Νομό Θεσπρωτίαςβρίσκεταιο νέος ΧΥΤΑ,στη θέση «Αστιμίτσω,της 1ης Εδαφικής

Περιφέρειας του Νομού Θεσπρωτίας η οποία περιλαμβάνει και την Ηγουμενίτσα (απόφαση

έγκρισης Περιβάλλοντικών Όρων, αριθ. πρωτ. 84252/4-9-97). Το έργο έχει έκταση 25,62

στρέμματα, η ποσότητα των απορριμμάτων που μπορεί να δεχτεί είναι 6.000 ton/y, η διάρκεια

λειτουργίας του εκτιμάται στα 20 έτη, ο εξυπηρετούμενοςπληθυσμόςανέρχεταισε 13.038

κατοίκους.

Σε όλο το Νομό εκτιμάται ότι υπάρχουν 33 καθορισμένοι Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ)

και 69 ανεξέλεγκτοι. Μέχρι το τέλος του 1999 δεν είχε προγραμματιστεί κανένα έργο ανάπλασης

και αποκατάστασης ΧΔΑ τόσο στο Νομό Θεσπρωτίας όσο και σε ολόκληρη την Περιφέρεια

Ηπείρου.

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη και με βάση ότι το 200 Ι η παραγωγή των αποβλήτων ανέρχεται

σε 13.683 ton/y απαιτείται και προτείνεται επιπλέον:

./ η δημιουργία 1 ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετεί τους Δήμους και τις Κοινότητες όλου του Νομού

./ η δημιουργία2 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων ο ένας θα

εξυπηρετεί το Δήμο Φιλιατών συνολικού μόνιμου πληθυσμού 10.000 κατοίκων και ο άλλος

θα εξυπηρετεί τους Δήμους Παραμυθιάς, Αχέροντα και την Κοινότητα Σουλίου, συνολικού

μόνιμου πληθυσμού 12.000 κατοίκων

./ η δημιουργία Ι Κέντρου ΑνακύκλωσηςΥλικών

./ η προμήθειαεξοπλισμούσυλλογήςκαι μεταφοράςαπορριμμάτων(κάδων και

απορριμματοφόρων)
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./ έργα αποκατάστασηςκαι εξυγίανσηςπαλαιώνχώρων διάθεσηςαπορριμμάτων.

Ι 1.9.2 Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)

Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχουν 2 ΧΥΤΑ (3ης διαχ. Ενότητας. Ν. Άρτας και Ν. Πρέβεζας και

4ης διαχ. Ενότητας Ν. Θεσπρωτίας) που αναμένεται να λειτουργήσουν σύντομα και 2 υπό

κατασκευή (2ης διαχ. Ενότητας διανομαρχιακός Ν. Θεσπρωτίας ~ Ν. Πρέβεζας και 1ης διαχ.

Ενότητας Ν. Ιωαννίνων). Ο όγκος των παραγόμενων αστικών

στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας ειcrιμάται σε 120000

τόνους/έτοςσύμφωνα με την απογραφήτου 2001. Το ποσοστό

ανακύκλωσης είναι μηδενικό.

Υπάρχουν συνολικά 263 ΧΑΔΑ, από τους οποίους 52

παραμένουν σε λειτουργία και από τους 211 που έκλεισαν οι 40 έχουν αποκατασταθείήδη. Άμεσα

πρόκειταινα κατασκευασθείτο έργο για την αποκατάστασητου χώρου διάθεσηςαπορριμμάτων

της Άρτας.

Στον Δήμο Παραμυθιάςσχεδιάζεταινα φtλoξενηθεί ο διανομαρχιακόςΧΥΤΑ Θεσπρωτίας

Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Καρβουναρίου. Παρά τις εκπονηθείσες μα/τες οι

οποίες και καθιστούν λειτουργική και βιώσιμη τη χωροθέτηση στη συγκεκριμένη περιοχή, η

επιλογή αυτή δεν εmδέχεται την κοινωνική συναίνεση της τοπικής κοινωνίαςη οποία απαιτείται για

την κατασκευή του έργου.Οι κάτοικοι του KαρβoυvαρίOυ εκφράζουνε την αντίθεσή τους στο

ενδεχόμενο κατασκευής του ΧΥΤΑ στα διοικητικά όρια του χωριού τους.

Χάρτης 11.9: Τoπoθεσίoχ~oθtτησηςτου ΧΥΤΛ Κορβουνορίου
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Η άρνηση της τοπικής κοινωνίας για την επικείμενη χωροθέτηση του νομαρχιακούΧΥΤΑ στο

Καρβουνάρι δεν αφοράμόνο τους δύο νομούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, αλλά ολόκληρη την

Ήπειρο, καθώς παρακωλύεται όλο το διαχειριστικό σχέδιο για τη διάθεση των απορριμμάτων στην

Ήπειρο.

Ο διανομαρχιακόςΧΥΤΑ αντιμετωπίζει ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς είναι ενταγμένοςστο

Ταμείο Συνοχής και κινδυνεύει με απένταξη (όπως έδειξε στο παρελθόν η περίπτωση με τα

«υπόλοιπα πόλης» του Δήμου Ιωαννιτών).

Ο 20ς ΧΥΤΑ στην Θεσπρωτία που είναι στο ΔΔ Κορύτιανης του Δήμου Ηγουμενίτσας ενώ έχει

κατασκευασθείαπό το μέσα του 2003 (είχε ξεκινήσει η κατασκευή του από το 1996) δεν έχει

ακόμα δωθεί σε λειτουργία. Στην παρούσα φάση αναμένεται απόφαση από το Υπουργείο

Εσωτερικών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία του.

Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε και ήταν διαδικαστικό ζήτημα να σταλεί η απόφαση στο Δήμο
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Ηγουμενίτσας που έχει αναλάβει ρόλο συντονιστή και να γίνει η πρόσληψη με σύμβαση έργου έξι

ατόμων και με διάρκεια ενός έτους. Στόχος των δήμων Ηγουμενίτσας, Φιλιατών, Παραποτάμου και

Σαγιάδας είναι να θέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το ΧΥΤΑ σε λειτουργία.

Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργηθούν σταθμοί μεταφόρτωσης των απορριμμάτων,

κέντρα διαλογής απορριμμάτων, εργοστάσια ανακύκλωσης (το ένα ήδη έχει ολοκληρωθεί) και

ΧΥΤΥ, δηλαδή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων οι οποίοι εναρμονίζονται με την

κοινοτική νομοθεσία και με τον περιφερειακό σχεδιασμό.

11.1 Ο ΑξωλόΥηση - Συμπεράσματα

Πίνακας 11.9: Συγκεντρωτική παρουσίαση της κατάστασης των τεχνικών, κοινωνικών και

επιχειρηματικών υποδομών του Νομού Θεσπρωτίας (SWOT ana/ysis)

.;. Η φυσική θέση της Ηπείρου ( Δυτική Πύλη της

Eλλάδ~ προς την ΕΕ και τη Βαλκανική) κω η

κατασκευή των μεγάλων υπερτοπικών

μεταφορικών υποδομών (Εγνατία Οδός.

Δυτικός Άξoν~, Λιμάνι Hγoυμενίτσ~) οι

οποίες δημιουΡΎσύν τις προϋποθέσε1ς

ανάπτυξης λειτουΡΎ1ών υπερεθνικής εμβέλειας

στον τομέα των μεταφορών και των υπηρεσιών

.;. Η ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας ζεύξης

Ακτίου Πρέβεζας

.:. Η σημαντική βελτίωση του εθνικού και

επαρχιακού οδικού δικτύου με πόρους της

τρέχουσας. αλλά και των ΠΡΟηΥσύμενων

Προ-Υραμματικών περιόδων

.:. Η ύπαρξη aξιoπoιήσιμoυ δυναμικού

Ανανεώσιμων ΠηΥών ΕνέΡΎειες

.:. Η ύπαρξη εγκεκριμένου περιφερειακού

σχεδιασμού για τη διαχείριση στερεών

αποβλήτων

.:. Η απόκτηση τεχνογνωσίας από την υλοποίηση

των μεγάλων έΡΎων υποδομής στο Νομό

.:. Η ισχυροποίηση του λιμανιού της

Hγoυμενίτσ~. ως πύλη εξόδου προς την ΕΕ

λόγω πολιτικών και οικονομικών ασταθειών

στις γειτονικές Βαλκανικές Χώρες

.;. Η αξιόλογη θολάσσ", σύνδεση μεταξύ της

Ηπείρου και της /ταλιας

.:- Η απουσία ΟΡΎανωμένων υποδομών εγκατάστασης

επιχεφήσεων και διαμετακόμισης, σε συνδυασμό με την

απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης του Νομού με το

εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και τις περιορισμένες

δυνατότητες των αεροπορικών υποδομών. Οι αδυναμίες

αυτές περιορίζουν το πεδίο ανάπτυξης του τομέα των

μεταφορών και υποσκάπτουν το αντα-yωV1σtUCό

πλεονέκτημα του Νομού στον τομέα αυτό έναντι

εναλλαιmxών μεταφορικών διαδρομών, τόσο στο

εσωτερικό της χώρας (όπως είναι ο άξoν~ ΠΑΘΕ και το

λιμάνι της ΠάτΡας το οποίο διαθέτει σ1δηροδΡομική

σύνδεση) όσο και στο εξωτερικό, με την ανάπτυξη άλλων

χερσαίων μεταφορικών διαδρόμων στη Βαλκανική

.:. Η έλλειψη σιδηΡOδΡOμu:ής σύνδεσης του Νομού με το

σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και η απουσία

προοπτικών δημιουΡΎα/ς σ1δηροδρομικής υποδομής στο

άμεσο μέλλον. Η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης

αποτελεί κρίσιμο περιοριστικό παράδειγμα πλήρους

αξιοποίησης του ανταγωνιστucoύ πλεονεκτήματος του

Νομού και της ανάδεtξης της σε πύλη μεταφορών για την

χώρα (ιcuρίως η απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης της

πύλης εξόδου (Λιμάνι Ηγouμενίτσας) με το εΟνικό

σιδηροδρομικό δύcroo)

.:. Η ανεπάρκεια αεροπορικής υποδομής του Νομού, η

οποία σήμερα εξυπηρετείται σχεδόν αποκλε1στικά από το

αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το οποίο δεν δ1αθέτει

επαριcείς υποδομές και εξυπηρετήσεις για να

{( Στρατηγικό Σχέδιο Aνάπ:rυξης του Νομού Θεσπρωτίας" σελ. 356



ΒενέτηςΑθανάσιοc

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφόλαιο 10: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων.

ανεpγίαc και κοινωνικού διαΥωοισΥού στο Νομό Θεmwωτίαe»

.:. Η λειτουργία των 3 Μεθοριακών Σταθμών στη

συνοριακή γραμμή Ηπεφου - Αλβαν!ας

.:. Σημαντική παρουσία και επενδυτική

δραστηρώτητα ελληνικών επιχεφήσεων στη

Νότια Αλβανία

λειτουργήσει ως αεροπορικός σιryιcOινωνιαKός κόμβος

της

.:. Η απουσία υποδομών διέλευσης και διανομής φυσικού

αερίου (φθηνή ενέρΥεια), με αποτέλεσμα το αυξημένο

Χόστος παρα:ΥωΥής για πολλούς κλάδους της οικονομiας

και η μη επαΡΙCΉς αξωποίηση του δυναμικού των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

.:. Η έλλειψη των ανσΥκαίων εΥΥεωβελτιωπΧών υποδομών

.:. Η έλλειψη από το λιμάνι της HγooΜΕVΊτoας τεxvoλoγ\κής

υποδομής. εγκαταστάσεων φόρτωσης, ε1Cφόρτωσης.

αποθήχευσης καθώς 1α/Ι τερμαπκών εγκαταστάσεων για

την ανόΠΤUΞη συνδοασμένων μεταφορών

.:. Η έλλειψη διαπεριφερειακών συνδέσεων του εθνικού

οδιχού δt.ΚTί>oυ της ευρύτερης Περιφέρε1ας Ηπείρου με

την Δυπ1Cή Μακεδονία και την Θεσσαλία (οδικοί άξονες

Άρτας -Καρδίτσας, Άρτας-Τρικάλων και συνδέσεις

οδικών αξόνων lωαΝVΊνων-Τρικάλων και lωαΝVΊνων

Κοζάνης με τov Ν. Γρεβενών)

.:. Η ανεπάρκεια του τoπι1Coύ oδι1Coύ δι1C'tύoυ και η

υστέρηση στην προσπελασιμότητα των ορεινών και

μεωνε1mκών περιοχών

.:. Οι σημαντικές ελλείψεις στο οδικό δίlCτUO και τα

προβλήματα πρόσβασης στους Διασuνoρια1Coύς

Σταθμούς (Αλβανία)

.:. Το χαμηλό επiπεδo εξoπηρετήσεα/V 1mI οπηρε"""ν για

την ποώτητσ ζωής των 1mTOiΙCΩV (Αλβανία)

.:. EnEτaμέYη συνoρια1Cή Ύραμμή με την Αλβανία, που

επιτρέπει την αΝΌΠΤUξη φαlVOμένων

λσθρομετανάστευσης

.:. Η ανεπάρκεια των αστικών υποδομών

.:. Η περωρισμένη μέχρι σήμερα διάχuση της τεχv<>γVα/σ!ας

και των υποδομών αξωποίησης των νέων τεΊVOλoyιών.

της KOιvων!ας της πληρoφoρiας και της γνώσης εκτύς της

πόλης των ΙωαWΊΝΩν, (όπου η έδρα του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων) 1α/Ι η μεΥαλύτερη σvyκέvτρωση

επtχεφημαπxότηταςκαι καινοτομίας στον ιδιωτικό

τομέα

.:. Η έλλειψη δι1C'tύoυ φυσιlCO'ύ αερίου και η μικρή

αξωποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας

.:. Οι σοβαρές ελλείψετς σε οποδομές διαχεφωης 1mI
επεξερ-Υασίας λυμάτων και αποβλήτων, με ιδιαίτερα οξύ

το πρόβλημα καθυστέρησης δημωoργiας ΧΥΤΑ

.:. Οι ελλείψεις στο καθεστώς προστασίας αξιόλΟ'Υων

oικισnκών συνόλων του Νομού

.:. Η ανεπάρκεια σε χώρους στάθμευσης στα Ot1C1σTUCΆ

σύνολα του νομού

.:. Η έλλειψη δt.ΚTί>oυ μαρινών σε δήμους του Νομού

(ΗΎουμενίτσα. ΣαΥιάδα, Σύβοτα, Πλαωριά και στην

Κοινότητα Πέρδιmς)

.:. Aδovαμiα uπoστήριξης

«Στρατηγικό Σχέδιο Ανά1.1υξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 357



Βενέτης Αθανάσιος

«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο /0: Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

ανεργίας και κοινωνικού διαχωρισμοι, στο Νομό Θεσπρωτίας»

-:- Kεραiες κινητής τηλεφωνίας

-> Πτώσε1ς τάσης ΔΕΗ

(0) Μη α/toγε10ΠOιημένo ενεργειακό δίιcτuo

(0) Έλλειψη αντιπλημμoριΙCΉς προστασίας και

αποστραΥΥιστικών έργων

.:. Ανεπαρκή δίκτυα ύδρευσης και κακά δίΚΤUΑ (PVC)
(0) Πολλές και ανεξέλεyιcτες γεωτρήσεις

.:. Έλλειψη συνολucού σχεδιασμού αξ10ποίησης φυσικών

πόρων

(0) Ελλιπής διασύνδεση οδραυλικού δικτύου

.:. Έλλειψη βωλογικών καθαρισμών

-> Ανυπαρξία αποχετευτικών δικτύων

.:. Μη αξιοποίηση / έλλειψη υποδομών σε σχέση με την

aPXJJ,toλoγtΙCΉ και πολιτιστική κληρονομιά

.:. Η ανάδειξη τοο Νομού σε Δοτική Πύλη της .:. Η καθιιστέρηση ολοκλήρωσης των μεταφορικών

χώρας προς την ΕΕ και την Βαλκανική α/toδoμών, η οποία παρατείνει την απομόνωση του

(ιδιαίτερα την Αλβανία) την καθιστά σε Νομού και θέτει σε κίνδυνο την ανάδειξη του ως

ελκυστικό χώρο ΠΡOσέλΚUΣΗς επενδύσεων, μεταφορικής πύλης της χώρας προς την Δunκή και

στον τομέα της μεταποίησης και σε κλάδouς Κεντρική Ευρώπη

συναφείς με τις μεταφορές '.' Η μεγέθυνση της ανταγωνιστUCΉς πίεσης σε

.:. Η θέση τοο Νομού ως «Δοτική Πύλψ> της παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, ως αποτέλεσμα

Ελλάδας προς την ΕΕ, αλλά και ως ενδιάμεσος της σταδιακής «άρσηg> της απομόνωσης του Νομού και

κόμβος των μεταφορικών και ά'JJ.JJ>ν του ιδιότυπΟ\> προστατευτισμού που απολάμβανε η

Διευρωπαϊκών Δικτύων της τα Βαλκάνια, τις εσωτερική αγορά, σε συνδιασμό με τη δυνατότητα

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τη Μέση εισροής κεφαλαίων που παρέχουνε τα μεγάλα έργα

Ανατολή υποδομής και μεταφορών

.:. Η ορθολσΥική αξιοποίηση των σημαντικών .:. Η (<υστέρηση» του Νομού σε βασικές υποδομές μπορεί

πόρων της προηγούμενης και της τρέΧOUΣας να οδηΥήσει σε ΙCΑταΙCΕρματισμό των πόρων σε πολλά

προγραμματικής περιόδοο για την ολοκλήρωση μικρά έργα, ελάχtστης προσπθέμενης αξίας,

των υποδομών, ποο θα αναδείξοον το Νομό σε παρατείνοντας την απόκλιση του Νομού από το μέσο

κόμβο των μεταφορικών δικτύων επίπεδο ανάπτυξης της χώρας αλλά και της ΕΕ

--- Το σημαντικό μέγεθος των πόρων που θα .:. Η αυξανόμενη δυναμucότητα των ανθρωπογενών

εισρεύσουν στην'Ηπειρο και την νέα δραστηριοτήτων (γεωργία, τουρισμός, υποδομές)

προγραμματική περίοδο αναμένεται να προκαλέσει περιβαλλοντικές πιέσεις στο

.:. Η ένταξη του Δοτικού Σιδηροδρομικού Άξονα φυσικό περιβάλλον

στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα .:. Ανταγωνισμός από λιμάνια Ιταλίας

.:. Η ύπαρξη Εθνικών και Κοινοτικών .:. Ασταθές ΙCΛΙμα Μέσης Ανατολής

πρωτοβουλ1ών δ1ασυνοριακής συνεργασίας .:. Διεθνής αvtαγων1σμός στις Τηλεπικοινωνίες

.:. Η ενίσχυση της διασυνοριακής .:. Αύξηση κόστοος της ενέργειας

επιχεφηματικότητας .:. Ρύπανση οδροφόρου ορίζοντα από τα oδραυλιΙCΆ
.:. Η ανάπτυξη δ1ασυνοριακών δικτύων .:. Eξωνoμαρχtσκό<; ανταΊωνισμός

συνεργασίας μεταξύ φορέων (Πανεπιστήμια, .:. Διεθνής και εθνικός ανταΥωνισμός - αδυναμία

Αναπτυξιακοί και Παραγωγικοί Φορείς) και αξωποίησης ευκαφιών (ΕΕ) όσον αφορά την παιδεία

Auτoδιoικητικών Αρχών

.:. Η διεύρονση του ενιαίοο οικονομικού χώρου

προς το χώρο των Βαλκανίων

.:. Η ύπαρξη Εθνικών και Κοινοτικών
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«Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 10: ΔιαyνωσrΙKή έρευνα κοινωνικών προβλημάτων,

ανεfYΙJίa.c και κοινωνικού διαΥωrιισuού στο Νοuό ΘεuπnrHτίac»

πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεΡΥασίας

.:. Η ενίσχυση τ/ς διασυνοριακής

επιχεψηματικότ/τας

.:. Η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση των έΡΥων

της ΚτΠ , Ύ\Il δράσεις κυρίως ηλεκτρoΝUCΉς

δuxκυβtρνησης

.:. Ιστορucό διεθνών ναυτιλιακών συνδέσεων

.:. ΠροΥρσμματισμένη Ανάπτυξη λιμανιού

.:. ΑνΆΠΤUΞΗ ευρυζωνucώνΙ ασύρματωνδικτύων

.:. Ανάπτυξη τεχνολογιώνήπιων μορφών

ενέΡΥειας - Ευρωπαϊκές πολιτικές

.:. Ευρωπαϊκά ΠΡΟΥράμματαΥια διαχείριση

υδάτινων πόρων

.:. Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΥια Bιoλ.σyucoύς

καθαρωμούςκαι αποχέτευση

.:. Τεχνoλι>yiες αναιώιWooης

.:. Ανάπτυξη τεχνολοΥίας τ/ς Ιατρικής και της

Τηλειιατρικής

.:. Δuxδίκτυο και πλατφόρμεςτηλεκπαΊΔΕUΣΗς

.:. ΕυρωπαΊκά προγράμματα

.:. ΑνάΠΤUΞη ειδικών Ι εναλλακτικώνμορφών

τουρισμού

.:. Συμμετοχή σε Eυρωπα'iκά δίκτυα Ι εκθέσεις Ι

άλλες δρσστηριότητες

.:. Διαδίκτυο και προβολή του Νομού μέσω αυτού
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«Γ' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 2: ΟΙ άξονες του Στρατηγικού

Βενέτι c Αθανάσιο Σγεδίου ανάπrιJι~ του Nouol) Θεσπnωτίαc.»

Γ'ΜΕΡΟΣ:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: OJ άζονες του Στρατηγικού

Σ εδίου ανάπτυl c του Nouob Θεσπ ωτίαc»

].] Εισαγωγή

Κάθε γεωγραφικήκαι διοικητικήενότητα, όπως ο νομός, όταν επιχειρείνα παρέμβεικαι να επηρεάσει

με ένα θετικό, συγκροτημένοκαι επιτελικό τρόπο πς αναπroξιακέςτου δυνατότητεςκαι προοπτικές,

χρειάζεταιμια στρατηγική.Η στρατηγικήτης ανάπτυξηςέρχεταινα θέσει μια σειρά ερωτήματα,τα

οποία αφορούν στους στόχους οι οποίοι τίθενται,τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεταιη υλοποίηση

τους, το πλαίσιο δράσης και τον τρόπο επιλογήςτων κατάλληλωνπολιτικών.

Συνεπώς,η στρατηγικήτης ανάπτυξηςείναι ένα ολοκληρωμένοκαι αδιάσπαστοσύνολο στόχων και

παρεμβάσεων,το οποίο προσδιορίζειμε όρους ανάπroξηςσε ποιο σημείο βρισκόμαστε,πού

επιθυμούμενα φτάσουμεκαι με ποιο τρόπο και ποιες διαδικασίεςθα επιχειρήσουμενα το πετύχουμε

(ΠανεmστήμιοΘεσσαλίας,2005 Β).

Στο σιryκ:εKριμένO κεφάλαιο παρουσιάζεται ο στρατηγικός στόχος του Νομού Θεσπρωτίας, οι γενικοί

αναπτυξιακοί στόχοι και οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι. Στην παρούσα φάση γίνεται μια προσπάθεια

για την δημιουργία μιας δυναμικής αναπτυξιακής στρατηγικής που αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα 

ευκαιρίες και ελαχιστοποιώντας πς επιπτώσεις των μειονεκτημάτων - απειλών, θα συμβάλλει στην

ενδυνάμωση της περιοχής καθιστώντας την ανταγωνιστική και ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

της τοπικής κοινωνίας.

Κατ' αρχήν, τίθενται οι γενικοί στόχοι στρατηγικού χαρακτήρα οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως

κατευθυντήριες γραμμές στην προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής. Έπειτα, καταγράφονται οι ειδικοί

στόχοι τομεακού χαρακτήρα οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις των γενικών

- στρατηγικών στόχων. Πρόκειται ουσιασπκά για δράσεις οι οποίες θα κατευθύνουν στη συνέχεια την

άσκηση των κατάλληλων πολιπκών και μέτρων παρέμβασης.
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«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: Οι άξονες του Στρατηγικού

ΣΥεδίοιι ανάπτιιlnc του Νοιιού Θεaπnωτίαc»

1.2 ΊΌ πλαίσιο διαμόρφωσης της αναπτυξιακής στρατηΥικής •

Για να είναι επιτυχής, η στρατηγική της ανάπτυξης απαιτεί μια σειρά από προϋποθέσεις. Πρώτον, θα

πρέπει να στηρίζεται στη διάγνωση και αξιολόγηση των εmμέρους δεδομένων, αλλά και της

συνολικής εικόνας του κάθε νομού. Με αυτή την έννοια, η στρατηγική για κάθε νομό είναι μοναδική

και μη επαναλαμβανόμενη καθώς, δύο νομοί με διαφορετικά παραγωγικά, διαρθρωτικά, γεωγραφικά,

κλπ., χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν την ίδια στρατηγική. Η στρατηγική, λοιπόν, θα

πρέπει να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της τοπικής οικονομίας, αξιολογώντας σωστά τις

ανάγκες και τα προβλήματα στην επιλογή δράσεων και στην άσκηση πολιτικών.

Δεύτερον, η αναπτυξιακή στρατηγική, από τη φύση της, δεν μπορεί να έχει στατικό αλλά δυναμικό

χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι στηρίζεται στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά η

έμφασή της βρίσκεται στην δημιουργική παρέμβαση. Με αυτή την έννοια, η στρατηγική θα πρέπει να

ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του νομού και να δημιουργεί μέσω κατάλληλα

επιλεγμένων πολιτικών νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τομείς αιχμής. Θα πρέπει επίσης να

αντιμετωπίζει με ουσιαστικό τρόπο τις αδυναμίες της περιοχής που συνδέονται με την παραγωγική

διάρθρωση, το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές ή τη γεωγραφική θέση της θέση. Παράλληλα, θα

πρέπει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις τεχνολογικές και διαρθρωτικές

μεταβολές και το νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που

εγκυμονούν για το παραγωγικό προφίλ του νομού, προβλέποντας ένα σύνολο διαρθρωτικών ή

εκσυγχρονιστικών δράσεων που να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις αυτών των κινδύνων στο επίπεδο

ευημερίας και απασχόλησης.

Τρίτον, η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι «διορατική». Σε ένα κόσμο που αλλάζει με

γρήγορους ρυθμούς, η αναπτυξιακή στρατηγική του νομού θα πρέπει να έχει το βλέμμα στραμμένο

στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Θα πρέπει να βλέπει μπροστά, να κατανοεί εγκαίρως τις νέες τάσεις

στην οικονομία και να αντιλαμβάνεται ότι το νέο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί

νέους τρόπους αντιμετώmσης και νέες πολιτικές. Η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να είναι

ανοιχτή σε νέες ιδέες, να τις ενθαρρύνει και να τις ενισχύει και να προσπαθεί να ενσωματώσει στην

τοπική κοινωνία και οικονομία μηχανισμούς κατανόησης και διαχείρισης της αλλαγής. Η διάθεση της

τοπικής κοινωνίας να μη ξεπεραστεί από τις εξελίξεις αλλά να επωφεληθεί από αυτές σημαίνει ότι η

μάθηση, η δημιουργικότητα, η έρευνα, η εφευρετικότητα, η εξωστρέφεια και η αναζήτηση του

4S Πηγή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005 (8)
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καινούργιου γίνονται κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής και βρίσκουν την έκφρασή τους σε μια σειρά

από συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές.

Τέταρτον, η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να κινείται έξω από λογικές δορυφορικής ανάπτυξης

σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, θα πρέπει να επιλέξει και να στηριχθεί σε μια

σίryχρoνη εκδοχή της ενδογενούς ανάπτυξης, η οποία δρα τοπικά και σκέφτεται παγκόσμια, έχοντας

πλήρη κατανόηση της λειτουργίας των παγκοσμιοποιημένων αγορών και πλήρη συνείδηση των

περιορισμών της τοπικής κλίμακας. Η στρατηγική της σύγχρονης ενδογενούς ανάπτυξης θα πρέπει να

κινείται με ευελιξία ανάμεσα στο τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το Ευρωπαϊκό επίπεδο

άσκησης πολιτικής και να αξιοποιεί κάθε φορά διαθέσιμα μέσα, ευνοϊκές συγιcυρίες και εμπειρίες.

Πέμπτον, η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να έχει σαφή αντίληψη της στενότητας των

διαθέσιμων πόρων και συνεπώς του υψηλού κόστους ευκαιρίας της κάθε πολιτικής. Το επιτακτικό

ερώτημα στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής είναι με ποιο τρόπο θα πρέπει να κατανεμηθούν

περιορισμένοι πόροι σε εναλλακτικές χρήσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλή συνέργια μέσων και

υψηλή αποτελεσματικότητα. Με δεδομένο ότι οι σημαντικότεροι αναπτυξιακοί πόροι για τη χώρα μας

προέρχονται από την ΕΕ και δεδομένες τις τάσεις μετατόmσης των Κοινοτικών πόρων προς τα Νέα

Κράτη Μέλη της ΕΕ αλλά και συμπίεσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, η ανάγkη ουσιαστικής

αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του 40υ ΚΠΣ είναι ιδιαίτερα επιτακτική.

Τέλος, η αναπτυξιακή στρατηγική, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να στηρίζεται σε μια

ευρύτερη κοινωνική συναίνεση, να πείθει και να κινητοποιεί ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά

στρώματα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πολιτικές της να αποφεύγουν τη μονομέρεια και να

προσφέρουν δυνατότητες για αναπτυξιακό μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις του

Νομού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγει τις αναγκαίες τομές. Σημαίνει όμως, ότι τα

κόστη και τα οφέλη που θα προκύψουν από συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να είναι ισόρροπα

κατανεμημένα και EmnMov, αυτή η κατανομή θα πρέπει να είναι ορατή και να εξασφαλίζει την

κοινωνική συναίνεση.
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1.3 Στόχοι της ανάπτυξης

Η ενότητα αυτή, παρουσιάζει την αναπτυξιακή στρατηγική του Νομού Θεσπρωτίας. Η ενότητα

βασίζεται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Νομού και λαμβάνει υπόψη της ταυτόχρονα τα

ιδιαίτερα οικονομικά, κοινωνικά, διαρθρωτικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του, τα δυνατά και

αδύνατα σημεία του και τις ευκαιρίες και απειλές οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό

περιβάλλον.

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται ένας συνδυασμός των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων, των

ευκαιριών και των απειλών του Νομού Θεσπρωτίας, έτσι όπως κατεγράφησαν στο Β' μέρος της

εργασίας, με σκοπό να προκύψουν κάποιες κατευθύνσεις για την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε.

Πίνακας Β1.1: Κατευθύνσεις στρατηγικής για το Νομό Θεσπρωτίας
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.. Ανάπτuξη και ολοκλήρωσητων

μεγάλων μεταφορικώνυποδομώνγια

την ενίσχUΣη της ανταγωνιστικότητας

και την προώθηση της εξωστρέφειας

• Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και

"ποστήριξη της επιχειρηματικής

εξωστρέφειας

.. ΕvOάρρuνση"ιοθέτησηςκαινοτομιών

για τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότηταςτο., παραγωγικού

ΣUστήμαΤOς

.. Προώθησηεξαγωγώνσε

αναπτuσσόμενεςχώρες

.. Ολοκληρωμένηαειφορική προσέγγιση

της επιχειρηματικότηταςκαι των

επενδύσεωνστον ενεργειακότομέα

+ Αειφορική ανάΠΤUξη και διαχείριση

φUΣΙKOύ και πολιτισμικού δuναμικού

για την ανάπτUΞη νέων μορφών

τοuρισμού

+ Διασύνδεση φορέων ΕΤΑ και

επιχειρήσεων

.. Ανάδειξητης πόλης της HγoUΜενίτσας

σε κέντρο Διαπεριφερειακήςκαι

ΕΟνικής εμβέλειας

• Ανάδειξη το., Νομού ως κόμβο

ανάμεσα σε ΕΕ και τρίτες περιοχές

(Βαλκάνια)

ΕvOάρρuνση παραγωγής επώvuμων

προϊόντων για τη δημιοuργία

οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση

της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας

παραγωγής

.:. Προώθηση επιχειρηματικών

ΣUνεργασιών με τα Βαλκάνια και την

lταλία

Ψ Αποφυγή ~<καταKερματισμoύ» των

πόρων της νέας προγραμματικής

περιόδο., σε πολλά μικρά έργα,

αμφίβολης ή ελάχιστης προστιθέμενης

αξίας.

.:. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας

των φορέων "λοποίησης στη νέα

προγραμματική περίοδο
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(. Ενίσχυση της επιχειρηματικήςκαι

τεχνολογικήςκαινοτομίας

.,. Προώθηση της οικονομικής

διαφοροποίησης στην ύπαιθρο και

ιδιαίτερα στις ορεινές και

μειονεκτικές περιοχές, μέσω της

αειφορικής αξιοποίησης των

πολιτιστικών και φuσικών πόρων

.. Αποτελεσματικήδιασύνδεσητης

εκπαίδεuσηςμε την αγορά εργασίας

και έγκαιρη προσαρμογήτο.,

ανθρώπινο.,δuναμικούστις

μεταβαλλόμενεςσυνθήκεςτης

αγοράς εργασίας

.. Αναβάθμισητων παραδοσιακών

κλάδων μεταποίησης

• Διοικητική μεταρρύθμιση και

εκσυγχρονισμός Δημόσιο., τομέα

.,. Ολοκλήρωση δικτύων μεταφορικών

"ποδομών

.;, Βελτίωση το., δικτύο., κοινωνικών

"ποδομών και εξυπηρετήσεων στα

αστικά κέντρα και την ύπαιθρο

εξuπηρέτηση ειδικών πληθuσμιακών

ομάδων

.. ΔημιοuργίαοργανωμένωνuπoδOμών

επιχειρήσεωνκαι διαμετακόμισης

.;. Εφαρμογή θεσμικού πλαισίο.,

διαχείρισης προστατεuόμενων

φuσικών οικοσuστημάτων

Βελτίωση της διασύνδεσης και της

προσβασιμότηταςορεινών και

μειονεκτικών περιοχών με σημαντικά

κομβικά σημεία του ΣUστήμαΤOς

μεταφορών

(ο Πρόληψη και διαχείριση

περιβαλλοντικών κινδύνων

.. Επιτάχuνσηκατάρτισηςκαι έγκρισης

πολεοδομικώνσχεδίων και

οριοθέτησηχρήσεωνγης

.;. Διαμόρφωση ελκtlOΤΙKών ΣUνθηKών

δραστηριοποίησηςγια επιχειρήσεις

και προσωπικό "ψηλής εξειδίκεuσης
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Ο Νομός Θεσπρωτίας αποτελεί μια περιοχή με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και

περιορισμούς από τις αρνητικές επιπτώσεις των δημογραφικών και οικονομικών παραμέτρων.

Με κριτήριο τον βαθμό ανάπτuξης το\) Νομού, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για περιοχή με

σημαντικές αναπτυξιακές δ\)νατότητες, καθώς είναι σχετικά αραιοκατοικημένη, χαρακτηρίζεται από

μιαν ιδιαίτερα σημαντική φ\)σική γεωγραφική θέση ενώ διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρο\)ς πο\)

η εκμετάλλε\)ση το\)ς μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία ανάπτuξη της τοπικής οικονομίας.

Η εγγύτητα στα Ιωάwινα δίνει τη δ\)νατότητα στις βιομηχανίες πο\) εΥκαθίστανται στο Νομό να

βρίσκονται κοντά σε μία μεγάλη αγορά και σε μια περιοχή με ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα

(όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Iooawivoov), ενώ τα\)τόχρονα, δίνει τη δ\)νατότητα στο\)ς

πολίτες το\) Νομού, σε ελάχιστο χρόνο, να ωφελούνται των δ\)νατοτήτων και δΙΕUKOλύνσεων που

παρέχει ένα μεΥάλο αστικό κέντρο.

Α\)τός ακριβώς ο χαρακτήρας πο\) αποκτά σταδιακά το πολεοδομικό συγκρότημα των Iooawivoov

έχει και άλλα οφέλη καθώς σ\)νεπάγεται ανάπτuξη το\) τριτογενούς τομέα και σταδιακή

αναδιοργάνωση με τα\)τόχρονη διάχ\)ση του σε μακρύτερες αποστάσεις από την πόλη. Από α\)τή

την εξέλιξη, ο Νομός Θεσπρωτίας που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια και διατηρεί ισχιφά επενδ\)τικά

κίνητρα, μπορεί να ωφεληθεί.

Από την άλλη πλε\)ρά, οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας

το\) ενενήντα στις χώρες της ανατολικής Ε\)ρώπης και της Βαλκανικής, άνοιξαν νέες και παρθένες

αγορές (ιδιαίτερα για το Νομό στη γειτονική Αλβανία). Παράλληλα, η σταδιακή ομαλοποίηση της

γεωπολιτικής κατάστασης στ/ν περιοχή έχει θετικό αντίκτυπο στον πληΘUσμό το\) Νομού

Θεσπρωτίας.

Με βάση χωροταξικά κριτήρια πρόκειται για περιοχή με ειδικά προβλήματα ανάπτυξης και

παρουσιάζει μεγάλες δ\)σχέρειες εφαρμογής αναπτuξιαKών προγραμμάτων.

Ο Νομός αναπτύσσεται με βραδείς ρ\)θμούς καθώς διαθέτει ανεκμετάλλε\)το\)ς φ\)σικούς πόρους και

δ\)νατότητες οικονομικής ανόδο\). Παρουσιάζει επίσης ανεπάρκεια κεφαλαίων, χαμηλά επίπεδα

εκπαιδεύσεως και εξειδικεύσεως και έντονο γεωργικό χαρακτήρα στη διάρθρωση τ/ς οικονομίας το\)

και διακρίνεται για τον \)ψηλό ρ\)θμό μετανάστεuσης.

Όλα α\)τά τα χαρακτηριστικά υποδεικνύουν συγκεκριμένες επιλογές για τον αναπroξιαKό σχεδιασμό

και προγραμματισμό της περιοχής. Γίνεται κατανοητό πως χρειάζεται ένα άμεσο πρόγραμμα

σταθεροποίησης της οικονομίας και επιτάχυνσης του ρ\)θμού ανάπτυξης. Νέες επενδύσεις και
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διαρθρωτικές μεταβολές είναι οι προϋποθέσεις για αυτόνομη ανάπτυξη, παράλληλα με την ενίσχυση

προγραμμάτων αστικής υποδομής ώστε να προσφέρονται μέσα στα όρια των Δήμων του Νομού

υψηλότερου βαθμού εξυπηρετήσεις.

Οι γενικότερες εξωγενείς εξελίξεις που θα επηρεάσουν την αναπτυξιακή πορεία του Νομού

Θεσπρωτίας είναι, συνοπτικά, οι παρακάτω:

ι ov : Η πορεία της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας δημιουργούν το ευρύτερο

πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η οικονομία του Νομού, που πρέπει να προσανατολιστεί κατ'

αρχήν περισσότερο προς εξωστρεφή ευρωπαϊκή κυρίως κατεύθυνση, ενώ παράλληλα να ενδυναμώσει

την θέση της σε εθνικό επίπεδο.

Πρόκειται για παράμετρο καθοριστικής σημασίας, και προφανώς μη ελέγξιμη σε επίπεδο νομού. Με

δεδομένη πάντως την προοπτική διατήρησης σχετικά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στην Ελλάδα μέχρι

το 2008, μπορούν να δημιουργηθούνκαλύτερες συνθήκες εΙΑCΊνησης για τα επόμενα χρόνια, που θα

έχουν θεπκή επίδραση και στο Νομό Θεσπρωτίας. Ωστόσο, γενικευμένες αδυναμίες της ελληνικής

οικονομίας, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η πολύ περωρισμένη-έως και μηδενική σε

σιryκεKριμένOυςτομείς ή / και γεωγραφικές περιοχές της χώρας- προσέλκυση άμεσων διεθνών

επενδύσεων, επηρεάζουν αρνητικά και την τοπική οικονομία. Η γειτνίαση του Νομού με τα Βαλκάνια

και η προοπτική ένταξης των όμορων χωρών στην ΕΕ αλλά και η επίτευξη πολιτικής ομαλότητας

στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που ο Νομός μπορεί να εκμεταλλευτεί

προκειμένου να αναχθεί σε κομβικό σημείο / εφαλτήριο για επενδύσεις στα Βαλκάνια. Εmσημαίνεται

ότι ήδη στις όμορες αυτές χώρες οι επενδύσεις που γίνονται σε έργα ανασυγκρότησης και αναδόμησης

είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. EmnMov ο Νομός Θεσπρωτίαςέχει το ασύγκριτο πλεονέκτηματης

γειτνίασης του κυρίως με την Αλβανία η οποία πλέον διακρίνεταιαπό πολιτική και οικονομική

σταθερόtητα,πλεονέκτηματο οποίο ο Νομός πρέπει να μετατρέψεισε πραγματικήευκαιρία

ανάπτυξηςγια την περιοχή.

2OV
: Η διεύρυνση της ΕΕ με την είσοδο 10 νέων κρατών μελών έχει δημιουργήσει ορισμένα νέα

δεδομένα. Η πλειοψηφία των νέων κρατών μελών αποτελείται από κράτη του λεγόμενου «ανατολικού

μπλοκ», οι οποίες αν και έχουν δείξει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης υπολείπονται των

παλαιότερων κρατών μελών σε έργα υποδομής και διαρθρωτικές αλλαγές, ενώ τα επίπεδα φτώχειας

του γενικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ιδιαζούσης
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σημασίαςκαθώς συντέλεσεστην ανατροπήτων υφιστάμενωνισορροπιών.ΣυΎΚεκριμένα,η είσοδος

των νέων χωρών με τα αυξημέναποσοστά πληθυσμούνα ζει κάτω από τα ευρωπαϊκάόρια φτώχειας,

δημιούmσεμια <<λσΥιστική»επίφαση πλούτουσε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, συμπεριλομβανομένης

και της Ελλάδας,οδηΥώνταςέτσι σε διαφοροποίησητης κατανομήςτων Κοινοτικώνπόρων. Από την

άλλη πλευρά, οι νέες χώρες εξελίσσονταισε σημαντικέςνέες αφετηρίεςδιεθνώντουριστικών

ρευμάτων,και ο τουρισμόςτου Νομό Θεσπρωτίας- που ήδη παρουσιάζει στοιχεία δυναμισμού, και

μπορεί να επωφεληθεί και από τη σχετική εγγύτητα Ι προσπελασιμότητα - μπορεί να αποσπάσει ένα

μερίδιο από αυτά τα ρεύματα.

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι άρρηιcτα

συνδεδεμένες με την ανάπτυξη της Ελλάδας και κατά συνέπεια με την τοmκή ανάπτυξη στο επίπεδο

του Νομού, την ανταγωνιστική θέση του οποίου επηρεάζουν και παράγοντες που σχετίζονται με την

εξέλιξη των γειτονικών χωρών της Βαλκανικής.

1.3.4 Πολιτικό και J(fJηματοδοτικό πλαίσιο του τοπικού ΠjlΟΥjια"ματισμού

Οι γενικοί στόχοι του υπάρχοντος Στρατ/Ύικού Σχεδίου Ανάπτυξης διαμορφώθηκαν με βάση τα

πορίσματα του πρώτου μέρους, την βοήθεια και τις κατευθύνσεις που μας παρείχαν διάφοροι φορείς

του Νομού καθώς και τους γενικότερους στόχους και τις πολιτικές τοmκής ανάπτυξης, που

διαμορφώνονται από τις ευρύτερες εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές πολιτικές και προγράμματα.

Τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως διαμορφώνονται από τις ισχύουσες πολιτικές

είναι τα ακόλουθα:

./ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφορός2007-2013

./ ΠΕΠ ΗπείΡου

./ ΚοινοτικέςπρωτοβουλΙες

./ Πρ&ΥΡομμαΑΎΡοτικήςΑνάπτυξηςκαι ΕmχειρησιακόΠρ&ΥΡομμαΑλιεΙας

./ Κατευθύνσειςκαι προγράμματαΠεριβαλλοντικήςΠολιτικής

ΕmδΙωξητου σχεδΙου εΙναι η προώθησητης ενδο-Υενούςανάπτυξηςτης περιοχής, μέσω μέτρωνΙ

δράσεωνπου αφορούν:

./ την βελτίωση της ανταγωνιστικότηταςτου Νομού σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς

f( ΣτρατηγικδΣχέδιοΑνάπτυξηςτου Νομού θεσπρωτίω;» σελ. 368



Rενέωc Aθαν!ιπιnζ

./ τη διαδραστικότητατων μέτρων

«Γ' ΜΕΡΟΣ/ Κεφάλαιο 2: OJ άξονες του Στρατηγικού

Σχr.δίαll ίlvIιπτIJCIlC ταl) Nnιωlί Θr.σππωτία.c»

./ τη βελτίωσητων υποδομώνμε έμφαση στην αναδιάρθρωσητης τοπικής οικονομίας

./ την προστασίακαι ταυτόχρονηανάδειξητου περιβάλλοντος

./ την εξασφάλισητης αειφορίαςτων δράσεων.

Πρέπεινα σημειωθείότι, η υλοποίηση μιας τέτοιας προσπάθειαςαπαιτεί να επιτευχθείσυνεργασία

όλων των φορέωντης ευρύτερηςπεριοχής (ιδιαίτερατων σΤΑ, της ΝομαρχιακήςΑυτοδιοίκησηςκαι

της Περιφέρειας),ενώ όσον αφορά τον φορέα υλοποίησηςθα πρέπεινα επιδιωχθείστελέχωσητου με

κατάλληλοεπιστημονικόπροσωπικό.

Το βασικότεροπρόβληματο οποίο αντιμετωπίζειο Νομός Θεσπρωτίαςείναι η χαμηλή

ανταγωνιστικότητακαι η περιορισμένηεξωστρέφειατης οικονομίαςκαι η απόστασηαπό το επίπεδο

ανάπτυξηςτης ΕΕ.

Σημαντικόρόλο σε αυτό έχει παίξει η απομόνωσηκαι η μεγάλη απόστασητου Νομού από τις μεγάλες

αγορές και το ανατολικόκαι πιο ανεπτυγμένοτμήμα της χώρας, η οποία έχει δημιουργηθεί

πρωτογενώςαπό τη γεω-Υραφικήθέση και τη μορφολογίατου εδάφους (ορεινοί όγκοι) και επιδεινωθεί

δευτερογενώςαπό την έλλειψη μιας σειρά σημαντικώνμεταφορικώνυποδομών.Τα μεγάλα έργα

μεταφορώντα οποία έχουν ολοκληρωθείκαι αυτά που έχουνε δρομολογηθείή θα δρομολογηθούνε

στο μέλλον (Εγνατίαοδός, Ιόνια οδός, νέος λιμένας Ηγουμενίτσαςκλπ.) θα βοηθήσουνεστην άρση

των εμποδίωναυτώνπου μέχρι πρόσφατααντιμετώπιζεο Νομός.

Ένα δεύτερο σημαντικόπρόβληματο οποίο αντιμετωπίζειο Νομός Θεσπρωτίαςείναι αυτό της

περιορισμένηςχωρικής συνοχής, η οποία επιβαρύνεταιαπό μορφολογικέςασυνέχειες,ελλείψεις

συνδέσεωνκαι βασικώνυποδομών,δυσκολίεςπροσπελασιμότηταςαλλά και σημαντικέςδιαφορές

στην παραγωγικήδιάρθρωσηκαι στα επίπεδα ανάπτυξηςανάμεσαστον ύπαιθροχώρο και τις πόλεις

(κυρίως την Ηγουμενίτσα).

Ένα τρίτο σημαντικόπρόβληματο οποίο αντιμετωπίζειο Νομός είναι αυτό της έλλειψηςτης

αναδιάρθρωσηςτης τοπικής οικονομίας και ο προσανατολισμόςτης προς τους τομείς της

καινοτομίας,των υπηρεσιών(τουρισμός)και της πρωτογενούςπαραγωγής.

Σε αυτά τα βασικά προβλήματαθα πρέπεινα προστεθούνοι ανάγκες και προκλήσειςπου σχετίζονται

με τη διαχείρισητου περιβάλλοντος.έτσι ώστε οι παραγωγικέςκαι κοινωνικέςδιαδικασίεςνα

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανά, cτυξης του Νομού Θεσπρωτίω;» σελ. 369
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διαθέτουν αειφορικά χαρακτηριστικά και να μην εmβαρύνουν την ποιότ/τα τόσο του φυσικού όσο και

του ανθρωπογενούς και δομημένου περιβάλλοντος.

Μια σύνθεση των παραπάνω προβλημάτων και των Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων

του Νομού εmχειρεί να προσδιορίσει το αναπτυξιακό όραμα και τον στρατηγικό του στόχο με τέτοιο

τρόπο ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές ανάγκες του Νομού.

Το όραμα του Νομού Θεσπρωτίας παρουσιάζεται στοπ παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 81.2: ΗAναπrυξιακή στρατηγική και το όραμα του Νομού Θεσπρωτίας

~...

..
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, . .
Ο στόχος αυτός θα ι:mτευχθεί με την δυναμική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του

1.3.7 Ο. Γενικοί Αναπηιξιακοί Στόχοι το\) Νομού Θεσπρωτίος

Με βάση την αναπτυξιακή στρατηγική του Νομού προκύπτουν οι παρακάτω γενικοί αναπτυξιακοί

στόχοι, οι οποίοι έχουν μαιcρoχρόνιo ορίζοντα και είναι εναρμονισμένοι με την γενική κατεύθυνση

στρατηγικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γενικοί αναπτυξιαιcoί στόχοι του Νομού Θεσπρωτίας

παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια με τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ και τα Προγραμματικά

Κείμενα της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

(, ΣτμαrηγΙΚδ ΣχέΙΙιο ΑI"Χ :τυξης του Νομοι) Θεσπρωτίας» σελ. 370
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Πίνακας81,3: Οι γενικοί αναπroξιαKOίστόχοι του Νομού Θεσπρωτίας

• •• • •

• ••

• • • •

Κάθε ένας από τους στόχους αυτούς παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια.

1.3.7.1 Οικονομική Σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή 'Ενωση

Είναι σαφές ότι η επίτευξη αυτού του στόχου αυτού είναι αναγκαία προί\πόθεση για την επίτευξη και

των υπόλοιπων στόχων. Κανένας άλλος αναπτυξιακός στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί και καμία

πολιτική δεν μπορεί να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση

και χάνει εισοδήματα και θέσεις απασχόλησης.

Συνεπώς το πρώτο μέλημα της αναπτυξιακής πολιτικής είναι να λειτουργήσει η παραγωγική μηχανή

αποτελεσματικά και με υψηλούς ρυθμούς ώστε να καλυφθεί το κενό που χωρίζει το επίπεδο ευημερίας

και εισοδήματος των κατοίκων του Νομού Θεσπρωτίας με αυτό του μέσου όρου της ΕΕ. Η υστέρηση

αυτή στα επίπεδα εισοδήματος, η οποία δημιουργεί ένα αντίστοιχο έλλειμμα απασχόλησης, οφείλεται

στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής βάσης τόσο του νομού, όσο και της περιφέρειας και

της χώρας σε σχέση με ης προηγμένες οικονομίες της ΕΕ.

Συνεπώς, ο κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Ο παραγωγικός ιστός της περιοχής

θα πρέπει να αποκτήσει πιο έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα

και οι υπηρεσίες ανταγωνίζονται στην διεθνή αγορά, πέρα από το γεγονός ότι είναι συνήθως πιο

αποτελεσματικές και μακρόβιες, αποτελούν την βάση ανάπτυξης της περιοχής με πολλαπλασιαστικές

επιδράσεις στο εισόδημα και την απασχόληση.

Στον βαθμό που οι επιχειρήσεις βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους, η παραγωγική βάση θα

ενισχύεται, η τοπική οικονομία θα γίνεται περισσότερο ελκυστική για επενδύσεις και συνεπώς οι

θέσεις εργασίας θα αυξάνονται. Ο στόχος της σύγκλισης είναι συμβατός με τα κριτήρια της

Λισσαβόνας (ανάπτυξη με έμφαση στην γνώση και την καινοτομία) και επιδιώκει τη δημιουργική και

(\ Στρατηγικό Σχέδιο Ανά rrυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ.37!
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ισορροπημένη ενσωμάτωσή τους στην αναπτυξιακή στρατηγική του Νομού. Ο στόχος αυτός είναι

επίσης συμβατός με τους διακηρυγμένους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, οι οποίοι επιδιώκουν την

ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών του Ευρωπαϊκού χώρου.

1.3.7.2 ΚΟΙ\'ω,'ική και χωμική συ,'οχή

Παράλληλα με την οικονομική σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. ο Νομός Θεσπρωτίας θα πρέπει

να θέσει ως σημαντικό στόχο την κοινωνιιι:ή και την χωρική συνοχή. Η πρόοδος που θα επιτευχθεί θα

πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Η ενίσχυση της κοινωνικής

συνοχής επιτυγχάνεται κυρίως με τη μείωση της ανεργίας, τη καταπολέμηση του κοινωνικού

αποκλεισμού, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ενός ελάχιστου

επιπέδου διαβίωσης για τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Συνεπώς. ο στόχος της

συνοχής επιτυγχάνεται όταν η ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης του Νομού συνοδεύεται από μείωση

των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στο εσωτερικό του.

Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές έρευνες τείνουν να υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη,

όταν στηρίζεται αποκλειστικά ή κυρίως στους μηχανισμούς της αγοράς, τείνει να αυξάνει και όχι να

μειώνει τις οικονομικές ανισότητες. Γι' αυτό ακριβώς το λ/γο, ο στόχος της κοινωνικής συνοχής είναι

δύσκολο να εmτευχθεί, καθώς βρίσκεται έξω από τις προτεραιότητες των αγορών και συχνά σε

αντίθεση με αυτές. Εδώ όμως ακριβώς βρίσκεται και η αξία του αναπτυξιακού σχεδιασμού: να

προτείνει μέτρα και δράσεις τα οποία θα επιτρέψουν τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών και

οικονομικών ομάδων στα οφέλη της ανάπτυξης.

Ι ..'~. 7..\ Βιώσιμη α,·ύ.πτυξ'l

Τέλος, βασικός στόχος της αναπτυξιακής μας στρατηγικής θα πρέπει είναι η βιωσιμότητα. Η στάση

μας απέναντι στο περιβάλλον, πέρα από ευθύνη προς τις επόμενες γενεές, είναι μια κρίσιμη

αναπτυξιακή επιλογή. Ο Νομός Θεσπρωτίας διακρίνεται για το εξαιρετικής ποιότητας και

ενδιαφέροντος φυσικό περιβάλλον του, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα

κεφάλαια που διαθέτει. Η σημασία του για την ανάπτυξη είναι πολλαπλή, καθώς συμβάλλει στην

ποιότητα ζωής και την ευημερία των κατοίκων, αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για τον

τουρισμό και μπορεί να αποτελέσει λ/γο έλξης ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής ποιότητας στην

περιοχή. Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να υπονομευτεί τόσο από την ελλιπή διαχείριση των λυμάτων και

των απορριμμάτων, όσο και από το μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα από τα φυτοφάρμακα και την

αδυναμία επεξεργασίας των UΎρών και στερεών αποβλήτων που προέρχονται από την κτηνοτροφία.

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάnτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 372
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Ο στόχος της βιωσιμότητας, όπως έχει αναφερθεί και στο Α' μέρος της εργασίας, σημαίνει διαφύλαξη

του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της ενέργειας και περιορισμό της μόλυνσης ως βασικού

συσταηκού της ευημερίας τόσο των σημερινών, όσο και των επόμενων γενεών, με την εm.λσyή

εκείνων των πολιτικών ανάπτυξης οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και διαγενεαλογικά

βιώσιμες, δηλαδή δεν αφαιρούν πολύτιμους πόρους από τις επόμενες γενεές.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι συνάδουν με το αναπτυξιακό προφίλ του Νομού, είναι μέσα στα πλαίσια των

δυνατοτήτων του και εφόσον εξειδικευτούν και υποστηριχθούν από κατάλληλες πολιτικές είναι σε

θέση να κινητοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις του νομού και να του δώσουν μια νέα

αναπτυξιακή ώθηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για να εmτευχθούν οι παραπάνω στόχοι σε τοmκό επίπεδο πρέπει να

δοθεί προτεραιότητα σε κάποιες παραμέτρους, όπως:

../ η δημιουργία και ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του Νομού σε Περιφερειακό,

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούν να προκαλέσουν την αύξηση των

επενδυμένων κεφαλαίων με συνέπεια την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, τη δημιουργία

συνεργιών και πραγματικού εισοδήματος .

../ η αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας και ο προσανατολισμός της προς τους τομείς της

καινοτομίας, των υπηρεσιών (τουρισμός) και της πρωτογενούς παραγωγής .

./ η βελτίωση των υπαρχόντωνκαι η δημιουργίανέων υποδομών

./ η Προστασίακαι ήπια αξιοποίησητου φυσικούπεριβάλλοντοςμε την προώθησηήπιας

μορφής αειφόρουανάπτυξης,ιδιαίτερα εναλλακτικώνμορφώντουρισμού(π.χ. αγροτουρισμός,

θρησκευπκόςτουρισμόςκ.λ.π.)

./ η κατάρτισητου ντόπιου εργατικού δυναμικούσε εναλλακτικέςμορφές απασχόλησηςπου θα

υποστηρίζουντην αναπτυξιακήεπιλογή του τοπικού φορέα και που θα ανοίγουνσε αυτό νέους

ορ!ζοντεςεργασιακήςένταξης.

Οι στόχοι αυτοί είναι τόσο μεσοπρόθεσμοιόσο και μακροπρόθεσμοικαι εξειδικεύονταιστους

παρακάτωστόχους και άξονες ανά τομέα καθώς και στα μέτρα και δράσεις.

--.
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Μετά τον ορισμό του ΣτρατηγικούΣτόχου και των Γενικών ΑναπτυξιακώνΣτόχωντης περιοχής, το

αμέσως επόμενο βήμα είναι η εξειδίκευσηαυτών σε Ειδικούς ΑναπτυξιακούςΣτόχους. Κατά τη

διαμόρφωσητων ειδικών αναπτυξιακώνστόχων ελήφθησανυπόψη τα εξής:

./ οι στόχοι θα πρέπεινα είναι συμβατοίκαι να απορρέουναπό το αναπτυξιακόόραμα και από

τουςγενικούςαναπτυξιακούςστόχουςτου Νομού Θεσπρωτίας

./ οι στόχοι θα πρέπεινα αντιμετωπίζουνευθέως και με συγκεκριμένοκαι ορατό τρόπο τις

ανάγκεςτης περιοχής

./ οι στόχοι θα πρέπεινα είναι συμβατοίκαι να συμβάλλουνστην υλοποίησητων εθνικών και

Κοινοτικώνπροτεραιοτήτων.

Οι κοινοί αναπτυξιακοίστόχοι οι οποίοιπροκύπτουναπό αυτή την διαδικασίασύνθεσης

παρουσιάζονταιστον παρακάτωΠίνακα:

Πίνακας81.4: Οι ειδικοί αναπ:rυξιακoίστόχοι του Νομού Θεσπρωτίας

Ανάπτυξη του ανθρώmνουδυναμικού

Βελτίωση !11ς διοικητικήςικανότηταςτης Δημόσιας Διοίκησης

Αειφορικήδιαχείρισητου φυσικού και δομημέΥουπεριβάλλοντος

καινοτομι!9Ίς•της εξωστρέφειας,ανταγωνιστικότητας.

Ενίσχυση Pl; ενδονομαρχιακήςοικονομικήςκαι κοινωνικήςσυνοχής

Ενίσχυση !!1ς ενδονομαρχιακήςκαι διανομαρχιακήςσυνεργασίας

ικανότηταςτων επιχειρήσεων

Βελτίωσητης προσπελασιμότηταςμέσω της δημιουργίαςκαι αναβάΟf.!ισηςυποδομών

Αξιοποίησητου τουρισμούκαι του πολιτισμούγια τη βιώσιμηανάπτυξη
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Κάθε ένας από τους στόχους αυτούς παρουσιάζεταιπαρακάτω:

).3.8.) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.,της εξωστρfφειας,της Ποιότητας και της

Καινοτομικήςικανότηταςτων Επιχειρήσεων

Ο πρώτος στόχος ανάπτυξηςτου Νομού Θεσπρωτίαςαφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

του παραγωγικούσυστήματος, με την ενίσχυση της καινοτομικήςικανότηταςτων επιχειρήσεων,τη

βελτίωση της ποιότηταςτων προϊόντωνκαι υπηρεσιώνκαι την ενίσχυση της εξωστρέφειας.Ο στόχος

αποσκοπείστην ουσιαστική αξιοποίηση των ευκαιριώνπου προβάλλονταιστο πλαίσιο της νέας

οικονομίαςκαι της κοινωνίας της γνώσης, για την προώθησηδράσεων καινοτομίαςκαθώς και την

ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να αποκτήσουνπρόσβαση σnς νέες τεχνολογίες. Ο αναπτυξιακόςαυτός

στόχος περιλαμβάνειτην ενίσχυση της έρευναςγια τη δημιουργίανέων προϊόντων,την περαιτέρω

αξιοποίησητων εκπαιδευτικώνιδρυμάτωντριτοβάθμιαςεκπαίδευσηςκαι την αποτελεσματικότερη

διασύνδεσητους τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με τις επιχειρήσεις,την ενίσχυση εφαρμογών

διαδικτύου στις επιχειρήσεις,την ενίσχι>ση υφιστάμενωνή τη δημιουργίανέων δομών παροχής

συμβουλευτικήςκαι τεχνικής στήριξης στις επιχειρήσεις, την προώθηση της επιχειρηματικής

εξωστρέφειας,και την βελτίωση και αναβάθμισητων τεχνικώνυποδομών.

) .3.8.2 Βελτίωση της Προσπελασιμότητας μέσω της Δημιουργίας και της Αναβάθμισης των

Υποδομών

Ο δεύτερος στόχος ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας αφορά στην βελτίωση της προσπελασιμότητας

μέσω της δημιουργίας και της αναβάθμισης των υποδομών. Οι υποδομές αποτελούν τη βάση της

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και της ποιότητας ζωής. Η βελτίωση της

προσπελασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό στόχο ο

οποίος περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των συστημάτων μεταφορών που θα συμβάλλουν στην

βελτίωση της προσπελασιμότητας και στην αύξηση της εσωτερικής συνοχής του Νομού, την ενίσχυση

των τηλεmκοινωνιών με την ταυτόχρονη πρόσβαση σε ευρυζωνικές γραμμές και την προώθηση και

εφαρμογή προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ολοκλήρωση των υποδομών μεταφορών, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση του

στόχου για ανάδειξη του Νομού Θεσπρωτίας σε κόμβο της Δυτικής Ελλάδας προς την ΕΕ και τα

Βαλκάνια, θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της εmχειρηματικής

δραστηριότ/τας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες που προσδιορίζουν

την ποιότητα ζωής.

-
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Αντίστοιχα, σι σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας μπορούν να συμβάλουν στην πρόσβαση του

συνόλου του πληθυσμού σε υπηρεσίες, με σημαντική μείωση του κόστους και του χρόνου

εmκοινωνίας, στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και

υπηρεσιών.

Τέλος, οι υποδομές ΑΠΕ συνδέονται άμεσα με τη προστασία του περιβάλλοντος, με παράλληλα

πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

] .3.8.3 Αειφορική Διαχείριση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος

Ο τρίτος στόχος του Νομού Θεσπρωτίας αφορά στην αειφορική διαχείριση του φυσικού και

δομημένου περιβάλ/οντος. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί για το Νομό ένα από τα σημαντικότερα

αναπτυξιακά του πλεονεκτήματα, Πη'Υή ζωής και χώρο ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων.

Συνδέεται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισμό αλλά και με την ποιότητα ζωής των

κατοίκων. Για το 'λiYyo αυτό ο Νομός Θεσπρωτίας εmδιώκει αφενός την προστασία και ανάδειξη του

φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων προς όφελος

των ανθρώmνων δραστηριοτήτων. Η στρατη'ΥΙκή είναι σε αρμονία με το πλαίσιο πολιτικής που έχει

τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο τρίτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής εmδιώκει την ενσωμάτωση των απαιτήσεων της

αειφορίας στην οικονομική δραστηριότητα, τη βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των πολιτών και την

αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Επίσης αποσκοπεί στην προστασία του περιβαλλοντικού

πλούτου με τη διευθέτηση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης, την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης

και την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής, διαχείρισης και τελικής διάθεσης αποβλήτων.

].3.8.4 Ανάπτυξη του ανθρώπινουδυναμικού Ι
Ο τέταρτος σημαντικόςστόχος του Νομού Θεσπρωτίας,ο οποίος διέπει οριζόντιαόλους τους τομείς

ανάπτυξηςτης περιοχής, είναι η ανάπτυξητου ανθρώmνουδυναμικού.

Βασική αποστολή αυτού του στόχου αποτελείη συνεχήςαναβάθμισητων γνώσεωνκαι δεξιοτήτων

του ανθρώmνουδυναμικού,η διεύρυνσητων προοπτικώναπασχόλησηςτου, η μείωση της ανεργίας,η

βελτίωση του εκπαιδευτικούσυστήματοςκαι της δια βίου μάθησηςκαι η προώθησητης έρευνας.

Επίσης, ο στόχος αυτός επιδιώκει την ενίσχυση της κινητικότητας,την αύξηση των ευκαιριών

απασχόλησηςκαι την εισαγωγήνέων, σύγχρονωνμορφώναπασχόλησης,την ενίσχυσητης

απασχόλησηςτων γυναικώνκαι προώθησητης ισότιμηςπρόσβασης,την ενίσχυση της απασχόλησης

των νέων και την ενίσχυσημέτρωνγια την καταπολέμησητων διακρίσεωνστην απασχόληση.
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Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στηρίζεται σε δράσεις ενίσχυσης των υποδομών εκπαίδευσης,

στην συστηματική μελέτη και παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, στην λειτουργία

ειδικών προγραμμάτων σύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόληση και στην αξιοποίηση των νέων

τεχνολογιών και της κοινωνίας της πληροφορίας.

Επίκεντρο της στρατηγικής της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού είναι η κινητοποίηση του

συνόλου του οικονομικού και ανθρώπινου δυναμικού του Νομού, με την ενθάρρυνση της

ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας, καθώς και με την εκμετάλλευση των

ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση της

απασχόλησης, καθώς και η ανάπτυξη όλων των παραμέτρων του Νομού.

Στα πλαίσια του οράματός για ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική δικαιοσύνη, η προσπάθεια για

την επίτευξη υψηλών επιπέδων κοινωνικής συνοχής συμβαδίζει και ενισχύει την προσπάθεια για

οικονομική μεyέΘUνση- ανταγωνιστικότητα- καινοτομία.

Ειδικότερα η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ένταξη αποτελούν τόσο συνέπειες όσο και

προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της

κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κεντρικές κατευθύνσεις στο σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου που διέπουν το

σύνολο των βασικών προτεραιοτήτων είναι:

./ η συνάφειατων πολιτικώνπου εφαρμόζονταιμε τους στόχουςτης Στρατηγικήςτης

Λισσαβόναςκαι της ΕυρωπαϊκήςΣτρατηΥικήςγια την Απασχόληση

./ η συνέργειατων εφαρμοζόμενωνδράσεωνμε τους στρατηγικούςαναπτυξιακούςστόχουςπου

θέτει η χώρα μας (Εθνικό ΣτρατηγικόΣχέδιο Ανάπτυξης)

ν' η δημιουργίασυνεργασιώνκαι βιώσιμωνδικτύωνστη βάση της αρχής της ενδυνάμωσηςκαι

της ενεργού συμμετοχήςόλων των εμπλεκόμενωνφορέων, σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό

επίπεδο

,/ η εφαρμογήτης πολιτικήςγια την ενσωμάτωσητης διάστασηςτου φύλου σε όλους τους

άξονες

,/ η κινητοποίησηιδιωτικώνκεφαλαίωνμε συμπράξειςδημόσιου-ιδιωτικούτομέα (ΣΔΙΤ).
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13.R5 Αξιοποίησητου Τουρισμσ'ί)και του ΠολιτισμΟ1)για τη βιώσιμη Ανάπτυξη

-

ο πέμπτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής αφορά στην αξιοποίηση του τουρισμού και του

πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο φυσικός πλούτος του Νομού Θεσπρωτίας, όπως

διαμορφώνεται από την ιδιαίτερη μορφολογία του. με πληθώρα περιοχών οικολογικής σημασίας Ία/Ι

ορεινών ΌΓΙCων, καθώς Ία/Ι οι αξιόλογοι πολιτισμικοί του πόροι και η οικιστική του παράδοση, τον

καθιστούν περιοχή με σημαντική προοπτική ως προς την ανάπτυξη εναλλαΙCΤΙKών μορφών τουρισμού.

Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί την ανάγκη μιας εξειδικευμένης στρατη-Υικής η οποία θα αφορά στην

αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, στην διαφοροποίηση και ταυτοποίηση του

τoυρισnKoύ προϊόντος, στη δημιουργία ή αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών, στην προσέλκυση

επενδύσεων, στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώmνου δυναμικού, στην εmμήκυνση της

τουριστικής περιόδου, στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής και στην ορθολοΥική διευθέτηση των

συγκρούσεων χρήσεων γης, στο πλαίσιο της ήπιας και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Η νέα αναπτυξιακή πολιτική βασισμένη στη δέσμευση των τριών πυλώνων της Στρατηγικής της

Λισσαβόνας για ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη, όπως καθιερώθηκε στο

Εαρινό Συμβούλιο 2005, στοχεύοντας στην άρση των παραγόντωνπου λειτουργούν ανασταλτικά στην

ανταγωνισnKότητατου ελληνικού τουρισμού, δίνει έμφαση σε πρωτοβουλίες,όπως η αξιοποίηση των

ειδικών τουριστικώνυποδομών και η μετατροπή τους σε ολοκληρωμένατoυρισnKά προϊόντα.

Ο τουρισμόςαποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενοοικονομικό τομέα σε

παγκόσμιο επίπεδο. Για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε 13 εκατομμύρια αφίξεις αλλοδαπών

τουριστών ετησίως (15η χώρα παγκοσμίως στις τουριστικές αφίξεις), στοιχείο που την κατατάσσει

στην τέταρτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθαρά έσοδα από τον τουρισμό. Ο

τουρισμός συμβάλλει στο J7% του ΑΕΠ ενώ παράλληλαεξασφαλίζει800.000 θέσεις άμεσης ή

έμμεσης απασχόλησης (Ι 8% της συνολικήςαπασχόλησης).

Παράτην αποδεδειγμένησυμβολή του τουρισμούστην οικονομικήκαι κοινωνικήανάπroξητης

χώρας. η έλλειψη στρατηΥικούΠΡσΥραμματισμού,ο αυτοσχεδιασμόςκαι η απορύθμισηαποτέλεσαν

τα κυρίαρχαχαροκτηριστικάτης τουριστικήςανάπτυξηςμέχρι σήμερα.

Στον Νομό Θεσπρωτίαςέχουν γίνει τα τελευταίασημαντικάβήματαγια την προώθησητου

αγροτουρισμούχαι την βελτίωσητων υποδομώντουρισμούτου Νομού. Η επόμενηπρογραμματική

περίοδο 2007-2013 είναι κρίσιμη στην ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος στον Νομό και την

τόνωση της τοmκής οικονομίας.

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτιιζ,lς του Νομού Θεσπρωτίας» οε.ι. 378



Bενέrπ, Αθανάσιο,

«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: ΟΙ άξονες ωυ Στρατηγικού

ΣΥεδίου ανάιοτυCπ, του Νοuού Θεσποωτίω;,»

Η γεωγραφική θέση του Νομού και τα σημαντικά έργα μεταφορών που τον καθιστούν κομβικό σημείο

διέλευσης από και προς τη δυτική Ευρώπη καθώς και το πλούσιο τουριστικό προϊόν του Νομού

μπορούν να ενδυναμώσουνε το τουριστικό του ρεύμα καθώς και να τονώσουνε την τοπική οικονομία.

Οι στοχευόμενες παρεμβάσεις στον τουριστικό τομέα έχουν ως πεδίο εφαρμογής τόσο τους ήδη

ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς του Νομού (Σύβοτα, Πέρδικα) όπου απαιτούνται

σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος, όσο και τους

αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς της υπαίθρου (ορεινές περιοχές όπως οι περιοχές

εκατέρωθεν του Αχέροντα ποταμού κλπ) η ποικιλότητα πόρων των οποίων προσφέρεται για την

ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος. Τέλος, πεδίο εφαρμογής μπορεί να αποτελέσει

και ο αστικός χώρος (Ηγουμενίτσα) όπου υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών μορφών

τουρισμού, όπως ο συνεδριακός τουρισμός κλπ.

1.3.8.6 Ενίσχυση της Ενδονομαρχιακί1ς Οικονομικής και Κοινωνικί1ς Συνοχής

Ο έκτος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Νομού Θεσπρωτίας αφορά στην ενίσχυση της

ενδονομαρχιακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Ο Νομός Θεσπρωτίας αντιμετωπίζει

σημαντικά εσωτερικά προβλήματα άνισης ανάπτυξης και οικονομικού δυϊσμού, τα οποία σε ορισμένες

περιπτώσεις τείνουν να εντείνονται. Στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων αυτών και τη βελτίωση της

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά η ολοκλήρωση των δικτύων

μεταφορών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, η εφαρμογή του

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η ενίσχυση των νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και

η στοχευμένη εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τον αστικό και αγροτικό χώρο.

1.3.8.7 Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης

Ειδικό στόχο του Νομού Θεσπρωτίας για τη Δημόσια Διοίκηση όλων των βαθμίδων αποτελεί η

αναβάθμιση και η επέκταση της διοικητικής του ικανότητας ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια,

αξιοκρατία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των

επιχειρήσεων και την εφαρμογή των στόχων του, για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Για

την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και η οργάνωση

προγραμμάτων εκπαίδευσης, η αξιολόγηση των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων, η δημιουργία

μόνιμων φορέων και δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στη Νομαρχία, τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, τους

επιχειρηματικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, η εκπόνηση και εφαρμογή μικρών
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ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων σε διάφορους τομείς και η αξιοποίηση των νέων

τεχνολογιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

] .3.8.8 Ενίσχυσ1\ της Ενδονομαρχιακής και Διανομαρχιακής συνεργασίας

Ο όγδοος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Νομού Θεσπρωτίας αφορά στην ενίσχυση της

ενδονομαρχιακής και της διανομαρχιακής συνεργασίας και κυρίως τη λειτουργική σύνδεση των

όμορων Νομών και περιφερειών και την ένταξή τους σε ευρύτερες χωρικές και οικονομικές ενότητες

οι οποίες να επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην συνολική αναπτυξιακή στρατηγική. Οι

πολιτικές που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν μια σειρά από υλικές και άυλες

υποδομές, αλλά και την ενίσχυση διανομαρχιακών και διαπεριφερειακών εmχειρηματικών

δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη διιcrύων συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων και δημόσιων φορέων σε κρίσιμα θέματα του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
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•
2.1 Εισαγωγή

Οι άξονες δράσης αποτελούν εννοιολογικά σύνολα τα οποία περιλαμβάνουν ομάδες παρεμβάσεων και

πολιτικών με ένα κοινό θεματικό χαραιetηρισΤΙKό. Στην ουσία αποτελούν ταυτόχρονα μια στόχευση

και μια ταξινόμηση των πολιτικών και των δράσεων ανάπτυξης που προτείνονται σε κάθε πρόγραμμα,

έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση, η αποδοχή και η υλοποίηση του (Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας, 2005 Β).

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι άξονες δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου του Νομού

Θεσπρωτίας και οι θεματικές ενότητες του κάθε άξονα. Στην αρχή, δίνονται κάποια στοιχεία για το

πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκαν οι αναπτυξιακοί αυτοί άξονες. Έπειτα, παρουσιάζονται οι

θεματικές ενότητες ανά άξονα δράσης και περιγράφεται με συνοπτικό τρόπο το περιεχόμενο του κάθε

άξονα, αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.

2.2 Το πλαίσιο διαμόρφωσης αναπτυξιακώ\' αξόνων

Οι άξονες δράσης του σχεδίου ανάπτυξης μιας περιοχής θα πρέπει να απορρέουν από την αξιολόγηση

και ιεράρχηση των προβλημάτων της κάθε περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να

συμβάλουν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος και των γενικών και ειδικών στόχων.

Στο παρόν Σχέδιο Ανάπτυξης, οι άξονες δράσης και εν μέρει οι θεματικές ενότητες προσδιορίζονται

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΧΕ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου το οποίο

καταρτίσθηκε με βάση την 4
η
Εγκύκλιο <<για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της

Προγραμματικής περιόδου 2007-2013» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ). Οι

άξονες αυτοί προσδιορίστηκαν κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι

ευθυγραμμισμένοι με την στρατηγική του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισioυ Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η

υιοθέτηση των αξόνων αυτών έγινε με αποκλειστικό σκοπό να ενισχύσει τη συμβατότητα του

Αναπτυξιακού Σχεδίου του Νομού Ιωαwίνων με το Περιφερειακό και τα Τομεακά Επιχειρησιακά
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Σχέδια και με αυτό τον τρόπο να διευκολύνει την επιλεξιμότητα και τελική ένταξη των προτεινόμενων

δράσεων στα προγράμματα χρηματοδότησης.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι προτεινόμενοι αυτοί άξονες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ικανοποιούν

αφενός την ΕΕ και τους στόχους τους οποίους η ίδια θέτει στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφετέρου το

σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Είναι συνεπώς λογικό να μην είναι απολύτως εξειδικευμένοι στο

επίπεδο του Νομού Ιωαννίνων, ούτε να μπορούν να καλύψουν στον ίδιο βαθμό τις προτεραιότητες

όλων των νομών.

Παρόλα αυτά, οι άξονες δράσης που προτείνονται από το Επι-χειρησιακό Πρόγραμμα ΧΕ Θεσσαλίας,

Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στο αναπτυξιακό προφίλ του

Νομού Ιωαννίνων και μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως πλαίσιο για την εξειδίκευση της

αναπτυξιακής στρατηγικής του Νομού, όσο και ως πλαίσιο για την ορθολογική ομαδοποίηση

συγκεκριμένων πολιτικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ακολουθήσαμε μια ευέλικτη προσέγγιση, η οποία επιτρέπει

αφενός να αξιοποιηθεί το εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο σχεδιασμού και αφετέρου να αναδείξει ης

δράσεις εκείνες οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες για την ανάπτυξη του νομού. Αυτό επιτυγχάνεται

ως εξής: α) Υιοθετούνται οι τρεις κεντρικοί άξονες δράσης, όπως ακριβώς προτείνονται από το ΕΠ

ΧΕ ΘΣΗ, β) γίνονται περιορισμένης κλίμακας παρεμβάσεις στις προτεινόμενες θεματικές ενότητες,

έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια όπου χρειάζεται, μικρότερη επικάλυψη και

μεγαλύτερη συνάφεια με το αναπτυξιακό προφίλ και ης ανάγκες τ/ς περιοχής και γ) εντάσσονται σε

κάθε άξονα και κάθε θεματική ενότητα εκείνες οι δράσεις και πολιτικές που αναδεικνύονται από την

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο ης ανάγκες του

νομού στους επιμέρους τομείς παρέμβασης.

Στην επόμενη ενότητα του Σ-χεδίου παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι άξονες και οι θεματικές ενότητες

παρέμβασης.
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2.3 Άξονες και θεματικές ενότητες

Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΧΕ Θεσσαλίας, Στερεάς

Ελλάδας και Ηπείρου, ταξινομούμε τις πολιτικές για την ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας στους εξής

τρεις (3) άξονες δράσης:

Πίνακας 81.5: Οι άξονες δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου Aνάmυξης του Νομού Θεσπρωτίας

• t • •

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότψα ζωής

• • • • • •

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε μερικά στοιχεία σχετικά με την συμβατότητα μεταξύ των

αξόνων δράσης και των ειδικών στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο άξονες «υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας» συνιστούν προϋπόθεση

για την επίτευξη του στόχου 2 (Βελτίωση της προσπελασιμότητας) αλλά εμμέσως και για την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, της εmχειρηματικότητας (στόχος Ι), της

αειφOρι!Cής διαχείρισης (στόχος 3), της ενδOνOμαρχια!Cής συνοχής (στόχος 6) καθώς και για την

ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (στόχος 8) αλλά και για ανάπτυξη

του τουρισμού και την αξιοποίηση του πoλιnσμoύ (στόχος 5). Ο στόχος 7 (Βελτίωση της Διοικητικής

Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης) όπως έχουμε προαναφέρει, έχει συνέργια με το σύνολο του

αναπτυξιακού προγράμματος οπότε συμβαδίζει με όλους τους άξονες δράσης.

Επίσης, ο άξονας της «αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωή9> συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη

του στόχου της αειφOριιcής διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (στόχος 3) καθώς

και της ενδονομαρχιακήςοικονομικής και κοινωνικής συνοχής (στόχος 6), ενώ έμμεσα συνδέεται με

όλους τους υπόλοιπους στόχους.

Τέλος, ο άξονας «ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα»συνδέεται άμεσα με τον στόχο Ι, ενώ

έμμεσα συμβάλει στην υλοποίηση όλων των άλλων στόχων της στρατηγικής.
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Οι παραπάνω άξονες χωρίζονται σε μια σειρά από θεματικές ενότητες στις οποίες θα ενταχθούν οι

προτεινόμενες από το Σχέδιο ΑνάπΤUΞης δράσεις και πολιτικές. Οι θεματικές ενότητες ανά άξονα

δράσης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 81.6: Οι θεματικές ενότητες ανα άξονα δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του

Νομού Θεσπρωτίας

1. Υποδομές και

υπηρεσίες

προσπελασιμότητας

2. Αειφόρος ανάπτυξη

και ποιότητα ζωής

3. Ψηφιακή σύγκλιση

και

επιχειρηματικότητα

1.1 Ολοκλήρωση των συστημάτων συγκοινωνίας και

μεταφορών

11.2 Ανάπτυξη ενεργειακών υποδοιιών

1.3 Ενίσχυση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών

πρόσ αση σε ευρυζroνι . υποδομές

2.1 Παρεμβάσεις πε:ριβ:;;;;άλ/ιJvτo~.;.::;;:..ς~_........~~~_...

2.2 Κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες (κατάρτιση,

απασχόληση)

2.3 Παρεμβάσεις τουρισμού

2.4 Παρεμβάσεις πολιτισμού

2.5 Υγεία και κοινωνική αλληλεΥΥύη

2.6 Ολοκληρωμένεςπαρεμβάσειςαστικής και αγροτικής

αvαyένvησης

3.1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας

ζω . με αξιοποίη των ΤΠΕ

3.2 Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας του Νομού για

την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένωνπροϊόντων και

υ εσιών

3.3 Προώθηση της επιχειρημαπκότητας-βελτίωσητου

επιχειρηματικούπεριβάλλοντος
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Ο στόχος του 1ου Άξονα Δράσης είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας προκειμένου να

προωθηθούν η χωρική συνοχή, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής

και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η απόκτηση σύγχρονων μεταφορικών υποδομών σε όλα τα επίπεδα και δικτύων

ενέργειας και τηλεπικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση της

προσπελασιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου επενδύσεων και ποιοτικής

διαβίωσης. Επίσης, μέσω της ομογενοποίησης του οικονομικού χώρου αναμένεται αντιστροφή του

δυϊσμού, δηλαδή των εσωτερικών ενδονομαρχιακών αναπτυξιακών ανισοτήτων και κυρίως μεταξύ

των πλέον αναπτυγμένων αστικών κέντρων με τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Μέσω των παρεμβάσεων του Άξονα, που επικεντρώνονται κυρίως στην ολοκλήρωση των

συστημάτων συγκοινωνίας και μεταφορών, στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών καθώς και στην

ενίσχυση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα, θα ενισχυθούν οι

υποδομές και οι υπηρεσίες προσπελασιμότητας.

Ειδικότερα θα βελτιωθεί και θα ολοκληρωθεί το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο με προτεραιότητα

στις συνδέσεις με τα διευρωπαϊκά δίκτυα (Εγνατία και Ιόνιος), θα συμπληρωθεί και θα βελτιωθεί η

σύνδεση των παραμεθόριων περιοχών, θα αναπτυχθεί και θα βελτιωθεί το δίκτυο για την

προσπελασιμότητα των ορεινών περιοχών καθώς επίσης θα βελτιωθούν και θα συμπληρωθούν οι

σημαντικές αστικές μεταφορές. Θα υλοποιηθούν έργα για τη βελτίωση και αναβάθμιση των

αεροπορικών μεταφορών. Επίσης θα ενισχυθούν τα συστήματα τηλεmκοινωνιών και η πρόσβαση σε

ευρυζωνιια/ δίκτυα καθώς και θα αναπτυχθούν ενεργειακές υποδομές.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτού του Άξονα Δράσης συνοψίζονται στα εξής:

./ ύπαρξη υποδομώνπου θα επηρεάσουντην ανταγωνιστικότητακαι την οικονομικήανάπτυξη

του Νομού

,/ ενίσχυσητης πρόσβασηςτων κατοίκωντου Νομού σε βασικές υπηρεσίες

./ βελτίωση της ποιότηταςζωής των κατοίκων

./ εξυπηρέτησητων επικοινωνιώνσε ενδονομαρχιακό,περιφερειακό,εθνικό και διεθνές επίπεδο
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Η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελεί κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής ανάπτυξης

του Νομού και ξεχωριστό Άξονα Δράσης.

Στόχος είναι ο προσανατολισμός των αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε ένα μοντέλο ανάπτυξης το

οποίο εΥΥυάται οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική προστασία.

Ειδικότερα στόχος του συγκεκριμένου άξονα αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση

της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η

συνέχιση της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική και αγροτική αναγέννηση.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις περιβαλλοντικήςπροστασίας και

πρόληψης κινδύνων, παρεμβάσεις ανάπτυξης πολιτιστικών υποδομών και παρεμβάσεις τουριστικής

ανάπτυξης τόσο στους ήδη ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς του Νομού, όσο και στους

αναπτυσσόμενουςή δυνητικούς προορισμούς εναλλαΙCΤΙKoύ τουρισμού και ήπιων μορφών τουρισμού.

Επίσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, των

βασικών υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Τέλος θα υλοποιηθούν όλες οι δράσεις των

ολοκληρωμένωνπρογραμμάτωνανάπτυξης όπως αυτά θα εγκριθούν.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2°1) Άξονα Δράσης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

,/ αντιμετώπισητων καίριων περιβαλλοντικώνζητημάτωντου αστικού και αγροτικούχώρου

,/ βελτίωση της ποιότηταςζωής των κατοίκων

,/ αναζωογόνησητων ορεινών και μειονεκτικώνπεριοχών

,/ αναζωογόνησηπεριοχώνεφαρμογήςολοκληρωμένωνπρογραμμάτων

,/ άμβλυνσητων ενδονομαρχιακώνανισοτήτων

,/ ανάπτυξηνέων οικονομικώνδραστηριοτήτωνκαι αύξηση της απασχόλησης.
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ΣΥεδίου ανά rvcnc: του Νοuού Θεσποωτίαc»

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή και εθνική αναπτυξιακή 1 ολιτική έχει αναγορεύσει την εmχειρηματικότητα

και την καινοτομία ως δύο από τα σημαντικότερc μέσα για την επίτευξη των στόχων της

ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας.

Για την επίτευξη του στόχου του 3
0υ

Άξονα Δράα;ης απαιτείται πέραν της κλασσικής μεθόδου

υποστήριξης της εmχειρηματικής πρωτοβουλίας Αοέσω επενδυτικών κινήτρων, η υιοθέτηση και

αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, σε συ δυασμό με την ανάπτυξη και εισαγωγή

επιχειρηματικών καινοτομιών στην παραγωγική (ιαδικασία.

Σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες εmτυχία~ στην προσπάθεια αυτή αναδεικνύονται η ύπαρξη

μιας δημόσιας διοίκησης ευέλικτης, αποτελεσμα1 κής, δεκτικής στη χρήση, η αξιοποίηση των

εφαρμογών που προκύπτουν από την εισαγωγή τι [)ν ΤΠΕ καθώς και η αξιοποίηση του αξιόλογου

ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού του Νομού μέσω συνεργασιών της εmχειρηματικής

κοινότητας με τα Ινστιτούτα και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του για την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση

προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς προτεραιότητας για το Νομό.

-_-~"c'α αναμενόμενα-αποτε1ltσματα του 3
0υ

Ά-:ξονα Δράσης μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

./ βελτίωσητης παραγωγικότηταςτων επιχειρήσεων

./ προώθησητης εξωστρέφειαςτων εmχειρήσεων

./ βελτίωση και ανάπτυξηνέων προϊόντωνκαι υπηρεσιών

./ ενίσχυση της επιχειρηματικήςανταγωνιστικότηταςκαι αύξηση της απασχόλησης

./ ψηφιακός εκσυγχρονισμόςκαι αποτελεσματικήλειτουργίατης ΔημόσιαςΔιοίκησης

./ ανάπτυξη μόνιμων δεσμών μεταξύ ερευνητικήςκαι επιχειρηματικήςκοινότητας.
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ανάπτυCης του Νομού Θεσποωriαc»

3.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδίου παρουσιάζονται οι επιμέρους δράσεις

οργανωμένες ανά άξονα ανάπτυξης και θεματική ενότητα. Στην αρχή, δίνονται

κάποια στοιχεία για το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκαν οι πολιτικές και οι δράσεις

του Σχεδίου. Έπειτα, παρουσιάζονται οι δράσεις με συνοπτικό τρόπο σε τρία πλαίσια

που αφορούν τον κάθε άξονα δράσης, έτσι ώστε να δίνεται μια συνολική εικόνα του

εύρους και της κατεύθυνσης των παρεμβάσεων και των πολιτικών.

Στη συνέχεια, η κάθε πολιτική ή δράση, παρουσιάζεται ξεχωριστά όπου αναφέρεται ο

άξονας και η θεματική ενότητα στην οποία αντιστοιχεί, μαζί με τους στόχους και μια

σύντομη περιγραφή της.

3.2 Το πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικώ,' και δράσεω,,7

Οι δράσεις και οι πολιτικές του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης έχουν ως κεντρική

αποστολή να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις αδυναμίες της περιοχής, να

ενισχύσουν τα ισχυρά της σημεία και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που

παρουσιάζονται έτσι ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι οι οποίοι τίθενται.

Με άλλα λόγια, οι δράσεις και οι πολιτικές που προτείνονται έχουν ως αποστολή τη

σύγκλιση του νομού με την ΕυρωπαϊκήΈνωση, την κοινωνική και χωρική συνοχή

και την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτοί οι τρεις στόχοι αποτελούν και τα κριτήρια

αξιολόγησης της σημασίας και αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων πολιτικών.

7 Πηγή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2005 (8)
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ανάπτυcηc του Νομού Θεσποωτiαc~)

Οι πολιτικές και οι δράσεις καλύπτουν τις σημαντικέςπτυχές της αναπτυξιακής

διαδικασίας με πλήρη τρόπο και ανταποκρίνονταιστο στρατηγικό σχεδιασμό και

στην αναπτυξιακή στόχευση του νομού.

Τα κριτήρια ταξινόμησης των πολιτικών σε άξονες δράσης έχουν ασφαλώς σχέση με

τα συγκεκριμέναχαρακτηριστικάκάθε περιοχής. Συνήθως ενσωματώνουν τις

προτεραιότητες οι οποίες αναδεικνύονταιαπό την αναπτυξιακή στρατηγική και

επιχειρούννα συνδέσουν σε αδρές γραμμές τις Kαττrroρίες δράσης με συγκεκριμένες

προτεραιότητες. Οι εmμέρους δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε κάθε άξονα έχουν

μια mo σαφή και οριοθετημένηαποστολή, καθώς εmδιώκουννα συνδέσουντα

διαθέσιμαμέσα άσκησηςπολιτικής με συγκεκριμένεςανάγκεςή συγκεκριμένα

προβλήματατης περιοχής.

Επίσης, οι πολιτικέςπου προτείνονταιείναι ιεραρχημένεςανάλογα με τη σημασία

τους και το βαθμό προτεραιότητας.Προηγούνταιοι πολιτικές με υψηλή

προτεραιότητα,ακολουθούναυτές με μέση προτεραιότητακαι στο τέλος

παρουσιάζονταιοι πολιτικέςχαμηλότερηςπροτεραιότητας.Αν και το σχέδιο

ανάπτυξηςέχει ένα στρατηγικόχαρακτήρακαι θα έπρεπενα εmκεντρώνεταιμόνο

στις πολιτικέςυψηλής προτεραιότηταςκαι υψηλής προστιθέμενηςαξίας στην

αναπτυξιακήπροσπάθειατου Νομού, τελικά συμπεριλαμβάνειένα μεγάλο εύρος

πολιτικών και δράσεων. Αυτό δεν σημαίνειότι το Σχέδιο Ανάπτυξηςτης Νομού

Θεσπρωτίαςμπορείνα καλύψει τις ανάγκεςόλων των Δήμων, ούτε είναι αυτός ο

σκοπός του. Ασφαλώς,ο κάθε Δήμος θα πρέπεινα λάβειυπόψη του τις κατευθύνσεις

δράσεων και πολιτικώνπου επηρεάζουνή αφορούντην περιοχή του. Για να υπάρχει

όμως ένα ολοκληρωμένοσχέδιο πολιτικώνστη μικρή κλίμακα, ο κάθε Δήμος θα

πρέπεινα εκπονήσειεγκαίρωςτο δικό του εξειδικευμένοΤοmκό Αναπτυξιακό

Πρόγραμμα.

3.3 Πολιτικές και Δράσεις

Σε αυτήν την παράγραφο, παρουσιάζονται οι πολιτικές και οι δράσεις του Σχεδίου,

αρχικά ανά άξονα δράσης και στη συνέχεια περιγράφεται η κάθε δράση χωριστά. Η

κάθε πρόταση, δηλαδή, παρουσιάζεται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο, στο οποίο

αναφέρεται ο τίτλος της δράσης, ο άξονας στον οποίο ανήκει, η θεματική ενότητα

« Σrρατηγικό Σχέδιο ΑνάιΖτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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στην οποία ανήκει και οι στόχοι μαζί με μια σύντομη περιγραφή της δράσης. Οι

δράσεις παρουσιάζονται με ένα ιεραρχημένο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι στο εσωτερικό

της κάθε ενότητας προηγούνται αυτές οι οποίες είναι πιο σημαντικές και πιο

επιτακτικές να γίνουνε για την ανάπτυξη του Νομού.

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι πολιτικές ή οι δράσεις ανά άξονα δράσης

και Οεματική ενότητα:

Πίνακας ΒΙ.7: Οι πολιτικές ανα άξονα δράση και θεματική ενότητα του Στρατηγικού

Σχεδίου Aνάπwξης του Νομού Θεσπρωτίας

Ι.Ι.Ι ΙOλoKλή~ωση διαπερ.!..φερειακών εθνικών οδικών uποδομών

1.1.2 Βελτίωσι:ιενδoνo!!:~x~αKών οδικών uποδομών

Ι.Ι.3
ΔημωUΡγία EμΠOΡΕUμαΤΙKOύ ΙΔιαμεrαKOμιστΙKoύ κέντρου και ανάπτυξη σύγχρονων δομών

ο γάνωσης

Ι.Ι.4 Ολοκλήρωση3_Σιδ!Jροδρομι~ αμ . Καλα άκα· lωάννινα - HyoUl:!εYitoa

"'5 Ι ΔημΙΟU~Υίαo6yχρovouηλεκτροκίνητουπροαστιακούδικτύου

Ι ,ι ,6

1.1.7 Ι Ανάπτυξ!) ελικοδρομίων στο Νομό

Ι.Ι.8 Ι Βελτίωση των αστικών μεταφορών

Ι.Ι.9 Bελτίωσ~ιOδ~ς Aσ~λειας

1110 Κ δλα6δ--- ---- --- --------------
iO~--------- - '-------------------,

'~τυξη ι,νεΡΥειακώνuποδομω_'v______________
-- -- ~ ------~------------------_._----------------
12,1 ΔημΙΟUΡΥία δικtύοu ΦUOtκOύ ΑερΙου

Ι.2.2
Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενεργειακών αποθεμάτων Νομού - Παραγωγή ενέργειας από

Ι ήπιες και ανανεώσΙ~2!!lγές

1.2.3 [EviQXuo!J της παρ~ωγής ενέρy~ από βιo~α και απΟΡΥΙμματα

Ι.2.4 :1 &άλεΙΨ'l-φαινομtνων πτώσης τάσΗS

Ι.2.5 ln α ω . βιοντΙ

ίI:J~
Ι.3.1 Π όσβασ!J~ρ!.'ζωνικάδίκτuα

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάιτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ,39υ



2,1,1

«(Γ' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 2: Οι
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, ΔιαχεΙριση φumκού περιβάλλοντος - Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης

ι διαχεlf!.σης 1!Ροστατευόμενων περιοχών και οικοοοοτημάτων - nEptOXg NATURA 2000

.--.ιιιIF.Έργα διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων Έργα διαχείρισης ιryρών
2,'-2 "λ'ήαπo~των

~:-i" ---:-~
2.1.3 Αποκατάστα ολοο έν ~ (ΧΑΔΑ κλπ).

2,1-4

2,15

2,1,6

2,1,7

2,1,8

2,1,9

2,1-10

2,1-11

2,1-12

2,1-13-2.2.1

222

223

22-4

225

2,2-6

Δη tOU ία ΧΥΤΑ

Στ~γΙKό έδιοΔια εί ισ ΧΥΤΑ KαιανακύKλωση.5...~yNoμό

Σύσταση Νομαρχιακού Ι Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρ~

Εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την διατήρηση της κατάστασης tOU περιβάλλοντος και

ν π λ κινδύνων - αντtπλ ~υ~lΚ~ά... 1
Ο --.S'λoγt~ δια είρ!~~uδατικών πό ων - ΔtαXε tση και διανομή νε ού

Δράσεις στο δο@μένο ntl2.!.βάλλov - Χωροτα ία - Πολεοδο ία - AσηK~ αναπλάσει

Υπολογισμός (μελtrη) τοuριστικής φέροuσας ικανότητας και οργάνωσης τοuρισηκής

ανάπτUΞης των ορεινών περιοχών με γνώμονα την αειφορία και τη διατήρηση tOU φοοικού

πε ιβά:λλοντο .

Mελtτες διαχείρισης βοσκοτόπων Kαt τήρηση της βοσκοϊκανότητας, ώστε να αποτραπεί η

υποβάθμιση και διά iiI.~tω~v...εδ~αii1iώ~V... ,,!,__... ~1

ΔημιοuργΙατμημάτωνΑνώτερηςΙ ΑνώτατηςΕκπαίδευσηςκαι διασύνδεσητων σιryκΡΙΤΙKών

πλ.εονεκτη άτων rou Νομού αuτά

Αναβάθμισηuποδομών και εξοπλισμώνγια τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσηςκαι

<: tpεUVas (Τριτοβάθμια εκπαίδεuση

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση κτιριακών και αύλιων UΠOδOμών των σχολείων όλων των

αθμίδων, και δημιοue:rία αιθοuσών εκδ λώσεων

Αύξηση ενίσχUΣΗ των βιβλιοθηκών και των εργαστηρίων των σχολείων δεuτεΡOβάθμιας

εκπαίδεu

ι Επέκταση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού 50πλισμού όλων των ~θμίδων εκπαΙδεΟΟ!J.S.
, ----- --

ΙYπoδo~_~oλείωνεκπαίδευση5_ενηλίκων, σχολείωνγονέων και σχολείων Β' ευκαφίαs

2.2.7 Ανάπτuξη και αναβάθμιση των σuδστημάτων εκπαίδεuσης και κατάρτισης σε σuνεργασία με

t~'::"~~t~O~x~a~ν~tx~.~,στ..· ιο, τα τοπικά εκπαι εuτικά κέντρα και τους πα~ωyΙKO~ φοe.είς

2.2.8 l~uση Noμ~pxιαKoύ παρατηρη!'1ρίοu απασχόληl!ης

22,10

2.2.11

22-12

Ενίσχοοητων uπoδoμώντων κραηκώνuπηρεσιώνnou ασχολούνται με ζητήματα ανεργίας

και κοινωνικού αποκλεισ ού

EκπαιδεUΤΙKά πρoγρ~μματα σε μοοοεία και αρχαιολογικού ~pOU

Διασύνδεση με γρήγορα σχολικά και εκπαιδευτικά δ(KΤUα (GU-Net, school-net) και

uποδομές (ΕΔΕΤ, Gήds) για παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης των νέων στο πολιηστικό

απόθεμα

ι\ Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας!>
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άξονες του Στραπιγικού ,B~ε~ν",~:gη~ς~Α~θ~n~v~ασ~'~,~o~ς ~Σ~K~εδ~,~Ό,""

ανά, τυ c του Νουού ΘΡ.σπ ωτίαι;»

2.2,13 Δια 'ςj3ελτίωση και ανα άθμι των γ ρεσιών στην απασ?:όληση

2.2,14

2.2.15

•2.3,1

Προώθηση ενεργητικών μέτρων και πολιτικής για την απασχόληση βάσει της διασφάλισης

δuνατόnπ π όσ σ ι: όλων ν α ο ά ασίας

EνίΣΧUΣΗ της επιχειρηματικότητας με την ανάπτuξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβοuλιών,

ιδιαίτ από το" νέο" και τ ΎUναίK

,
[Βελτίωση δημόσιων τοuριστικών uποδοl:!ών

2.3.2

2.3.3

ΠροσέλJ(1)ση νέων επενδύσεων και τόνωση της τοuριστικής επιχειρηματικότητας

t:2!!!,3:".4~+(~f:Y..Ο..δ εία 4· και5·

2.3.5 Ι ΔιειΊ "ν και θε ατική διαφοροποί ση το" τοuριστικού π 'ι'όντο

2.3,6 Αναβάθμιση της ποιότητας και πιστοποίηση των παρεχόμενων τοuριστικών και των

ΣUνoδΕUΤΙKώνU εσιών

2.3.ί Eιαι:αΊΔΕUση και Kατάp'~ το" ανθ ώπινο" δuναμικού το" τοuριστικού κλάδο"

2,3,8 Σύνδεση το" τοuρισμούμ~ν τοπική_οικονομίακαι τον τοπικό πολιτισμό

2.3,9 ΙAνάπΤU2ιτο" ΣUνεδριαKOύ tOUp~OίI

2.3,10 i Επιxeeησιακά σχέδια επωw~ και ταuτότητας των το" ιστικών π 00 ισμών το" νο οίι

2.3,11 Κέντ~ώθη~s Πρ~λή Τοuρισμοίι Νοι.ιού Θεσπ ωτ

EνίΣΧUση Αγροτοuρισμού, Μοναστηριακοίι τοuρισμού, Θεραπεuτικοίι ΤOUΡισμOύ και

",2~,_3,=1~2","" εκπαιδΕUΤΙΚOίι και Πολιτιστικού το" ισ ού-
2.4.1 Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς - ανάπΤUξη πολιτιστικών UΠOδOμών

και UΠηρεσιών

2.4,2

2.4,3
Προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων σε βασικούς τοuριστικούς

προο ισμοίι

λΑάπ244 . , '
~I=---~----------

...=..:.:::....Ι:γ~t κοινωνιι...-ή αnη~~η 1
--- ----- ---- --- ---~---------------

2.5.1 Ι Aνάπτu2] και ενί~η "ποδομών Α' Bάθμ~~yY~__

25.3

..2..5",2...,,~A~ν~άπ..ΤU" ~ώνσ ν Β' Βάθ ια και Γ' Bάθ~ίθαλ

Κάλuψη των θέσεων αγροτικών ιατρών στο σύνολο των περιφερειακώνιατρείων και

ιδιαίτε των ο εινών πε ιοΧ.ών το" Νο ού Θεσπ τίας

25.4 Yπoδo~δομών KOtvwΝUCΉ.s.Φe2ντίδας

255

25,6 EκπαίδΕUΣΗσε όσouςαπασχολούνταιστον τομέα της ιry~

25,7 Tou ιστική Aνάπτu και Υγεία

•
Ι Δράσεις πο" αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

ρ ΣτραΠΙΥικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίαφ>

οι:λ. 392
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Σ εδΙου

2.6.2

2.6.3

2.6.4

ΔΤιuιοue1'!α l(ο.ι ενίσχ:οοτι νέων μορφών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο

Προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης -για ης μειOνεκ:ηΙCές περιοχές τοο

νουοίΙ

ΦράΥματα κσι μικρά αρδευτucά έργα rια την ορθολσΥική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού

του Νομού

2.6.8

~2ii·6ii·5~; Βελτίωση υποδομών στοχ~αλιείας

2.6.6 ΛειτouΡΥία ~αO"!!Jρ!ων καινοτομικής παραy~

..2...6...7iιιιι1..γ~",,~ρεσ~Iεs~~~M..ME:::.:;, __

Περιβαλλσντηcέςδιαστάσεις(χρήση εναllαιcτικ:ών1ΙηΥών ενέρΥειας, βΙOκλtματυ:ός

QXεδιασ εζοιιι:ονόμ εν

2.6.9
Οργάνωση και στήριξη δράσεων που προστατεόουν το περιβάλλον. επέκταση του

ΠροΥΡάμματος μείωσης της νιτρορύπανσης το\) θεσιι:ρωτικοίΙ κάμπου και σε άλλΕς περιοχές,

1ι!""!'...ιιI:;:='"'~"=r=JI~ των ιο ών καλλ ~ε~ιώ";Y_"",,,, ,,,,!, .,.
2.6.10 Αναβάθμκπι και στηριξη υποδομών π ι ών OρεινoύΌ'y1Coυ Νομού θεσπ

~2~.6~.~I~lιιrι.::ΔημΙOυpyϊα θεσμ~ρorucών J[ ων

2.6.12 Περιβάλλον και αει ική χρ' ση_φυσικών πηΥών

Χρήση της ΕΤΠ στην παραγωγική διαδΙKoσiα στα ζητήματα περιβάλλοντος και στη

Δ,ο

3.1.2 Ανάπτυξη εφαρμσΥών και δημιουργία uπηρεσtών μέσω αξtοπο{ησης των ΤΠΕ σε τομείς

t~,:",fiπ~..ε ιό τας yta το Νομό

3. Ι.3 Ψ ονισμόs_ τ/5 Δημόσιας Διοίιcησηs

3.1.4 Βελτίωση tιις καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - lσόημη συμμετοχή των πολtτών του Νομού

στ ν ιακ' Ελλάδα

3.2.1 Δημιουργία - ανάπτυξη πόλων καινοτομiας σε τομείς π~lότητας-1!α το Νομό

3.2.2 ~των υποδομών ΕΤΑ σε τoμείς2!.~εραιότηtας yta την~ue..ερεtακήοικονομία

3.2.3 Eνi ΜΜΕ yta τηναν~ ιΊ βελτί προϊόvrων κα. υΠ11ρεσιών

Ανάπτυξη δtκτί:ιων Υια τη μεταφορά τεχνοΥνωσίας κα. τη διερεί:ινηση των τεxνoλoγtKών

προοπτικών σε επ ένο κλάδο οικονο του Νο ου
3.2.4

Ολοκλήρωση και ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑθΕ κα. σύνδεσή του με την Εγνατία οδό κα. το νέο

~3,,!.3,,!.200!~λioit ΗΥου ενiτσ
3.3.3 ε..θεσιακός χφρος Υια τη διενέργεtα εκθέσεων

ΣΤΡατηΥικό Σχέδιο Ανώ1lκης του Νομού θειnρωτίaς»

σελ. 393
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3.3.4

3.3.5

Κέντρο ΕπΙ1.ειρηματικής και ΒιομTt':(ανι)(ής Καινοτομίας

Ενίσχυση επιχ.ειρηματικών σχεδίων στους τομείς των υπηρεσιών, του εμπορίου και της

μεταποίησης

3.3.6
Ενίσχυση μηχανισμών ή κέντρων παροχής ολοκληρωμένωνυπηρεσιών υποστήριξηςσης

ΜΜΕ

3.3.7 Προώθηση επενδυτικώνσυ~δημόσιου - ιδ':oω:'~';K~06~'o~μ;έ;α~'1"...'!"'.........---ιιι
Διαμόρφωση <JU'Ύ1'εκριμένOυ στόχου -για την απόΙCΤΗΣη συστημάτων διαχείρισης και

t3~.3~.~8~:r;διασ~ ττιs ποιότη!s ωtό Τ1ζ ειnxειρ~ του Νομού
ι;3:=.3~.9:;..~r,.:Έ~ρεuν..!:Lαy~ Υια στρατηyιKOόc. κλάδους !.71ς περ~ Markeung Plans

3.3.10 rΕνίσχοοη επιχειρηματικών συσπειρώσεων σε κλάδους τοπική' κλαδικής εξειδίκεuση'

3.3.11 Ενίσχυση συλλογικών μορφών δράσης των επιχειρήσεων με στόχο τις d,ayoτyb; (exporτ

c!usteήng) Διαμ ενιαί επωwμs π t:λεuσ

3.3.12
Ενίσχυση του παραρτήματοςτου ΚΕΤΑ Ηπείρου στο Νομό Θεσπρωτίας ως μ7J1ανισμού

υποστήριξηςτης επιχ.ειρηματικήςδραστηριότητας- ΔημιουρΥία διιcτύoυ συνεργασίας με

τους ΤOΠΙKOUς αν ιακο εiι;

3.3.13 ΦράΥματα και μικρά αρδειιτικά έρ'(α -Υια την ορθολσΥική διαχείριση του υδάτινου δuναμικoύ

του Νομού

3.3.14 Βελτίωση wrοδομών στο χώρο της αλιείας

3.3.15

3.3.16

ΟΡΥάνωση και στήριξη δράσεων που πρoσrσ.rεύoυν το περιβάJJ.oν - επtκrαση του

πρcyf)άμμo.τoςμείωσης της νιrρoρίιπανσης του θεσπρωτικού κάμπου και σε ιiUες περιοχές.

πε~~~ικώνκo.λλι ~ε<~ω~Ύ...~--~-""!--...-----...
Αναβάθμιση και σrήριξη υποδομών περιοχών ΟΡεrvού Όγκου Νομού Θεσπρωτίας

3.3.17 ΔημlOυρ"/ία θεσμικών α"/ροτικών πάρκων

3.3.18 IΠεριβό.λλον και αειφορική χρήση φυσικών πηΎών

3.3.19 Κατάρτιση στcλqών στην στήριξη βιολο"/ικών κσJ).ιεpγειών

3.3.22 Εμπορική εrαφεlα - c/uster -με ενιαία επωνυμΙα

3.3.21 Ανάπτυξη επώνυμων συσκευασμένων τοπικών προϊόντων

3.3.20 Νομο.Ρχια.κό Δίκτυο Ανάπτυξηςτης Βιολογικής "/εωΡΎίαι;

Επιτ6ΧΙJνση της μετάβαση.; στην οικονομία της γνωσης .,;αι προώθηση της καινοτομίας•3.4.1 Προώθηση της έρευνας σε επιλεγμένους τoμε..iς

3.4.2 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

3.4.2 Μεταφορά τεxνoλcη-ίας προς τις επιχεφήσεις

..3ιiιι.4•.4ιιιιt
..Π..pαiJθ:;.;ηση της aριστείαςστην έρευνα

3.4.5 Διάχι>ση της ΤεχνολσΥίας στις επιιεφήσεις

3.4.7

3.4.6 ΔημιουΡ1ία ηλεκτρoνocής επιχεφηματικήςβιβλιοθήκης

ΛειτουΡ1ία «Νομαρχιακού Συμβουλίου ΟικονομικώνΣχέσεων με τις Bαλκανικtς Χώρες και

την lταλία»

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού θεσιrρωτίαι;»

σελ. 394
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Παρατηρούμε ότι ο πλέον πολυπληθής άξονας είναι ο δεύτερος, ο οποίος αφορά στην

αειφορική ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και καλύπτει με δράσεις

πολλούς από τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του Σχεδίου. Οι υπόλοιποι δυο

άξονες περιλαμβάνουν λιγότερες δράσεις αλλά αυτό δεν μπορεί να αναιρέσει την

σπουδαιότητά τους.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι άξονες, όσο και οι δράσεις έχουν υψηλό βαθμό

συνέργιας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των. Αυτό σημαίνει ότι η υλοποίηση

μιας δράσης δεν συμβάλλει μόνο στην επίτευξη του δικού της στόχου, αλ/iJ.

ταυτόχρονα συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων άλλων δράσεων και όσο

μεγαλύτερος ο βαθμός συνέργιας με αυτές τόσο μεγαλύτερη και η αντίστοιχη

συμβολή στο στόχο.

3.3.1 :Υποδομές και :Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

3.3.1.1 Ολοκλήρωση των Συστημάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

ΑΞΟΝΑ}.; ΔΡΑl:ΗΣ

Ι. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι.Ι Ολοκλήρωση των Συστημάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.1. Ι

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:. Ολοκλήρωση διαπεριφερειακών εθνικών οδικών υποδομών του Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάιτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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ανάπτυcncτου Νομού ΘεσπoωτίΑC)}

Η δράση αυτή αποσκοπείστην αξιοποίησηκαι την ενίΣΧUση του ρόλου του Νομού Θεσπρωτίας

στην Δυτική και Κεντρική Ελλάδα και στην προοπτική συγκρότησηςαναπτυξιακούκόμβου και

πληθυσμιακούπόλου δια μέσου της βελτίωσηςτων διαπεριφερειακώνσυνδέσεων και της

αύξησηςτου πληθυσμιακούδυναμικούτου.

Συγκεκριμένα,για τις διαπεριφερειακέςοδικέςυποδομές προτείνεται:(α) η ολοκλήρωσητης

ΕγνατίαςΟδού, (β) η κατασκευή της Ιόνιας Οδού, (γ) η οδική σύνδεση Ηγουμενίτσας

Τεργέστης(διευρωπαϊκόςάξονας) και (δ) η οδική σύνδεση Σ<rylάδας· Αγίων Σαράντα,η οποία

με την επέκταση και την σύνδεσή της με την Εγνατία Οδό θα δημιουργήσεινέες προοπτικές

ανάπτυξης.

ΑΞΟΝΑΣΔΡΑΣΙΙΣ

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΙΉΤΑ

Ι. Ι Ολοκλήρωση των Συστημάτων ΣυΥκοινωνίας και Μεταφορών

ΚΩΛΙΚΟΣ

1.1.2

Τ1ΤΑΟΣΔΡΛΣΗΣ

.;. Βελτίωση ενδονομαρχιακών οδικών υποδομών του Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΙ"ΡΑΦΙΙ

Η δράση αυτή αφορά στη βελτίωση των ενδονομαρχιακών μεταφορικών υποδομών του Νομού

Θεσπρωτίας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η βελτίωση της σύνδεσης των παραμεθόριων περιοχών

και η ανάπτυξη και βελτίωση του δικτύου για την προσπελασιμότητα των ορεινών περιοχών του

Νομού. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η βελτίωση του οδικού δικτύου Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας

η οποία σε συνδυασμό με την προτεινόμενη σύνδεση Ηγουμενίτσας - Αγίων Σαράντα θα

βελτιώσει την πρόσβαση στη γειτονική Αλβανία.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΛΣΗΣ

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΛΤιΚII ΕΝΟΤΗΤΑ

ι.ι Ολοκλήρωση των Συστημάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

ΚΩΔΙΚΟΣ

« Στρατηγικό ΣχΙ:διο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ,396
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1.1.3

lΊT.\()~ \I'''ΣΙΙ~

.:. Δημιουργία Εμπορευμο.Ώκού ΙΔJαμεταKOμιστΙKO{) κivτρoυ στον Νομό

Θεσπρωτίας και ανάπτυξη σύγχρονων δομών οργάνωσης

Στόχος της δράσης είναι η επιλογή περιοχής για την χωροθέτηση και ανάπruξη Εμπορευματιιωύ

Κέντρου. Η περιοχή θα πρέπει να διαθέτει πολύ καλή σύνδεση με τον λιμένα Ηγουμενίτσας. την

EΎVατία και την Ιόνια οδό, έτσι ώστε να έχει υψηλή προσβασιμότητα. ΤΟ μέrpo είναι εξαφεrΙKά

σημαντικό για τον Νομό λόγω της γεωγραφικής του θέσης και τις γΕιτνίασής του με τα μεταφορικά

και οδικά δίιmια.

Θα σuντελtσει έrσι στην ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων από τον

προμηθευτή στον τελικό αποδέκτη. στη βελτιστοποίηση των μεταφορικών αλυσίδων, με την

παράλληλη παροχιι υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας. καθώς και

την προσαρμογή στις εuνοrκές διεθνείς σuνθiικες για την ανΏΠUξη των ΣUνδιιασμένων μεταφορών,

που αποτελεί πρωταρχική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι mινεργίες του μέrΡOυ αυτoιJ με άλλα μέτρα του IljΚYfραμματΙKOίι Σχεδίου του Νομοίι Θεσπρωτίας

είναι προφανεΙς, ενώ το rtλαiσιο του μέτρου καθορίζεται από εκείνο που αναφέρεται στην δημιουργία

ΒΙΟΠΑΘΕ.

Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να δημιουργήσει σύ'Υχρονες δομές οργάνωσης του διαμετακομιστικού

KΈVΤpou. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω τ/ς συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων του Νομού. Τέλος,

ιδιαίτερα σημαντική είναι η κ:άλυψή του με μέσα που θα χΡησιμοποιοίινε ΕUρυζωνική τεχνολογία.

ΑΞΟi':Α~ .'\I»A~ΙΙΣ

Ι. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜ·\Τ11\.11 [ΝΟΤΗΤΑ

1.1 Ολοκλήρωση των Συστημάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

KnAIKOl:

ι. Ι.4

lΊΤι\()Σ .~I·AΣHΣ

.:. Ολοκλήρωση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Καλαμπάκα - /ωάννινα 
Ηγουμενίτσα

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάl~υξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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ανάπτυξη, του Νομού Θεσπρωτία,»

ΣΙΌΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι Θα πρέπει να ολοκληρωθεί επισταμένως η σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέε. την Περιφέρεια

Ι Ηπείρου με τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Ο σιδηροδρομικός άξονας θα συνδέε. την Ηγουμενίτσα

με τα Ιωάwινα και την Καλαμπάκα και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και γενικότερη

ανάπ!1>ξη του Νομού αλλά και ευρύτερα στην ανάπτυξη της Περιφέρειας κα. της χώρας, αφού το

σχεδtαζόμεvο σε επίπεδο χώρας σtδηροδρομtκό δίκτυο συνδέεται με το δtευρωπαϊκό δίκτυο και ΤΟ1)ζ

δέκα πανευρωπαϊκούς διαδρόμΟ1)ζ μεταφορών. Επίσης η κατασκευή του έργου θα δημιουργήσει νέες

θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο συνδράμοντας ώστε να λυθεί μερικώς το έντονο αυτό κοινωνtκό

πρόβλημα.

Η φιλοσοφία κατασκευής του έργου θα βασίζετα. στη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων που

καθιστούν εφικτή την υλοποίηση του προγράμματος με σύντομο χρονοδιά'Υραμμα κατασκευής, σε

σχέση με τις μεθόδους κατασκευής της προηγούμενης δεκαπενταετίας, και περιορίζουν σημαντtκά το

κατασκευαστικό κόστος, συνεισφέροντας στην ταχύτητα και την ποιότητα κατασκευής.

Ι 1.1 Ολοκλήρωση των Συστημάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.1.5

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:. ΔημιουΡΎία σύγχρονου ηλεΚΤΡOκί:vηΤOυ προαστιακού δικτύου

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας>,
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Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και φtλlKό προς το περιβάλλον μέσο

σιδηροδρομικών μεταφορών που θα συνδέει την Ηγουμενίτσα με το ΒΙΟΠΑΘΕ. τόσο μεταξύ τους

όσο και με το αστικό κέντρο των Ιωαwίνων. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα διευκολύνει

σημαντικά το εντόπιο εργατικό δυναμικό στην πρόσβαση του στην εργασία του ενώ και η πρόσβαση

από τις περισσότερες περιοχές του Νομού προς τα Ιωάwινα θα απαιτεί λιγότερο από μία ώρα και Οα

γίνεται ποιοτικά και με ασφάλεια.

Σημαντικό ποιοτικό στοιχείο του έργου αυτού είναι να υπάρξει ανάλογος συνδυασμός στον

σχεδιασμό του έτσι ώστε να υπάρξει άμεση σύνδεση με το λιμένα Ηγουμενίτσας. το αεροδρόμιο

Ιωαwίνων ενώ η χάραξη θα πρέπει να κινείται παράλληλα της Εγνατία οδού.

Επίσης, σημαντικό σημείο θα αποτελέσει η απευθείας διασύνδεση του λιμένα της Ηγουμενίτσας με

τα επιχειρηματικά κέντρα του Νομού Θεσπρωτίας για την εμπορευματική διακίνηση αγαθών.

ΑΞΟJ\ΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

ι. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

θΕΜΑ1ΊΚΗ EJ\OlH1A

ί.Ι Ολοκλήρωσητων ΣυστημάτωνΣυγκοινωνίαςκαι Μεταφορών

ΚΩ:ΔΙΚΟΣ

1.1.6

Τ1ΤΑΟΣ ΔΙ)ΑΣΗΣ

.:. Αεροπορικές συνδέσεις και υποδομές

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ πεΙ)ΙΠ)ΑΦΗ

Η δράση αυτή αφορά τις αεροπορικές συνδέσεις του Νομού Θεσπρωτίας. Συγκεκριμένα, προτείνεται

(α) η ολοκλήρωση των έργων στο αεροδρόμιο Ιωαwίνων και (β) η εξασφάλιση τακτικής

αεροπορικής σύνδεσης με άλλες ελληνικές πόλεις στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Ακτίου.

Επίσης προτείνεται η εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης και μελtτης σκοπιμότητας για τη

χωροθέτηση αεροδρομίου στο Νομό. με εύκολη πρόσβαση στην Εγνατία οδό και το λιμάνι Η

δημιουργία αεροδρομίου στο Νομό θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη του Νομού

σαν κομβικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών, ενώ παράλληλα Οα αποτελέσει και ρυθμιστικό

παράγοντα για την ανάπτυξη του Διεθνούς εμπορευματικού κέντρου, το οποίο προγραμματίζεται να

κατασκευαστεί στην θέση Νεοχ:ώριον του Δήμου ΠαραμυΟlάς.

ΑΞΟJ\ΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

... Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Ι. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘI-:ΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΊ ΗΊ Α

Ι.Ι Ολοκλήρωση των Σοοτημάτων Συγκοtνωνίας και Μεταφορών

ΚΩΔIΚΟl:

1.1.7

τη ΛΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

• Ανάπτυξη ελικοδρομίων στο Νομό

ΣΤΟΧΟΣ KAlllEI~lrΊ~AΦII

Το μέτρο αυτό θα λεtτουργήσει σε συνέργεια με την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του Νομού

καΟώς Οα δtευκολυνθεί η αεροδtακομtδή, ενώ σε συνδυασμό με το φυσικό κάλλος του Νομού Οα

μπορούσε να λειτουργήσει και ως εφαλτήριο ανάπτυξης μιας αεροπορικής δραστηρtότητας που δεν

υφίστατα. σχεδόν στον Ελληνtκό χώρο, αυτής των πτήσεων ξενάγησης.

ΑΞΟΝΑΣ ΔI~AΣIIΣ

Ι. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΊ ΗΤΑ

1.1 Ολοκλήρωση των Σοοτημάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

ΚΩΔΙΚΟΣ

lι.ι.s

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 400
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Η δράση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των αστικών μεταφορών. Ο στόχος αυτός μπορεί να

επιτευχθεί με τ/ν προμήθεια σύγχρονου τροχαίου υλικ06, που θα σηματοδοτήσει την αναβάθμιση

του τροχαίου υλικ06 με υλικό σίιγχρονο το οποίο θα κάνει χρήση «φιλΙKών~) προς το περιβάλλον

καυσίμων (πχ φυσικό αέριο). Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη των συνδυασμένων

μεταφορών, όπου θα μπορέσουν να διασυνδεθούν καλύτερα οι ενδοδημοτικές αστικές συγκοινωνίες

με τις υπεραστικές ανεξαρτήτου μορφής. Προβλέπεται έτσι η οργάνωση και η βελτιστοποίησης των

δρομολογίων ώστε να είναι δυνατή η μετεπιβίβαση των επιβατών από το ένα μέσο στο άλλο με τον

όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο αναμονής, δημιουργίας και καλύτερης οργάνωσης χώρων

στάθμευσης οχημάτων κτλ.

Επίσης η προώθηση ενός προγράμματος δημιουργίας οργανωμένων χώρων στάθμευσης στους

οικιστικούς χώρους και στους χώρους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος μπορεί να συνδράμει στην

επίτευξη της βελτίωσης των αστικών μεταφορών καθώς θα βελτιώσει τις συνθήκες στάθμευσης στις

κεντρικές περιοχές, σε ορισμένες περικεντρικές ζώνες με υψηλές πυκνότητες κατοικίας (σε επόμενη

χρονικά φάση), καθώς και σε χώρους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.

Τέλος κρίνεται επιβεβλημένη η διασύνδεση τουριστικ06 προ'ίόντος και αστικών μεταφορών. Η

διασύνδεση αυτή θα χαρακτηρίζεται από ενέργειες που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα στις

περιοχές όπου αναπτύσσεται το τουριστικό ΠΡΟ'ίόν του Νομού. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να είναι η

δημιουργία περιηγητικής λεωφορειακής γραμμής (μορφής hop οη - hop οί) η οποία θα συνδέει όλα

τα τουριστικά σημεία του Νομ06 μεταξύ τους, με τα αστικά κέντρα και με άλλες μορφές μέσων

μεταφοράς, η δημιουργία ειδικών στάσεων όπου θα μπορούν οι επιβάτες - τουρίστες να

ενημερώνονται για τα δρομολόγια, τα σημεία ενδιαφέροντος και να κάνουν τις απαραίτητες

κρατήσεις / αγορές εισιτηρίων κάνοντας χρήση νέων ευρυζωνικών τεχνολογιών κα. Ιδιαίτερη δράση

του μέτρου αυτού είναι η δημιουργία περιηγητικ06 σιδηρόδρομου κατά μήκος της όχθης του

Αχέροντα ποταμού. Η δράση μπορεί να πρoβλtπει τη δημιουργία σταθμών ώστε να δίνεται η

ευκαιρία στους περιηγητές να αποβιβάζονται από το συρμό με σκοπό τ/ πεζοπορία.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑ},;ΗΣ

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότ/τας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1.1 Ολοκλήρωση των Συστ/μάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

ΚΩΔIΚΟ1;

1,l,9

ΤΙΤΛΟ},; ΔΡΑ},;Η},;

-.. Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
~ --_...._-

«( Στρατηγικό Σχέδιο Aνά~τυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Η δράση αυτή μπορεί να επιτευχθεί καταρχήν με τη σύνταξη ΣτρατηΥtΚοu σχεδίου για την οδική

ασφάλεια. Η υλοποίηση του μέτρου κρίνεται απαρα,τητη καθώς μόνο βάσει ενός στρατηγικού

σχεδίου μπορεί να αντιμετωπιστεί ολικά το θέμα της οδικής ασφάλειας στο Νομό. Στόχος του

Στρατηγtκού Σχεδίου θα είναι να προδtαΥράψει όλες εκείνες τις ενέργεtες που θα απαtτηθούν να

γίνουν από όλΟ1>ς του εμπλεκόμενΟ1>ς φορείς του Νομοίι σε συντοvtσμό έτσι ώστε να υπάρξουν απτά

και μετρήσιμα αποτελέσματα όπως η μείωση των τροχαίων αruχημάτων και των θανάτων και

σοβαρών τραυματισμών εξ αυτών κτλ. Η δράση μπορεί επίσης να εxtttuxOei με ενημέρωση 

ευαισθητοποίηση των πολtτών μέσα από ενέργειες που θα απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών του

Νομού με κατεξοχήν στοχευόμενη ομάδα πληθυσμού αυτή των μαθητών και των εφήβων.

Δράσεις του μέτρου θα είναι η επέκταση και εντατικοποίηση των μαθημάτων και δράσεων

ΚUKλoφoριακής αγωγής στα σχολεία με σεμινάρια από φορείς όπως η Ελληνική Αστυνομία. Επίσης

το μέτρο θα προωθήσει δράσεις ενεργοποίησης Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής στα αστικά κέντρα

του Νομού.

]. Υποδομές και Υmιρεσίες Προσπελασιμότητας

θEMAlΊKΙ-Ι ENOlΊ-ITΛ

Ι.] Ολοκλήρωση των Συστημάτων Συγκοινωνίας και Μεταφορών

KατασκΕUΙl ποδηλατοδρόμων σε αστικές και εξωαστικές περιοχές για μεΙω011 της t..iνψnις οχημάτων

και για αναψιιχή σε παράδειγμα του ποδηλατοδρόμου ΗΥουμενΙτσας - Δρεπάνου.

3.3.1.2 Ανάπτυξη Ενεργειακών Υποδομών

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑ1:Η1:

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ I::ΝοnlΤΑ

1.2 Ανάπτυξη Ενεργειακών Υποδομών

ΚΩΔΙΚΟΣ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 402
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1.2.1

Η αγορά ενέργειας έχει σημαvτΙK6 επιχειρηματικό χαρακτήρα για τον Νομό Θεσπρωτlας με

δυνατόπιιες επενδύσεων σε τομείς όπως η αιολl),:ή ενέργεια και η ηλ.ιακή ενέρ'Υεlα. ΟΙ δράσεις αυτές

έχουν σαν στόχο την ~IΣXUΣΗ των επενδύσεων σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές δεσμroσεις και

την ορθολογική διαχεΙρlση των φuoικών πόρων. Σημαντικό σημεΙο αποτελεί και η διασυνοριακή

συνεργασία σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Η δράση αυτή αποσκοπεΙ στη ενίσχυση των

υποδομών ενέργειας για την επlλUΣΗ συναφών προβλημάτων του Νομού. ΣιryKεKριμένα προτείνεται

η επίσπευση της σύνδεσης του Νομού με το δίιm>o ΦUΣΙKOύ ΑερΙου της χώρας.

ΛΞ()NA~ ΔΙ'ΑΣΙΙΣ

1. Υποδομές και Υπηρεσlες Προσπελασιμότητας

Θι:Ι\1ΑΙIΚΗ Ι':ΝΟΤΗΙ Λ

1.2 Aνάιm>ξη Ενεργειακών Υποδομών

ΚΗΔΙΚΟl:

1.2.2

Ί ΙΤΛΟΣ ΔΙ'ΑΣΗΣ

.:. Στρατηγικό σχέδιο σνάΠΤVξης ενεργειακών αποθεμάτωνΝομού - Παραγωγή

ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές

ΣΙΌΧΟΣ Ι\ΑΙ 11ΕIJιIΊ''ΑΦΗ

« Στρατηγικό Σχέδιο AνάΙ':ΠJξης το" Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 403
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Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των υποδομών ενέργειας του Νομού. Συγκεκριμένα

προτείνεται η παραγωγή ενέργειας σε ήπιες και ανανεώσιμες μορφές (μικρά Υ/Η, αιολική ενέργεια,

γεωθερμία, βιομάζα-βιοαέριο) με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τη Ρυθμιστική

Αρχή Ενέργειας και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και με βιολογικούς καθαρισμούς

μου μπορούν να παράγουν βιοαέριο.

σ τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του δευτερογενούς

τομέα της οucονομίας, διαμορφώνει σε πολλές περιπτώσεις το κόστος παραγωγής, ενώ διαμορφώνει

το κόστος διαβίωσης των κατοίκων και των νοικοκυριών. Έχει όμως και σημαντική επίπτωση στο

περιβάλλον.

Η δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι δυνατόν να δημιουργήσει

νέες θέσεις εργασίας και να μειώσει το κόστος παραγωγής βιομηχανικών μονάδων, να συμβάλλει

στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας.

Ακόμη, η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών από σχήματα της τοπικής Koινωνiας θα ενισχύσει

οικονομικά τους εμπλεκόμενους Δήμους και με κατάλληλες συμφωνίες θα μειώσει το κόστος

διαβίωσης των κατοίκων και θα ενισχύσει τις οικονομικές δραστηριότητες που απαιτούν μεγάλες

δαπάνες για ενέργεια.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ι. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1.2 Ανάπτυξη Ενεργειακών Υποδομών

ΚΩΔΙΚΟΣ

1,2,3

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:. Ενίσχυση της παραγωγής ενl1ργειας από βιομάζα και απορρίμματα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑIIIΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αυτή αφορά τους σΤΑ του Νομού για την δημιουργία μονάδος εκμετάλλευσης των

απορριμμάτων. ι-ι υλοποίηση αυτής της δράσης θα δημιουργήσει τις προtlποθέσεις για

οικονομικότερη παραγωγή ενέργειας που θα μπορεί να διανέμεται στο νομαρχιακό δίκτυο με

προφανή οφέλη για το Νομό.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

" Στρατηγικό Σχέδιο Aνά~,υξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ,404
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1. Υποδομές και Υπηρεσίες Πρoσπελασtμότητας

ΘΕΜΑΤΙΚ ... [ΝΟΤΗΤ Α

1.2 Ανάπτυξη Ενεργειακών Υποδομών

.:. Εξάλειψη φαινομένων πτώσης τάσης

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ nΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη ενίσχυση των υποδομών ενέργειας για την επίλυση συναφών

προβλημάτων του Νομού. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν και να εξαλειφθούν οι πτώσεις τάσης

που συμβαίνουν στο δίιcτυo του Νομού και φέρουν σε δυσχερή θέση επιχειρήσεις και νOΙKoιcυριά. Η

δράση περιλαμβάνει διαβουλεύσεις μεταξύ της ΔΕΗ και της τοπικής κοινωνlας (και ενδεχομένως

έρευνα) για την εξεύρεση τρόπων συμβολής και των δύο στη λύση του προβλήματος αυτού.

Η εξάλειψη των φαινομένων πτώσης τάσης θα απομακρύνει τα ενδεχόμενα βλαβών σε Η/Λ

συστήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως σοβαρές βλόβες σε υπολογιστές, οΙΚtακές συσκευές,

κλπ, θέση ειcτός λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, και θα ισχυροποιήσει την εμπιστοσύνη των

καταναλωτών στο δίκτυο της ΔΕΗ, θα ισχυροποιήσει την ελΙCΥΣΤΙKότητα του Νομού ως τόπου

εγκατάστασης παραγωγικών μονάδων, και θα βελτιώσει την εικόνα της χώρας.

Η εξάλειψη των φαινομένων πτώσης τάσης θα επηρεάσει θετικά τη βιομηχανική δραστηριότητα και

θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του νομού και των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η

συγκεκριμένη δράση είναι συμπληρωματική με αυτές που επιδιώκουν την αύξηση της

ανταγωνιστικότητας, και την προβολή του Νομού.

ΑΕ.ΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Υποδομές και Yπηρεσiες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑIIΚΗεΝΟIΗI.Α

1.2 Ανάπτυξη Ενεργειακών Υποδομών

ΚΩΔΙΚΟΣ

~,2,5

ΤΙΤΛΟΣΔΡΑl:ΗΣ

.:. Παραγωγήβιοντίζελ
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ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ περιι ΡΑΦΗ

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της προοπηκής για την κατασκευή και λειτουργία

εργοστασίουπαραγωγής βιοντίζελ με εισροές φυηκή ύλη κα, κατάλληλα απόβλητα του πρωτογενούς

καιδευτεΡογενούςτομέα.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνεικαι ης τελικές μορφές,

όπως τα καύσιμα. Η εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο, αλλά και η συνακόλουθη ατμοσφαφική

ρύπανση, μπορούν αισθητά να μειωθούν με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως το βιοντίζελ.

Ί-Ιδη σε άλλες περιοχές της χώρας προχωρούν οι ενέργειες για την κατασκευή τέτοιων

εγκαταστάσεων.ΟΙ επιπτώσειςεκτός από τις γενικές, είνα, κα, τοπtκές, όπως η ενδυνάμωσητης

τεχνογνωσίαςτου τοπικού ανθρώπtνου δυναμικού, η ενίσχυση της κομβικότηταςτης περιοχής, η

αύξηση του εtσοδήματοςτων κατοίκων.

Η συγκεκριμένη δράση είνα, άμεσα συνδεδεμένη με αυτές που επtδιώκουν την αύξηση της

ανταγωνιστικότητας.Είναι όμως πρωτίστωςάμεσα συνδεδεμένη με αυτές που επιδιώκουν την

προστασία του περιβάλλοντος,αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης.

3.3. Ι.3 Ενίσχυση των Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών- Πρόσβαση σε

Ευρυζωνικές Υποδομές

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ι. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασtμότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι.3 Ενίσχυση των Συστημάτων Τηλεπtκοινωνιών - Πρόσβαση σε Ευρυζωνικές Υποδομές

ΚΩΔΙΚΟΣ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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r Η συγκεκριμένη δράση είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτές που επιδιώκοιιν την αύξηση της
ί ανταγωνιστικότητας. Είναι όμως πρωτίστως άμεσα σιινδεδεμένη με αιιτές που επιδιώκουν την

προστασία τοιι περιβάλλοντος αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η δράση αιιτή αποσκοπεί στη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και την ένταξη των πολιτών τοιι Νομού

στην Κοινωνία Πληροφορίας. Για την ιιλοποίηση της δράσης προτείνονται οι συνεργασία με την

«Κοινωνία της Πληροφορίας» για πρόσβαση στα ευριιζωνlκά δίkϊιια και στήριξη με αποτελεσματικές

ιιπηρεσίες προς τοιι πελάτες, και η ουσιαστική ενίσχυση ιιποδομών ΚτΠ για ανάπτυξη υπηρεσιών

ΤΠΕ.

ΑΕΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1.3 Ενίσχυση των Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών- Πρόσβαση σε Ειιριιζωνlκές Υποδομές

ΚΩΔΙΚΟΣ

1.3.2

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και την ένταξη των πολιτών τοιι νομού

στην Κοινωνία Πληροφορίας. Για την ιιλοποίηση της δράσης προτείνεται η ανάπτυξη ασ6ρματων

δικτ6ων και ιιπηρεσιών σε απομακριισμένες περιοχές.

ΑΞΟΝΑl: ΔΡΑΣΗΣ

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1.3 Ενίσχιιση των Σιιστημάτων Τηλεπικοινωνιών - Πρόσβαση σε Ευριιζωνικές Υποδομές

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Η δράση αυτή αποσκοπείστη βελτίωση των τηλεπικοινωνιώνκαι την ένταξη των πολιτών του νομού

στην Κοινωνία Πληροφορίας.Για την υλοποίηση της δράσης προτείνεταιη αποτελεσματικήεπίλυση

του ζητήματοςτων κεραιών. Η δράση θα περιλαμβάνειδημόσιαδιαβούλευση με τη συμβολή ειδικών,

διεξαγωγή έρευνας·μελέτης,ενέργειεςγια καθορισμόχώρου εγκατάστασης,ρυθμίσειςχρήσεωνγης,

και ενέργειεςεγκατάστασηςκαι μετεγκατάστασης.

3.3.2 Αειφόρος Ανάπτυξη και 1l0ιότητα Ζωής

3.3.2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘεΜΑlΊΚΗ [ΝΟΤΗΙ Α

2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣIiΣ

., Διαχείρισηφυmκού περιβάΛλοντος - Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων

oλoκhιρωμέvης διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και OIKOσυσrημάτων

- Περιοχές NATUΚA 2000

ΣΙ0ΧΟΣ ΚΑΙ nf.ΡΙΙ"ΡΑΦli

Η δράση περιλαμβάνειτην ενεργοποίησητων ιδρυθέντωνφορέων διαχείρισηςτων περιοχών

NATURA 2000.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣIiΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΙ Α

2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.1.2

Τ1ΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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..) Έργα διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων - Έργα διαχείρισης

υγρών αποβλήτων

ΣΙΌΧΟΣ ΚΑΙ 11ΕΡΙΙ'ΡΑΦΗ

Στόχος της δράσης είναι να προωθήσει έργα υποδομών για την αποτελεσματική διαχείριση στερεών

και υγρών αποβλήτων, καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων.

2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.1.3

Στο Νομό βρίσκονται 139 ΧΑΔΑ σε φάση αποκατάστασης και 25 θα παραμείνουν σε λειτoυργtα

μέχρι την ολοκλήρωση των ΧΥΤΑ. Η δράση αυτή θα συμβάλλει στην επίσπευση των διαδικασιών

αποκατάστασης.

L-~~~~~._~~~ .. --'

ΑΞΟΝΑΣΛΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑlΊΚΗ ΕΝΟΤΗΙΆ

2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.1.4

Η δράση αυτή αποσκοπεί στο να επιταχύνει και να επισπεύσει τις διαδικασίες της κατασκευής ΧΥΤΑ

στο Νομό που αποτελεί ανάγκη με χαρακτήρα επιτελικό.

f' ΣτρατηγικόΣχέδιο Ανάπτυξηςτου Νομού Θεσπρωτίας»
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ΑΞΟΝΑΣ ΔPAΣΙ~Σ

2. Αειφόρος Ανάπτu.;η και Ποιότητα Ζωής

e.:MATIKH ΕΝΟΤΗΤΑ

2. Ι Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.1.5

.:. Στρατηγικό σχiδιο ΔJαχείρισηςΧΥΤΑ κω ανακύκλωσης στον Νομό

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΓΡΑΦIi

Η δράση αυτή δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και την δημιουργία κουλτούρας

ανακύκλωσης στον Νομό, όπως επίσης και στη δημιουργία επιχεφηματικών ΕUKαφιών στον τομέα

της ανακύκλωσης.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ε,ΝΟΤΗΤ Α

2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΛΙΚΟΣ

Φροντίδα και έΡΥΟ του Φορέα θα ε(ναι όχι μόνον η αποκομιδή των απορριμμάτων και η αναζήτηση,

KατασKΕUή και ltItoupγla Χώρων Yyεloνoμικfις Ταφής. αλλά και ο σχεδιασμός και η έναρξη

υλοποlησης OUΣιαστΙKών δράσεων διαλΟΥής στιιν πηγή· ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης

διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομου ΕUρυτερα .

.2 Aclφ('lpo.; Α νάnτuζη ιι:αl Ποιότητα Ζωή.;.

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνά~τυξης του Νομού Θεσπρωτίας>,
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θεΜΑΤΙΚΗ [ΝΟΙΗΤΑ

2.1 Παρεμβόσεις Περιβάλλοντος

TJΙ ΛΟΣ '\Ι'ο\ΣItΣ

.:. Εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την διατήρηση της κατάστασης του

περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων - σ:vτιπλημμυρικά

Μέσω έργων και σχεδlων όπως κατά των πλημμυρών, διαβρώσεων και κατολισθήσεων. πυρκαγιών

κα η δράση στοχεuεl να ΣUμβάλλει στην πρόληψη των κινδύνων για το φuσικό και δομημένο

περιβάλλον.

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ εΝΟΙΉΤι\

2.1 Παρεμβόσεις Περιβάλλοντος

Κ!!ΔΙΚΟΣ

2,1.8

•
(. Ορθολογικήδιαχείριση υδαηκώνπόρων - ΔJαχείριση και διανομή νερού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ πεΙ)ΙΓΙ)ΑΦΗ

Η δράση περιλαμβάνει έργα και ΣUστήματα για τ/ν ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της

καθώς και Ενισχοοεις σχεδΙω\' που αφορούν ση] διαχείΡ1ση και διανομή του νερού ώστε να υπάρξει

διασφάλιση ποιότητας και απoφιryι~ της σπατάλης.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. ΑεΊφόρος Ανάπτυξη "αl Ποιότητα Ζωής

Bf.MATlKB ΕΝΟΤΗΤΛ

2.1 Παρεμβάσεις Περιβόλλοντος

Κ!!ΔΙΚΟΣ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάι;τυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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.:. Δράσεις στο δομημtvο περιβάλλον - Χωροταξία - Πολεοδομία -Αστικές

αναπλάσεις

ΣΤΟΧΟΣ Ι\"ΑΙ ΙΙ[Ι'ΙΙΊ)ΛΦΗ

rta τη βελτίωσητου δομημένουπεριβάλλοντοςη δράση στοχεύε.στην ΕVίσχOOηχωροταξικώνκα.

πολεοδομικώνσχεδίων και παρεμβάσεωνκαθώς και σημαντικήςκλίμακαςαστικές παρεμβάσειςπου

θα βεληώνουντην ποιότηταζωής και την αστική βιωσιμότητα.

ΑΞΟΝΑΣΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη κα. Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.1.10

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:. Υπολογισμός (μελέτη) τουριστικής φέρουσας ικανότητας και οργάνωσης

τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών με γνώμονα την αΕιφορiα και τη

διατήρηση του φυσικού περιβάJ.λovrος

Ι:ΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος της δράσης είναι η εκπόνηση μελέτης στην οποία θα προτείνοντα. τρόποι οργάνωσης της

τουριστικής ανάπτυξης του Νομού, όχ, με τρόπο, αλ/.ά με σεβασμό στην πολtτιστική παράδοση της

περιοχής κα. στην προστασία του φοοtΚού περιβάλλοντος.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποtότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.1 Παρεμβάσεις Περtβάλλοντος

ΚΩ.ΔΙΚΟΣ

2.1.11

ΙΤΑΟΣΔΡΑΣΗΣ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανά r:rυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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.... Μελέτες διαχείρισης βοσκοτόπων και τήρηση της βοσκοϊκανότητας, ώστε να

αποτραπεί η υποβάθμιση και διάβρωση των εδαφών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΙΙ

Η δράση αφορά στην ειcπόvηση μελετών διαχείρισης βοσκοτόπων, σε περιοχές όπου uπάρχει

uπoβάθμισή τους, διάβρωση εδαφών λόγω υπερβόσκησης και κακή διατροφική κατάσταση των

ζώων.

ΑΞ.ΟΝΑΣ ΔΙ'ΑΣΙΙΣ

!2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Η δράση περιλαμβάνει τη σύσταση μηχανισμού ελtyχoυ της γεωργικής ρύπανσης με τη διενέργεια

τακτικών fλi:yχων σε δείγματα εδάφους, καρπών, φύλλων κ-λπ. αγροτικών πρΟϊόντων με στόχο τον

εντοπισμό (ή μη) uπoλειμμάτων αγροχημικών.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

!2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΙΙ ΕΝΟΤΗΤ Α

2.1 Παρεμβάσεις Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.1.13
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Η δράση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στην

Ηγουμενίτσα και τους μεγαλύτερους οικισμούς του Νομοίι. Περιλαμβάνει την αίιξηση του ποσοστού

των χώρων πρασίνου στον αστικό χώρο, με χρήση μη αξιοποιημένων πολεοδομικών μηχανισμών και

επίσης την καλύτερη συντήρηση και την αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου. Οι

πολεοδομικοί μηχανισμοί npofutoottouv ορθό πολεοδομικόσχεδιασμό.

3.3.2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΛΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΛ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ι 2,2,1

ΤΙΤι\ΟΣ ΔΡΛΣΗΣ

.... ΔημιουΡΥία τμημάτων Ανώτερης / Ανώτατης Εκπαίδευσης και διασύνδεση των

σvyκριπκών πλεονεκτημάτων του Νομού με αυτά

ΣΤΟΧΟΣ Κι\1 ΠΕΡΙΓΡΛΦΒ

ι-ι δράση προβλέπει την ενεργή υποστήριξη από μέρους των φορέων του Νομού έτσι ώστε να

πραοθηθεί η δημιουργία νέων τμημάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στο Νομό Θεσπρωτίας. Βασικό

στοιχείο για την επιτυχία αυτού του μέτρου είναι τα τμήματα που θα δημιουργηΟούν να έχουν

προηγουμένως σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ως αντικείμενο τομείς όπου ο Νομός έχει

συγκριτικά πλεονεκτήματα έτσι ώστε αφ' ενός μεν η λειτουργία των τμημάτων να έχει πραγματικό

αντικείμενο, αφ' ετέρου δε η λειτουργία τους να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των

πλεονεκτημάτων μέσω της διασύνδεσης των τμημάτων με τους ενεργούς οικονομικούς τομείς του

Νομού, τις βιομηχανικές περιοχές και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι πέραν της ανάπτuξης, η συγκράτηση νέου πληθυσμού στο

Νομό μέσω της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης και η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του

πληθυσμού το\! Νομού.

2. Αειφόρος Aνάπτuξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΛΤΙΚΒ ΕΝΟΤΗΤΛ

Στρατηγικσ Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

ιπλ.414

-
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2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΛIΚΟ1:

222

ΤΙΤΛΟΣΔΡΑΣΙΙΣ

.:. Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για τη βελτίωση της ποιότητας της

εκπαίδευσηςκαι της tρευνας (Τριτοβάθμια εκπαίδευση)

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ πεΡIΓΡΑΦl1

.Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών στην εκπαίδευση και την έρευνα

με έμφαση την τριτοβάθμια. Επίσης, προβλέπει την απόκτηση κατάλληλων εξοπλισμών για

εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

A:;:O~AΣ ΛΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΙΉΤΑ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

223

ΤΙΤΛΟΣΔΡΑΣΗΣ

.:. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση κτιριακών και αύλιων υποδομών των σχολείων

όλων των βαθμίδων, και δημιουργία αιθουσών εκδηλώσεων

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των βασικών υποδομών του κλάδου της παιδείας,

Συγκεκριμένα προτείνεται η βελτίωση κτιριακών και αύλιων υποδομών των σχολείων όλων των

βαθμί&ον. Ο στόχος είναι να αρθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν σήμερα τα σχολεία, να

γίνουν τα σχολεία ευπρεπέστερα καλύτερα από περιβαλλοντική άποψη και ασφαλέστερα, ώστε να

καταστούν και ελκυστικότερα για τους μαθητές και εργαζόμενους. Σημαντική είναι η κατασκευή και

λειτουργία εξοπλισμένων αιθουσών εκδηλώσεων για τις ανάγκες των σχολείων, ιδανικά μία ανά

σχολείο ή ανά συγκρότημα.

ΑΞΟI\ΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομοιί Θεσπρωτ/ας»

ιπλ.4J5
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θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚίΜIΚΟΣ

2.2.4

ΤΙΤΛΟΣΔΡΑΣΗΣ

••• Αύξηση - ενίσχυση των βιβλιοθηκών και των εργαστηρίων των σχολείων

δευτεροβάθμιας εκπαίδcυσης

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δημιουργία εργαστηρίων και βιβλιοθηκών και η απόκτηση των ανσΥκαίων εξοπλισμών και μέσων

βρίσκεται στον πυρήνα της εν λόγω δράσης.

ΑΞΟJ'\ΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος AνάπWΞη και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.2.5

ΤΙΤΛΟΣΔΡΑΣΗΣ

(. Επέκτασηκαι αναβάθμισηηλεκτρονικούεξοπλισμούόλων τωνβαθμίδων

εκπαίδευσης

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος της δράσης είναι η επέκταση και αναβάθμισητου ηλεκτρονικούεξοπλισμούόλων των

βαθμίδωνεκπαίδευσης,καθώς όπως είναι γνωστό σε διάστημα λίγων ετών ο ηλεκτρονικός

εξοπλισμόςαπαξιώνεταιτεχνολογικά.Η σιινεχής ανάγκη επικαιροποίησηςτων γνώσεωνσιινοδεύεται

και από την αντίστοιχηανάγκη επικαιροποίησηςτου εξοπλισμού.Ο στόχος είναι το κάθε σχολείονα

έχει μια πλήρως εξοπλισμένηαίθουσαπληροφορικήςγια τις ανάγκες των μαθητών, με ΕUρεία

πρόσβαση τις ώρες που δεν διεξάγεταιμάθημα,όπως επίσης και ο εφοδιασμόςόλων των γραφείων

των καθηγητώνμε ΗΝ και τα απαραίτηταπεριφερειακά.

ΑΞΟΝΑΣΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

{( Στρατηγικό Σχέδιο Avάlτvςης του Νομού Θεσπρωτ/αφ)

οελ,416
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2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.2.6

Τ1ΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

+:+ Υποδομές σχολεiων εκπαiδευσης ενηλiκων, σχολεiων γονέων και σχολείωνβ'

Ευκαφiας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας υποδομών εκπαίδευσης ενηλίκων, της

απόκτησης σχολείων γονέων και σχολείων δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί το βασικό σκοπό της

δράσης.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΗΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.2.7

ΤΙΤΛ()Σ ΔΡΑΣΗΣ

+, Aνάπroξη και αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε

συνεργασiα με το πανεπιστήμιο, τα τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα και τους

παραγωγικούς φορείς

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα έργα της δια βίου μάθησης περιλαμβάνονται η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, η αναζήτηση

νέων μορφών οργάνωσης της κατάρτισης και η προσαρμογή του περιεχομένου της κατάρτισης στις

νέες συνθήκες. Με βάση αυτά προτείνεται η ενίσχυση των δομών που παρέχουν επαγγελματική

κατάρτιση και δια βίου μάθηση στο Νομό Θεσπρωτίας αλλά και η προώθηση εναλλαιcrΙKών μορφών

κατάρτισης για τις απομακρυσμένες περιοχές (εξ' αποστάσεως κατάρτιση, τηλεκατάρτιση) σε

συνδυασμό με την προώθηση της τεχνολογίας και των ευρυζωνικών δικτύων και την δημιουργία

κέντρων που προσφέρουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

ιπλ. 417
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2. ΑειφόΡος Aνάπtιtξη και Ποιότητα Ζωής

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Yπηpεσiες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.2.8 .. ~'.

(ο Ίδρυση Νομαρχιωωύ παρατηρητηρίου απασχόλησης

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ f1[Ρlr"ΡΑΦΗ

ΛάΥω rou τρόπου uπoλoylσμoότης ανεργίας και της ωι:ασχόλησηςπολό συχνά διαφορετικέςΠ11Ύές

στοιχείωνδίνουνδιαφορετικήεικόνα της ανερΥίας και της ωι:ασχόλησηςστο νομό. Έχει παρατηρηθεί

το φαινόμενοοι ΟΟσημεςσταηστιια/;να δείχνουν i>φεση και χαμηλά ποσοστάανεργίας(σε σχέση με

τον μέσο όρο της Χώρας), ενώ άλλες μελέτεςνα δεΙχνouντο ο.ντlστΡοφο. ΤΟ 1εΥονόςαυτό

σηματοδοτείτην ανάΥκη όπαρξηςαξιόπιστωνμrιxανισμώνκαΤσΥραφήςτης ανεΡΥίας με την μορφή

τοπικών παρατηρητηρίωναπασχόλησης.

ΑΞΟΝΑΣΔΡΑΣΗΣ

2. ΑεlφόΡος ΑνάΠτυξη και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤιΚΗ ΕΙ\ΟΤΗΤΑ

Ι 2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.2.9

Ο τοπικός ΟΑΕΔ έχει καλή λειτουρΥία, έμπειρα στελέχη και σημαντικό έρΥΟ. Δεδομένης της καλής

Ορ-Υάνωσης και λειτουΡΎΙας του θα ήταν χρήσιμο να ανωι:ΤUXθεΙ περαιτέρω κέντρο προώθησηςτης

απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

ΑΞΟI\ΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 418
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΛΙΚΟΣ

22.10

Τ1ΤΑΟΣΔΡΑΣΙΙΣ

.:. Ενίσχυση των υποδομών των κραΏκών υπηρεσιών που ασχολούνται με

ζητήματα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Π.:ΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙ υποδομές των κρατικών υπηρεσιών (πχ ΟΑΕΔ) που βοηθούν την άρση του κοινωνικού των

αποκλεισμού των κοινωνικά μεlOνεκτουσών ομάδων ή εκείνων που αγωνίζονται με τα ειδικά

προβλήματα στην κοινωνία προσφέρουν σημαντικό έργο και πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και

υποδομές.

ΛΞΟΝΛΣ ΔΙ>ΑΣΙΙΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΛΤΙΚΙΙ [ΝΟlΊΗ,\

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

~ΩΔI~OΣ

2.2.1 Ι

Στόχος του μέτρου εΙναl να διευκολύνει την δημιοιιργία εκπαιδευτικ(])ν προγραμμάτων στο νέο

μOIΚJεlo του Νομού που βρΙσκεταl στην πόλη της ΗγοuμενΙτσας και στους αρxαιoλoγlKOUς χώρους

του έτσι ώστε πέρα από τ/ν (στείρα)) πολλέι; φορές παρουσlαση ίων σχετικών θεματικών ενοτήτων

στις σχολικές αΙθOUΣες να υπάρχει η ζωντανή παρουσίαση στο χώρο.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΙΙΤΑ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

« Στρατηγικό Σχέδιο Αvάιτvξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 419
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2.2.12

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

••• Διασύνδεση με γρήγρρα σχολικά και εκπαιδευτικά δίκτυα (GU-Net.

school-net) και υποδομές (ΕΔΕΤ, Grids) για παροχή αποτελεσματικής

πρόσβασης των νέων στο πολιτιστικό απόθεμα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του μέτρου είνα. να προσφέρε. σε μαθητές και σπουδαστές του Νομού επιπλέον

πληροφόρηση κα. να στους συνδράμει στη διαδικασία μάθησης κάνοντας χρήση των νέων

τεχνολογtών της πληροφορtκής. Έτσt, το πολιτιστικό απόθεμα του νομού μπορεί να γίνει ευκολότερα

προσβάσιμο από αυτούς που ζητούν να μάθουν επιπλέον στοιχεία για τον Νομό ενώ παράλληλα

συμβάλλει στην ερευνητική δραστηρtότητα.

ΑΞΟΝΑ1:- ΔΡΑ1:ΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.2 Κοtνωνικές Υποδομές και ΥπηρεσΙες (κατάρτιση, απασχόληση)

Κί!ΔIΚΟΣ

2,2,1)

ΤΙΤΛΟΣΔΡΑΣΗΣ

... Διαρκήςβελτίωση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών στην απασχόληση

1:-ΤΟΧΟ1:- ΚΑΙ ΗΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟ μέτρο αυτό έΧει σκοπό να δημtουργήσεt τις υποδομές εκεΙνες που θα θέσουν τις βάσε1ς για

αειφόρα βελτίωση και αναβάθμιση των Υπηρεσtών του Νομού που σχετίζονται με την Απασχόληση.

Τέτοιες δράσεις σε συμπλήρωμα του έργου που παρέχουν οι τοπtκές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στο Νομό

μπορούν να είναι η δημιουργία εtδtκού παρατηρητηρίου για την απασχόληση στον Νομό Θεσπρωτίας

με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικού και μελετητικού έργου, καθώς και τη παροχή υπηρεσtών

πληροφόρησης στο εργατικό δυναμικό του Νομού.

Βασtκό στοιχείο επιτυχίας των δράσεων θα είνα. η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της

πληροφορtκής.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ, 420
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2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: ΟΙ

ΣΊεδίου

81.:\1 \ Ι Ι ΚΙΙ Ι '\01111 Α

2.2 Koινωvιιcές Υποδομέ.; και Υπηρεσίες (κατάρτιση. ωι:ασχόληση)

K!HIKOl.

2.2.14

Τ1Τ\ΟΣ ΊιΙ)-\~ΙIΣ

.;. Προώθηση ενΨΥητικώνμfτpων και πολιτικής Υια την απαoχόJ.ηση

βάσει της διασφόλJσης της δυνατότητας πρόσβασης όλων στην αΥορά

εpyασiας

Το μέτρο στοχε6ει στο να διασφαλίσει πρωτίστως την προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας των

ευπαθών ομάδων όπως οι χρόνω άνεργοΙ., άτομα με εtδlιcές δεξιότητες, ΎUναίKες ιcτλ.

ΑΞΟΝλΣ ΔΡλΣΗΣ

2. Αι:ιφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.2 Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες (κατάρτιση, απασχόληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.2.15

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

-> Ενίσχυση της CΠΤΧΕιρημαηκότηταςμε την ανάπτυξη νέων

cmχειρημαηκών πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα από τους νέους και ης

γυναίκες

Στόχος του μέτρου είναι να δημιουργήσει δράσεις κινήτρων προς τους νtoυς ιcαι τις Ύ\JναίKες έτσι

ώστε να προαχθεί η επ:ιχεψηματική δραστηριότ/τα αυτών των κρίσιμων για το Νομό Θεσπρωτίας

ομάδων πληθοομο6.

t( Στρατηγl"όΣχέδιοΑνά τυξης του Νομού θεσπρωτίοι;»

σελ. 42/



«Τ' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 2: ΟΙ

άξονες του Στρατηγικού ~B'!iev~εm,,'!lC':ΔΑ~Β!1α:!:νασg,'!!J'!Qo"c ~Σ"_Ώrε",δ"ίο'!!!υ

ανΆΠΤV,Ί c του Νο ού Θεσπ. τίαο>

3.3.2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος AΝΆΠΤUΞη και Ποιότητα Ζωης

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ

2,3,1

Η δράση ΑUτή αποσκοπεί στη βελτίωση η δημΙΟUΡΥία νέων τουριστικών uποδομών. οι oπoiες).iryω

της φύσης τouς οφείλοuν να ανWΠl.)lθoUν από δημόσlOUς ιι::αι ειδιιι::ότερα αuτοδιοικητιιι::ούς φορείς η

σε συνεΡΥασίες δημόσιοu - ιδιωτικού τομέα. Η δράση αUΤΉ αναφέρεται σε ειδιιι::ά έργα όπως είναι η

επιβεβλημένη κατασιι::ευη νέων μαρίνων στα Σύβοτα, την Πέρδικα και την Πλαταριά. Επίσης,

σιιμπεριλαμβάνει έργα όπως είναι η κατασιι::ευη σιινεδριακού KMΡOU, μouσείων. την κατασκευη

μονοπατιών. την κατασιι::ευη χώρων στάθμευσης σε τοuριστιιι::ούς προορισμούς ιι::α.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Aνάπτuξη ιι::αι Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.3 Παρεμβάσεις Τοuρισμού

Ια/ΔΙΚΟΣ

2,3,2

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

,. Ανάπτυξη στρατηΊικήςΊια την τουριστικήπροβολήτου Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣτρατηγικόΣχέδιοΑνώ Vςης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 422



«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: ΟΙ
άξονες του Στρατηγικού.Β~ε~v.έτ~C~Α""Ο~α~vασ~·~,~ο~c~ ~Σ""ε~δ~iο~,",

πνάπ1IJΙ c του Nouol) Θεσποωτίαο,

Ι Ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα εντεταγμένη στο συνολική τοπικό κοινωνικοοικονομικό

Ι και οικολογικό σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας που να μην
επηρεάζει και να μην επηρεάζεται από την τουριστική δραστηριότητα. Συνεπώς, λόγω αυτής της

φύσης του αλλά και λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής συμβολής του στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι

αναγκαία η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (πχ κρατικών φορέων, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων,

εργαζομένων, επιστήμης, κοινωνίας πολιτών) στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης και στην

άσκηση της τουριστικής πολιτικής. Στόχος της δράσης είναι, λοιπόν, η δημιουργία ενός τοπικού

συστήματος (φόρουμ) διαβoίlλευσης, σχεδιασμoίl, πρoγραμματισμoίl, άσκησης και αξιολόγησης της

τουριστικής πολιτικής και η ενίσχυση και η ενοποίησή όλων των σύγχρονων μορφών προβολής τόσο

της αυτοδιοίκησης όσο και των επιχειρήσεων σε ένα κοινό στρατηγικό πλάνο.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.3.3

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανά mJξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 423



«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλο.ιο 2: OJ
άξονες το! Στρατηγικού 6B~ε~ν"'~'~η~c~A~θ~a~ν~a~' σ~,~o~c ~Σ~K~ε~δ~ίo",υ

ανάιιυCηc το! Νομού Θεσπnωτίac}}

Ο τουρισμός συνιστά μια δραστηριότητα με έντονη χωρική διάσταση. Η διάσταση αυτή αναφέρεται

αφενός στις χρήσεις γης και αφετέρου στην διασπορά των τουριστtκών πόρων και της τουριστικής

δραστηριότητας. Στόχος της δράσης είναι στο πλαίσιο του εθνικού και του περιφερειακού

χωροταξικού σχεδιασμού να προσδιορίσει σε επίπεδο Νομού ή/και δήμων τις χρήσεις γης ώστε να

αποφευχθεί το φαινόμενο της καθυστέρησης ή αναβολής τουριστικών επενδύσεων. Επίσης, ο

χωρικός τουριστικός σχεδιασμός θα πρέπει να προάγει την τη χωρική διασπορά της τουριστικής

δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης όλων των μορφών τουρισμού. Ακόμη, ο προσδιορισμός της

φέρουσας ικανότητας των επί μέρους περιοχών θα προσδιορίσει την τοπική τουριστική επενδυτική

πολιτική.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου είναι η αποφυγή συγκρούσεων χρήσης γης, η βελτίωση του

επενδυτικού περιβάλλοντος και των επενδύσεων, η μεγαλύτερη χωρική διασπορά της τουριστικής

δραστηριότητας, η αναβάθμιση της ποιότητας μέσω αποφυγής υπερβάσεων της φέρουσας

τουριστικής ικανότητας, η διασφάλιση της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης, ο καλύτερος

σχεδιασμός και η αποδοτικότερη χρήση των υποδομών κα.

ΑΞΟΝΑ!: ΔΡΑ!:ΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΚΩΔΙΚΟ!:

2.3.4

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

-:- Προσέλκυση νέων επενδύσεων και τόνωση της τουριστικής

επιχειρηματικότητας (ξενοδοχεία 4* και 5*)

l:TOXOl: ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΙΙ

« Στρατηγικό Σχi:διο Αl'άιπιξης του Νομού Θεσπρωτίας;>

σελ,424



«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: Οι

άξονεc του Στρατηγικού ,B~ε~ν~έτ=c~A""θα"",να~Ό~ι~o~c~ ~Σ"",ε~iI~'ίo~υ"

ανάπr,)ξ c το,) Νο ο,., Θεσποωτία. »

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο του τουρισμού. Ειδικότερα, η

Ι δράση αποσκοπεί καταρχάς στο να προσελκύσει το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών με
Ι αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, σJJ..ά και θετική εικόνα

στη διεθνή τουριστική αγορά. Επίσης, άλλος ειδικός στόχος είναι η ενεργοποίηση της τοπικής

οικονομίας να στραφεί σε τουριστικές δραστηριότητες παραδοσιακής αλλά και ενσJJ..ακτικής

μορφής. Η δράση αυτή περιλαμβόνει ειδικές ενέργειες όπως είναι η διεθνής προβολή της περιοχής, η

απευθείας ενημέρωση-επαφή με επώνυμους επενδυτές, η ενημέρωση για επενδυτικά κίνητρα, η

διευκόλυνση στη λήψη αδειών και στην προώθηση των επενδυτικών φακέλων, η δημιουργία τοπικού

επενδυτικού κλίματος μέσω εκστρατείας ενημέρωσης κα.

Αναμενόμενες επιπτώσεις της δράσης είναι η αύξηση των τουριστικών επιχειρήσεων και

επενδύσεων, η αναβάθμιση και διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η προβολή της περιοχής

λόγω εγκατάστασης επώνυμων επιχειρήσεων, η διάδοση εμπειριών και καλών πρακτικών στις

υφιστάμενες επιχειρήσεις, η καλύτερη πρόσβαση στη διεθνή τουριστιΚ"ή αγορά, η διενέργεια μεγάλων

ειδικών επενδύσεων (πχ γκολφ, μαρίνες, τελεφερίκ, συνεδριακά κέντρα, θεραπευτικός τουρισμός) κα.

Η δράση αυτή είναι απολύτως συμπληρωματική με όλες τις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν στον

τουρισμό. Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος, η προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδηματικών

στρωμάτων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ύπαρξη

ποιοτικών τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.3.5

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας)

ιπλ.425



«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφ6λωο 2: ΟΙ
άξονες του Σrρο.τηΥικού.,Β~ε~ν~l:τη""ς~Α""θ~α~ν~ά~σ~ιο~c,- ~~Σ~y~ε~.δ~;o,,"ιι

avIιΠTIJlyC του NoυoιJ Θεσπρωτίο.c»

Ο Νομός Θεσπρωτίας διαθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό σχεδόν όλους ΤOJ>ς τουριστικούς πόρους και

Ι συνεπώς είναι σε θέση να αναπτύξει πολλές από τις σύγχρονες μορφές τουρtσμού (πχ θαλάσσιο

μαζtκό, θαλάσσιο-οικολογικό, ορεινό, δασικό, , θρησκευηκό, ΠOλtτισηKό, αστικό, συνεδριακό,

ερευνητικό-εκπαιδευηκό, αγροτουρισμό, ψυχαγωγικό κα).

Στόχος της δράσης είναι να δώσε. ώθηση σε επενδύσεις σε εκείνες τις μορφές τουρισμού όπου ενώ

έχει αναμφισβήτητο ανταγωνtστικό πλεονέκτημα, διαπtστώνεται είτε η έλλειψη επαρκών υποδομών

και επtχειρηματικών δράσεων είτε η μέχρι σήμερα αξιοποίηση των πόρων υπήρξε ελλιπής.

Αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, η

προσέλκυση επtσκεπτών με υψηλότερα εtσοδήματα, η επιμήκυνση της τουρtστικής περtόδου, η

αύξηση των τουρισηκών επενδύσεων, η ανάπτυξη νέων μορφών τουριστικής επιχειρηματικότητας, η

αύξηση της απασχόλησης, η μεγαλύτερη χωρική διασπορά των επισκεπτών, η μεγαλύτερη σύνδεση

μεταξύ των επί μέρους μορφών τουρισμού, η αύξηση των εtσοδημάτων κα.

Η δράση αυτή είναι απολύτως συμπληρωματική με όλες ης υπόλοιπες δράσεtς που αφορούν στην

ανάπτυξη του τουρισμού. Η αύξηση του τουρισηκού ρεύματος, η προσέλκυση τουριστών υψηλών

εισοδηματικών στρωμάτων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πρoίiπoθέτoυν πολλές,

αξιόλογες και σε επάρκεtα εναλλακτικές δραστηριότητες κα. επιλογές.

ΑΞΟΝΑΣ ΛΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΚΩΛΙΚΟΣ

2.3.6
Ι

ΤΙΤΛΟΣΛΡΑΣΗΣ

.:. Αναβάθμιση της ποιότητας και πιστοποίηση των παρεχόμενων τουριστικών

και των συνοδευτικών υπηρεσιών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΙΙΕ:ΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος της δράσης είνα. να tvtσχύott επενδύσεις και άλλες πρωτοβουλίες των υφιστάμενων

επιχειρήσεων (πχ ξενοδοχείων και ξενώνων, μεταφοράς επισκεπτών, τουριστικών πρακτορείων,

εστίασης κα. αναψυχής, προβολής και διαφήμισης, ενημέρωσης-ξενάγησης κα) ώστε να βελτιώσουν

σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Απώτερος στόχος εiναι η συνεχής αναβάθμιση της

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνάητvξης του Νομοιί Θεσπρωτίας»

σελ. 426



άξονες του Στρατηγικού Βενf.τ", Αθανάσιο,

ανάπnκι του Νοuού Θεσπoωτίαc.»

2. Αειφόρο.; A\'ά1t'nJξη KUΙ Ποιότητα Ζωή.,;

«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: Οι
Σ εδίοv

-

Β1-1\1"T1h:II 1·,\()1 ιι Ι "

2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΚΩ \ΙΚΟΣ

2.3.7

Ο τουρισμός συνιστά έναν κλάδο έντασης εργασίας αλλά και έ\'1'ασης Υνώσης. Σuνoια/ς. η ποιότητα

του οοιθρώπινου δυναμι"ού που εμπλtκεrαι άμεσα αλλά Ια/Ι έμμεσα στη\' παραΥωΥή Ι'αl διάθεση του

τουριστικού πpoTόvτoς α:ιτοιελεί, σε συνδυασμό με τψ ύπαρξη τουριστι"ών πόρων, έναν καθoρισnι.."ό

παράγοντα της τουριστικής αvrUΓωνιστιKόπpuς.

Στόχος της δράσης εlναι να συμβό:λεl μέσω ειδικών προγραμμάτων εΚ"ΠαΙδεοοης. κατάρτισης και

ενημtρωσης στην συνεχή αναβάθμιση του ανθρώΠI\'ου δυναμικού (πχ επιχειρηματιών και

εργαζομένων) σε μια σεφά από ειδικά θέματα του τουριστικοό κυκλώματος.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

2.3 Παρεμβάσεις Τουρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.3.8

«Στρατηγικό Σχέδιο Aνάπrυςης του Νομού Θεσπρωτίας}}

σcl. 427



άξονες του ΣΤf!.αm."'ΙJΚΟΟ R. : c ΑΘα '
ανάπτυξη, του Νομού Θεσπρωτίαc))

«Γ' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλωο 2: Ο,
Υεδίου

Προκειμένοu η τοuριστική δραστηριότητα να έχει σημαντική πολλαπλασιαστική συμβολή στην

Ι
τοπική ανάπτυξη και να αναβαθμισθεί και ο βαθμός αποδοχής της στην τοπική κοινωνία είναι

αναγκαίο να χρησlμοπο"Ι σε όσο υψηλό<ερο βαθμό γίνεταl τοπικές εισροές (πχ υλικό και φγα"'σία-+--

Ι
! κατά τη διενέργεια τοuριστικών επενδύσεων, καταναλωτικά αγαθά και-εργασία κατά τη λsιτοuργία

τοuς).

Ι
, Επίσης, είναι σημαντικό να αξιοποιεί ως εισροή τα τοπικά πολιτιστικά αγαθά και να είναι όσο πιο

αρμονικά γίνεται στη ζώσα πολιτιστική και κοινωνική ζωή. Σκοπός της δράσης είναι να ενισχύσει

δράσεις (πχ προδιαγραφές κατασκευών, προγραμματικές συμφωνίες, προγράμματα απασχόλησης, '

l:-""-p",:"",:","'.~'-'--"_ J
2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

2.3 Παρεμβάσεις Τοuρισμού

2.3.9

ΛνάΠΤVί του συνεδριακού τουρισμού

Ο Νομός Θεσπρωτίας προσφέρεται για την ανάπτυξη εθνικού και διεθνούς συνεδριακού τουρισμού.

Οι συνεδριακές εγκαταστάσεις ιδιιι.ι;τικών ς~xείων ήδη αξΙOΠOloύVΤ~για την πeοσέλκυση

σuνεδρίων. Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής και ο σuντονισμός των

ενεργειών όλων των εμπλεκομένων για την ανάδειξη tou Νομού σε συνεδριακότόπο πρώτης

γραμμήςσε εθνικό Kαι..:σ:.εδ:;":;θν..:ές~επ::iπ::ε:;δo:.. ---JL.. --------------.,

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

2.3 Παρεμβάσεις ΤOUΡισμ06. ...,r- ---------------1

1-
Ι

« Στρατηγf/(ό Σχfδιc;ο-,:4"'iiάr::="'roιι=-.Μ"'0ίiό6=C<θiiιrριιn==~Iοι;'=.c--------------~L------------------------------ι
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«Γ' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 2: ΟΙ

άξονες του ΣrρατηγΙKOύ ,Β",ε"νετ",'""':cLΑ"Ο"'α"v"άσ"ι!fο"'-- --"ΣL"",δ"ί!!.οv"

ανά~wl c ωυ Νοιιού Θεσπ ωτIαc»

ΊΊl ι\o~ \1'1\1:.11'

.:. Επιχειρησιακά σχέδιο. επωνυμίας και ταυτότητας των τουριστικών

προορισμών του Νομού

Σ1 OXOl. Κ '\11110 1'111' \ΦΙΙ

Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η πlστοποlηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

από τις τουριστικές επιχειρήσεις (πχ rso. EMAS) καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τοπικού

ή περιφερειακοΙ>ΣUΣΤΉμαΤOςπισroπoΙησηςτ/ς ποιότ/τας. Επίσης, οι ειδlκοl τουριστικοl προορισμΟί

θα μπορούσαννα πιστοποιηθούνγια ηιν αειφοριιcιj διαχείριση του τουρισμοΙ>(πχ EMAS.

ECOTOUR1SM) και να αποκτήσουνταυτόπιτα μέσω προβολιjς και συμμετοχής σε διεθνής και

ΕUρι:oπαϊKά δl"ϊΟΟ.

ΛΞΟΝ;\Σ ΔΙ'ΛΣln:

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

BF.!\1ATIKII ENonnA

2.3 ΠαρεμβάσειςΤουρισμου

ΚΩ.ΔΙΚΟΣ

2.3.1 ]

<. Κέντρο Προώθησης Προβολής Τουρισμού Νομού Θεσπρωτίας

ΣτοχΟΣ ΚΑΙ ιιεl'IΠ'ΑΦΙ-Ι

ι. Σrρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 429
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Ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα εντεταγμένη στο συνολική τοπικό κοινωνικοοικονομικό

Ι και οtκολογικό σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο της τοπικής οικονομίας και κοtνωνίας που να μην

επηρεάζει και να μην επηρεάζετα. από την τουριστtκή δραστηρtότητα. Συνεπώς, λόγω αυτής της

φύσης του αλ/ά κα. λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής συμβολής του στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι

αναγκαία η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (πχ κρατικών φορέων, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων,

εργαζομένων, επtστήμης, KOtvrovioς πολtτών) στο σχεδtασμό της τουρtστικής ανάπτυξης και στην

άσκηση της τουριστικής πολιτικής.

Στόχος της ανάπτυξης στρατηγικής για την τουριστική προβολή του Νομού είναι, λοtπόν, η

δημιουργία ενός τοπικού συστήματος (φόρουμ) διαβούλευσης, σχεδιασμού, προγραμματισμού,

άσκησης και αξιολόγησης της τουριστικής πολtτικής κα. η ενίσχυση κα. η ενοποίησή όλων των

σίryχρoνων μορφών προβολής τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και των επιχειρήσεων σε ένα κοινό

στρατηγικό πλάνο.

Η δράση αυτή προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου Προβολής του τουριστικού προΊόντος του Νομού

Θεσπρωτίας. Υπό την αιγίδα της Νομαρχίας το κέντρο θα είναι εξοπλισμένο με την απαραίτητη

υποδομή (ηλειαρονικά μέσα, έντυπο υλικό ιαλ.) και στελεχωμένο με ειδικευμένο προσωπtκό κα. θα

αναλαμβάνει δράσεις σε Νομαρχιακό και Υπερνομαρχιακό εύρος που Οα προωθούν και θα

προβάλλουν το Νομό ως τουριστtκό προορισμό για όλο το έτος. Οι δράσεtς αυτές θα έχουν ασφαλώς

δtαφημιστικό χαραιαήρα ενώ θα μπορούν να υλοποιούνται κάνοντας χρήση νέων (και ευρυζωνικών)

τεχνολογιών. Eπιπλtoν το Κέντρο θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τουριστικές

επιλογές στους υποψήφtους τουρίστες.

Το κέντρο πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και με δεδομένη την στελέχωση

του από εξειδικευμένο προσωπικό θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα

τουρισμού του Νομού ΘεσπρωΠας.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘεΜΑΤΙΚΗ [ΝΟTlΗΑ

ι 2.3 Παρεμβάσεtς Τουρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.3.12

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣliΣ

.:. Ενίσχυση Αγροτουρισμού, Μοναστηριακού τουρισμού, Θθραπευτικού

τουρισμού και εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού τουρισμού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ n[ΡIΓΡΑΦΗ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας)}

σελ. 430
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ΣΥF.δi()/}

Η δράση αυτή αποσκοπεί στις ενέργειες που θα τονώσουν την υπάρχουσα παρουσία των

μορφών αυτών τουρισμού στο Νομό.

33.2.4 Ilαρεμβάσεις:Ι lολιτισμο\ι

AΞ{)~A:ΙΔΙ'ΛΣΙΙΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΙΙΤΑ

2.4 Παρεμβάσεις Πολιτισμού

ΚΩ.ΔΙΚΟΣ

2.4.1

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

<- Προστασία και ανάδειξη της πολmιmκής κληρονομιάς - αvάπroξη
πολmιmκών υποδομών και υπηρεσιών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ nΕΡIΓΡΑΦΙΙ

Η περιοχή διαθέτει μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτιστική παράδοση η οποία θα προστατευτεί και

αναδειχθεί μέσω έΡΎων και σχεδίων προστασίας καθώς και μέσω της δημιουΡΎίας νέων υποδομών

και υπηρεσιών.

Η δράση στοχεύει παράλληλα στο να τονώσει την ζήτηση στα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και

μουσεία του Νομού τόσο όσον αφορά το ενδο· νομαρχιακό ρεύμα αλλά και το εξω· νομαρχιακό. Το

μέτρο θα σηματοδοτήσει δράσεις όπως έργα ανάπλασης στους χώρους, χορήγηση κάρτας ελεύθερης

εισόδου ή μειωμένου εισιτηρίου σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, δημιουργία επικοινωνιακού υλικού

(πχ CD) και διανομή του σε σχολεία του Νομού κλπ.

Σκοπός του μέτρου είναι έτσι επίσης να προωθήσει εφαρμογές Η/Υ για πληροφόρηση (πχ ίnfo kiosk,

gίs πολιτιστικών χώρων), για καΤαΥραφή και αναπαράσταση (2Ο, 3D), για δημιουΡΎία μέσων

προβολής και διάδοσης πολιτιστικών στοιχείων (CD, DVD ROM, εκδόσεις), για διατήρηση και

συντήρηση εκθεμάτων (πχ αρχείων, φωτογραφιών, λαογραφικού υλικού, αρχαιολογικού υλικού), Κ.α.

ΤΟ tpΎo αυτό θα tx.EI σημαντική συμβολή στην αξιοποίηση των πολιτιστικών Χόρων, στην ανάδειξη

και διάδοσή αυτών, στη διαφύλαξη, χροστασία και βελτίωση, στην ενiσχυση της τουριστικής

δραστηριότητας κα.

AΞO~AΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕ:\1ΑΤιΚΗ ΕΙ'\ΟΤΙΗΑ

2.4 Παρεμβάσεις Πολιτισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.4.2

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:. Σύνδεση αρχαιολογικώνχώρων και τόπων ιστορικής μνήμης με πολιτιστικούς

θεσμούς

l:TOXOl: ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχοςτου μέτρου είναι να δημιοuρΥήσειδράσεις ποι> θα σuνδέouνΤOuς αρχαιολογικούςXώρOUς και

Ι τόποuς ιστορικήςμνήμης με πολιτιστικούςθεσμούςποι> σκοπό θα tχouv ΚUρίως τη διατήρησητης

ΣUλλoγικήςιστορικήςμνήμης αλλά και την ανάδειξη του πολιτισμούτοι> Νομού.

L

ΑΞΟI'\ΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

2. Αειφόρος AνάπτUΞη και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΙ'\ΟΤΗΤΑ

2.4 Παρεμβάσεις Πολιτισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.4.3

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

••• Προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων σε βασικούς

τουριστικούς προορισμούς

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΓΡΑΦΙ.:ι

Η δράση αυτή στοχεύει στη δημιουργία δέσμης ενεργειών ποι> θα αναδείξοuν τα μνημεία και

αρχαιολογικούς χώροuς τοι> Νομού Θεσπρωτίας σε σημεία κεντρικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Η

ανάπλαση των περιβαλλόντων χώρων και η σuντήρηση των μνημείων αποτελούν κεντρικές δράσεις

του μέτροι> aUiOU.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑl:ΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΙ'\ΟΤΗΤΑ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάιτυξης του Νομού Θεσπρωτίο.ς»
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2.4 Παρεμβάσεις Πολιτισμού

Κ.ΩΔII'Οl.

2.4.4

Η δράση αναφέρεται στην ενίσΧUση uποδομών και δομών για την προώθηση tOU aύyχρOVOU

πολιτισμού (πχ μOUΣΙκή, εικαστικές τέχνες, θέατρο, θεματικά πάρκα κα). Βασική ενέργεια προς αuτή

την κατεύθ1JVση είναι η δημιουργία βασικών υποδομών nOU θα σuμβάλλουν στην ανάΠΤUξη και

ανάδειξη του σίryxpovou πολιτισμού rou Νομού (η δημιουργίαπαραρτήματοςσύγχρονηςτέχνης στο

νέο μouσείo της Ηγοuμενiτσαςείναι μία από τις δράσεις nou θα πuροδοτήσει το μέτρο αuτό). Άλλες

ενέργειες είναι η ψηφιοποίηση tOU πολιτιστικού αποθέματος rou Νομού, έτσι ώστε να μπορείνα

προβληθείευκολότερακάνονταςχρήση των νέων επικοινωνιακώντεχνολογιών(διαδίκτυο,

ευρuζωνικάδίκτUΑ κτλ),η ενίσΧUΣη της προσβασιμότηταςσε βάσειςδεδομένων πολιτιστικού

περlεχομένοuμε τη δημιοuργίαχώρων πρόσβασης(ηλεκτρονικώνή μη) για την προβολή tOU

πολιτιστικού αποθέματος rou Νομού Θεσπρωτίας,η συμμετοχήστην Aνάπτuξητου Αρχείοu

Μνημείωνκαι rou ΑρχαιολογικούΚτηματολογίοuώστε να ενισΧUθεί η επίσημη καταγραφή των

τόπων πολιτισμούτου Νομού και τέλος η ενίσχUΣη ερευνητικών προγραμμάτωνκαι η συνεργασία

με πανεπιστήμιαώστε να WIGxuOeI η έρεuνα επί του πολιτιστικού προϊόντος του Νομού. Η δράση Οα

δημιοuρΥήσει ενέργειες χρηματοδότησης σχετικών εΡΕUνηΤΙKών πανεπιστημιακών προγραμμάτων.

3.3.2.5 Υγεία και ΚΟΙ\'α/\'Ική Αλληλεγγύη

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Αν(rn:wξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚΗ Ε!'\ΟlΉΤΑ

2.5 Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.5.1

••• Aνάπrvξη κω ενίσχυση υποδομών Α' Βάθμιας υγείας

, Στρατηγικό Σχέδιο Ανά;:,υξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 433
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ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ nΕrlΓΡΑΦΗ

Η Ηγουμενίτσα.το μόνο αστικό κέντρο του Νομού και πρωτεύουσααυτού δεν διαθέτει Νοσοκομείο.

Ο πληθυσμόςεξυπηρετείταιαπό το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Φιλιατών ή τα νοσοκομεία

των πόλεων των γειτονικών νομών (πολύ συχνά επιλkyoνται τα νοσοκομεία της Αθήνας και της

Θεσσαλονίκης, παρά τη μι;Υάλη γεωγραφική απόσταση). Η δράση αυτή θα συμβάλλει στην

επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας Νοσοκομείου στην πόλη της ΗΥουμενlτσας. Επίσης, η

δημιουργία πολυϊατρείων αστικού τύπου και αστικών κέντρων υγείας βρίσκονται στο επίκεντρο της

εν λΙΥΥω δράσης.

ΆΞΟΝΑ},; ΔI~AΣIIΣ

2. Αειφόρος Aνάπτuξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟTlIΤΑ

2.5 Υγεία και Κοινωνική ΑλληλεΥΥύη

2.5.1

•
..... Ανάπτυξη υποδομών στην Β' Βάθμια και Γ' Βάθμια περίθαλψη

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΙIEI~IΓPAΦII

Η δράση αναφέρεται σε έργα επέκτασης και εKσUΓΧΡOνισμoίι, σwτήρησης κλπ των υφιστάμενων

μονάδων uγείας καθώς και τη δημιουργία ειδικών μονάδων υγείας. Επίσης, η απόκτηση, ανανέωση

και βελτίωση των εξοπλισμών uγείας περιλαμβάνονται στην εν λόγω δράση.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚII ΕΝΟΤΗΤΑ

2.5 Υγεία και Κοινωνική ΑλληλεΥΥύη

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.5.2

1 ΙΙΆΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:- Κάλυψη των θέσεων αγροτικών ιατρών στο σύνολο των περιφερειακών

ιατρείων κω ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών του Νομού Θεσπρωτίας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Ι

Ι
1

--,...,-_._----- - - ---
Η έλλειψη ικανοποιητικήςυγειονομικήςπ~ ρίθαλψηςείναι χαρακτηριστικόόλων των νομών της

Ηπείρου και ιδιαίτερατων ορεινών περιοχ ρν. Στο Νομό Θεσπρωτίαςτο πρόβλημαεμφανίζεται

εντονότεροακόμη.

Ένα από τα βασικότεραπροβλήματαείναι ~ καθυστέρησηκάλυψηςτων θέσεων των αγροτικών

ιατρών στο σύνολο των περιφερειακώνιατρείων. Στην καλύτερηπερίπτωσηο χρόνος αυτός

διαρκεί τρεις μήνες και φτάνει έως και ενν α ολόκληρουςμήνες. Οι κάτοικοιτων ορεινών

περιοχών στερούνταιως εκ τούτου πρωτοβ,άθμιαςφροντίδαςυγείας για μεγάλαχρονικά

διαστήματα.Υπάρχουνπολλές περιπτώσει που οι αγροτικοί ιατροί κάνουννα επισκεφθούντα
ι

ορεινά χωριά oMK~-ηρoυ μήνε~}αρνητ κές επιπτώσειςστο σύνολο των μονίμων κατοίκων

;ων ifεpt6X:ιOv;W"ιOv,!1Α.ικ-ιωμένων~ μη, ε ναι ορατές. Τα Κέντρα Υγείας αγροτικούτύπου, στο
χώρο ευθύνης των οποίων ανήκουντα πεΙ' wερειακάιατρεία, λόγω έλλειψης ιατρικού

προσωπικούαντιμετωπίζουνέντονq λειτοι ργικά προβλήματα,με κυριότεροτην κάλυψη των

εφημεριων. Οι επιπτωσειςστην ποιρτητα11!Χροχής πρωτοβάθμιαςφροντίδαςυγείας στις

απομακρυσμένεςπεριοχέςτου ΝομΟύ είνα αυτονόητες.

Η δράση αυτή αποσκοπείστην επιτάχυνσητων διαδικασιώνγια την αντιμετώπισητων

οΒλ.:!luάτωναυτ '
~_~, ,~.ω,ω"_M" " ••••w_w._ _ _._ __+-_._ _...... _ __w_._ __.._ _ ..w_•• _ ••••• _ ••••__._•••__ ••• _ ••••• _ _.

2~-AειφoρoςΆναπτυξηκαι ΠοιότηταΖωής

2.5 Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

2.5.3

.:. Υποδομές δομών κοινωνικής φροντίδας

Η έμφαση της δράσης δίδεται στην δημιουργία νέων υποδομών και δομών κοινωνικής φροντίδας για

την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών (πχ κέντρα αποκατάστασης), για τη φροντίδα

ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχαϊμερ κέντρων ημέρας σε αστικά κέντρα και κινητών

μονάδων.

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

«Στρατηγικό Σχέδιο Ανά r:τυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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άζονες του Στρατηγικού B"",ev""CI!JjC~A!!e"o",v",aa,,'"'ω"'c'-- ~Σ""ε"'δ"'ίo'"υ

ανάπ'rυξηc του Ν(}μοιί ΘF.σππωτίαο)

~_ _ _ ΘF.ΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.5 Υγεία ΚΟΙ Κοινωνική ΑλληλεΥΥύη

ΚΩΔΙΚΟΣ

Η δράση αυτή έχει σκοπό να δημιουργήσει ενέργειες για την προώθηση μέτρων πΙΧ>ληψης φυσικών

και τεχνολογικών κινδύνων, μείωσης της ρύπανσης και διαχείρισης απορριμμάτων και επικίνδυνων

αποβλήτων καθώς η δημόσια υγεία μπορεί να επηρεαστεί από αυτούς τους παράγοντες.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕ:\1Α ΤΙΚΙ-Ι ΕΝΟΙ ΗΤΑ

2.5 Υγεία και Κοινωνική Αλ/ηλεγγύη

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.5.5

..

... Εκπαίδευση σε όσους απασχολούντω στον τομέα της υγείας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μέτρο αυτό έχει ως αντικειμενικό σκοπό να δημιουργήσει δράσεις προαγωγής υγείας ΚΟΙ

εμβολιασμών, μέσω της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των στελεχών των υπηρεσιών υγείας και

κοινωνικής φροντίδας.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙ-ΙΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΊΙΚΗ ΕΝΟfl-ΙΙ'Α

2.5 Υγεία και Κοινωνική Αλ/ηλεΥΥύη

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.5.6

« Στρατηγικό Σχέδιο Αvάnrυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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άξονες του Στρατηγικού ,Β"""νετ,,:""':c-"Α"θ"'α"v"άσ""ιο"c "Σ"ε"'δ"ί"ο"υ

ανά,~υΙ C ΊΟυ Νουοιί Θεσπ. ωτίαc»

11 \()Σ ΔΙΆΣIΙl.

(. ΤουριστικήAνάπroξη και Υγεία

~l0\01. h.'\I 111- Ρll I)AιlιΙΙ

Το μέτρο αυτό στοχεΌει να δlΗIΙΟΙΨΥήσει δράσεις που θα OTI1PIξoU\' την α\'άπτυξη ιου τουρισlO:οίι

προϊόντος μέσω της δημιουΡΎlας υποδομών υγείας υψηλής πoιότηtας που θα αναβαθμίζουν την

ποιότητα του προσφερόμενοu τουριστικοό προϊόντος και θα δημΙΟΙΨΥουν ελκuσΤΙK6τερες συνθήκες

για τουριστικές επενδύσεις. Η Τουριστική προβολή του Νομού με αναφορά ης υποδομές UΓεΙας στα

Βαλκάνια μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο ανάπτυξης τ/ς περιόδου που έρχ.εται.

3.3.2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης

A~ONAΣ ΔΡΑΣIiΣ

!2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚIi ENOTIiTA

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.6.1

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση σχεδίων προσβασιμότητας, πρόνοιας, περιβόλλοντος,

υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑ1:Η1:

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤ1ΚIi ΕΝΟΗΙΤΑ

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης

Τ1ΤΛΟ1: ΔΡΑΣΗ1:

... Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 437
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άξονες του Στρατηγικού Β=εν"'''!JJC,;,Α=θα"ν"α,,'σ"ι"-σc"-- -'Σ""εδ!Lι"''o'''υ

ανάπτυΙ c του Νοuού Θεσπ ωιίαc»

-:- Δημιουργία κω ενίσχυση νέων μορφώ\' κω υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο

l:TOXOI: KAlllF.I'lf 1'ι\ΦΙΙ

Ι Η αποοοίασύγχρονωνυπηρεmωνσε τοπικό επίπεδο (πχ διοίκησης. πολιτισμού και αναψυχής,

κοινωνικώνλεlΤΟΙΙΡΥων,ιιγείας. εt..ϊΤαΙδΕUΣης.οικονομικώνσuμβoυλών,αγροτι.....ής ενημέρωσης κα)

Ι αποτελούν εμπόδιο για την τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωl)ς. Στόχος της δράσης εΙναι να

ενισχ6σει τη δημιουργΙα και παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επΙΠεδο.

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιόπττα Ζωιiς

ΘI:Ι\1ι\ΤιΚIΙ [Ν()ΤιIΤΛ

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και ΑγΡοηκής Αναγέννησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

2,6.3

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙ"ΛΣΗΣ

-:. Προώθηση οΜκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης για τις μειονεκτικές

περιοχές του Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙΙΙΕΙ"ΙΠ'ΑΦΙΙ

Για την εν(σχυση της ανάπτυξης των ειδικών μειονεκτικών περιοχών tO\l Νομ06 (πχ ορεινές

περιοχές) απCΙΙίεlται η εφαρμογή ολοκληρωμένωνΠΡOγραμμ6:ΠlJναν6:πτuξηςτης unaIeρou όπως τα

ΟΠΑΑχ. Συνεπώς, στόχοςτης δράσης ε!ναι η συνέχιση και διεύρυνση της CφΑρμO'γής

ολοκληρωμένωναναπτυξιακώνπαρεμβάσεωνυπέρ των αναπτυξιακάUΣΤεΡOυσώνπεριοχώντου

Νομού.

ΛΞΟΝι\ΣΔΡΛΣln:

2. Αειφόρος Ανάπτιιξlι και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤιΚΗ Ι:ΝΟΤΗΙΆ

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστιι..-ής και Αγροτικής Αναγέννησης

ΚΩΔΙΙ\ΟΣ

2.6.4

111 \01: '\1· \~I-ι~

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ,438
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άξονες του Στρατηγικού B",,-ε~vετ~',""c~A~O~α~v~an~'~'~O,"-__________ ΣΥεδίου

avΆΠΤVC c του Νοuού Θεσποωτίαο}

<- Φράγματα κω μικρά αρδευτικά έργα για την ορθολογική διαχείριση του

υδάπνου δυναμικού του Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΩΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παραπάνω δράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της σπατάλης του υδάτινου δυναμtΚοίι του

Νομού αλλά και στην μείωση του κόστους παραγωγής της αγροτικής οtκονομίας.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑ1:Η1:

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής AναγΈWΗσης

Κ!!ΔΙΚΟ>.:

2,65

.:. Βελτίωση υποδομών στο χώρο της αλιείας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αυτή αποσκοπείστην αύξηση της ανταγωνιστικότηταςτης αλιείας του Νομού. Αυτό μπορεί

να γίνει εφιιcrό μtσα από τη βελτίωση συγκεκριμένωνυποδομών που συντελούνστη μείωση του

κόστους παραγωγής κα. στην αύξηση της ασφάλεtας του επαΥΥέλματος,όπωςη ολοκλήρωση

αλιευτικών καταφυγίων, η βελτίωση της πρόσβασης των αλιευμάτων στις αγορές, η επωνuμoπoίηση

του προϊόντος, ενίσχυση της μεταποίησης των προΥόντων του κλάδου και η εφαρμογή αειφορικών

συστημάτων δtαχείρισης του θαλάσσtου πλούτου του Νομοίι. Επίσης προτείνετα. η δημιουργία

μονάδων Οστρακοκαλλιέργειαςστις εκβολές του ποταμοίι Καλαμά.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. Aεtφόρoς Ανάπτυξη κα. Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤ1ΚΗ ΕΝΟΤΗΤ Α

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής AναγΈWησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

2,δ,6

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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άξονες του Στρατηγικού "Β"-εν"tτ""ηc"",Α"θ"α"vα,,,'σ"'ι"ο"-c "Σ«r"εδ"'ί"ο"-υ

ανά wt c του Νο ού Θεσπ. ωτΙαο>

Η προώθηση εργαστηρίων καινοτομικής παραγωγής θα συμβάλλε. στην ενίΣΧUση της παραγωγής

νέων και παραδοσιακών προϊόντων.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

2. ΑειφόΡος Ανάπτυξη και Ποιόηιτα Ζωής

ΘΕΙ\1ΛΙ1ΚΗ F:N01IHA

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.6.7

Η δράση περιλαμβάνε. παροχή συμβουλών, για τεχνολογικές εφαρμογές, μεταφορά ερευνητικών

αποτελεσμάτων προς επιχειρήσεις, διαχείριση χώρων παραγωγής - περιβαλλοντική συμμόρφωση,

κατάρτιση εργατικού δυναμικού. υιοθέτηση προτύπων δtαχείρισης ISO, χρησιμοποίηση Εφαρμογών

Τεχνολογίας Πληροφοριών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου κα. δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών.

ΛΞΟΝΑ}; ΔΡΛl:Ηl:

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποtότητα Ζωής

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης

ΚΩΔΙΚΟ};

2.6.8

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

.:. ΠεριβoJ.λoνnκέςδιαστάσεις (χρήση εναλλακτικών πηΎών ενέργειας.

βlOκλιμαπκός σχεδιασμός. εξοικονόμηση ενέργειας κα.)

ΣΤΟΧΟ}; ΚΑΙ ΙΙ[Ι~IΓPAΦH

Η δράση στοχεύει στην προώθηση σχεδίων σε αστικές κα. αγροτικές περιοχές με σκοπό τη χρήση

εναλλακτικών πηγών ενέργειας, το βιοκλιματικό σχεδtασμό κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας κα.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑl:Ηl:

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάιτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 440
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άξονες του ΣτραΤ'ιΥικού ~H",ε-"νι:τ,,:"η":ς"'A"'α"'π"'ν"άn"'ι"'o"ς ~Σ=yε"δ,,;o=υ

ανάlτvξ C Ίου NOl1oI) Θεσποωτ;αο)

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.6 ΟλοκληρωμένεςΠαρεμβάσειςΑστικής και Αγροτικής Αναγέwησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.6.9

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

••• Οργάνωση κω στήριξη δράσεων που προστατεύουν το περιβάλλον - επέιcrαση
του προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης του θεσπρωτικού κάμπου κω

σε wJoε, περιοχές, περωτέρω προώθηση των βιολογικών κα.Uιεργειών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αuτή αποσκοπεΙ στην ενΙσχuση tOU περιβαλλοντικού naPMOttOU τou πρωτογενή τομέα.

Μέσα από τοη δράση aUTή προτείνεταιη επέκταση tOU προγράμματοςκαι σε άλλες περιοχές τou

Νομού, καθώς και η όσο το δuνατό μεγαλύτερηπροώθησητων βιολογικώνκαλλιεργειών.

ΑΞΟl'\ΑΣΔΡΑΣItΣ

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤιΚIt EI'\OTlITA

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.6.10

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

.:. Αναβάθμιση κω στήριξη υποδομών περιοχών Ορεινού Όγκου Νομού

Θεσπρωτίας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ

Η δράση αuτή στοχεύει στην αναβάθμιση και στήριξη των uποδομών των περιοχών tou Ορεινού

'OyKOU τou Νομού (πχ Πρόγραμμα ΠΙνδος, ασφαλτόστρωση και χάραξη νέων δρόμων,

ηλεκτροδότηση περιοχών κλπ.)

ΑΞΟl'\Αl: ΔΡΑΣΙΙΣ

2. Αειφόρος Aνάπτuξη και Ποιότητα Ζωής

HF.MATlKIt ΕΜ>ΤItΤΑ

(. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης τοl) Νομού Θεσπρωτίω;»
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άξονες του ΣτρατηγΙΚΟύ,Β~ε~v~έτI!ΙJC~Α""θ~α~v~άQσ~lO~c,--- ~Σ=.ιε~δ~ί~o~υ

ανά,τυcηc του Νομού Θεσπρωτiαcι)

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και ΑγΡοτικής Αναγέννησης

2.6.11

Τ1ΤΛΟΣΔΡΑΣItΣ

+> Δημιουργία θεσμικών αγροτικών πάρκων

ι ι "
Οι ενέργειες της παραπάνω δράσης αφορούν την δημιουργία ειδικών θεματικών πάρκων του

l
αyΡOΤΙ~Oύ χώρου με έμφ~η στην δη:ιουργία των απαραίτητων υποδομών yta την υποστήριξη των

επtχεψησεων της αγΡοτικης οικονομιας

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣItΣ

2. ΑειφόΡος Ανάπτυξη και Ποtότητα Ζωής

ΘΕΜΑΤΙΚΙΙ [ΝΟΤΗΤ Α

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης

2.6.12

•
+> ΠeριβάJ.λOν και αειφορική χρήση φυσικών πηγών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

f1 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

σελ. 442
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ΣΥεδίου

b

άξονες του ΣτρατηΥικού Bενέrn' Αθανάσιο>

(ΙνάΠ'τι)Ιη, το/) Nouor'> Θι:σπρωτίιχ»

Εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοvtlκών μέτρων, μέτρων για Natura 2000,

Εξισωτικής Αποζημίωσης και άλλων περιβαλλοντικών μέτρων, μέτρων για την καλή διαβίωση και

για την γενετική βελτίωση ζώων κλπ. Βιοποικιλότητα και διατήρηση υψηλής φυσικής αξίας

γεωργικών και δασικών σuστημάτων, ύδατα και αλλαΥή κλΙματος.

Αντιστροφή της απαξίωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 (δέσμευση του Goleborg), στόχοι της

Οδηγίας για τα Νερά, στόχοι του Πρωτοκόλλου του ΚΥΟΙΟ για μετριασμό της αλλayής κλίματος.

Πρtnει επίσης να βρεθεί τρόπος στο να ανταποκριθο6με στις στρατηγικές της ΕυιχοπαΥκής Ένωσης,

όπως:

.ι' Σχέδιο Δράσης Υια τη ΒιολοΥική Γεωρτiα

.ι' προσαρμσΥή με την τελευταία Κοινοτική EΠΙKOινωνiα Υια την Ανανεώσιμη ΕνέρΥεια και

αυτήν Υια την ΑλλαΥή Κλίματος

.ι' προσαρμσΥή με την έκθεση της Ευιχοπαϊκής Επιτροπής Υια την Δασική Στρατηγική της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επερχόμενες θεμαT1Ktς περιβαλλοντικές στρατηγικές.

Στο πλαΙσιο αυτό θα γίνουν και όλες οι απαραίτ/τες ενέργειες για παραyoryή και αξιοποίηση

βιομάζας, παραyoryή πρώτ/ς ύλης (ποπ - food καλλιεργειών) και μεταποΙησή της Υια παραyoryή

βιοκαυσίμων στο πλαΙσιο συΥκεκριμένων σχετικών στόχων και όλλα μέτρα Υια παραΥωΥή και χρήση

βιοενέργειας.

2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

θΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής και Αγροτικής AναγΈWησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.6.13

ΤΙΤΛΟΣΔΡΛΣΗΣ

Υ Χρήση της ΕΓΏ στην παραγωγική διαδικασία στα ζητήματα περιβόJJ...οvrος και

σrη Διοίκηση

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ nΕΡIΓΡΑΦΗ

Σκοπός της δράσης είναι η διάδοση τ/ς χρήσης των ΕφαρμοΥών Τεχνολογίας Πληροφοριών στην

παραΥωΥή, στη διαχείριση του περιβάλλοντος αλλά και στη δημόσια διοίκηση.

« ΣτρατηΥικό Σχέδιο Ανά~rvξ'lς του Νομού Θεοπρωτίαι;»
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3.3.3.1 Βελτίωση της Α\'ταγωηστικότητας και της Ποιότητας Ζωής με

αξιοποίηση τω,' ΤΠΕ

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

3. Ψηφιακή ΣίryKλιση κα. Επtχεφημαttκότητα

ΘΕΜΑΤιΚΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.1 Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Ποtότητας Ζωής με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.1.1

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επtχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία και

ανταγωνιστικότητά τους μέσω της χρήσης των νέων ΤΠΕ.

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρημαηκότητα

θΕΙ\1Α1 ΙΚΙΙ [ΝΟΙ Ι-ΙΤΑ

3.1 Βελτίωση της Αvταγωνιστικόn1τας και τ/ς Ποιότητας Ζωής με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΚΩΔΙΙ(ΟΣ

),1.2

Τl1ΆΟΣΔΙ'ΑΣΗΣ

.:. Ανάπτυξη εφαρμογών κω δημιουργία υπηρεσιών μέσω αξιοποίησης των ΤΠΕ

σε τομείς προτερωότητο.ς γιο. το Νομό

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ nΕΡIΓΡΑΦΗ

Στόχος είναι να αναπτυχθεί η εφαρμογή και η δημtoυργία υπηρεσιών των ΤΠΕ σε κλάδους που είναι

ζωτικής σημασίας για το Νομό.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑl:Ηl:

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνά!~ξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘE~AΤΙKH ΕΝΟΤΗΤΑ

3.1 Βελιίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Ποιότητας Ζωής με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ

),1.3

ΤΙΤΑΟΣΔΡΑΣΗΣ

.:. Ψηφιακόςεκσυγχρονισμόςτης Δημόσιας Διοίκησης

ΣΤΟΧΟΣ ~ΆI ΟΕΡΙΓΡ.Α:ΦΗ

Η αποιελεσματικόιητακαι αποδοτικότητατης δημόσιας διοίκησης εξαριάται σημανrΙKά από τη

χρήση των νέων τεχνολογιών. Στόχος της δράσης είναι καιά συνέπεια η αξιοποίηση της ψηφιακής

ιεχνολογίας από τη Δημόσια Διοίκηση.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή ΣίryKλιση και Επιχειρηματικόιητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΙΗΑ

3.1 Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Ποιότητας Ζωής με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.1.4

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:. Βελτίωση της καθημερινήςζωήςμέσω ΤΠΕ - ισότιμη συμμετοχή Τα/ν πολιτών

του Νομού στην ψηφιακή Ελλάδα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εuρύτερη διάδοση των ΤΠΕ θα βελιίωνε την καθημερινότητα του πολίτη. Για το σκοπό αυιό

απαραίιητο είναι να μην υπάρχουν αποκλεισμοί ή εμπόδια στη διάδοσή της. Σκοπός της δράσης είναι

η ΕUρύτερη δυνατή συμμετοχή των πoλιrών στο νέο κόσμο των ψηφιακών τεχνολογιών και

υπηρεσιών.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικόιητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

« Στραιηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ιου Νομού Θεσπρωιίας»
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3.1 Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Ποιότητας Ζωής με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.1.5

Η εφαρμογή της ψηφιακήςτεχνολογίαςγια την παροχή ψηφιακών \)πηρεσιώνπρος τον πολίτη θα

συνεβαλε στον εKσιrγΧΡOνισμότης τοπικής αυτοδιοίκησηςκαι στην καθημερινότητατων πολιτών.

3.3.3.2 Ε\'ίσχυση της Και\'οτομικής Ικανότητας του Νομού για τη\' Α\'άπτυξη

Νέω\' ή Βελτιωμέ\'ω\' Προϊό\'των και Υπηρεσιών

ΑΞΟΝΑ}; ΔΡΑl:Ηl:

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.2 Ενίσχυση της Καινοτομικής Ικανότητας το\) Νομού για την Ανάπruξη Νέων ή Βελτιωμένων

ΠροΙόντων και Υπηρεσιών

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.2.1

ΤιΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

••• Δημιουργία - ανάπτυξη πόλων καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας για το

Νομό

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΗεΡIΓΡΑΦΒ

!Μεσω των πόλων καινοτομίας η δράση στοχεύει στην ανάπτuξη νέων προΙόντων και διαδικασιών

Ι στην παραγωγή, σε τομείς προτεραιότητας για το Νομό.

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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3.2 EνίΣΧUση της Καινοτομικής Ικανότητας του Νομοι} για την Ανάπτυξη Νέων ή Βελτιωμένων

ΠροΊόντων και Υπηρεσιών

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.2.2

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

.:. Ενίσχυση των υποδομών ΕΤΑ σε τομείς προτεραl'ότητας για την περιφερειακή

οικονομία

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ πεΡIΓΡΑΦΗ

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία ή/και ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής

ανάπτυξης (πχ εΡΕUνηΤΙKά ινστιτούτα, πανεπιστήμιο, ΤΕΙ. επιχεφήσεις) με στόχο την ανάπτυξη της

έρευνας σε τομείς που ενδιαφέρουν το Νομό.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘεΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.2 Ενίσχυση της Καινοτομικής Ικανότητας του Νομού για την Ανάπτυξη Νέων ή Βελτιωμένων

Προ'ίόντων και Υπηρεσtών

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.2.3

Η δράση προβλέπει την ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να αναπτύξουν ή βελτιώσουν την παραγωγή

πρΟϊόντων και ιιπηρεσιών.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.2 Ενίσχοοη της Καινοτομικής Ικανότητας του Νομού για την Ανάπτιιξη Νέων ή Βελτιωμένων

Προϊόντων και Υπηρεσιών

ΚΩΔΙΚΟΣ

« Στρατηγικό Σχέδιο Αvάrrτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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.:. Α νάπrvξη δικτύων για τη μεταφορά τεχνογνωσίαςκαι τη διερεύνηση των

τεχνολογικώνΠΡΟΟ1Πικώνσε επιλεγμένουςκλάδουςτης οικονομίας του Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράςτεχνολογίαςκαι

τεχνογνωσίαςυπέρ των τοπικών επιχειρήσεωνσε επιλεγμένουςκλάδους της οlκονομίαςτου Νομού.

Επίσης οι δράσειςΈρευνας , Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Νομού, ανάλογα και με τους

επιμέρους στόχους τους, θα είναι ανοιχτές και σε συνεργασίες και δικτυώσεις με τους φορείς των

άλλων περιφερειών της χώρας καθώς και με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών.

3.3.3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας- Βελτίωση του Επιχειρηματικού

ΠεριΙiάλλοντος - Αγροτικός τομέας

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

33,}

Τ1ΤΛΟΣΔΡΑΣΗΣ

.:. Διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης και ευρύτερα ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΙ'ΡΑΦΗ

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Η δράση αυτή μπορεί να λεΗουργήσει με επιτυχία σε συνδυασμό με την τροποποίηση του ευρύτερου

Ι νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο κεντρικής διακυβέρνησης με βάση την αρχή της
απλούστευσης των διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

(μείωση της γραφειοκρατίας) και στόχο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Κράτους σε

<~συνεταίρo~> των επιχειρήσεων.

Σε νομαρχιακό επίπεδο το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση / δημιουργία των κατάλληλων διαδικασιών

και μηχανισμών που θα διευκολύνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (άμεσα και έμμεσα) αλλά και

στην λειτουργία των υφιστάμενων, καθώς και την καλλΙέργεια κουλτούρας για την

επιχειρηματικότητα στο Νομό Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα, προκρίνεται η αναδιάρθρωση (πχ ολοκλήρωση μηχανοργάνωσης, ανάπτυξη και

εφαρμογή ηλεκτρονικών ιmηρεσιών, δημιουργία κέντρου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης - oηe

SIOp shop) των νομαρχιακών υπηρεσιών που συναλλάσσονται με τις επιχειρήσεις του Νομού, με

σκοπό την βέλτιστη λειτουργία τους τόσο εσωτερικά όσο και την καλύτερη - από πλευρά ποιότητας,

εξοικονόμησης χρόνου, ελαχιστοποίησης επισκέψεων - εξιmηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου.

ΛΞΟΝΛΣ ΔΡΛΣΙΙΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

θΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΙ ΗΙ Λ

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3.2

Τ1ΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

....-. Ολοκλήρωση και ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑΘΕ και σύνδεσή του με την Εγνατία

οδό και το νέο λιμένα Ηγουμενίτσας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑII1ΕΡIΓΡΛΦΗ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάlτυξης του Νομού Θεσπρωτίας)

σελ. 449



«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλωο 2: Οι

άξονες του Στρατηγικού .B~R~v~cr""c~A=Oa=va~' π~ι~n~c ~Σ"",ε~h~in,""

ανάπτυcηc του ΝOlωύ Θεσποωτίας»

Στόχος του μέτρου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του

Βιομηχανικού Πάρκου Θεσπρωτίας ώστε όσο το δυνατόν ταχύτερα να καταστεί ο πόλος

προσέλκυσης επενδύσεων του Νομού. Ο Νομός Θεσπρωτίας διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα τα

οποία του επιτρέπουν να αναπτύξει ένα εθνικής εμβέλειας Βιομηχανικό Πάρκο (πύλη της Ευρώπης,

αφετηρία ΕΥνατίας οδού, νέος λιμένας Ηγουμενίτσας, γειτνίαση με το ΠΣ των Ιωαννίνων,

δυνατότητα δημιουργίας και αξιοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων κλπ).

Το ΒΙΟΠΑΘΕ θα συντελέσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των

βιοτεχνιών μέσω οικονομιών συγκέντρωσης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην ανακούφιση του

αστικοό ιστού από οχλούσες βιοτεχνικές δραστηριότητες, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στις

αστικές χρήσεις γης καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξό των βιοτεχνιών. Επίσης θα

βελτιώσει την οργάνωση του χώρου και το περιβάλλον και θα περιορίσει τις ΣUΓKΡOόσεις χρήσεων

γης.

Η καθυστέρηση υλοποίησης της μετεγκατάστασης των βιοτεχνιών από τον ιστό της Ηγουμενίτσας

και οι περιορισμένες δυνατότητες φιλοξενίας επιχειρήσεων στο ΒΙΟΠΑΘΕ αποτελούν σημαντικό

πρόβλημα τόσο για την πόλη της Ηγουμενίτσας όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο στόχος του μέτρου

είναι να επιταχυνθούν και να ολοκληρωΟούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης και παράλληλα να

αρχίσουν και να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ώστε να μπορέσουν να

εγκατασταθούν περισσότερες βιοτεχνίες.

Εκτός από τις βασικές υποδομές που απαιτούνται, το ΒΙΟΠΑΘΕ θα πρέπει να συνδεθεί (πέραν της

ΕΥνατίας οδού με την οποία είναι συνδεδεμένο) με την γραμμή διέλευσης της Ιόνιας οδού και με το

εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω της προβλεπόμενης για κατασκευή γραμμής Ηγουμενίτσα

ΙΩΆWινα - Καλαμπάκα. Επίσης, στο πλαίσιο που δεν υπάρχει αεροδρόμιο στο Νομό και που δεν

διαφαίνεται να δημιουργηθεί στον ορίζοντα ισχύος του παρόντος σχεδίου, η χωροθέτηση του

ΒΙΟΠΑΘΕ βρίσκεται σε σχετική γειτνίαση με το αεροδρόμιο Ιωαwίνων, με το αεροδρόμιο του

Ακτίου με την ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού αλλά και σε ικανοποιητική απόσταση από το αεροδρόμιο

της Κέρκυρας (με τη μεσολάβηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης).

Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να δημιουργήσει σύγχρονες δομές οργάνωσης του διαμετακομιστικού

κέντρου. Αυτό Οα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων του Νομού.

ΑΞΟI':ΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή ΣύΥκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝ{)ΤΗ Ι Α

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Εκθεσιακόςχώροςγια τη διενέργειαεκθέσεων

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ

Στόχοςτης δράσηςείναι ο χωρικός προσδιορισμόςκαι ανάπτυξη ενός εκθεσιακούχώρου, ο οποίοςθα

έχει την δυνατότητανα αναπτυχθείως σοβαρόςπόλος εκθεσιακήςδραστηριότηταςόχι μόνονγια την

τοπική παραγωγήαλλά και για κλαδικέςδραστηριότητεςκαι η εμβέλειάτου θα ξεπερνάει τα τοπικά

και περιφερειακάόρια. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείςεκτάσεις,park.ing, και μια κλίμακα η

οποία Οα επιτρέπει τη ΣUΓKέντρωση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και τη διοργάνωση

συμπληρωματικών εκδηλώσεων. Η χωροθέτηση θα πρέπει να γίνει στην περίμετρο ή κοντά στο

αστικό κέντρο της Ηγουμενlτσας, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει μια σειρά από απαραίτητες

υπηρεσίες.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχεφηματικότητα

θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΛ

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας- Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3.4

ΤΙΤΛΟΣΔΡΑΣΗΣ

••• Κέντρο Επιχειρηματικής και Βιομηχανικής Καινοτομίας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΤΟ «Κέντρου Επιχειρηματικής και ΒιομηχανιΚής Καινοτομίας>ι μπορεί να αναλάβει πολλαπλούς

ρόλους και να εξελιχθεί σε εξέχοντα σύμβουλο του επιχειρηματικού κόσμου του Νομού. Ειδικότερα,

μερικά από τα πολλά καθήκοντα που θα μπορούσε να εκτελtσει είναι:

./ καταγραφήτων τομέων όπου κρίνεται ενδεδειγμένηη εντατικοποίησητης γνώσης και

παρουσίασηστις αρμόδιεςΝομαρχιακέςΑρχές για λήψη αποφάσεων

./ ανάληψη ενημερωτικούρόλου όσον αφορά στις εξελίξειςστις νέες τεχνολογίεςαιχμήςπρος

τις επιχειρήσεις

./ ανάληψη πρωτοβουλιώνγια την επαφή επιχειρήσεωνκαι ερευνητικώνκέντρων.

Το «Κέντρο ΕπιχειρηματιΚήςκαι ΒιομηχανιΚήςΚαινοτομία9! δύναταινα αποτελέσεικεντρικό

σημείο αναφοράςτων επιχειρήσεωνόσον αφορά στην ενημέρωσητους για την επιτυχημένη

εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Επίσης, μέσω της διοργάνωσηςημερίδων και σεμιναρίωνπρος τους

ενδιαφερόμενους(συμβουλευτικόςκαι ενημερωτικόςρόλος), αλλά και αμεσότερα,αναλαμβάνοντας

ρόλο συνδέσμουμεταξύ συγκεκριμένωνερευνητικώνκέντρων και επιχειρήσεων,θα καθιστά

αποτελεσματικότερητην αξιοποίησητων αποτελεσμάτωντης έρευνας και την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότηταςτων επιχειρήσεωνπου δραστηριοποιούνταιστο Νομό.

ΑΞΟΝΑΣΔΡΑΣΗΣ

3. ΨηφιαΚή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤ1ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι 3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας ~ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.35

Τ1ΤΛΟΣΔΡΑΣΗΣ

+.+ Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς των υπηρεσιών, του εμπορίου

και της μεταποίησης

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙΙΙΕΡΙΙ'ΡΑΦΗ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς των υπηρεσιών, του εμπορίου και

της μεταποίησης.

1. Ψηφια ..."ή Σίιγt."λιση ...-αι Επιχειρηματικότητα

Θf:I\JΛ Ι ΙΚΙΙ Ι;~()Tlι Ι ι\
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3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας· Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

.:. Ενίσχυση μηχανισμών ή κι:ντρων παροχής οΜκληρωμένων υπηρεσιών

υποστήριξης στις 'ΜΜΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠF.ΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα εύρεσης υποστηρικτικών υπηρεσιών. Σκοπός της

δράσης είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις αυτές στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες μέσω της

δημιουργίας νέων μηχανισμών ή κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

3. Ψηφιακή ΣuΥκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΗΕ'\1ΑlΊΚΗ ΕΝΟΤΙΙΤΛ

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας· Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Κ!!ΔΙΚΟΣ

3.3.7

••
••• Προώθηση επενδυτικών συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την ύπαρξη στενοτήτων στα οικονομικά του δημοσίου

και των ΟΤΑ επιτάσσουν την διεύρυνση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα σε μια σειρά από

σχέδια και έργα, ειδικά στους τομείς του περιβάλλοντος, των υποδομών, του τουρισμού, των

συγκοινωνιών κα. Στόχος της δράσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕ!\1ΑΤιΚΗ F.ΝΟΤΗΙΆ

\ 3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
ΚΩΔΙΚΟΣ
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••+ Διαμόρφωση συγκεκριμένου στόχου για την απόκτηση συστημάτων διαχείρισης

και διασφάλισης της ποιότητας από τις επιχειρήσεις του Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ

Στόχος του μέτρου είναι η διαμόρφωση συνθηκών στην αγορά των τοπικών επιχειρηματtKών

δραστηριοτήτων για την απόκτηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Βασική επιδίωξη είναι να

ασκηθεί μία πολιτική ενημέρωσης και πειθούς ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν σχέση

με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων απόκτησης του συστήματος HACCP, που αφορά στην

υγιεινή του προϊόντος. Η ποσοηκοποίηση αναφέρεται σε ετήσιο στόχο συστημάτων (π. χ. 1000

HACCP & 150 2000 τον χρόνο) που θα ανακοινώνεται στην αρχή της χρονιάς και στο τέλος του

χρόνου θα ανακοινώνονται τα ονόματα των επιχειρήσεων, που τα έλαβαν.

ΤΟ μέτρο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανταγωνιστικότερη παρουσία στην αγορά, την καλύτερη

πρόσβαση στο εξωτερικό, τη βελτίωση των κανόνων οργάνωσης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των

ΜΜΕ καθώς και συμβατότερους όρους των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων.

Είναι προφανής η συνέργεια του μέτρου αυτού με άλλα μέτρα ποιότητας και εκσυγχρονισμού, καθώς

και με τα μέτρα των εξαγωγικών συνεργασιών.

Α;ΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

3.3 Προώθηση της Επιχεφηματικότητας - Βελτίωση του Επιχεφηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

13.3.9
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Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία καλύτερων όρων σε κλάδους του ΝομοίΙ για την ανόπτυξη

εξαγωγικής δραστηριότ/τας σε αγορές του εξωτερικού, διαθέτοντας τις οδηγίες για την καλύτερη

εμπορική διείσδυσης και τοποθέτηση. Οι έΡΕUνες αγορών θα στραφούν σε χώρες, προς τις οποίες ΟΙ

Ι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τύχη καλύτερης ανταγωνιστικής παρουσίας, ενώ τα n1arketing

p]ans θα αποτελούν λεπτομερειακό οδηγό καλών διαδρομών. Ι

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η

ενίσχuση του μεταποιητικού προϊόντος στο ΑΕΠ του Νομού, και η αύξηση της απασχόλησης.

J
A301\A1: ΔΡΑl:Η1:

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του ΕπιχειρηματικοίΙ Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3.10
• •

.:. Ενίσχυση επιχειρηματικών συσπειρώσεων σε κλάδους τοπικής κλαδικής

εξειδίκευσης

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠEPIΓl~AΦH

Στόχος του μέτρου είναι η διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη

επιχειρηματικών κλάδων, στους οποίους το τοπικό παραγωγικό σόστημα εμφανίζει είτε κλαδική

εξειδίκευση είτε δυνατότητες να αποκτήσει, Επιδίωξη είναι οι συνεργασία σε θέματα κοινής

παραγω'Yiις, υπεργολαβικών σχέσεων, κοινής χρήσης τεχνολογίας, παραγω'Yiις νέων προ'(όντων, νέας

τεχνολογίας και εισαγωγής κοινών μεθόδων οργανωτικού χαρακτήρα. Στο μέτροπεριλαμβάνονται

μελέτες των κλάδων, που μποροίΙν να εμπλακούν στο εγχείρημα των συσπειρώσεων, ενημερωτικές

συναντήσεις πάνω σε καλές πρακτικές περιοχών της Ευρώπης, συναντήσεις διαπραγματεύσεων

μεταξύ των επιχειρήσεων των κλάδων, αποστολές σε c]usters ευρωπαϊκών περιοχών για τον

εντοπισμό πρακτικών επιτυχίας, προσκλήσεις σε ειδικούς των περιοχών αυτών για ανάλυση των

δικών τους μοντέλων,

Οι επιπτώσεις του μέτρου θα είναι σημαντικές στην μεγέθυνση της παραγωγικής και οικονομικής

βάσης των επιχειρήσεων, στην ασφαλέστερη εισροή και αφομοίωση νέας τεχνολογίας και

τεχνογνωσίας, ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής ενδιάμεσων ή τελικών υπηρεσιών, ενίσχυση του

συντελεστή της ποιότητας στην παραγωγή.

ΑΞΟΝΑ}; ΔΡΑl:ΗΣ
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3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3. Ι Ι

Τ1ΤΛΟΣ ΔΡΛl:ΗΣ

Υ Ενίσχυση συλλογικών μορφών δράσης των επιχειρήσεων με σrόχo τις

εξαγωγές (e.xport clustering) - ΔJαμόρφωση ενιαίας επωνυμίας προέλευσης

l:10XOl: ΚΑΙ ΙJΕΡJΓΡΑΦΙΙ

Στόχος της δράσης είναι η διαμόρφωσηομάδωνπαραγωγικώνεπιχειρήσεωνόλων των μεγεθών και

των κλάδων, με βασική επιδίωξητην αναζήτησηαγορών στο διεθνέςπεριβάλλονκαι την ανάπτυξη

εξαγωγικήςδραστηριότητας,με οργανωμένοτρόπο. Για την ομαδοποίησητων επιχειρήσεωνθα

καταρτιστείσχετική μελtτη και Οα αναζητηθείκοινή επωνυμίαπροέλευσηςτων προϊόντων(π.χ. Γαία

Θεσπρωτίας).Η δράση Οα περιλαμβάνεισυμμετοχήσε κλαδικέςεκθέσειςστην Ελλάδα και στο

εξωτερικό,επιχειρηματικέςαποστολές,συνεργασίαμε τους εμπορικούςακολούθουςστο εξωτερικό

και των ξένωνπρεσβειώνστην Ελλάδα, αξιοποίησητων διεθνών δικτύων αναζήτησηςσυνεργασιών

καθώς και ημερίδες,για την ενημέρωσητων εμπορικώνευκαιριών. Οι κλάδοι ενδιαφέροντοςθα

συμπήξουνάτυπα όργανα συνεργασίαςμε το ΕπιμελητήριοΘεσπρωτίαςγια την καλύτερη

διεκπεραίωσηςτης δράσης.

Οι επιπτώσειςαναμένεταινα είναι πολλαπλάΟετικές, αφού ένα μεγάλο τμήμα του παραγα/Ύl.KOύ

κορμού θα βρει διέξοδο σε αγορέςτου εξωτερικούμε οργανωμένοτρόπο, Η δράση θα κινητοποιήσει

συνεργασίες,το ποιοτικό κριτήριο θα υπερισχύσειως διαβατήριοστις αγορές και ο ΝομόςΟα

αποκτήσει(<πρεσβευτές)}του μέσα από την τοπική παραγωγή.

Συνέργιεςπου μπορούννα προκύψουνέχουν σχέση με άλλα μέτρα που προωθούντην ποιότητα,την

τυποποίηση,τις έρευνεςαγοράς, την συμμετοχήσε εκθεσιακέςεκδηλώσεις,σεμινάρια κατάρτισης

παραγωγώνκαι το διεθνέςmarketing.

ΛΞΟΝΑΣ ΔΡΛΣΙΙΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΛΤιΚΙΙ ΕΝΟTlΠΛ

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας ~ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔJΚΟl:
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111 \Ο!: -'I'-\r.Hl.

• Ενίσχυση του παραρτήματος του ΚΕΙΆ ΗΠΕίρου στο Νομό Θεσπρωπας ως

μηχανισμού υπoσrήριξης της cmχειρημο:πκής δραστηριότητας - Δημιουργία

δlκτVoυ συνεργασίας με τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς

Τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) αποτελούν μηχανισμούς

υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο με παραρτήματα σε κάθε

νομό. Στόχος της δράσης είναι η διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για το παράρτημα του Κέντρου

Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηπείρου, τόσο σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό

της όσο και την υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να έχει περισσότερο ενεργό και αποτελεσματική

συμμετοχή στην στήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Νομού.

Οι επιπτώσεις του μέτρου θα είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της αποστολής του, η καλύτερη

στήριξη των ΜΜΕ και περισσότερο ουσιώδες έργο, ενώ εμφανίζει συνέργια με μέτρα διάχυσης τη

πληροφορίας, ενημέρωσης και συμβουλευτικής, συμμετοχής των ΜΜΕ σε άλλες δράσεις

οργανωτικού και διοικητικού εKσιryχρOνlσμOύ, ποιότητας, κατάρτισης.

AΞO~AΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤιΚΗ E~OΤHΤA

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3.13

Τ1ΤΑΟΣΔΡΑΣIiΣ

+ Φράγματα και 'μικρά αρδευτικά έργα για την ορθολογική διαχείριση του

υδάτινου δυναμικού του Νομού

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της σπατάλης του υδάτινου δυναμικού του Νομού

αλλά και την μείωση του κόστους παραγωγής της αγροτικής οικονομίας.

AΞO~AΣΔPAΣHΣ
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3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

33,14

ΤΙΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

..... Βελτίωση υποδομών στο χώρο της αλιείας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ι-ι δράση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αλιείας του νομού. Αυτό μπορεί

να γίνει εφικτό μtσα από τη βελτίωση συγκεκριμένων υποδομών που συντελούν στη μείωση του

κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ασφάλειας του επαγγέλματος,όπως η, ολοκλήρωση

αλιευτικών καταφυγίων, η βελτίωση της πρόσβασης των αλιευμάτων στις αγορές, η επωνυμοποίηση

του προ'ίόντος, ενίσχυση της μεταποίησης των προ'ίόντων του κλάδου και η εφαρμογή αειφορικών

συστημάτων διαχείρισης του θαλάσσιου πλούτου του Νομού.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή ΣίryKλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤΙΚΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

33,15

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

+ Οργάνωση και στήριξη δράσεων που προστατεύουν το περιβόJ.λOν - επέκταση

του προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης του θεσπρωπκού κάμπου και

σε άV..ες περιοχές. περαιτέρω προώθηση των 'Ριολογικών καλλιεργειών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού παραδοτέου του πρωτογενή τομέα.

Μέσα από το μέτρο αυτό προτείνεται η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές του

Νομού, καθώς και η όσο το δυνατό μεΥαλύτερη προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ
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3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχεφηματικότητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΙΉΙ Α

3.3 Προώθηση της Επιχεφηματικότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

3.3.16

τηΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Αναβάθμιση και σrήριξη υποδομών περιοχών Ορεινού Όγκου Νομού

Θεσπρωτίας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΩΕΡΙΓΡΛΦΗ

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην δημιουργία υποδομών και στην αναβάθμιση και συντήρηση των

υφιστάμενων στις ορεινές nεptOxtς του Νομού.

3. Ψηφtακή Σύγκλιση και Επtχειρηματικότητα

Ι

θΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΤΙ ..ΤΑ

Ι 3.3 Προώθηση της Επιχεφηματικότητας - Βελτίωση του EπlχειρηματtKOύ Περtβάλλοντος

ΚΩΛΙΚΟΣ

• Δημιουργία θεσμικών αγροτικών πάρκων

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙ-:ΡΙΓΡΛΦΗ

Οι ενέργειες της παραπάνω δράσης αφορούν την δημιουργία ειδικών Οεμαnκών

πάρκων του αγροnκού χώρου με έμφαση στην δημιουργία των απαραίτητων

υποδομών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της αγροnΚ'ής οικονομίας.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχεφηματικότητα

ΘΕΜΑΤιΚI .. ΕΝΟΤΗΤΛ

n Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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3.3 Προώθηση της Επιχειρημαηκότητας - Βελτίωση του Επιχειρηματικ06 Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

+ Περιβάλλον και αειψορική χρήση φυσικών πηγών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφαρμογή γεωργοπεριβαλλονηκ<ί>ν και δασOπεριβαλλOνnKών μέτρων, μέτρων για Natura 2000,

Εξισωτικής Αποζημίωσηςκαι άλλων περιβαλλοντικώνμέτρων, μέrρων για την καλή διαβίωση και

για την γενετική βελτίωση ζά>ων κλπ. Βιοποικιλότητακαι διατήρηση υψηλής φυσικής αξίας

γεωργικ<ί>ν και δασικ<ί>ν συστημάτων,6δατα και αλλαγή κλίματος.

Ανηστροφή της απαξΙωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 201 Ο (δέσμευση του Goteborg), στόχοι της

Οδηγίαςγια τα Νερά, στόχοι του Πρωτοκόλ/ουτου Kyoto για μετριασμό της αλλαγής κλίματος.

Πρέπει επίσης να βρεθεί τρόπος στο να ανταποκριθ06μεσης στρατηγικέςτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης,

όπως

./ Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Γεωργία

./ προσαρμογήμε την τελευταία Κοινοηκή Επικοινωνίαγια την Aνανε6Jσιμη Ενέργεια και

αυτήν για την Αλλαγή Κλίματος

./ προσαρμογήμε την έκθεση της Ευρωπαϊ1<:ήςΕπιτροπήςγια την Δασική Στρατηγικήτης

ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 1<:αι τις επερχόμενεςθεμαηκέςπεριβαλλοντΙ1<:έςστρατηγΙ1<:ές.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν και όλες οι απαραίτητεςενέργειεςγια παραγωγή και αξιοποίηση

βιομάζας, παραγωγή πρώτηςύλης (ποπ - food καλλιεργειών) και μεταποίησή της για παραγωγή

βιοκαυσίμων στο πλαίσιο συγ1<:εκριμένων σχεΤΙ1<:ών στόχων 1<:αι άλλα μέτρα για παραγωγή 1<:αι χρήση

βιοενέργειας.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφια1<:ή Σύγ1<:λιση και Επιχεφημαηκότητα

ΘεΜΑΤιΚΗ εΝΟΤΗΤΑ

3.3 Προώθηση της Επιχειρημαηκότητας. Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3.19

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

« ΣτραΠΙΥι/(ό Σχέδιο Aνά,~υξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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• Κατάρτιση στελεχών στην στήριξη βιολογικών KαJ.λιεργειών

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ πεΡII'ΡΑΦΗ

Η νέα τεχνολογία στις καλλιέργειες ωrαιτεί τεχνtκή στήριξη και κυρίως την παρουσία στελεχών

Kαταρτισμtνων στις βιολογικές καλλιέργειες. ~

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤιΚIf ΕΝΟTlIΤΑ

3.3 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επtχειρηματικού Περtβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3.20

Τ1ΤΑΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Νομαρχιακο Δίκτυο Ανάπτυξης της Βιολογικής γεωργίας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑII1F;ΡΙΙ'ΡΑΦΗ

Θα ωroτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής βtλτιστων πραΚ'τικών κα. μεθόδων για την ωroτελεσματική

ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή ΣίryKλιση και EπιxειρηματtKότητα

ΘεΜΑΤιΚl1 εΝΟΤIΙΤΑ

3.3 Προώθηση της EπιχειρηματtKότητας ~ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλ/οντος

• Τόνωση της μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας αγρσrΙKών προϊόντων.

ΣΙΌΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ

Σε συνδυασμό με εθνικούς νόμους κα. ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες unatteftat η στήριξη της

μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών ΠΡΟ'ίόντων, η δημιουργία έκθεσης γεωργtκών

βtολογικών προ'ίόντων και καινοτόμων πρακηκών στον γεωργtκό τομέα σε Νομαρχιακό επίπεδο με

αναφοράστην περιοχή των ΒαλκανίωναΛλά και στην ευρύτερηπερtοχή της Ηπείρου.

«( Στρατηγικ6 Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας>)
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3. Ψηφιακή ΣίryKλlση και Επιχειρηματικότητα

θΕΜΑTJΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.3 Προώθηση της Επιχεφηματικότητας - Βελτίωση του Επtχεφηματικού Περtβάλλοντος

Ο Aνάπroξη επώνυμων συσκευασμένων τοπικών προϊόντων

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΩΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη δtάθεση στην αγορά προϊόντων που παράγονται στο Νομό,

ταυτίζοντας στη καταναλωτική συνείδηση των πολιτών την ίιπαρξή τους με το Νομό σαν γεωγραφική

περιοχή. Η τυποποίηση και η συσκευασία τους θα αυξήσει σημαντικά την ΠΡOστtOέμενη αξία τους.

Στόχος της δράσης είναι σημαντικό μέρος αυτής της προστιθέμενης αξίας να περάσε. στους

παραγωγοίις. Για αυτό το λόγο η δράση απευθύνεται κύρια σε συλλογtκά σχήματα οικονομικής

δραστηριότητας των αγροτών, όπως ομάδες παραγωγών, συνεταφtσμοί, ή και διεπαγγελματικές

οργανώσεις, που f:χoυν τη δυνατότητα να περάσουν τα επlπλtOν κέρδη που θα προκύψουν στα μέλη

τους.

Οι επιπτώσεις του μέτρου αυτοίι είναι πολύ σημαντικές ytari δίνει σοβαρή ΠΡOOπτtκήαίιξησης του

YtwpγtKOίIεισοδήματοςκατευθείαναπό την αγορά, κάτι που είναι πλέον ζητοίιμενοστη νέα αγροτική

πολtτική που καλοίιντα.να εφαρμόσουνόλες Ot χώρες μέλη της ΕΕ.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣι.:ιΣ

3. Ψηφιακή ΣίryKλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑτικι.:ι ΕΝΟΤΗΤΑ

3.3 Ωροώθηση της Επιχειρηματικότητας - Βελτίωση του Επιχεφηματικοίι Ωεριβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.3,23
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣι.:ιΣ

• Εμπορική εταιρεία - cluster - με ενιαία επωνυμία

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙΙΙ[ΡΙΓΡΑΦΗ
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Η δράση αυτή αποσκοπεί στη σύσταση και λειτουργία μιας εταιρείας που θα έχει σαν στόχο τη

προώθηση του συνόλου των προϊόντων που παράγονται από τον πρωτογενή τομέα του νομΟύ, κάτω

από μια ενιαία ονομασία, όπως αυτή που προτείνεται στο τίτλο της δράσης. Η εταιρεία θα θέτει τις

προδιαγραφές βάσει των οποίων θα πρέπει να παράγεται, να τυποποιείται και να συσκευάζεται,

προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο busiηess plaη της εταιρείας. Στη συνέχεια η εταιρεία κάτω

από τη γενική κοινή ονομασία θα προωθεί το σύνολο των προϊόντων στην αγορά εφαρμόζοντας

στρατηγικές διαφοροποίησης ή εστίασης, όσον αφορά το marketiηg, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες

και τον όγκο των προς πώληση προϊόντων.

Οι επιπτώσεις της δράσης είναι πολύ σημαντικές γιατί δίνει τη δυνατότητα επωνυμοποίησης σειράς

προϊόντων με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακινούνται σήμερα σε μορφή «xύμα>~.

Ακόμη, η ομαδική προώθηση σειράς προϊόντων στην αγορά, επιμερίζει το κόστος που συνεπάγεται η

ενέργεια αυτή, αυξάνοντας τελικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Τέλος, η ταύτιση των

προϊόντων αυτών με τα πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, με τη γεωγραφική περιοχή όπου

παράγονται αποτελεί μια πολύ καλή συνιστώσα για ανάπτυξη περαιτέρω οικονομικών

δραστηριοτήτων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

3.3.3.4 Επιτάχυ\'ση της μετάβασης στη\' οικο\'ομία της 1"ώσης και προώθηση

της και\'οτομίας

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤ1ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.4 Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης και προώθηση της καινοτομίας

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.4.1

Τ1ΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Προώθηση της έρευνας σε επιλεγμένους τομείς

ΣΙ0ΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙ::ΡΙΓΡΑΦΗ
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Η έρευνα αποτελείουσιαστικόστοιχείο ανάπτυξης. Προτεραιότητααυτού του μέτρου Οα είναι η

εντεινόμενηπροώθηση της έρευνας στους τομείςπου αποτελούνστρατηγικάπλεονεκτήματατου

Νομού, έτσι ώστε αυτοί να αναδειχθούνπερισσότεροκαι να δημιουργηθούνοι προϋποθέσεις

ανάπτυξηςτους σε μεγάλο βάθος χρόνου (αειφορία) ενώ παράλληλαοι τομείς που θα επιλεχΟούνΟα

είναι αυτοί με την μεγαλύτερη συνέργειαμεταξύ τους ώστε να δημιουργηΟούνοι προυποΟέσεις

ανάπτυξηςσε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικάαναφέρεταιη δυνατότηταπροώθησηςτης έρευνας σε τομείς της αγροτικήςπαραγωγής

που δίνουνπροΥόνταυψηλής ποιότητας(π.χ. αμπελουργία)με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερων

αποδόσεων(βιομηχανοποίηση)βέλτιστηςποιότητας(εμφιάλωση),την ανάπruξη συνεργιώνμε τους

τομείς της εμπορίας(εξαγωγές)και διανομήςκαι την απόκτησητεχνογνωσίαςπου είναι απαραίτητη

για την συνεχή βελτίωση των ανωτέρω.

ΑΞΟΝΑl:ΔΡΑΣΒΣ

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤιΚΒ ENOTlHA

3.4 Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης και προώθηση της καινοτομίας

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.4.2

Υ Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΒ

Προτεραιότητα αυτής της δράσης είναι η δημιουργία νέων επιχειρηματικώνδραστηριοτήτωνέντασης

γνώσης από άτομα του ερευνητικού χώρου καθώς και μηχανισμών υποστήριξηςαυτών. Ιδανική

συνθήκη για την επιτυχία αυτού του μέτρου είναι η εμπλοκή στην δημιουργία αυτών των

δραστηριοτήτωνατόμων που ήδη συμμετέχουν στην έρευνα καΟώς αυτή θα προσδώσει υψηλό

βαθμό τεχνογνωσίας ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει επιπλέον συνθήκες για τη συγκράτηση της

εσωτερικής μετανάστευσης,από το Νομό, υψηλά καταρτισμένωνατόμων.

3. Ψηφιακή ΣίryKλιση και Επιχειρηματικότητα
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3.4 Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της ΎVώσης και προώθηση της καινοτομίας

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.4.3

lΊΤΛΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

+ Μεταφορά τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ πεΡIΓΙ'ΑΦΗ

Η Δράση αυηΊ έχει ως στόχο κυρίως τις ΜΜΕ. Σκοπός της Δράσης είναι να προωθήσει την

μεταφορά τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με τα

ερευνητικά κέντρα.

Ειδικότερα, η διαδραστική συνεργασία ερευνητικών κέντρων Ι εργαστηρίων με επιλεγμένες

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλεγμένους τομείς έρευνας, θεωρείται «κλειδί})

επιτυχίας του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς αφενός η έρευνα πρέπει να επικεντρώνεται και να

αναπτύσσεται γύρω από πραγματικές επιχειρηματικές μονάδες και καλείται να λύσει πραγματικά

«προβλήματω), αφετέρου δε η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην διαδικασία αυτή ανοίγει νέους

ορίζοντες στην προσέγγιση των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών μέσα από την καλύτερη

κατανόηση αυτών και την αμεσότερη υιοθέτησή τους.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

3.4 Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης και προώθηση της καινοτομίας

ΚΩΔΙΚΟΣ

3.4.4

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΙΙΣ

.. Προώθησητης αριστείαςστην tPEova

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ πεΡIΓΡΑΦΗ
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Η Δράση αυτή αποσκοπεί στη δημtουρΥία των κατάλληλων συνθηκών που Οα προσδώσουν βάθος

χρόνου στην ερευνητική προσπάθεια. Ο σκοπός του μέτρου θα εxtTeuxeei με τη δημιουργία πόλων

αριστείας και ενίσχυση των ερευνητικών κέντρων του Νομού με βασικά κριτήρια την αριστεία και

την ένταση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Σημαντικό σTOtxefO της Δράσης θα είναι η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των

πόλων έρευνας που σαν τελικό αποτέλεσμα θα έχε. περαιτέρω ανάπτυξη, καινοτομία και συνεχή

βελτίωση των τεχνολογιών και των παρεχομένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του Νομού.

Α=:ΟΝΑΣ ΔΡΑl:Ηl:

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤ1ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.4 Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης και προώθηση της καtνοτομίας

ΚΩΛΙΚΟΣ

3.4.5

1IΤΛΟ}.; ΔΡΑΣΗl:

... Διάχυση της Τεχνολογίαςστις επιχειρήσεις

ΣτσχσΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Δράση αυτή έχεt σκοπό να δtευKOλύνε.τη δtάχυση των νέων τεχνολογιώνστις επιχειρήσειςτου

Νομού, εφαρμόζονταςσύγχρονεςμεθόδουςμέσω της ανάπτυξηςτης ηλεκτρονικής

επιχειρηματικότητας,καθώς και την παροχή προηγμένωνηλεκτρονικώνυπηρεσιώνστις επιχειρήσεις.

Το σημαντtκότεροστοιχείο που Οα εΥΥυηθεί την επιτυχία του υποπρογράμματοςείνα. η ολοκλήρωση

του ΒΙΟΠΑΘΕ.

ΑΞΟΝΑl:APAl:Hl:

3. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΘΕΜΑΤιΚΗ ΕΝΟΙΉΙ Α

3.4 Επtτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης και προώθηση της καtνοτομίας

111 Λσ}.; ΔΡΑΣΗl:
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• Δημιουργία ηMκ:rρoνικής επιχεφημαΠKήςβιβλιoθήιcης

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ

Ι Στόχος της δράσης είναι να διαμορφωθεί η κατάλληλη ηλεκτρονική υποδομή για την καλύτερη

ενημέρωση των επιχεφημαηών σε θέματα τqvoλοΎίας, καιvoτομίας, επιστημονικών εφαρμΟΎών,

ζήτησης σuνφyασtών. Η ηλειcτΡOνική επιχεφηματική βιβλιοθήκη θα έΧει κεντρικό σημείο διαρκούς

ενημέρωσης και Ιίnks με τις τοπικές tπιxεφήσεις.

Οι αναμενόμενες ΕΠιπτώσεις της Δράσης είναι η ταρτερη και καλύτερη ενημέρωση των τοπικών

ΕΠιχεφήσεων Ύια ης εξελlξεις στην επιστήμη, την τεχνολο-Υία και τις ΟΎΟΡές, διεύρυνση των

δυνατοτήτων τους ρα εξωστρεφή ΣUμπεριφoρά, δημιουΡΎία ασφαλών πρot>πoθέσεων Ύια την

αναζήτηση τφOΎVΙOOίας παραΎωΎlκής επάρκειας.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΙΙΣ ι

3. Ψηφιακή Σ6Ύκλιση και Επιχεφηματικότητα

θΕΜΑΤΙΚΙI ΕΝΟΤΙΙΤΑ

3.4 EπιτάΧUνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης και προώθηση της καινοτομίας

ΚΩΛΙΚΟΣ

3.4.7

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΛΣΙΙΣ

• Λειτουργία «Νομαρχιακού Συμβουλίου Οικονομικων ΕχΙσεων 'με τις

Βαλκανικές Χώρες και την Ιταλία»

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ
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Ο σκοπός αυτού της Δράσης είναι να προωθηθεί η συνεργασία των τοπικών φορέων και κοινωνικών

δυνάμεων έτσι ώστε μέσα από τις διεργασίες του να καταρτίζει ολοκληρωμένες προτάσεις προς την

κεντρική Κι)βέρνηση.

ΤΟ Συμβούλιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει απευθείας συνομιλητή και σύμβουλο της Κι)βέρνησης

στην άσκηση της «οικονομικής διπλωματίας)) στην περιοχή έτσι ώστε τα οφέλη για το Νομό και την

Περιφέρεια να μεγιστοποιηθούν.

Η δέσμη των παραπάνω μέτρων καταδεικνόεl την σημασία της αλλαγής της βιομηχανικής

ταυτότητας του Νομού Θεσπρωτίας και την μετεξέλιξη του από το βιομηχανικό στάδιο στο στάδιο

του συνδυασμού καινοτομίας - έρευνας και επένδυσης κεφαλαίων.

Άμεσα συναρτούμενο αποτέλεσμα θα είναι επίσης η ΠΡOσέλΚl)ση υψηλά καταρτισμένου και

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και η δημιουργία μιας εξέχουσας επιστημονικής

κοινότητας, η οποία από μόνη της θα δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης των καλύτερα

καταρτισμένων επιστημόνων.

(( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας)
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Η διατύπωση ορισμένων παρατηρήσεων και συμπερασμάτων, στο τέλος της

εργασίας, είναι εmβεβλημένη. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ανακεφαλαίωση των

διαπιστώσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα συμπεράσματα αυτά δεν

θα πρέπει, ωστόσο, να εκληφθούν ως γενικοί κανόνες για όλους τους νομούς καθώς

κάθε νομός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως, η παραγωγική του διάρθρωση, οι

κοινωνικές δομές του και η θέση του στα πάσης φύσεως δίκτυα.

Ο Νομός Θεσπρωτίας βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία, λόγω της

αναπτυξιακής καθυστέρησης που την χαρακτηρίζει, συγκαταλέγεται στις φτωχότερες

περιφέρειες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο Νομός

βρίσκεται σε ένα χαμηλό αναπτυξιακό επίπεδο σε σχέση με την ΕΕ και σε μέτρω

επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

μια τάση σύγκλισης του Νομού Θεσπρωτίας με τον εθνικό μέσο όρο, κυρίως σε όn

αφορά το κατά κεφαλή ΑΕΠ, αJJ.i:ι δεν ισχύει το ίδω και για τους υπόλοιπους νομούς

της Περιφέρειας.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αλ/i:ι. και από την ανάλυση της υφιστάμενης

κατάστασης που έχει προηγηθεί, διαmστώνεται ότι ο Νομός Θεσπρωτίας

χαρακτηρίζεται από έναν έντονο, διπλού επιπέδου, δυϊσμό.

Το πρώτο επίπεδο δυϊσμού αναφέρεται στην οικονομική διάρθρωση και ανάπτυξη

του Νομού σε σχέση με τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι

χαρακτηρίζονται από ένα διαφορεnκό αναπτυξιακό πρότυπο και βαθμό ανάπτυξης.

Το δεύτερο επίπεδο δυϊσμού αναφέρεται στο εσωτερικό αναπτυξιακό πρότυπο του

Νομού με έντονες ενδονομαρχιακές ανισότητες, με πυρήνες έντονης ανάπτυξης των

υπηρεσιών και του πρωτογενή τομέα, όπου αυτές κυρίως συγκεντρώνονται σε ένα

ασnκό κέντρο (Ηγουμενίτσα) και σε δύο-τρία άλλα μικρότερα ημιασnκά κέντρα

(Σύβοτα, Πέρδικα, Φιλιάτες), στηριζόμενα κυρίως στην τουρισπκή δραστηριότητα,

αλλά και σε άλλες συμπληρωμαnκές παραγωγικές δραστηριότητες. Τα κέντρα αυτά

δημιουργούν χωρικά κλειστούς πυρήνες ανάπτυξης, οι οποίοι όχι μόνο δεν διαχέουν

τα αναπτυξιακά αποτελέσματα τους σε ευρύτερες περιοχές, αJJ.i:ι λειτουργούν

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομοιι Θεσπρωτίας»
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«ανταγωνιστικά)} για την ανάπτυξη ό'λ.ιον των υπόλοιπων γύρω από αυτά τα κέντρα

περιοχών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση κάθε παραΎωγικής Ι αναπτυξιακής

δραστηριότητας στις περιοχές αυτές που στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην

αδύναμη και αντιπαραΎωγική παραδοσιακή γεωργική παραΎωγή.

Με βάση αυτό το αναπτυξιακό πρότυπο οι παραγωγικές δραστηριότητες

συγκεντρώνονται σε λίγα, μικρής έΙCΤασης, χωρικά επίπεδα, τα οποία φθάνουν

γρήγορα στα αναπτυξιακά τους όρια. Με βάση αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία ο

Νομός Θεσπρωτίας τείνει έντονα προς μια οικονομία του ΤΡΙΤΟΎενή τομέα με

κυρίαρχες δραστηριότητες το τον τουρισμό, το εμπόριο, την δημόσια διοίκηση, την

υγεία και την εκπαίδευση, ενώ συρρικνώνεται ο δευτεΡΟΎενής και πρωτογενής

τομέας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της οικονομίας του Νομού έτσι όπως έχει διαρθρωθεί

μέχρι σήμερα είναι η ελλιπής λειτουργική διασύνδεση των παραΎα/Ύικών

δραστηριοτήτων με ελάχιστες μεμονωμένες εξαιρέσεις μικρής κλίμακας, οι οποίες

αναφέρονται στη διασύνδεση της φυτικής παραΎωγής με την κτηνοτροφία, κυρίως σε

επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως και στη διασύνδεση της ζωικής παραγωγής

με τη μεταποίηση, κυρίως ή μόνον όσον αφορά στα γαλαΙCΤOKOμΙKά προϊόντα.

Με αυτά ως δεδομένα το συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρότυπο του Νομού δεν

δημιουργεί δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης για το σύνολο του Νομού, αν ληφθεί δε

υπόψη και η έλλειψη παραΎωγικών / λειτουργικών διασυνδέσεων με όλους τους

υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας ή/και με την ευρύτερη περιοχή πέραν της

Περιφέρειας.

Επίσης, ένα όλ/ο χαρακτηριστικό της παραγωΎ\κής βάσης του Νομού, είναι η

έλλειψη διασύνδεσής της με τα υφιστάμενα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της

Περιφέρειας, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της και η επιχειρηματική

δράση της για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και διεύρυνση των παραΎα/Ύικών

δραστηριοτήτων της.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά του Νομού Θεσπρωτίας οδηγούμαστε στο

συμπέρασμα ότι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Νομός είναι η χαμηλή

ανταγωνιστικότητά του, η περιορισμένη εξωστρέφεια της οικονομίας του και η

( Στρατηγικό Σχέδιο Aνά~τυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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απόστασή του από το επίπεδο ανάπτυξης της Ε.Ε.. Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα

το οποίο αντιμετωπίζει ο Νομός Θεσπρωτίας είναι αυτό της περιορισμένης χωρικής

συνοχής η οποία επιβαρύνεται από μορφολογικές ασυνέχειες, ελλείψεις συνδέσεων

και βασικών υποδομών, δυσκολίες προσπελασιμότητας αλλά και σημαντικές

διαφορές στην παραγωγική διάρθρωση και στα επίπεδα ανάπτυξης ανάμεσα στον

ύπαιθρο χώρο και τις πόλεις (κυρίως την Ηγουμενίτσα).

Παρά την εμφανή αρνητική προοπτική που διαγράφεται για την μελλοντική ανάπτυξη

του Νομού, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ή

στοιχεία, αλλά και σε λανθάνουσα κατάσταση πόροι, τα οποία προσδιορίζουν τις

προοπτικές αλλά και τις κατευθύνσεις ανάπτυξης του Νομού.

Τις προοπτικές αυτές προσδωρίζει η ύπαρξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων, οι

οποίοι εφ' όσον αξιοποιηθούν ορθολογικά θα δημιουργήσουν μία άλλη αναπτυξιακή

προοπτική για το σύνολο του Νομού. Οι πόροι αυτοί αναφέρονται, τόσο στη φυσική

γεωγραφική θέση, όσο και στους φυσικούς περιβαλλοντικούς πόρους,

συμπεριλαμβανομένων και των δασικών συμπλεγμάτων του Νομού. Η αξιοποίηση

αυτών των πόρων μπορεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της του

εμπορίου και των μεταφορών, με τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της

ορθολογικής υλοτόμησης των δασών και με την τουριστική αξιοποίηση των φυσικών

και ανθρωπογενών / πολιτιστικών πόρων.

Παράλληλα, όμως, υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και μεγέθυνσης της

ιcrηνOΤΡOφικής παραγωγής με ενίσχυση των διασυνδέσεών της με την φυτική

παραγωγή και με την μεταποίηση, καθώς και με τον ήπιο Ι εναλλακτικό τουρισμό.

Επίσης, η αξιοποίηση των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας

και η ενεργοποίηση και υποστήριξη των συνεταφιστικών οργανώσεων του Νομού

προς την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου

δυναμικού και των επιχεφήσεων για ανάπτυξη της επιχεφηματικότητας, θα

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των θετικών προοπτικών για ανάληψη

νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, οι προγραμματισμένες επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας βασικών υποδομών,

ιcuρίως μεταφορικών, οι οποίες συνδέουν το Νομό με το ευρύ εξωτερικό οικονομικό

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνάl~υξης του Νομού Θεσπρωτίας"
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και παραγωγικόπεριβάλλον,δημιουργούνθετικές προοπτικέςανάπτυξηςεισροών και

εκροών με την άμβλυνση της απομόνωσης του Νομού. Η ολοκλήρωση των έργων

αυτών θα συνδέσει άμεσα το νομό με τις αναπτυγμένεςπεριφέρειεςτης χώρας και θα

καταστήσει το Νομό Θεσπρωτίας κόμβο προς όλες τις γεωγραφικές κατευθύνσεις.

Ωστόσο, η κατανομή των ωφελειών της ε-Υγύτητας αυτής ενδεχομένωςνα γίνεται εις

βάρος του Νομού Θεσπρωτίας και προς όφελος των περισσότερο ανεπτυγμένων

περιοχών(πχ Θεσσαλονίκη),καθώς, οι αγορές των περιοχών αυτών είναι πιο ισχυρές

και μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν

τέτοιου είδους έργα (πχ μείωση κόστους μεταφοράς, μείωση χρονοαπόστασης). Ο

κίνδυνοςαυτός καθιστά απαραίτητητην ενίσχuση της παραγωγικήςδομής του Νομού

Θεσπρωτίας,μέσω κατάλληλωνπολιτικών.

Στις προαναφερθείσεςπροοπτικές,αλλά και τις ανάγκεςπου διαmστώθηκανκατά την

ανάλυση της υφιστάμενηςκατάστασηςτου Νομού Θεσπρωτίας,στηρίχθηκεη χάραξη

της αναπτυξιακήςστρατηγικήςτου παρόντος σχεδίου. Η στρατηγική αυτή θέτει ένα

αναπτυξιακόόραμα για το Νομό Θεσπρωτίαςτο οποίο συνίσταταιστην ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας,της ελκυστικότηταςκαι της εξωστρέφειαςτης οικονομίαςμε τη

βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών

μεθόδων ανάπruξηςπαραγωγικώνδραστηριοτήτωνκαι διαχείρισης του φυσικού και

δομημένου περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την δυναμική

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού σε ένα νέο περιβάλλον

όπου διαχρονικά αυξανόμενο ρόλο διαδραματίζει η επένδυση στην γνώση, την

ποιότητα, την καινοτομίακαι τα δίκτυα.

Οι πολιτικές και οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα εργασία

ανταποκρίνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην αναπτυξιακή στόχευση του

νομού και η εφαρμογή τους μπορεί να ωθήσει τη διαμόρφωση μιας νέας

αναπτυξιακήςδυναμικήςγια το Νομό Θεσπρωτίας,η οποία θα τον καταστήσει ικανό

να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού

συστήματος.
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Πίνακας Ι: ΠQσOσrόσυμμεroχήςστον πληθυσμότηςΧώραι;αναδεκαετίες(1971 - 2001) και

Πυκνότητα Πληθυσμού (για το 2001)

" ,

Ελλάδα

Περ. Ηπείρου

Ν,Πρεβέζης

3,54

0,65

3,33

0,82

0,57

3,31

0,77

0,57

3,28

0,71

0,54

77,8

37,1

47,4

77,8

83,1

38,7

47

57,3

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεΡΥασίαμελετητή

Πίνακας 2: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού π.Ηπείρου και Ν. θεσπρωτίαι; και ΠQσoσrιαία MεrQ.βoλή

του Πληθυσμού (/951- 2001)
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4.'
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Πηγή: EΣrE. 'Στοιχεία ΛπογΡωΡων 1951,1961.1971, 1981.1991,2001

Πίνακας 3: ΠληθυσμόςΝ. Θεσπρωτίαςκαι Π. Ηπείρου κατά υψομετρικήζώνη (1971 - 1991). μόνιμος

πληθυσμός

10,4

-36,4

4

9,6
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~
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Πίνακας 4: Ποσοστιαίαδιάρθρωσηπληθυσμού κατά oμάJ5ες ηλικιών (1971 - 2001)

('εωΥραφικίι ενιίΤΙlτα Ηλ'Κ'ΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕ",Σ,-"!

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία μελετητή

Πίνακας 5: ΠληθυσμόςΝ.Θεσπρωτίαςκατά ηλικιακέςομάδες (1971 - 2001)

%
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65-79 5.520 12,5 Ι 23.515 24.801 7.436 15,8 3.488 3.498

80+ 1.652 3,7 655 997 1.765 4,3 666 1.099

Σύνολο 44.188 43.179 46091 100,00 Ι 13.178 12.363
~!-...~

Π'1'fή, ΕΣΥε

Πίνακας 6: Α. Γεννήσεις "αι θάνατοι στο Νομό Θεσπρωτίας "αι διαφορό μεταξύ των (1990 - Ι 997)

θάνατοι
1-3;;;8;,;,9........;4,;o23.................1..,r- 402 426 443 448 491

Γεννήσεις - Θlινατo\
-35 -73 -69 -67 -135 -136 -172

Β. Γεννήσεις "αι θάνατοι στο Νομό Θεσπρωτίας "αl διαφορά μααξι) των (2000 - 2006)

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασlα μελαητή

371

489

-118

346

462

-1 Ι 6

334

334

Ο

319

469

344

428

325

427

354

485

Γεννήσεις· θάνατοι

θάνατοι

Γεννήσεu;

Πίνακας 7: Καθαρή φυσική κίνηση του πληθυσμού του Νομού Θεσπρωτίας (/97/-/99/)

ΠηΥή' ΕΣΥΕ

κ ΣτρατηγικόΣχέδιοΑνά :roζIJ' του Νομού θεσπρωτίαι;»

σελ. 481



«Γ' ΜΕΡΟΣΙ Κεφάλαιο 2: OJ
άξονες του Στρατηγικού "Β"εν"ετη,,'!J.c":-"Α"'θ"α"'vασ"""""'ο"'-c Σ""rε",δ!J.ίο""υ

ανάπτυξ c του Νοuού Θεσπ τίαc»

Π Ινακας 8: Καθαρή φυσική κίνηση και μεταναστευτική κίνηση πληθυσμού (1981, 1991)

• Ελλάδα

Πηγή: ΕΣγΕ

Π (νακας 9: Φυσική αύξηση πληθυσμού ανα /00 κατοίκους

0,590,240,09-0,07-0,01-0,01-0,17-0,24

~. Θεσπρωτίας

Ν.lωαwίνων

Ελλάδα

Ελλάδα 0,73 0,59 0,44 0,59 0,13 0,01 0,22 -0,16

Ήπει ο -1,02 -Ι ,35 -1,15 -1,27 -1,84 Ι -2,17 -2,1 -1,73

Ν,;ΙΡ"", -1,97 -3,96 -2,6 -2,99 -3,46 J -3,96 -2,64

Πηγή: AIIMedia Database

-~ Γ -2,32 11 -1,95 -3,33 Ι -2,44

-1,99

-2,77

-2,07-2,23-2,77-2,66

-{i,1

-2,42

-3,44

-4,58-5,33

-2,56-2,13

-4,11

Ί-ιπει ο

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: ΟΙ

άξονες του Στρατηγικού ~Β",εv",trf!!JjC:,Α"θ",α",v",άσ!!!!!ιο",c,- =Σ;<ε"δ",'ίο""v

ανάπτυ c του Να ού Θεσπ. ωτίαο>

Π{νακας 10: Πληθυσμός Νομού Θεσπρωτίας κατά φύλο και ομΜει; ηλικιών και ποσοστό συμμετοχής

αυτών στο συνολικό πληθυσμό το 2QQl

ι •

Ομάδες ηλlκιώ\'

0-4 ].085 1.035 4,66 4,54

5-9 1.194 ].097 Γ 5.13 J 4,8]

10·14 ] .415 ].272 10-14 6,08 5,58

]5-1 9 ].687 1.615 ]5-19 _J 7,25 7,08

20-24 1.549 ].385 " 20-24 6,65 6,07

25-29 ].499 1.474 25·29 6.44 6,46

30-34 ].445 Ι .435 30-34 6,21 6,29

35-39 --=:J, 1.456 ].4]9 35-39 6,25 6,22

4Q-44 1.836 1.520 4Q-44 7,89 6,66

4549 1.840 L]·455
~

4549 7,90 6,38

50-54 ].590 1.389 50-54 6,83 6,09

55-59 ].]64_[ ].]34 55-59 5.00 497

60-64 ].364 ].536 60-64 5,86 673

65-69 "] L1.459- J.517 L 65-69 6,27 J 6,65

70-74 1.264 1.490 70-74 5,43 6.53

75-79 765 941 75-79 3,29 4]2

80-84 393 591 80-84 ],69 2,59

85+ 2731 508 85+ 1.17 2,23

Πηγή: ΕΣγε, επεξεργασία μελετητή

Π(νακας Ι 1: ΣυΥιφΙf/κά αποπ:λ[σματα πραγματικού πληθυσμού απογραφών 199/ - 200/ κατά νομό

και φύλο

N.ΠρtjIεζας

77.866

29,700 28.928 58.628 29.800

85.783

29.534 'i9.356 0,30%~ 1.l<r:. 1 200'

({ Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας;)
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«Τ' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 2: Ο,
άξονες του Στρατηγικού ,B~εν~ετ~'""c~A~B~a,v~a~'σ~ι~o~c ~Σ,;,χε~δ~ίΏO~Ό

ανάπτυξη" του Νnμοι) Αεσπρωτίuc»

Πηγή: Ε.Σ. Υ.Ε.. Ίδια επεξεργασία

Πiνακας 12. ΔJάpθρωση πληθυσμού Ν.Θεσπρωτίας σε ημιασrικό και αΥρorικό

Πηγή: Ε.Σ. Υ.ε., Ίδια επεξεργασία

Πiνακας 13: Πληθυσμός του Νομού Θεσπρωτίας αvα Δήμο και Κοινότητα (1971 - 2001) και

ποσοστιαία μεταβολή

Δήμος Αχέροντα 2.200 2.236 2.190 2.344 1.64 -2,06 7,03

Δήμος ΜαρΥαριτίου 3.467 3.359 3.324 3.032 -3,12 -1,04 -8,78

Δήμος ΠαραμUΘιάς 8.986 8.728 8.626 7.859 -2,87 -1,17 -8,89

Δήμος Παραποτάμου 1.524 1.315 1.335 1.668 -13,71 1,52 24,94

Δήμος ΣαΎιάδας 2.028 1.886 2.074 2.160 -7 9,97 4,15

Δήμος Συβότων 2.186 2.196 2.617 3.010 0,46 19,17 15,02

Δήμος Φιλιατών 9.578 9.018 9.758 8.288 -5,85 8,21 -15,06

Κοινότητα Πέρδικας 1.287 1.369 1.730 2.272 6,37 26,37 31,33

Κοινότ/τα Σουλίου 1.115 835 926 748 -25,11 10,9 -19,22.:. "
, ,
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«Γ' ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 2: ΟΙ
άςοvες του Στρατηγικού "B"=":"",c~A",θ",α"ν,,άn,,-,-,ιπ,,,c________ Σχεδίου

avάπtvlyc του Noun,) Θεσποωτίαο)

Πηγή: Ειγε. επεξεργασία μελετητή

Πίνακας 14: Πληθυσμός Kωroδιστpιαxών Δήμων Νομού θεσπρωτίαι; (199/·2001)

"

Δήμoc__ 80.808 11.608 26.27

Δήμος λxtρoντa 67.343 2.190 4,96

Δήμος ........._ 141.579 3.324 7,52

Δήμοςπ_ 3'6.853 8.626 '9,52

Δήμος Π.....oτόμoU 49.788 1.335 3.02

Δήμoς~ 87.803 2.074 4,69

Δήμος Σoβόr"", 72.493 2.617 5,92

Δήμoς_dιν 490.430 9.758 22.08

Κοινόπιτο Πtρδιιcας 34.604 1.730 3.92

πoσoσnαια

Karανoμή

l1ληβuαμo6

(%)

].515.000

26.27

ΔΙΙ_ λtέι>oνtα Γ- 2.344 33.05 4.96 7,03

Δήμος Mιιιrιαι>""'" [ 3.032 18.89 7,52 ,----,8.78

Δήμος Πaρaμuθιιiς 7.859 22.21 19.52 ·8.89

ΔήμocΠα...._ 1.668 22.23 3.02 24.94

Δήμος Σayιιi&ις 2.160 23.39 4.69 4,15

Δήμος Σuβόt"", 3.0'0 40.'4 5,92 15.02

Δήμος_ 8.288 14.2 22.08 -15,06

Κοινότητο Πέρδικας 2.272 52,36 3,92 31,33

~ Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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------------------------...,..
«Γ' ΜΕΡΟΣ/ Κεφάλαιο 2: ΟΙ

άξονες του Στρατηγικού .o""",v,.,.,,''"''''Λ"θ'''α'''ν'''άσ'''''ω'''' '''Σ'''ε'''δ'''ίο'''"
ανάπrυΙ c του Νοuού Θεσπ. wriGC»

Ι Κοινότητα Σouλ6ou 748 5,92 2,1 -19,22

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξφΥασία μελετητή

Πίνακας IS: ΜεταβολήΜόνιμουΠληθυσμούΑστικώνKtvrpωv, Ι991 - 2001

_Ι -, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣMAKEΔONIA~ΚΑΙ 0PAKΙΙ~

8,40%

11,800!ο

9,00%

44,500/0

Ι 7.20010

10.30%

9.90%,

1,20%

15.438 16,10%

49.724 27.70%

44,421 ....~~_15.B1I%

46.457 19.80010

59.222 ..........__==-o~3.10%

43.934 11,ΙΟΟ/ο

55.996

Ι .013.292

5,090

17,744 b __

26,677

14.023

43,394
20,14411i'----~

51.640

906,530

4.671

12.276

22.765
12,718 ....-~

L

13.296

38,939

38.532

38.775

1i--.........~57.461
39.539

ΣέΡρες

θεσσαλoνίιcrι

n........
K1λodc

rtOW11G~

Aλd.άνδρεια

Βέροια

Νάουσα

Έδωσα

Qραπιάδα

AλεCανδρoύzoλη-

Κοζάνη 34.138 37,893

ΠToλεμα'fδα
,-- 26.502 29,974
ι

Φλώρτvα 12,849 14.985

Καστο ιά 16.156 15,615

Γp<βεvά 10.519 1) 788

15.700/0

11.00%

13,10'%

16.60'%

12.10%

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανά -:tvζης του Νομού θεσπρωτίας»
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«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κι:φόλαιn 2: Οι
άξονες του Στρατηγικού ,Βε",."ν",,,:!/";"'Α"θ"'α"'ν"ά"σ,,,ο""_______ Σ εδίου

ανώm,ς"ς του Νουοι) Θεσπρωτίαο>

πεΡIΦΕΡΙΙΑ Θ[~~AΛIAΣ

Λάρtσα

Τρίι<ο1α

ΚαρδΙτσα

12.309

118.090

48.857

32.884

118.637

11.700

131.095

54.605

35.750

127.887

4,90%1

11,00010 ι

11.800ι.

----""8,70";.,

7,8001.

ΠηΥή: ΕΣγΕ

Πlνακας 16: Επiπεδο ειcπσiδεoσηςχώραι; ΚD.1 Νομού Θεσπρωτiας (/99/. 2()()/)

100

371.453

10.296.798

θεmrρωτία θαmρωτία ι-Ι_)

Πτυχιούχο.

Ανωτάτων 1.307 2.226 5,81

ΠτuχιoΎXoι

Ανωτέρ<ι)ν 110 788 2.06

Απόφοιτοι Μέσης

Εκπαίδευση 3.809 6.419 16.8

Απόφοιτοι

Γυ νασίου 3.778 5.062

Απόφοtτοt lΣτοtχεtώδους

Εκπαίδευσης 16.580 16.153

Δεν τελεlωσαν lΣτοιχειώδη

Εκπαίδευση 7.291 4.464

Α ατο! [ 3.529 3.190 8,33

Σύνολο 36.404 38.302 100

Πηγή: ΕΣνε, επεξεργασία μελετητή

« Στρατηγlκ(ι ΣχέδIO Ανά ~>ξης του Νομού θf'.σπρωτiας»
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«Γ' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 2: ΟΙ άξονες του Στρατηγικού Bεvέτης ΑΟανάσιοc

Σκεδίου ανάπτυξηc του Νομού Θεσπρωτία,.,)

Πiνακας 17: Επίπεδο εκπαίδευσηςχώρας, Περιφέρειας Ηπείρου και νομών αυτής. 2001

3.594

2Q.OI4

3 Ι 453

27.441

.,.3.616

19.024

654.322

21.0915748

33-52] 113.965

1.159.432 3.139.901

'"

4.028

]82.369

5581

1.185

2]6.122.

56.134

2.300.721

1,187 10538 1243 .Ζ8 7.J41 25.814 •.066

•
3.901 31.f>45 2J04 2.079 16.096 51.819 8.63~

1.082.

6,986

362.605

1.361

4.616

3.3587S2654.890

••11-
153.013 .99 369 Ε

10.2%.798 27.259 55.628 844.542 337.739

flφ,φι;ρcι.α
318.954 600 '52 [Ξ] .204

t!Jfr.Ipcη,

" λμτ 69.924 60 " 4.σ31 1.418

Ι' Π

-------
Nl)μ~Ός

rcιπtι;

Πηγή: ΕΣΥΕ

Πiνακας18: Επίπεδο εκπαίδευσηςχώρας, Περιφέρειας Ηπεiρου και νομών αυτής (πoσoσrά %), 2001

/""")].ιιοο 100.00 02' 0.54 8,20 3.28 3,52 22;. 2,10 1,77 ] 1.26 30,49 ,3, (,.26 361

Ilφ,φιρna
100.00 0,19 0,17 7,18 2,57 2,19 17,60 Ι,75 12' 10,5] 35,73 5,96 '.ι.ο 027

111ιι:Ι!'Ο1'

100,00 0,09 0,09 5,16 2,11 1,10 15,01 1,78 Ι,]8 10,21 5,81

• • •
100,00 OJ~ 02. 8,79 3.σ2 2~' 1,51 ιJ' ισ,52 33,87 5,65

100,00 .., O,I-i 6,12 2,48 1.97 2.16 0,99 ]0,47 38,44 6,59

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία μελετητή

" Στρατηγικό Σχέδιο Ανά",υξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 488



Βενέ c Αθανάσιoc «Β' ΜΕΡΟΣ / ΚΕΦάλαιο 3: OJKOVOlllK' ανάλυ του Νο ού Θεσπ ωτί »

Ω("ακας 19. Κατανομή του ΑΕΠ, ύψος και κατανομή του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ. 2005. συγκρίσεις με τους

υπόλοιπους Ηπειρωτικούς Νομούς, την Π. Ηπείρου, την Ελλάδα και την Ε.Ε.

κυ:ι:ά ΕΕ-27 ΕΕ-25 ΕΕ-15
10 ΝΙΟ

<εφαλή Ι%) (%) (%)
κρΙnη -
μtλη ('10)

84 294,4

ΕΕ-25 310,2

ΕΕ-15 26.652 Ι 18,9

1Ο ΝΙΟ κράπι - μtλη 7.608 33,9 32,2

EMhδo 100 17.921 80 759 672 235,5

Π.Ηπείρου 2,45 12.769 57 54,1 479 1678

Ν.Άρτας 43.6 41,3 36.6 1284

Ν.Iωανν(νων

1 38 14.618 65,2 619 54,8 192,J

Ν. Πρεβέζης

0,4 11.540 51,5 48.8 43,2 151,6

Πηγή: Eurosιat,2005, επεξεργασία μελετητή

«( Στρατηγικό Σχέδιο Aνάπwξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 489



Βεν' C' Αθανάσιο

Θεππαωτίω:»

«Β' !vfEΡΟΣ / ΚεΦάλα/Ο 3: OJKOVOUΙK' ανάλυ του Νο ου

Πίνακας 20. Κατανομή του ΑΕΠ, ύψος κω κατανομή του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ, 2005, συγκρίσεις

με τους υπόλοιπους Ηπειρωτικούς Νομούς, τηνΠ Ηπείρου, την W..άδα κω την Ε.Ε.

ΓεωΥllαφικ1ι Ε\'ότητα

10 Νέα
Κι>άτ/ - μtλη

ιccnάU8tl1tι ΕΕ-27 "'Ι ΕΕ·25 Γ'/ο1 ΕΕ-15 Ι") (%)

ΕΕ-27 22.400 00 96 88,7

ΕΕ-25 23.318 104,1 100 92,3

ΕΕ-15 25.245 112,7 108,2

10 Ntα ιc ά ~ 13.213 58,9 56.6

Ελλάδα 21.589 96,3 92.5

Π.Ηπε ou 15.383 68,6 65,9

11.771 52,5 50,1

17.610 'Β.6 75.5 133,2

Ν. Πρεβέζης
-Ι

13.902 l 62 59,6 55 105,2

Πηγή: Eurostat,2005, επεξεργασία μελετητή

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»
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Βενtmς Αθανάσιος «Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 3: Οικονομική ανάλυση του Νομού Θεσπρωτίαα

Πίνακας 21: Εξέλιξη του ΑΕΠ (σε τρέχουσες Τιμές)(εκ. €)και εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές){εκ. ε) των Νομών {ωαννίνων, Άρτος, Θεσπρωτίας και 'Πρεβέζης, της

Περιφέρειας Ηπείρου, της Ελλάδας και της EE-J5, ΕΕ-25 και ΕΕ-27 (1995-2005)

53.62
52.17
47 ψ}

112,02:

22.400
23.601
26.652
17.920
12.769
Q.711

2004200320022001200019991998199719961995

14.581
]5.5 10
18.009
8.452
6.138
5.700

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2()(Ό· ,

6.984.381 7.345.56] 7.750.292 8.120.417 8.531.954 9.149.946 9.524.862 9.881.509 10.040.592 10.529.350 11.018.770 57,76

6.947.262 7.309.877 7.709.880 8.071.594 8.486.403 9.095.895 9.464.709 9.816.478 9.970.254 10.448.937 ]0.917.301 57.15
6.112.417 7.044.162 7.414.223 7.749.170 8.152.688 8.712.421 9.033.449 9.358.220 9.518.142 9.959.657 10.353.605 54.25

89.888 97.972 107.103 108.977 117.849 125.892 133.104 143.482 155.543 168.417 198.609 120,95

2.046 2.199 2.575 2.648 2.927 3.023 3.226 3.388 3.642 4.136 4.377 113.93
427 460 470 479 537 497 521 540 586 623 6•• 68il!8________

1.071 1.351 1.403 1.545 1.577 1.698 1.801 1.999 2.331
398 449 455 497 557 567 598 602 671

Ν, (-)r.:σπ τία..:

15.309 16.126 16.873 17.695 18.943 19.668 20.353 20.595 21.502
16.286 17.143 17.917 18.796 20.105 20.849 21.535 21.771 22.704
18.849 19.789 20.638 21.650 23.052 23.195 24.523 24.800 25.795
9.148 9.938 10.058 10.829 11,531 12.]55 13.058 14,110 15,221
6.579 7.683 7.885 8.702 8.985 9.576 10.034 10.732 12.115
6.148 6.301 6.447 7.253 6.740 7.099 7.410 8.097 8.646

...8m8.........1E1iB181rί1!88111J!!1i8.....
ον 6.331 6.752 8.481 8.770 9.623 9.800 10.492 11,017 12.032 13,818

Ν Πρ •. 6.400 6.874 7.753 7.845 _8.560._. 9.592 9.775 10.345 1O.44~ 1'.6R

ΠηΥη:Εur~~laι.2005. επεξεργασία μελετητή

ΕΕ·27

ΕΕ·25

ΕΕ·15

l'λλάδα

Ήπειρος

Ν ΆΡΤα/:
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Βενέτης Αθανάσιος «Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 3: 01κονομική ανάλυση του Νομού Θεσπρωτίας»

17,05

-16,01

-23,48

-19,15

8,90

-14,96

2005

Μεταβολή % (1095
05\

Μεταβολή% (1995
- 2005)

2005

2005

54,53

15,91

51,09

2004

77,96 67.22,

56,80

56,36

90,18

76.55

15,06

2004

2003

. ,

85,21

74,03

2003

16,09

51,38

54,89

2002

84,37

56,15

2002

15,94

79,22

53,16---

..

2001

2001

58,40

86,32

80,42

2000

58,45

2000

84,99

83,18

-
1999

1999

66,98

88,86

79.05

(

64,10

11,01 Ι 73,51

81,19

18,00

1991 :; 1998

63,40

85,34

18,01

1996

61,21

13,81

75.14

..-
1995

1995 _ 1996

14,91

75,72

Πηγή:Εurοstat,

Ν. Ιωαννtν(ι)V

Ν. Πρεβtζ,l§

n ίνακας 22: Εξέλιξη της συμμετοχής ιων Νομών ιης Περιφέρειας Ηπείρου στο συνολικό προίον της Περιφέρειας και εξέλιξη ιοι.ι καιά κεφαλή Α επ. ως ποσοστό του

Μ.α. ιης Ελλάδας για τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (1995 - 2005) ,

rr.==========:
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Bt:νέTnc ABavάl1IOC «Β' ΜΕΡΟΣ / Κι:ωάλωο 3: OJKOVOUIK' ανά), Το/ι Νοuού ΘεσπOωτίaι:»

Π(ναιcας23. Διαχρονική μεταβολή της 1UX1oσTzαiαι; mψμεroχής στο ovνολικό ΑΕΠ της χώρας Υια την 'Περιφέρεια

Ηπείρου 1α/.l τους voμoix; αυrή{ (1995 - 2(05)

Γεωη)αφιιcήΕνότητα

Συμμετο:ι:ή (·1.) στο ΑΕΠ της Χωρας

Πε . Hπεf u

Ν. nρtβεζ",

0.57

0,41

0.56 0.6

0.41

0.6

0,4~ 0,42 0.44

"

\
~'Ψ'ILΤIJ1.Ι! ('Ίο) στο ΑΙ-"!) τη.:; \ι'ιrυ-

0.330.380.380,410.420,45

lωαν\'ίνω.""'ν'- ---' ~--""'-~,,_~;"-_.

ΠηΥή: ΕΣΥΕ, AUMedia Database. επεξεργασία μελετητή

Ν. npt '"

~n:;;ι;;,.,;,:Η= u:.._.................~...:2.:.4~1_ ........;;2...4....'t_2;:;.'"35:...~_.:ι;:;.....ι...:2;ι;.3.:.:7_""_'"2".2_...
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Βεν' c Αθανάσιο ((Β' ΜΕΡΟΣ / Κε άλαιο 3: OJKnvO ικ' ανάλιισ τοll Νο οι) Θεσπ ωτίαο>

Πίνακας 24: Δείκτες ευημερίας της Ελλάδας, Ίης Περιφέρειας Ηπείρου και Ίων νομών αυτής

Δείκτες Εlιημερίας

.Ε.Π. Κατά Κεφαλή
8,12 11,3 10,6 12,8 12,9(2002 - σε χιλ. €)

AΠOΤαμ1ειJΤΙKές

Καταθέσεις ανά κάτοοω 5,1 8,04 6,8 7,5 9,1
(2003 - σε 'nλ. €)

ηλωθέν Εισόδημα

ανά κάτοικο 12.806 10.994 11.885 13.172
(2004 - € )

0,64 0,88 0,64 0,75 1,08

σ1l(ή αύξηση

ληθυσμού 11000 κατοίκους -5,5 -2,5 -2,4 -3,23 -0,07
(2003)

Μαθητές γυμνασίων,

Γ: l).uκε(ων Ι 1000 KατOΊΙCOυς 63 71 67 64
(2003)

Μαθητές

δημοτικού 11000 κατοίκους 52 51 61 53 24
(2001)

Πηγή: Ετήσια Έκδοση «Οι Νομοί - Η οικονομική κα1 κοινωνική φυmογνωμία των 52 νομών και των 13 περιφερειών

(2004, Επεξεργασία στοιχείων: Τμήμα ΤΕΙCμηρίωσης& Μελετών Σ.Β.Β.Ε.
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Βεν' Αθανάσιοc «8' ΜΕΡΟΣ/ ΚεωάJ..ωo 3: OJKOVO Ι 'ανάλυ του Νο ύ Θεσπ. ωτί "

ΠΙνακας 25: Κατάταξη των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση διάφορους δείκτες

31

27

5

29

28

24

36

~oμός Πρεβt.ζης

ι

22

11

46

28

46

48

, .Δείκτες Ευη,ιερίας

.Ε.Π. Κατά Κεφαλή (2ΟΟ2) "'!!- 5_1 _

ΙΠOταμΙΕUΤΙKές Καταθέσεις ανά

OIKO (2000)

Μαθητές δημοτικού Ι

1000 KαΤOίKOUς (2003)

ηλωθέν Εισόδημα ανά κάτοικο

(2003)

αGηrές ΓUμνασIων. λ"κι;!ων Ι

1'000 KατoIKOUς (2003)

Φυσική CΏξηση πληθυσμού Ι

1000 κατοίκοuς (2003)

e6p0ι;,Εlσοδήματοςανά κάτοικο

2004)

Πηγή: Ετήσια Έκδοση <iOI Νομοί - Η οικονομική και κοινωνική φuσΙΟΥνωμία των 52 νομών και των 13 περιφερειών

(2004»}, Επεξεργασία στοιχείων: Τμήμα Τεκμηρίωσης & Μελετών Σ.Β.Β.Ε.

Πίνακας 26: Συμμεroχή των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου στα συνολικά μεγέθη

2,00% -, Γ 19,60%

ΦορολοΥούμενοι

(2003)

Δηλωθέν στην

εφορία

Εισόδημα

(2003)

Άμεσοι Φόροl

(2003)

AΠOταμlΕUΤΙKές

Καταθέσεις

(2002)

0,50%

0,50%

0,30%

0,400/0

1,300/0

1,300/0

1,10%J
1.30%

0,50% ]

0,40%

0,30%

0,40%

2,700/0

2,40%

2.60%

27,200/0

23,900/0

22.00%

Πηγή: ΕτήσιαΈκδοση «Οι Νομοί - Η οικονομική και κοινωνική φuσιoyvωμία των 52 νομών και των 13 περιφερειών

(2004»1. Επεξεργασία στοιχείων: Τμήμα Τεκμηρίωσης & Μελετών Σ.Β.Β.Ε.
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BtvE:r c ABavoozoc «8' ΜΕΡΟΣΙ Κεωάλαιο3: OJKOVO ΙΚ' ανω.υ του Νο ού Θεσπ wriac»

ΠΙνακας 27: Τομεακή διάρθρωση του ΑΕΠ το 1991 και το 200l,/ια την χώρα. την Περιφέρεια Ηπείρου και τους νομούς

αυτής

0,3

ΔευιερΟΥενης Τομέας

18,44

ΠρωΤΟΥενης Τομέας

0,54

Πoσoσtό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό ΠOOoσtό Ποσοστό

σuμμεroxής σuμμετoχής σuμμετoχής j σuμμετoxtJς σuμμεtoχής σuμμετοχής

σπιΧ_ RIIV' ενόηηα σπι Xιbρα σπιν ενότητα στη Χtυρα σπιν ενότητα

Ελλάδα 100 13,47 100 28,52 100 58,01

3,46 15,57 2,21 22,93 2,ό2 ό1,5

1.17 25,9 8,16 19,24 0,47 54,86

Πoσoσtό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό

σuμμετoxής σuμμεroxής σuμμεroxής συμμετοχής σuμμεroχής

σπι Xdιρσ ΣΠΙV ovότητα σπιXdιρσ Σπιv ovότητσ σπι Xdιρσ

Ελλάδα 100 6,38 100 19,03 100 74,59

Ήπειρος 4,68 10,8 2,42 22,06 2,25 67,14

Ν.ΙΙ_ 1,42 20,3 0,13 17,08 0,33 62,62

-
Ν. Πρεβέζης 1

Πηγή: AJJmedia, 2001

"'νσκας 28«: Πoσouτιαίαμεrαβoλή της roμεακής συμμετοχής στο σvνoλικό προ'(όν της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας

(/991-2001)

Ελλ6δα -52,64 -33,27 28,58

'Ηπειρος -30,64 -3,79 9,17

Ν. Άρτας -21,62 -11,23 14,15

Ν. Θι'σπρωτΙας

Ν. Ιωαwtνων -24,44 3,12 1,99 ι
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ΒενέτηςΆθανάσιος «Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλωο 3: ΟJκονομική ανάλυση του Νομού Θεσποωτίας»

Ν. Πρέβεζας -24.68 -18,76 18,25

Πηγή: ΑΙ! media, 2001, επεξεργασία μελετητή

ΠΙνακας 28β. Ποσοστιαία τομεαχή συμμετοχή στο συνολικο προ/ον της χώρας, της Περιφέρειας Ηπείρου και των

Νομών Θεσπρωτίω;, Άρτας, /ωαννίνων και Πρέβεζω; (198/, 1991, 1995 και 2000)

Ελλάδα

Περtφέρεια

Ν. :ι.ρτας

Ν. Πρέβεζας

18,00

31,60

33,40

32,50

31,00

26,10

24,80

20,00

19,10

22,20

20,00

19,60

52,00

41,70

39,20

Τριτογενή.:;

(%)

62,00

55,00

47,90

17,00

28,50

35,60

Πρωτογενής

(%)
,

6.38

10,80

6,40

15,44

27,00

22,20

20,70

19,03

22.06

20.74

57,00

49,30

43,70

Πηγή: ΕΣνε, επεξεργασία μελετητή
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J:F:Vf:ΤΙΙ: AOaVMZoc «Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 3: ΟJκονομική ανάλυσn του Νομού Θεσπρωτίαα

Πlνακας 29: Τομεο.κή Διάρθρωση της απασχόλησης: Συμμι:roχή της Ελλάδας, της Περιφέρειας Ηπείρου και των νομών Άρτας, Θεσπρωτίας. Ιωαννίνων και Πρέβεζας στην

απασχόληση του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής (2001)

Π. Ηπε u

N.lωαννfνιων

,

Πηγή: εΣγε

« Στρaτηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίaς»

9.788

σε!.. 498

Ζ,' ,

26.702



Bεv{;rnc Αθανάσιος «8' ΜΕΡΟΣ/ Κεφάλο.ιο 3: Οικονομική ανάλυση του Νομού Θεσπρωτίαρ>

Πίνακας 30: Πoσoσrιαίαμετσβoϊ.iιτης συμμετοχήςτης ευ.ιiδας. της ΠεριφέρειαςΗπείρου και των νομών αυτής σrην απασχόλησητου π:ρωτορή. δευπ:ρσyεvήκαι φιτoyεvή τομέα

π:αΡαΥωγής

Πrπή : ΕΣγε, επεξεργασία μελετητή

-16,91

25.12

851

7.49

[
-26.67

-59.50

-35.17

!
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RεvF:rt c Αθανάσιο «Β' ΜΕΡΟΣ / Α' Φάσ / KEΦι'ιλaιo 3: Οικονο ΙΚ' ανάλlJm του Nouo6 Θεσπnωτίαc»

Πίνακας 31: Πoσoσrιαlα συμμετοχή της απασχόλησης Τα/ν τριών τομέων ΠιφαΥωΥής ,Ιια την Περιφέρεια ΗπεΙρου και

τους νομσός αυτής τόσο ΠΡος το σύνολο της Περιφέρειας όσο και Προς την εκάοτοτε γεωγραφική ενότητα ,Ιια rις χΡονιέζ;

1981,1991 και 2001

Ν.•ιται;

Ν._

Ν. ΠρφΔ,ος

33,14

12.:n
34,65

19,84 50,99 13,06 18,72 16,19 30,30

Ν.Ι_

Ν.Π

33.07

23,00

22,64

38,86

51.02

16,23

25.00

19,64

51.81

16,64

52.36

41,50
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Βεν: c ABavάnzoc «Β' ΜΕΡΟΣΙΑ'Φά /Κε άλωο3:011ι:ονο ι 'ανάλυ τουΝο ούΘεσπ ωrίαc»

N.lωαw(νων

Ν. έ α

27.00

24,74

13.34

32,11

52.15

15,38

22,96

17,78

52,15

15,38

63,69

50,11

Πηγή: ΕΣνε, επεξεργασΙα μελετητή

Πίνακας 32: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυομός της Ε)λάδας (2001)

Άνεργοι

Α.δ

""'oUς
"_ο

4.102.091 513.379 247395

20·24 497.682 370.500 127.182 95.086 337.781

..~~25..-2..9_""f~~66~8:;;';;,;81;;3_-i]~" 572.401 96.412:",,!~~54iό.4;;;3~9 ....._ ...17;;;8...6~14....""i~....
30·34 Γ694.944 629.104 65.840 25.347 174.988 869.932

.....,;3~5~.3~9""~-!;;;-,"."iI~'~.IΞ2".=J'"..ι)I-,,~,,:.;5~69~.8~53~:::ζ=4~6~.~05ξ9=1~~jΙ~3.2~1~29I\~~167.50~1~"fr~;;783.413
40-44 592.084, .,..;jt-_"'7-55~6~.5~17:"" oifro.;3~5~.5~67~ ~~4;;:.8..10:;"'oiIr-_189.859 _"*.....;,78;--1';;.94;;,3;;..,...ι

"'''''';4~5-4-::9:"",9Ir'''509.308 Γ---479.48,~7~ ~~29.821..J1ι....=2.584] 204.667 -:-J 713.975

......~5~Ο-~54~""!~~4~22~.~18~7""1F...."'i3~94~.0~5~1 0ifr0Ξ2~8Ξ·I~3~6~~""il.533 265.162 687.349
55-59 261.424 240.259 21.165 -,-0-- 298.791 .ι]__.;56Ο.215

60-64 152.052 145.760 ~~6.292 Ο 488.022 640.074

Άρρεν" 2.877,430 2.597.021 280.409 137.930 1.984.206 4.861.636

20·24 290.436 218.950 71.486 54.942 146.582 437',01;;;8_"11

........2;Ο5...2..9-'*"..,;392.848:--.φ,]["".-3Ξ41.26Ο 51.588 30.261 43.351 Γ 436.199

1......;;:30.34 419.099 384.942 34.157 13.481 22.444 441.543

.=_~35.39 373.112 [348.530 24.582 7.225 19·~.2~1~4--ΙL 392.326

40-44 361.545 344.359 17.186 655 26.099 387.644

45-49 324.905 309.108 15.797 Ο 31.230 356.135

50·54 283.145 266.800 16.345 Ο 54.945 338.090--
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8F.vί:τnc AOavάPIoc ((Β' ΜΕΡΟΣ / Α' Φώτn / Κεωάλαιο 3: OJKOVOlljιm ανάλιllΠl του ΝΟllού Θεσπnωτίαc»

55-59 186.208 172.067 14.141 Ο 1 84.887 271.095

~60-64 108.025 108.025 Ο Ο 190.156 298.181

θόλε", 1.738.040 1.505.070 ...,. 232.97OJ 109.465 3.259.917 Ι 4.997.957

20-24 207.246 151.550 55.696 40.144 191.199 398.445

25-29 275.965 231.141 44.824 24.178 135.263 411.228

30-34 275.845 244.162 31.683 11.866 152.544 428.389

35-39 242.800 221.323 [ 21.477 5.987
ι=

148.287 391.087

40-44 230.539 212.158 18.381 4.155 163.760 394.299

45-49 !L2.84.403 170.379
•
~.024 . 2.584 JL 173.437 ι ~357.840

50-54 139.042 127.251 ,. 11.791

~'Γ
210.217 349.259

55-59 111 75.216 111 68.192 7.024 11 Ο 213.904 289.120
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Βεν' AθaνMI «Β' ΜΕΡΟΣ / ΚEmάλαJo 3: OlKOVO ΙΚ' ανάλυ του Νουού Θεσπ τίαc»

341.893297.866Ο6.29237.735

και μ ενε ός πληθvoμός της Π. Ηπε v (2001)

Οlκο\'ομlκ{!)ς

44.027

ηί"οκας 33: OΙΚQVoμι"ά

Πηγή: εΣνε

ΣuνoAD

16.778 10.062 470.805

20-24 13.665 9.039 4.626 3.827 11.310 42.467

25-29 17.943 14.419 3.524 2.445 5.214 43.545

30-34 18.684 16.508 2.176 1.175 4.962 43.505

35-39 16.965 15.627 1.338 556 4.993 39.479

40..... 18.355 17.421 934 175 6.114 42.999

45-49 17.173 16.394 779 81 6.806 41.233

50-54 14.536 13.801 735 33 8.962 38.067

55-59 8.818 8.229 589 Ο 10.003 27.639

60-64 5.966 5.795 171 Ο 16.643 28.575

Άρρενες 89.077 79.490 9.587 5.542 71.006 254.702

20-24 8.232 5.587 2.645 2.202 4.532 23.198

25-29 10.756 8.861 [1895 1.280 1.232 ] 24.024

30-34 11.428 10.257 1.171 614 603 24.073

35-39 10.660 9.861 799 304 592 22.216

40..... 11.831 11.312 519 28 878 24.568

45-49 11.447 10.991 Ο 1.153 24.047

50-54 10.092 9.600 492 Ο 1.927 22.111
.----

55-59 6.193 5.784 409 Ι Ο 3.071 15.457

60-64 4.134 4.134 Ο Ο 6.551 14.819

θήλεις 49.116 41.925 4.520 113.351 216.103

20-24 5.433 3.452 ! 1.981 Ι 1.625 6.778 19.269

25-29 7.187 5.558 1.629 1.165 3.982 19.521

30-34 7.256 6.251 1.005 561 4.359 19.432

Γ60-64

Στρατηγικό Σχέδιο Ανώ υξη, του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 503



Bενέr CΑθανάσJO' «Β' ΜΕΡΟΣ ΙΑ' Φ' / KεωlιλαlO 3: OIKOVOUlm ανάλ, του ΝΟ110ύ Θεσπ. ωτίαc»

35-39 6.305 5.766 539 252 4.401 17.263

40-44 6524 6.109 415 147 5.236 18.431

45-49 5.726 5.403 323 81 J 5.653 17.186

50-54 4.444 4.201 243 33 7.035 15.956

55-59 2.625 2.445 180 Ο 6.932 12.182

6D-64 1.832 1.661 171 Ο 10.092 13.756

Πηγή: ΕΣγε

ΠίναKα~ 34: OlKov0I!.IKQ. ενεfYΊ.ός και μη ενεΡr{Χ; πληθυσμά; του Ν. Θεσπρωτίας (2001)

ΣγΝΟΛΟ 18.577 16.518 2.059 1.213 23.103 61.470

20-24 1.907 1.294 613 516 1.027 5.357

25-29 2.397 1.975 422 290 576 5.660

30-34 2.260 2.034 226 107 620 5.247
- ---

35-39 2.215 2.060 155 42 66Ο_--.ι . 5.132_ .. -

40-44 2.560 2.422 138 16 796 5.932

45-49 u..417 J 2.331 86 8 878 -.J 5.720

50-54 1.937 1.847 90 3 1.042 4.919

55-59 1.148 1.083 65 Ο 1.150 3.446

6D-64 833 814 19 Ο 2.067 3.733

11.052 1.143 643 8.804 33.837

20-24 1.142 802 340 293 407 2.984

25·29 1.199 143 89 3.052

30-34 1.393 1.276 117 48 52 2.886

35·39 1.397 1.305 92 25 59 2.878

40-44 1.728 1.646 82 108 3.565

45-49 1.649 11 46 145 3.535
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Bεvf:rης Αθανάσιος «Β' ΜΕΡΟΣ ΙΑ' Φάmι Ι Κεφάλαιο 3: ΟJκοvou/κή ανάλυση του Νομού ΘεσπρωτIαc»

Πίνακας 35: Ποσοστό σvμμαoχής της απασχόλησης στο συνολικό και στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Ελλάδας,

της Π. Ηπείρου και του Ν. Θεσπρωτίας ανά ηλικιακή ομάδα (2001)

λΙΟ.ε.π

, .
AJΣ.ΠλΙΟ.ε.Π

Ι'ειuyραφlloί ενότητα

AJΣ.ΠλΙΟ.ε.ΠAJΣ.Π

41,61 88,88 25,79 87,86 26,87 88,92

44,35 74,45 21,28 66,15 24,16 67,86
- --- -

25-29 67,55 85,58__ 33,11 80,36 34,89 ----.82,39

3G-34 72,32 90,53 37,95 88,35 38,77 90.00

35-39 72,74 92,52 39,58 92.11 40,14_ ___93,00
=

4(}.44 71,17 93,99 40,51 94,91 40,83 94.61

45-49 67,16 94.14 39,76 95,46 40,75 96,44

SG-S4 57,33 93,34 36,25 94,94 37,55 95,35

55-59 42,89 91,90 29,77 93,32 31,43 94,34

6(}.64 22,77 95,86 20,28 97,13 21,81 97,72

λ '" 53,42 90,25 31,21 89,24 32,66 90,63

2G-24 50,10 75,39 24,08 67,87 26,88 70,23

25-29 78,23 86,87 36,88 82,38 39,29 85,04

3G-34 87,18 91,85 42,61 89,75 44,21 91,60

35-39 88,84 93,41 44,39 92,50 45,34 93,41

40-44 88,83 95,25 46,04 95,61 46.17 95,25

45-49 86,80 95,14 45,71 96,02 46,65 97,29

5G-S4 78,91 94,23 43,42 95,12 44,25 95,35

55-59 63,47 92,41 37,42 ] 93,40 39,27 94.01

6G-64 36,23 100,00 27,90 100,00 30,19 100,00

'),ει 30,11 86,60 19,40 85,36 19,78 85,65

2G-24 38,04 73,13 17,91 63,54 20,73 64,31
- ~---

~-28:4725-29 56,21 83,76 77,33 29,75 78.62

;G-34 57,00 88,51 32,17 86,15 32,1 Ι 87,43

35-39 56,59 91,15 1-33,40- 91,45 33,50 92,30

;()-44 53,81 92,03 33,15 Ι 93,64 32,78 93,27

45-49 47,61 92,39 31.44 94,36 31,21 94,46

SG-S4 36,43 91,52 26,33 94,53 27,36 95,36

55-59 23,59 90,66 20,07 93,14 20,59 95,21

6(}.64 11.04 85.71 12.07 90.67 12.59 92.18

Πηγή; ΕΣγε

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανά ':Wζιις του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 505



Bενέrη' ABaVMtoc «Β' ΜΕΡΟΣ / Κεωάλωο 3: Οικονομική ανάλυgη του Νομού Θεσπρωτiαc»

50-54 1.377 1.313 64 Ο 213 2.967

55-59 835 785 50 Ο 329 1.999

60-64 590 590 Ο Ο 774 1.954

Θ Ί..ε 5.466 14.299 27.633

20-24 765 492 273 223 620 2.373

25-29 !I!.=~987 776 211 147 487 2.608

30-34 867 758 0'109 59 568 2.361
-,

ι-."",3",5-39 --.!If 818 755 63 17 601' 2.254

4044 832 776 56~ 15--' 688 2.367
---"ιr--=-""~""""""";;;""-

~""!i45iF-4""9.....+~7221~1............6",82;,, ;.4;:.0",J~ ::.8~1Fo......7...3..3 _,"",ιμ,.......2...1..85Ο-""4
50-54 560 ,_ . 534,~~__~_26 010 3 829 1.952

55-59 ~~3~ILJ ι1;:= 298--- 15 Ο 821 1.447

60-64 243 224 19 Ο 1.293 1.779

Πηγή: ΕΣγΕ

"{\'ακας 36: Κλαδική διάρθρωση της απασχόλησηςσrις επιχειρήσειςτου νομού

Oρuxεfαλατομε!α

~ Μεταποιητικέςβιομηχανίες

Χονδρικό και λιανιιι:ό εμπόριο, επισιι:εuή οχημάτων

Ξενoδoxεiα ιαιι εσnατόρια

Μεταφορές,αποθήκευση.επικοινων{ες

Δωχεψιση οΚίνητηςπεριouσfας. εκμισθώσεις, εμπoρ!Κtςδραστηρ1όn]τες

48

195

966

2.188

3.142

148

714

Σύνολο ~- - -_._~- --------- -
Πηγή: ΠΑΕΠ 2005 (Θεσπρωτία)

Πίνακας 37: Προσδοκώμενημεταβολή 2003 - 2006 των εργαζομένωνσro Νομό θεσπρωτ/ας

ΔιεuθUνoντες και ανώτερα στελέχη επιχεφήσεων με 41

2006 (προσδοκώμενος)

82

" Στρατηγικό Σχέδω Ανάπτυξης του Νομού ΘεσπρωτΙας» σελ. 506



Βεν' Αθανάσιoc «Β' ΜΕΡΟΣ / ΚΕ ιiλo:lO 3: Ο,κονο Ι 'ανάλυ του Νο 06 Θεσπ. ωτία.c»

Ι Ο ή περισσότερους ερyαζόμενoUς

Δur0θ6νoντες επιχεφηματ{ες και προΤΟΤάμενοι

J Γ 2.7452.766 -20
επιχεφήσεωνπου α:ιι:ασχολούνμέχρι 9 άτομα

ΜηχανολόΥοι μηχανuroί, Πολιπκοί μηXανιιcoΙ 121 122

ΛΟΥιστές, στελtχη επιχεφήσεων (απόφοιτοι ΑΕΙ) 121 121 Ο

ΤεχvoλόyOι μηχανικοί 12 Ι 359 238

Βοηθοί ΛοΥιοτών 44 51 7

Υπ6:λληλοι Υραφείου 672 667 -5

Υπ6:λληλοι εξυπηρέτησης πελατών 116 126 10

Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών
13161316 Ο

υπηρεσιών

Πωλητές emJ 282 54

Τεχνίτες ανέΥερσης και αποπερ6:τωσης ιcrφlων και

735 497 -238
6:λ/.ων δομικών φΥων

2.Τρατηγικό Σχέδιο Ανάrτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 507



ΠηΥή: ΠΑΕΠ 2005 (Θεσπρωτία)

ΣτρurηylKό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 508



Bevέrηc Αθανάσιοc «Β' Jι4EPOΣ / Κεφάλαιο 3: 01κoνoμικfι ανάλυση του Νομού Θεσππωτίαc»

Πίνακας 38: Αναλυτικό σχέδιο παραγωγής του Νομού Θεσπρωτίας για το 2006

5.000

94.280

31056850

2.128.050

31.056.850

Ο

0,3

0,56988

524

ι 6.357

ΚΑΡΥΔιΕΣ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

347340
ι

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ 3.188 1.82 0.91"4 c;:

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΕΣ 8.504 4,86 27558.660
~

ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ 96 0,05 99.257

ΒΕΡΙΚΟΚΙΕΣ 2 Ο Ib.560

ΚΕΡΑΣΙΕΣ 21 0,01 30.185

ΜΗΛΙΕΣ 75 0,04 120.425

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΕΣ

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 6 Ο 1.800

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 24 0,01 5.200

~ -

ΣΙΚΑΛΗ 195 Ο,ΙΙ 29.000
~

~

ΚΡΙΘΑΡΙ 790 0,45 193.950

ΒΡΩΜΗ 3.612 2Μ 822.460

1.730

ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΑ 157 0.09 84.400

ΟIΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 2.933 1.68

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ 5.815 3,32

Πηγή: ΕΣνε, Ετήσtες ΓεωργικέςΣτατιστικές

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνάπrυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σε}. 509



ΒενέτΥςΑθανάσιοc «Β' ΜΕΡΟΣ / Κεφάλαιο 3: Οικονομική ανάλυση του Νομού Θεσπρωτίας)

Ωίνακας 39: Παραγωγή γεωργικών πρolQvτων σε τόνους του Νομού Θεσπρωτίας

1.260.000

Λοιπα βρώσιμα όσπρια

Mηδιιoj - τριφιιλια

~============~-===-~
25.291.750

2.799.600

225.400

π..όvια

572.200

••

KOΡινθια!Cή

Πιmhες

750.840

56.440

Σοι) ταν v

347.340 10.935.485 27.558.660 206.277 120.425 99.257 16.560

Πηγή: Ε.Σ,γ.Ε.. Ετήσιες Γεωργικές Στατιστικές

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 510



Bεv' CABaVMIOC «Β' ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 3: O,KOVOUl . πνάλυ του Νοαού ΘεσποωτΙασ)

Πiνακας 40: Παρa:yωγή κτηνorροφικών πρoi'όντων σε κιλά του Νομού Θεσπρωτίας για το 2004

ΠΡΩΙΌΙ'ΕΝΗ ΚΙ ΙΙΝΟΙΙ)ΟΦΙΚΑ προίΟΝΤΑ

83.320

πouλερtKά ~ Κουνέλια

128.630

'Υ D

189.499295.055

Πρόβε1Ο

277.730

AyελhJiωv Bouβαλubv Προβάτων Αιγών

811.600 10.600.580 6.435.740

ΑυΥά
KouκoUλια

Δέρμα Μαλλιά .ρόβάτων Τριχες ωyάIV Λlιtoς χοφινό (χιλιόδες Μέλι ΚΕρί
ΧΜορά

τεμάχια)

75.938 153.771 20.426 3.890.050 124.495 2.540

Μαλακό

647.950

Σκληρό

729.500 14.750

Πηγή: Ε.Σ.γ .Ε., Ετήσιες Γεωργ1κές Στατιστικές

Πiνακας 41: Αριθμός επιχειρήσεων του Νομού Θεσπρωτίας ανά κλάδο για το έτος 2000

ΟΙ ΓΕΩΡΓ1Α, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣγΝΑΦΕΙΣ 35 1,00
ΒΟΗΘΗΤιΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

02 )ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ. ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 2
, .ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

05 ΑΛΙΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 6 1,15
ΒΟΗΘΗΤιΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

14 ~ΛΛEΣ ΕΞΟΡΥΚΤιΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ Γ5-] 0,47
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

15 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 85 Ι 12,02

17 nAPAmrH ΚΛΩΣΤΟ?ΦΑΝτογΡΓιΚΩΝVΛΩΝ 3 Ι
~

18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ:ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 13 0,20
ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

19 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΙΔΩΝ ΤΑΞIΔιογ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ

ΣΕΛΟΠΟlΙΑΣ. ΕΙΔΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

VΠΟΔΗΜΑmΝ

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας) σελ. 511



Βενέτ c Αθανάσιο «Β' ΜΕΡΟΣΚε άλαιο 3: OlKOVOUlK' ανάλvσ του Νο ού Θε ωτίω:»

Ilι:ιηγραφηΚλάδοll

20 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 25 0,33
ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑθΟΠΟIΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤιΚΗΣ

21 nAPAmrH ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ,ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Λ.DO ΧΑΡΤΙ

22 ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕ1Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΠΙ 9 0,35
ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ

ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

23 ΠλΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝθΡλΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5 0,05
ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

24 nAPAmrH ΧΗΜΙΚΩΝΟΥΣΙΩΝΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3

25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 2
(ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣηΚΕΣ ΥΛΕΣ

26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟIοΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ 21 4,35
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

27 nAPAmrH ΒΑΣΙΚΩΝΜΕΤΑΛΛΩΝ 2

28 ΚΑΤΑΣκεΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΜΕ 61 2.07
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΉ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

29 ΚΑΤΑΣΚεΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 4 0,41
ΕΒΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.

32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

33 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ CΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

POΛOΓJΩN ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ. 27 1,3 Ι

40 IΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΡΕΥΜΑΤΟΣ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 2
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

41 ί εΥΛΛOfΉ, ΚΑθΑΡIΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 2

45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 650 19,71

50 ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 135 39,07
ΟΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.Λ!ΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

51 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗθΕ!Α, 13 Ι 29,81
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

52 ΛΙΑΝΙΚΟ EMnOPIO, ΕΚΤΟΣΑΠΟ το ΕΜΠΟΡΙΟ 712 81,01
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟIΚIΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

55 ~:ΞENOΔOXEIA ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 676 20,07

60 )(ΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΣΩ ΑmΓΩΝ 138 6,91

Στρατηγικό Σχέδιο Aνάπrvξης του Νομού θεσπΡωτίοι;» σελ. 512



Βενέτ AOavάoJoc «(Β' ΜΕΡΟΣ Κεωάλαιο 3: Οικονο ι . ανάλ του Νο ού Θεσπ ωτί »

lJr.ρlγραφη Kλαι'loυ

6Ι ΙΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1,30

63 ΒΟΗΘΗTlΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 84 11,60
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

64 ΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 0,26

66 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ

ΆΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

67 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣΥΝΑΦΕΙΣΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ 6 0,05
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

70 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣΧΕΤΙΚΕΣΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 7 0,02

71 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26 0,45
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣΚΑΙ

ΟΙΚΙΑΚΗΣΧΡΗΣΗΣ

72 ΠλΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3

73 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2

74 ΑΛΛΒΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 220 9,95

75 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ

80 ΙΙΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 0,25

85 γrεΙA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 6 0,25

90 ΔΙΑΘΕΣΗλΥΜΑΤΩΝΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:ΥΓιΕΙΝΗ 7 Ι LO,27
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

91 ΔΡΑΣΤΗΡlOΤΗΤΕΣΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ Μ.Α.Κ. 23 1,28

92 ψγΧΑΓΩΓιΚΕΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 38

Ι
0,74

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

93 ΑΛΛΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΠΑΡΟΧΗΣYΠHPEΣIΩN 84 2,99

95 ΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΝOlΚΟΚΥΡΙΩΝΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝΙ ,ΙΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

χχ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 39 0,58

Πηγή: Μητρώο ΕπιχειρήσεωνΕ.Σ.Υ.Ε. (2000), lδlα επεξεργασία

ΠΙνακας42: Αριθμόςεπιχειρήσεωντου Νομού Θεσπρωτίαςανά κλάδο για το έτος 2001

ΟΙ :~Ι:;~~ί~:~~::~~~~~::Σ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 63

02 ,ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ,ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
2

ΔΡΑΣΤΗΡlOΤΗΤΕΣ

05 ΑΛΙΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 20

« Στρατηγικό Σχέδιο Aνάιιrυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

3,8

6,36

σε,ι513
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llερΙΎl'σφή Κλάδοι!

ι ΒΟΗθΗΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

14 ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ
5 0,45

ΔPAΣlΉPIOTHTEΣ

15 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 97 10,66

17 fiAPAffiΓH ΚΛΩΣΤογΦΑΝΤΟΥΡΠΚΩΝ VλΩΝ 4 0,07

18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ,ΚΑΤΕΡΓΑΣιΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
9 0,02

ΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

19 ΚΑΤΕΡΓΑΣιΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΙΔΩΝ ΤΑΞIΔlογ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ

ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΣAΓMATOΠOllAΣ ΚΑΙ

VIIOΔHMAmN

20 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛογ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕγΗ ΠPQIONTΩN

ΑΠΟ ΞγΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ,
30 0,5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΙΔΩΝ ΚAΛAθOΠOllAΣ ΚΑΙ

ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, XAPTIOV ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΧΑΡΤΙ

22 ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΕΠΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ HXOV ΚΑΙ 8 0,36
ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛHPOΦQPIΚHΣ

23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝθΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5 0,04
ΔιγΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑlογ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

24 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ογΣIΩΝ ΚΑ! ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3

25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 2
(ΚAOYTΣQYK) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ VΛΕΣ

26 :~~i~~~~~~ ~~:::;AΠΡΟIoΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ 23 3,71

27 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2

28 ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ

ιΕΞΑIΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 74 2,86
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 5 0,26
ΒΞΟΠΛΙΣΜογ Μ.Α.Κ.

32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

33 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2
ΡΟΛΟΠΩΝ ΚΑθΕ ΕΙΔΟΥΣ

35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ. 32 1,63

40 JΠAPOXH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
3

Ι ATMOV ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ NEPQV

41 ΙΣΥ ΛΛΟΓΗ, ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔlANOMH NEPQV 2 jj§.."II
-

Ι45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 720 19,89

ΣτρaΤΙJΊικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» ιπλ. 514
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ΠφlΥραφιί Κλάδοιι

50 /,ΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑYTOKINHffiN
ΟΧΗΜΑffiN ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚλΕΤΩΝ.ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 138 38,28
!κΑΥΣIΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

51 ~ONΔPIKO ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

/,ΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡJO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑ ffiN 146 37,59
ΚAJ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

52 ΛJANIKO ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑYTOKINHmN ΟΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, 738 86,76
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜJΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

55 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 717 22,21

60 ΧΕΡΣΑΙΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΣΩΑΓΩΓΩΝ 167 8,84

61 ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 14 0,34

63 ΒΟΗθΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

6PAΣTHPIOTIffEΣ,ΔPAΣTHPJOΤHTEΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 74 11,58
ΙΙΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

64 ΓΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3

66 ιU:ΦAΛIΣEIΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ 6 0,06
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ KOINΩNIKH ΑΣΦΑΛΙΣΗ

67 ΔΡΑΣ1ΉΡΙΟTJΠΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) 7
tENΔlAMEmN ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

70 6ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22 0,52

71 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 5 0,03
ΟIΚIΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

72 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4 0,01

73 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 238 11,27

74 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤιΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

75 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. νΠΟΧΡΕΩΤιΚΗ
13 0,33

ΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

80 Ι;ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ι= 20 ΓΟ,39

85 j\'rEIA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΜΕΡΙΜΝΑ ] 7 0,37

90 ι\IΑθΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΥΓιΕIΝΗ 24 14,27
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

91 ΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ Μ.Α.Κ. 37 0,83

92 'ι'ΥΧΑΓΩΓιΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑθΛΗΤΙΚΕΣ
96 2,89

ΔΡΑΣΤΗΡJOΤΗΤΕΣ

93 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ]ΩΝ 2

95 ιl.PAΣTHPIOTIffEΣ NOIKOKYPIΩN ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 23 0,22
OIΚlAKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

χχ ΓΝΩΣΤΟΣ ΚλΑΔΟΣ 39 0,58

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Υ.Ε. (2001), Ιδία επι;ξφyασiα
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Π(νακας 43: Αριθμός επιχειρήσεων του Νομού Θεσπρωτίας ανά κλάδο "μα το έτος 2002

ιI~I ~II.,
"

,

Ι ΓΕΩΡΓιΑ, ΚΠ!ΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ

11 οι Ι 95 Ι 5,Ι2
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

02
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ,ΥλΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

05
ΑΛΙΕΙΑ, ΙΧθΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕIΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Ι 23 Ι 6,89
Ι ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡlOΤΗΤΕΣ..

14
ΑλλΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ λΑΤΟΜΙΚΕΣ

Ι 9 2,4
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ι5 Ι" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ • 113 11 ΙΙ,27

Ι7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΠΚΩΝ VΛΩΝ 6 0,2

Ι8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ:ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Ι 9 Ο,Ι2
ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛον ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

20 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΥλΟ ΚΑΙ ΦΕλλΟ, ΕΚΤΟΣ 31 0,62
ΑΠΟΤΑ

2Ι
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ

Ι Ι
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

22
ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 12 0,47
ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

23 ΔΙΎ ΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΎ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 4 0,02
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

24
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 3

11'ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

25
KATAΣKEYH<~POlONTΩN ΑΠΟ ΕλΑΣΤΙΚΟ 2

Ι (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΠλΑΣΤΙΚΕΣ ΥλΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑλλΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ

~

26
ΜΕΤΑλλΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

34 4,56

27 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑλλΩΝ 11 3 11

28
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑλλΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ 73 3,5
ΕΞΑΙΡΕΙΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΉ

29
Ι K~ΤΑΣκεΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 6 Ι 0,24
Ε.::.ΟΠΛΙΣΜον Μ.Α.Κ.

31
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗλΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 3
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Μ.Α.Κ. ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

32 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 2
εΠΙΚΟΙΝΩΝIΩΝ

-
33

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ lAΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ
Ι

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ,
35

Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙL 2
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

Στρατηγικό Σχέδιο Ανά tvζης του Νομού θεσπρωτίας» σελ 516



Βεν' AeavάnlOC «Β' ΜΕΡΟΣ Κε άλαlO 3: Olκnνo Ι 'ανάλυ του Νοuού Θεσπ ωτΙαι::»

1=cJ ΠεΡΙΥραφη Κλάδου

36
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ

32 1,7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ.

40
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕκτρικονΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΦΥΣικον

2
AEPΙOV, ATMOV ΚΑΙ ΖΕΣτον NEPOV

41
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑθΑΡIΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

2
NEPOV

45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 836 22,97

ΕΜΠΟΡΙΟ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ [50 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙ 181 46,29
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ.

51
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ

168 55,37
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

52
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

780 98,17
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙ

55 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 747 28,9

60
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ 171 15,22
ΑΓΩΓΩΝ

61 ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 13 9,3

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ

63 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 73 13,47
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5 0,41

67
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ

9 0,09
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ

70
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

7 0,04
ΠΕΡIΟΥΣIΑ

ΕΚΜΙΣθΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

2~71 Ε.ΞΟΠΛΙΣΜον ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 0,39
ΕΙΔΩΝ

72
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

6 0,03
J ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

73 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γ 4 LJ>,02

74 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕIΡΗΜΑTlΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 245 9,14

75
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔlOIΚHΣH ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. [ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

80 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 0,5

85 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΜΕΡΙΜΝΑ 25 l 0,52

90
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

9 0,35
ΥΓιΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

91
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ

25 14,64
Μ,Α.κ'

92
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

34 0,441ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΠερΙΎιJαφιί Κλάδου

93 [ΑΛΛΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
89 2,77

J(J( ΑΓΝΩΣΤΟΣΚΛΑΔΟΣ 14 0,03

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Υ.Ε. (2001), Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 44: Νέες μεrα.πoιηrιιdςεπιχειρήσεις(Α.Ε. & Ε.π.Ε.) 2000 - 2004

" Αριθμός AΡXUCό

Eταφεubν Κεφ6Λαω

Ελλάδα 652 145.047 700 73.439 643 66.951

Περιφέρεια Ηπείρου 13 1.045 20 3.101 24 2.908

Νομός Άρτας 2 355.100 4 1.065.000

Νομός Ιωαννίνων 528.250 7 693.900 13
Ι

ι

'Ή Νομός Πρtβα;oς 4 193.690 6 640.210 4 198.000
11'
~

Ελλάδα 619 53.254 502 44.195

i Περιφέρεια ΗπείΡΟ\1 14 2.276 14 1.618

ι Νομός Άρτας 2 37.700

•
Νομός Ιωαννίνων ιι 1 Ι 1.140.000

• Νομός Πρέβεζας 500.000 2 390.000
Ι

[_~\,,-..,._

Πηγή: ICAP, Νέες επιχειρήσεις2000-2004

ΣτρατηγικόΣχέ6ιο Ανάπτυξηςτου Νομού Θεσπρωτiας» <πλ.518



Bεvέη CAOαVMIOC «Β' ΜΕΡΟΣ Κε(/)άλαιο 3: OJK()VOUl 'ανάλ του Νουού Θεσποωτίoc»

20.4

Πίνακας 45; Κατανομή ε1rιχεφήσεων ανά κλάδο δpα.σrηρι6τητας του τριτογενούς τομέα παρσ.ΥωΥής του Νομού

θεσπρωτίας

1':ομός Θαnι:ρωηα;

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. επισκευή

αυτοκινήτων οχημάτων. μοτoouκ:λετών και 1.15 1 0,18 42,77 127 34,58
ειδών πρoσωπιιcής ή οικιακής χρήσης

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 768 0,12 28,54 84 23,07

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ειcμισθώσεις
293 0,04 10,89 32 8,80

και εμπορικές δραστηριότητες

ΜεταφορέςAxoθήιcΕuΣΗκαι αturotνων6ε!i; 269 0,04 10,00 30 8,08

Άλ4ς δραστηριότηπ;ς παροχής υπηρε<nών
162 0,02 6,02 18 4,87

ιmέρ ΤΟΙ> KOινωVΙKOύσuνόλoι>

Yyεiα ιαιι KOιναrνuι:ή μέρψνα 25 0,00 0.93 3 U.75

EισtαίδΕUΣΗ 11 0.00 0.41 1 0.33

Ενδιάμ.&σοι xρηματωrιστωτucoί opytMισJ1o( 9 0.00 0.33 0;17

Δημόσια Διο{)(ηση και ~WΑ; YπoxρεωnΙCΉ
3 0.00 0.11 Ο 0,09

ιcoινωΝUCΉ ασφόλιση

Ο
Ιδwmιcά νoιιcoιruριά1(00 αχαοχολο6ν OUα/l1(ό

Ο 0,00 0,00 Ο 0,00
1(ΡOσω1l"ΙKό

nIlYI1; ΕΣΥΕ. 2002. Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 46: Kλfλδoς δραστηριότητας τριτογενούς τομέα κατά φθίνουσα σειρά με βάση το πoσoσrό συμμcrοχής στο

συνολικό τζίρο του τομέα

Λιανικό Εμόριο, εκτός από το εμχόριο ΑUΤOιανήτων οχημάτων ιcΑι μOΤoσιx).ετών-σtισκευή ειδών

ατομικής ιcαι OΙΙC~P~'-__-::~~'"7~-:-__-:- -,-"",,,,,,,,":,,,," ..ιι..._34_._4__

XoνδρucΌquι:όριo και EμJrόρΙO με ΛρΟμήθεια.εκτός ωι:ό το εμa:όρΙO ΑUΤoιcrvήτωνoxημάtων ιcoι

μοτοσικλετών

",.Ι_ε(οκαι εστιατ6ρια

16,2

10.1

Χ α μεtαΦOρ5Kαι μεταφo~ μ~έσ~ω~αγc.ωΥ~ώ~ν;.. =_.........._..,~~_", .........*"__5,;._3_..

Δραστηριότητεςοργανώσεωνμε μέλη Μ.Α.Κ. 5. Ι
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Boηθητιιcές και ΣUναφεις προς τις μεταφορές δραστηριότητες: δραστηριότητες ταξιδιωt1.Kών

rι:..QC1Jτcpεlω\'

Yδάτινες~

Υγεία και KOτνωνιΙCΉ μέριμνα

ΠηΥή: ΕΣΥΕ, ΙδΙα επεξεργασία

4,7

3,2

0,1

Ι

Πίνακας 47: Κλάδοι δρασrηΡΙάτητας ΤΡΙΤσΥενούς τομέα κατά φθίνουσα σειρά μεβάση τον αριθμό των ΕΠιχειρήσεων

Ι Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοιανήτων οχημάτων ΙCΑι μOΤoσιΙCΛΕΤΏν-επΙΣΙCΕUή ειδών

ατο και οικιακ· .

Ξενoδoxdα ΙCΑι εστιατόρια

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αUΤOιανήτων οχημάτων ιcαι μoτoσιιcλεtών

Χερσαίες μεταφoρtς και μεταφoρtς μtσω <η<ιryών

Χονδρικό εμ:n:όρΙO και εμπόριο με προμήθεια, ειcτός από το εμπόριο ΑUΤOιανήτων σχημάτων και

μoτoσucλεrών

Boηθηtιιctι; και σwαφεiς κρος τις μεταφoρtς δραστηρtόtητες: δραστηριότητες ταξιδιωτικών

.....",••faIν

Δραστηριότητεςοργανώσεωνμε μέλη Μ.Α.Κ.

747

181

'71

168

73

25

25ΥΥε1α και KOινωνιΙCΉ μέρψνα

~-----~---=..;,..,.,;;;o=";,,..--'Γr~
Υδάτινες μεταφορές

Πηγή, ΕΣΥΕ

L 13

Π{νακας 48: Αριθμόι; επιχιιpήrπ:ων και κύκλοι; εργασιών του τομέα των υπηρεσιών στο Νομό θισπρωτίας σε σχέση μι

την Πφιφέρεια Ηπείρου και το σύνολο τηι; χώραι; (2002- 2003)

Αριθμός
3.838 141 -4,00

επιχεφήσεων
100.793 104.631 4.109 4.250 747 743

ξενoδoχεiων-

εσnατoρίων

3,81% 3,43% -53,55% ι

KUocλDς

ερΥασ.... 7.882,58 8.255,77 373,19 180,46 189,9 9,44 28,9 27,9 -1,00
ξενlxεiων-
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r.στ.'ρΙιι,\'. Γ.Ι:.
4, ι.:;'}lο ,.L_~'10 -~,...'f

Αριθμός

ενδιάμεσων 145 -4 0,00
χρηματο - 3.565 3.710 69 65 9 9
mστwnκών

ορ-Υανισμών 4,07% -5,800/0 ,Ι 0"/0...
KUocλoς

εpyomών
-1.933,10 0,23 -0,02

ενδιάμεσων

lJ'IIμItUCΏV
15.630,48 13.697,31 1,25 1,48 0,09 0,07

_cl>ν,

εκ. ε -0,12% 18,40-1. -28,57

Ι

Αρ.θμός
239 7 1,00

επιχεφήσεων
4.731 4.970 129 136 10 11

uaηρεσιών

"",αlδΕuΣΗς .. =<
5,05% 5,43% 9,09 l'

"" f
KUocλoς

ερyαιnών
28,33 0,33 0,06

""Χεφ1ιοεων 312,38 340,71 5,93 6,26 0,5 0,56
uotηρ«nών

"",αiδεooης,

εκ. ε
10,719,07% 5,56%

ί

Αριθμός
71 -Ι 2,00

επιχειρήσεων
3.346 3.417 86 85 25 27

υπηρεσιών

tUΎεwς
2,12% -1,16% 7,41

Κύκλος

l-O,36ερΥασ"" 51,95 0,05
CιtιΖεφήσεων 669,25 721,2 3,23 2,87 0,52 0,57 Ι
""'1pεmών

υΥείας, εκ. €
11 Ι -11,15%

Ι
7,76% 8,77

Αρ.θμός
10.490 267 36,00

λοιπών

επιχεψήσεων
202.124 212.614 5.026 5.293 716 752

uπηρεσιών
5,19% 5,31% 4,79

KUocλoς

ερΥασώ>ν
2.897,75 122,67 ι 2,16

}o",cI>ν

""Χεφ1ιοεων
36.618,00 39.515,75 297 419,67 66 68,16

_pεmών,

εκ. ε

'1 '
7.91% 41.)0"1. 3,17

Πηγή: Allmedia. Ιδία Επεξεργασία
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Πίνακας 49: Ξενοδοχειακό δυναμικό Περιφέρειας Ηπείρου (2004)

100%

100%

3.883

30,30%

36,00%36,90%5,80%

Ξενοδοχ.

Ξ.ενοδοχ.

ΚλΙν~ Ο 147 147

Ξεvoδoχ. 2 10 16

Κλίνες 272 424 43 1.102

Ξενοδοχ. 23 10 47

[Κλίνες Γ-8 - 792 [-- 1.425 --.J L2.071

Ξενοδοχ. 8 68 49 145

ΚλΙνΕς 3 Ι Ι 2.362 1.895 5.363

Ξενοδοχ. 2 10 14 34

Κλίνες

Ι Κλίνες

Πηγή: Allmedia, 2004

Πίνακας 50: Τουριστική Κίνηση στην Περιφέρεια Ηπείρου για την περΕοδο 1991~2005 (διανυκrερεύσεις)

405.249 803.038
~-

394.765 834.175

372.172 267.010 809.941

C402.467---Ι 314.793 892.268

385.879 280.224 848.408

370.831 238.489 777.057

421.078 298.619 912.506

398.104~[
----

326.802 924.215

453.672 296.035 936.440

487.793 325.761 1.053.168

494.343 316.136 967.120

470.849 287.865 880.861

441.782 314.110 893.816

'\19 '28 20~ ()<Γ δι! .R9g

352.461 301.036 753.923

83.020

]74.321

91.512

116.803

ι 14.130

118.874

!01.U28

_ 3R Μ,\ ιΙ

Β8 131.561 Ι
1 ι 1).944

130.576

133.5R5

121.552 ,

62.063

65.268

63.605

65.293

50.744

65.129

58.802

65.181

53.956

62.233

65.724

56.134

60.051

47.793

Πηγή: Allmedia, Ιδία Επεξεργασία
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Πίνακας 51: Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών l1t ζενοδοχειακά καταλύματα (199/-2005)

127996

123.097

137.798

321.199 128.046

313.936 \ \5.342

349.794 \31.445

140.836

\28.805

153.820

420.50\ \62.146

401.468 134.504

382.976 171.242

L280.190 ΓI06.45~

313.4\8 175.89517.3SQ

12.064.538 564.716 4,68

12.421.063 566.938 4,56

12.536.587 533.484 4,26

12.782.310

13.040.376

13.314.648

13.833.867

14.422.580

14.839.382

15.166.756

14.719.856

13.513.577 636.263

14.094.641 651.168 4,62

13.757.925 495.148

14.529.739 565.340 3,89

ΠηΥη: Allmedia, lδlα Επεξεργασία

Πίνακας 52: Διανvκτερεύl1tις αλλοδαπών τουριστών l1t ξενοδοχειακά καταλύματα (/99/*2005)

~ Στρατηγικό Σχέδιο Ανά τυξης του Νομού θεσπρωτίας»

124.822

57.056 \37.233

56.415 143.913

74.623 \76.995

64.680 152.178

oεJ. 523



Βεν: ΑθανάσlΟC «Β' ΜΕΡΟΣΧΕ άλαιο 3: O,Jα/νO Ι . ανιiλυ roυ Νο ού Θεσπ. ωτίαc»

37.040.018 259.203

40.667.694 320.523

42.988.904 354.347

46.330.110 289.412

47.396.181 319.172

45.305.401 265.783

[40.952.769 _ 244.598

40.407.463 242.648

38.796.196 176.750

40.734.354 188.583

Πηγή: Allmedia, Ιδία Επεξεργασία

56.895

71.284

73.997

56.947

62.833

58.806

39.538

39.043

123.147

167.174

185.966

167.230

171.941

142.868

98.644

125.141

Πίνακας 53: Κατανομή ενάρξεων Ι διακοπών ανά κατηγορία οικονομικής δΡα.στηριότητας σro Νομό Θεσπρωτίας τα την

τεrραι:rία 2003-2006

ΔI)Αr.ι ΗΙ)ΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΠΟΡ1ΚΗ

ΕΠΑΠΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΒΙΟΤΕΧΝ1ΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝ1ΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΠΑΠΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΉ

60

79

166

45

104

175

49

78

124

43

79

Γ 110

43

Πηγή: ΕπιμελητήριοΘεσπρωτίας,Ιδία επεξεργασία

«( 2.Τρατηγlκό Σχέδιο Ανάπτυξης roυ Νομού Θεσπρωτίας» σε!.. 524



Βενέτ CABavάnlOC «Β' ΜΕΡΟΣ Κε ιiλαιo 3: Οικονο Ι 'ανιiλυ του Νο ού Θεσπ ωτίαc»

Πίνακας 54: Σχέση E:'f!ραφών / διαγραφών για κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας την τετραετία 2003-2006

+3

•

1,37

1,64

Εγγραφες Ι ΔlαΥραφες

EnArrEAMATIΚH:;;. ..ιJi!- I.,1_7 .-o!!!- .J

3 ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΉ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

..

~γNOΛO"

Πηγή: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 55: Κατανομή ενάρξεων / διακοπών ανά νομική μορφή στο Νομό Θεσπρωτίας την τετραετία 2003-2006

NOMrKl1 J\.!<JlJιIι/I _ _ _~J
Α.Ε. 8 3

Ο.Ε. 1.048 745

Ε.Ε. 8 Ο

_._--

1"Ε.Π.Ε. 7 _.c • 9

ΑΤΟΜΙΚΉ 166 114

ΛΟΙΠΕΣ 27 Ο

Πηγή: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Πίνακας 56: Κατανομή ενάρξεων ανά νομική μορφή και είδος οικονομικής δραστηριότητας στο Νομό Θεσπρωτίας την

διετία 2005-2006

88ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΉ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

fι Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 525



Βεν' c Αθανάσι «Β' ΜΕΡΟΣ Κοοάλαιο 3: OJKOVOUΙ 'α: άλυ του Nouo/J Θεσπ. ωτίω::»

Πηγή: ΕπιμεληΤΙ1ΡΙΟ Θεσπρωτίας, Ιδία επεξεργασία

ΠΙνακας 57: ΚατανομήδιακQΠώνavd νομικήμορφή και είδος οικονομικήςδρc.σrηpιόrηταςστο Νομό Θεσπρωτίαςrην

διετία 2005-2006

•
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΉ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ

ΕΜΠΟΡΙΚΉ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Πηγη: Επιμελητήριο θεσπρωτΙας, Ιδία επεξερΥασία

Π'νακας 58: Εξέλιξη roυ aριθμού τω\' επιχειρήσεων και του πoσoσroίι σvμμcrοχψ; τοι.ις στη χώρα .,ια rην Eί.λάbα. την

Περιφέρεια Ηπείρου και τους νομούς αυτιίς

1,51

0,62

13.270
'"'---r

5.423

1,46

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ι 'Γ.Ν~ο::μ~ός.:.::lωα~w:-ι:-νω:.:.ν--':;;;Ο"'Γ-_...;.11;;.6;99;';"_",,!f'-,;,1.;;4,;,5~r-_..:' ι .597 ,

Νομός ΠΡέβεζ", 5.095 0,63 5.008

ΠΙνακας 59: Κύκλος εpyaσιών επιχειρήσεων ανά νομό της ΠεριφtρeΙαζ Ηπε{ρου Υια rην τριετία 2000-2002 (εκατ. ε;

ΓεωΥροφκη Ε\'ότητα

,
Κύκλος ΕρΥασιων

ιιt Επιχειρησεω\'

- - Κύκλος ΕΡγασιώ\'

F.πιχειρησεω~

« ΣτραΠ1"'lικό Σχέδιο Ανά ~ης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 526



Βεvh Αθανάσιο «Β' ΜΕΡΟΣ ΚΕ ω.αιο 3: OJKOVO lK' ανάλυ του Νοιιού Θεσπρφτίπςιl

Ελλόδα

Περιφέρεια Ηπείρου

Νομός ΙΩΑWΙνω\'

Ναμόζ nptβEζoς

192.728.73

2.453,23

1.275.78

428,69

100

1,17

0.66

0,22

200.216.85

2.907.36

1.642,59

467,58

100

1.45

0,82

0,23

240.885.18

3.202,27

1.686.97

515.47

100

1,33

0,7

0,21

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 60: ΕμπορικόισοζύγιοΝομού Θεσπρωτίαςγια τα έτη 1998-2004

1998 2.242.018 € 3.381.800 € 1.139.782€ Ενεργητικό

1999 [ 2.542.460 € 4.446.764 € 1.904.304 € [ ΕνερΥητικό

2000 1.332.877 € 3.577.020 € 2.244.143 € Ενεργητικό

2001 3.687.375 € 4.681.826 € 994.451 € Ενεργητικό

2002 2.997.056 € 4.077.582 € 1.080.526 € Ενεργητικό

2003 1.853.452€ 5.129.898 € Γ 3.276.446 €~ Γ Ενεργητικό

2004 2.722.998 € 4.675.988 € 1.952.990 € Ενεργητικό

Πηγή: Intra.<;tat, Ε.Σ.ν.Ε 1998 - 2004

Πίνακας61: Συμμετοχήτων κυριότερωνεςαγωγικώνΠΡOίόVΤωνστις συνολικέςεςαγωγέςτης ΠεριφέρειαςΗπείρου, σε

επίπεδο πενταετίας

[ Π~~'''';''" .Ι_. -τ ~11 ΣυνολικόΠοσό Ι % Συμμετοχή στις
~~ Εξαγωγές

- -------

ψάρια& MαλαKόσrραKα

Γάλα

Ενδύματα (εκτός από πλεκτά)

Tεχνouρyήματα από Χυτοσίδηρο

Βαμβάκι

Λίπη

Λαχανικά

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας»

))7.302.903 34,95%

73.169.319 L 21,80%

44.419.095 13,23%

26.754.342 7.97%

12.658.558 3,77%

9.400.650 2,80%

8.839.423 2,63%
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Bεv: Αθανά,σιοc «Β' ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο3: Οnωνοω 'ανιUυ τουΝο ού Θεσπ ωτίαc»

Πηγή: Intrastat, Ε.Σ.Υ.Ε. 1998-2004 - «Αποτύπωση Επιχειρηματικών Τάσεων Περιφέρειας Ηπείροω), ΣΒΒΕ

Πίνακας 62: Συμμετοχή των νομών της Περιφέρειας ΗπεiΡου στις εξαγωγές των κυρι6τεΡων εξαγωγικών προϊόντων

Ψάρια & Μαλακόστρακα

26,41% 26,66% 7,890Α 39,04%

Γάλα 1,21% 97,28% 1,52%

Ενδύματα(εκτόςαπό

0,33%πλεκτά) 99,67%

ΤεχνουΡΎήματααπό [Χυτοσίδηρο 99,15% 0,21%

Bαμβάκt 9,25% 90,75%

Λίπη 5,33% 90,67%

Λαχανικά 0,34% 41,46%

Πηγή: Intrastat, Ε.Σ.Υ.Ε. 1998-2004 - «Αποτύπωση Επιχειρηματικών Τάσεων Περιφέρειας Ηπείρου», ΣΒΒΕ

Πίνακας 63: Συνολικά δαπανούμενα ποσά για εισαγωγές και συνολικά έσοδα Q.Πδ εξαγωγές της Περιφέρειας για τα έτη

2003-2006

Πίνακας64: Ποσοστάσυμμετοχήςτων Νομώνστις εξαγωγέςγια την τριετία 2003·2006

lωαννίνων

Ι Πρέβεζας

78.138.971

16.143.626

86.347.974

19.495.548

14.436.834

85.335.011

10.974.799

14.158.873

86.286.232

18.063.220 3,82% 64.59%

« Σφατηγικδ Σχέδιο Ανάπτυςης του Νομού Θεσπρωτίας» ιπλ 528



Βενπ CAθανάnlOC «Β' ΜΕΡΟΣ Κεωάλαιο 3: OJKOVO ικ' ανάλυ του Νοuού Θεσπ. ωτίαc»

Πηγή: E~γE, [πεξεργασία ΙFΠ,-ΣΕ.ΒΙ'

Πίνακας 65: Ποσότητα εζαγόμενων ψαριών και μαλι:υι:όστpaxων, πλήθος αποστολών, χώρες εξαγωγής, ύψος ετήσιων

εξαγωγών και ποσοστό % συμμετοχής επί των συνολικών ετήσιων εξαγωγών

Ψάρια και

αλακόστ αιcα

Ψάρια και

μαλακόστρακα

Πηγή: Intrastat, Ε.Σ.ν,Ε 1998 - 2004

4.168.023

3.430.386

4.380.951

3.186.663

5.079.292

4.309.370

4

2

2

4

4

2

ΙΤΑΛΙΑ
3.381.800 90,54%

lΤΑΛIΑ 4.446.764 93,73%

ΙΤΑΛΙΑ 3.577.020 95,900/0

ΙΤΑΛΙΑ 4.681.826 93,57%

lΤΑΛIΑ 4.077.582 78,15%

ΙΤΑΛΙΑ 5.129.898 99,01%

ΙΤΑΛΙΑ 4.675.988 92,16%

Πiνακας66: Μέσεςμηνιαίες και ετήσιες τιμές της θερμοκρασίας του aέpα του Νομού Θεσπρωτίας (/99/ - 2001)

Μέση μηνιαία 9,7 10,3 12,1 15 ~ 23,8 26,4 26,2 22,7 18,4 14,3 11,1 17,47

Μέση ελάχιστη 5, Ι

AπόλUΤΗ μέγιστη 20,5

Απόλυτη ελάχιστη -4,5

5,7 6,9 9,2 12,7 16,2 18,2 18,6 16,4 13,3 9,8 6,6 11,56

[:2,4 [26] [2sl /33,81 [35,81 42,4 40,7 37,8 33 25 22 40,72

-4,6 -4,4 -Ι fl 8,7 10 11,3 7,2 2,8 -2,2 -3 -4,5

Πίνακας 67: Εκτάσεις και ποσοστά κατανομής ανα κλάση συγκόμωσης και κλάση όγκου των δασικών φυτoικoινorήrων

του Νομού Θεσπρωτίας

«Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 1Ου Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 529



Βεν Λθανάnι «Β' ΜΕΡΟΣ &ωάλαια 3: Οικονοιιι ' ανάλυ του Νουού Θεσπoωτίαc»

Ελάτη 28.345

Xαλbrως Πε6<η 5.382 0,36 1.155 21,46 625 11,6 3.603 66,94

ρuς Φuλλ. ι 42,92

Aεfφuλ/σ rnaτΎφUλ/α 618.563 40,84 121.332 19,62 226.356 Κ36,59 270.876 43,79

Πλάτανος 11,17 3.849 162,21 1.647 26,63

liMnt - ΔΡUς 308 0,02 308 100 Ο Γ -ο Ο Ο

ρuς - Ελάτη 101 0,01 Ι 101 Ο

~. XαλbrIoς Πεύκη 1.207 1"0,08 Ο Ο 1.207 100 Ο Ο

Φuλλoβόλoι θάμνοι 12.545 11 0,83 Ι 2.594 35,19

~θάμνοι - Δρυς 1.580 0,1 Ο Ο 1.580 100 Ο Ο

ΡUς • Φuλλ. Θάμνοι 9,86

(Ι) Στο Νομό

(2) Στο Δασοπονικόdδoς

Πίνακας68: Eιcrάσεις κω κοσοστά κατανομής ανα κλάση όy"ov των δαοικών φυτοκοινοτήτων του Νομού θεσπρωτίαι;

ΕλΔτη

Xαλbrως Πε6<η 5.382 97,22 109 Ο Ο

Δρυς Φuλλ. 159.402 10,52 4.423 97,23 Ο Ο Ο Ο

~λ/α 618.563 40.84 612.617 99,04 5.947 0,96 Ο Ο Ο Ο
~λ/α

Πλάτανος Ο Ο 4.642 75,02 1.546 24,98 Ο Ο

Elάτη - Δρυς 308 0,02 Ο Ο 308 100 Ο Ο Ο Ο

ΔΡUς- Ελάτη 101 Ο Ο

Δρυς - Xαλbrως
1.207 0,08 Ο Ο 1.207 100 Ο Ο Ο Ο

Π80cη

Φuλλoβόλoι θάμνοι 12.545 0,83 12.444 99,2 101 0,8 Ο Ο Ο

Φu),λ θόμνοι - Δρυς 1.580 Ο Ο 1.580 100 Ο Ο Ο Ο

Δρυς· Φυλλ. θόμνοι 816 38,86 1.283 Ο

(1) Στο Νομό
(2) Στο Δασοπονικό είδος

ΣτρατηγικόΣχέ(j,ο Ανά τυξ'1ς του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 530



Br.v: c AOaVMιoc «Β' ΜΕΡΟΣ ΚεΦάλαιο 3: OJKOVOUl 'ανάλυ του Νο ού Θεσπ. ωτί »

Ω'νακας 69: Οι περιοχές του Νομού Θεσπρωτίας κατά Δήμο που εμφανίζουνε'μεΥαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών

ΜΙΜΟ1: ΗΙ"ΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Άλσος θέση «Βουνοσπηλιά»--
Άλσα;θέση «Κάστρο»

ΔΙ-ΙΜΟ1: ΙΙΑΡΑI\1ΥθIΑ1:

ΆλσοςnεpιoχήsΑγίου ΓεωρΥίου

Άλσoc::περιοχήςΜαν6πουλου

Λάα

Άλση πεeιοχών ΜΙχλας, Βασιάνης.Ελαταριάς

t:===========Ά=λαη=:"::iΡ=~AΎtαι:. Kυρurιdις& Πετουσ(ου !!!!~;;~!!;~~!!

Πευ,σδάσσς Σayιάδσs - ελαιώνας
'...,.#"' .....,.., -.~,--~ ..

Πευκοδάσα; - Eλιιubνας θέση <<ΛιόΨTI» Δ.Δ. Κεστρl,V110'0ς~~ 1
Δασικές εκτάσεις θέση <<Γιcο6μOV!J_- ΜοναστήρΙ) Δ.Δ.ΡαΥίου

Θέση Καραβοστάσι & ΦuKιανOί> (μεγάλες δασικές ειι':τάσεις και επικίνδυνη τουριστική περιοχι'ι)

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάι:wξης του Νομού Θεσπρωτίας» σελ. 531



Βεν' c Αθανάσιοc «Β' ΜΕΡΟΣ Κε άλαιο 3: OlKOVO ικ' ανάλ του Νο 06 Θεσπ. ωτί »

Π(νακας 70: Σημεία δειγματοληψίαςνερών κολύμβησηςστο Νομό Θεσπρωτίας (2000)

Σιιβότων 201546 392736

18010103 Έναντι Camping «Kαλαμάιc\}) Σιιβότων 372830

18010301 Σιιβότων 201538 392345

18010401 Έναντι Disco "Butterfly" ΗΥουμενίτσας 201550 392946

18010501 Έναντι "Regίna Mare" Πέρδιιcας 201715 392028

18010502 Αριστερό άκρο ακτής Πέρδιιcας 392009

18010601 Έναντι εστιατορίου Χατζάρα LΠέρδιιcας 201720 392117

18010701 Ηγουμενίτσας 393022

18010702 Camping «Δρέπανο» ΙHYOυΜΕVίTσας 201315 393042

18010703 Έναντι Bar "La Hoya" Ηγουμενίτσας 393052

18010801 ΗΥουμενίτσας 393102

18010802 Τέρμα παραλίας Φtελιάς ΗΥουμενίτσας 393110

18010901 Έναντι κατασκηνώσεων ΣαΥιάδας 201048 392748

ΠηΥή: ΥΠΕΧΩΔΕ, «Καθαρές ακτές>;, 2000

"(νακας 71: Υφιστάμενεςχωματερές του Νομού Θεσπρωτίαςκατά δήμο και Κοινότητα

Αχέροντα (Σπάρτιλα, Προφ. Ηλίας, Αρκονάια., Μπουρίμα, Βιέρος),

HyoυΜΕV(τσας (KoTσέιcι, Γωνιά)

ΜαΡΎαριτ(οιι (Παλαιά Σεν(τσα, Αγονα)

Παραμuθιάς (Σφαγεία. Γήπεδο, KώιcuToς, Γκρίκα, Σταυρός, KOTσέιcι. Μπέση, NTαμάρι,ΠλιαιcωTό,Στενέση,

Καραβάτη, ΣTενόλαΙCΙCoς, Δασάιcι, Γιcρίκoς, Κοψητήρι Αμπελιάς),Παραποτάμou(Κόντρα, Μολόνδρα, Αγ. Γεώργιος)

Συβότων (Μύλοι, Τσιφλίιcι. Βραχώνας)

Φιλιατών (Στροφή. Ταμπούρι, Μπόντιζτα, Βάρδα, Παλωύρια, ΑΥ. Αθανασίου, Λίσβα, ΤσαΥκόρη, Βρακάτικα,

Μπόρτσα, Πεtσ{, Λάιcoς Βετού, Προσκύνηση, Τάκα, Βάναρη, Λιμανάιcια. Bάριco, ΣTΑUΡOδρόμOυ,Ρόχη Πανayιώtη)

«Στρατηγικό ΣχέδιlJ Ανάπτυξης το/) Νομού (~)εσπρωτίας» σελ. 532



Βεvi:τnc Aθavάnιoc «Β' ΜΕΡΟΣ Κεφάλα.ιο 3: OJKovotlIKn ανάλυσn του Νοαού ΘεσπOωτίΑC»

Πέρδικας (Ζωδώ) 1
Σouλίoυ (Μηάλη Ράχη, ΤσαΥΥαΡιώπκο ρέμα, Γραβίλα, Ρέμα Μπαλντά, Σελκιά, Κερασιά)

Πίνακας 72: Κατάλογος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του Νομού Θεσπρωτίας (ΥΠΠΟ)

~_.
Ι

r.!:Iι:.• . , . ,

Φοινικίου
Οικισμός

ΦoινίΙCΙ
ΥΑ Φ31/17397/1296/8-5-1976 (ΦΕΚ

ΥπεΧΩΔΕ
Φoινίιcι 672/Β/20-5-1976)

Κτίριο

Γφομερίου
ιδιοκτησίας

Γφομέριον
ΥΑ 28755/185417-5-1987 (ΦΕΚ

ΥΠΕΧΩΔΕ
Θωμά 4401Δ/20-5-198Ί)

Πασχόπουλου

Κτίριο

Σίδερης
ιδιοκτησίας

Σίδερη
ΥΑ 215661803/12-2-1990 (ΦΕΚ

ΥΠΕΧΩΔΕ
Σταυρούλας Ι 03/Δ/6-3-1990)

Ζέρβα

26 κτiρια στην Υ.Α 101338/8105127-12-1994 (ΦΕΚ

Σύβοτα κοινότητα 23/Δ/23-1-1995) - (ΦΕΚ 41/Δ/30-1- ΥΠΕΧΩΔΕ

Συβ6των 1995)

Παλαιό
ΥΑ

Ξεχωρου
Δημοτικό

Ξέχωρο ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ11920126128/13-5-
ΥΠΠΟ-6η

Σχολείο Κοιν. Ε.Ν.Μ

Ξεχ.ώοου
1997 (ΦΕΚ 492/Β/13-6-1997)

(πρώην)

Πηyαδouλiων
Δημοτικό

Πηyaδoύλια
ΥΑ YΠΠO/ΔIΛAΓUΓ12556/41249/2- ΥΠΠΟ-6η

Σχολείο στα 7-1997 (ΦΕΚ 788/Β/1-9-1997) Ε.Ν.Μ

Π.ι~s·

Κτίρια

ιδιοκτησίας
ΥΑ YΠΠO/ΔIΛAΓUΓ/1427/26321/9-

Φοινικίου Λεωνίδα Φoινίιcι
5-1955 (ΦΕΚ 538/Β/21-6-1995)

Μπολ6φηστο

Φoινίιcι

Ktlριo

KOΚJCινιάς
Eυαyyέλou

Koιcιcινιά
ΥΑ ΔΙΛΑΠ/Γ/1374/3252619-6-1983 ΥΠΠD-6η

Δούπη σnιν ΦΕΚ 381/Β/30-6-1983 Ε.Ν.Μ

Koκιcινιά

Κτίριο Παλιάς

Παραμυθιά
Οικοκυρικής

Παραμυθιά
ΥΑ Δ1ΛΑΠ/Γ/I607/588/4-1-80 ΥΠΠD-6η

Σχολής στην (ΦΕΚ 21Ο/Β/1-3-1980) Ε.Ν.Μ

Πασαιιυθιά

Κτ(ρια

Παραμυθιά
Μανonούλου

Παραμυθιά
ΥΑ Δ1ΛΑΠ/Γ/I607/588/4-1-80 ΥΠΠD-6η

σnιν (ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980) Ε.Ν.Μ
Π_

Κτίριο ιδιοκτ. Ι.

ΚαιΠ.

Πανταζή,
Παραπό-

ΥΛ
ΥΠΠD-6η

Παραποτάμου Euαyy. ΥΠΠΟΙΔΙΛΑΠ/Γ /3956152269/24-1 Ο-
Ε.Ν.Μ

Γεωργίου και
ταμος

1997 ΦΕΚ 9801ΒI7-IΙ-1997

Πάντου

Γιαwoύλη
-
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Μαργαρίτι

Κήριο

Διoucητηρlou

Mαρyαριτ{ou

Aypomcό

Σόyιrφότημα

σπιν

Kpuσταλλoπηyή

θεmι:ρωτi.ας

Μαργαρ{τι
γΑ ΔIΛΑΠιΓ/1894127518/11-7-86

(ΦΕΚ 6141Β123-9-1986)

γΑ γΠΠΟ/ΔIΛΑΠιΓ12563/42587Π

7-1997 ΦΕΚ 84718124-9-1997

ΥΠΠΟ-όη

Ε.Ν.Μ

ΥΠΠΟ-όη

Ε.Ν.Μ

ΥΠΠΟ-όη

Ε.Ν.Μ

γΠΠΟ-6η

Ε.Ν.Μ

γΑ

γΠΠΟΙΔIΛΑΠιΓ12198129511/13-ό

1997 (ΦΕΚ 75518128-8-1997)

ΥΑ ΥΠΠΟ!ΔΙΛΑΠιΓ/4350125994/4

4-1996 ΦΕΚ 44I/Β/II-6-1996
ΓραικοχώριΓραικοχωρ{ου

ΦοινΟΟου

ΠαJ.ωό

EλαιotριβεΙOμε

τον εξoUισμό

,ου

ι------ι-";Α-"..:μό:::μ;.υ;"λD-ς"""lr-----ι

ιδΙΟΚ1.

Κοιν6τ/τας

ΓραΙΚΟ'Υωο{ου

Παραμυθιά
ΕΑευθε

ροχώρι

γΑ

γΠΠΟ/ΔIΛΑΠιΓ/4691/59369126-11

1997ΙΦΕΚ 1Ι08/Β/15-12-11Ι"

γΠΠ0-6η

Ε.Ν.Μ

Αμπελώνας
Γεφύρι Γκρbcας

στον Αμπελώνα
Αμπελώνας

γΑ

γΠΠΟ/ΔIΛΑΠιΓ12794/4329Ο123-7
1997 (ΦΕΚ 85618125-9-19971

ΥΠΠΟ-όη

Ε.Ν.Μ

ΥΠΠΟ-8η

Ε.Β.Α

ΥΠΠΟ-1!η

Ε.Β.Α

γΑ 5019911967124-12-1957 (ΦΕΚ
2118124-1-1958) γΑ 15794/19-12

1961 (ΦΕΚ 351812-2-1962)

Xpuσαυyή

(BέAλUM)

Περιοχή

Eραalmν

Bomλu<ής

("Χάλασμο")

στη Xρuoαvyή

Σuβότων

Xpuσoυyής

(BtAλUM1g

Σαμονίδα

Οοοσμός Βροχ"";' ΝΑ γΑ ΑΡΧ!ΒΙ/Φ33138709/806115-9-
BΡΑXmw
Σ~6ότων των Συβότων 1993 (ΦΕΚ 7521Bfl7-9·I993)

ι----τ.....::.=~τ---r----τ--- ---..---
Περιοχή Σαμoνiδα γΑ 14067216148Π-12-1956(ΦΕΚ ΥΠΠ0-8η

Σουλlο" 28118129-12-1956} Ε.Β.Α

Ι--_.....Ι.--;;:--.,-.ι..._-b-;;""'"";"' .ι..._-

ΗΥοuμεν{τσας

Ερείπια

Βασιλικής

Ποοσοuδlου

νησlδα

"Πρασοuδlοu"

γΑ γΠΠΟ/ΑΡΧ!Β1/Φ

33/11051/350/11-3-1996 ΦΕΚ
19518/22-3-1996

ΥΠΠ0-8η

Ε.Β.Α

Ι

Κpuσταλλoπηyής

Παραμυθιά

ΕρεtJtια

μεσαιωνικής

Φωηχής σπιν

Kpuσταλλoπηyή

Κτ(ρto ιδ.

Νικολάου

Δρόμιτολη

Ι
(πρώην θεοδ.

Σολή) σπιν

Παραμυθιά

Παραμυθιά

Λιμπόνι

(Φωηχή),3

χλμ. έξω α:ιιι:ό

<ην

Παραμυθιά,

σε χώρο όa:ou

δεν UJι:ό:ρχει

σi>yxρoνoς

ο"""μός

Ι
Βρίσκεται

κοντά στο

Γυμνάσιο

γΑ 27702125-1-1969 (ΦΕΚ 841815
2-1969)

Ι

γΑ 14569016419122-1-1957 (ΦΕΚ
4118/8-2-1957)

γΠΠΟ-1!η

Ε.Β.Α

γΠΠ0-8η

Ε.Β.Α

•
ΗΥοuμεν{τσας-

: Παραμυθιά

ΦΡο(>ροο

ΗΥουμενίτσας

Φρούριο

Παραμυθιάς

ΗΥouμε

νιεοα

] Παραμυθιά

Λόφος

ΔιoιΚY1τηρΙOU

" Βρισκεται

πάνω από τον

οικισμό τ/ς

Παραμuθιάς

γΑ 15794119-12-1961 (ΦΕΚ 351812
2-1962)

γΑ 145690/6419122-1-1957 (ΦΕΚ
4118/8-2- 1957)

γΠΠΟ-1!η

Ε.Β.Α

γΠΠ0-8η

Ε.Β.Α
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ΦΡOiιριO Αλή
Ι

Σαμoνiδα
ιJασά στη

Σαμoνiδα
γΑ 140672/614817-12-1956 (ΦΕΚ ΥΠΠ0-8η ι

Σαμον6δο. 28 ΙIΒ/29- Ι 2-1 956) Ε.Β.Α

ΣουλΙου

Πύργος "Αλή

ΠαραμUΘιά
Πασά (ή

ΠαραμUΘιά
γΑ 145690/6419/1-4-1957 (ΦΕΚ γΠΠQ-8η

Κούλια) στην Ι Ι 9/8129-4- Ι 957)
Ι

Ε.Β.Α

ΠαραμUΘιά Ι

Σαμoνiδα
Γtφuρα Ντάλλα

Σαμoνiδα
γΑ 1406721614817-12-1956 (ΦΕΚ ΥΠΠΟ-8η

στη Σαμovfδα 2811Β/29-12-1956) Ε.Β.Α

Β.Α του Ι.

ΙΝαού

ΠαραμUΘιά
Aourpό στην

ΠαραμUΘιά
Κοιμησης της γΑ 145690/6419/22-1-1957 (ΦΕΚ γΠΠΟ-8η

ΠαραμUΘιά Θεοτόκου 411Β/8-2-1957) Ε.Β.Α

(Μεγάλη

Εκκλησια)

ι. Μονή

I'αyioσ
ΚοΙμησης

Pάyu>
γΑ 782817-5-1965 (ΦΕΚ 40418/6-7- γΠΠ0-8η

θroΊό"oυ στο 1965) Ε.Β.Α

Pάyu> ...
Ι. Ναός

γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351Bf2-
Γλυκής

Κοίμησης
ΓλυΙCΉ 2-1962) γΑ 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ

ΥΠΠQ-8η

Θεοτό"ου στο Ε.Β.Α

ΓλυιcU
4731Β/17-12-1962)

Ι. Νοός Ayloς
γΑ 4499/12-5-1964 (ΦΕΚ 2391Β13Ο- γΠΠQ-8η

Aυλoτόaoυ KUΡΙΑΙCΉς στον Αυλ6τσιι:ος
5-1964) Ε.Β.Α

Aυλ6τoao

Ι. Νοός Ayloς γΑ 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ
γΠΠQ-8η

Γαρδlκι Κυριακής στο Γαρδiκι 4731Β/17-12-1962) γΑ 11707/14-6-
Ε.Β.Α

Γαρδl"ι 1966 (ΦΕΚ 4291Β/8-7-1966)

Ι. Ναός ΑγΙΟυ
γΑ 83900/3515/24-12-1957 (ΦΕΚ γΠΠQ-8η

Zερβ<>xci>ρ",σ Δημητρίου στο Zερβ<>xci>ρι Kαμfνια
211Β/24-Ι - Ι 958) Ε.Β.Α... Οιι

Ι. Νοός

Κοίμησης

Παραμυθιά
Θεοτόκου

Παραμυθιά
γΑ 145690/6419/22-1-1957 (ΦΕΚ γΠΠΟ-8η

(ΜεΥδλη 411Β/8-2-1957) Ε.Β.Α

Ι
Επλησία) στην

Πα~uOιά

Παλαιtς

Πέντε ElCICλησίες οτις Πέντε
Ouζvτίνα

γΑ 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ ΥΠΠΟ-8η

Εκκλησιών Πέντε ElCICλησιtς 4731Β/17-12-1962) Ε.Β.Α

8 rca.
ι. Ναός Αγίου

Πέντε Αθανασ(ου στις Πέντε
Ouζντίνα

γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351Β/2- ΥΠΠQ-8η

Εκκλησιών Πέντε ElCICλησιtς 2-1962) Ε.Β.Α

Enλ>ι<><5

ι. Ναός

lJtvτε
Κοίμησης

Πέντε γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351Β/2- γΠΠΟ-8η

Enλησιdιν
θεοτόκου σnς

ElCICλησιtς
Ouζντiνα

2-1962) Ε.Β.Α
Πέντε

ElCICλησιb;

Ι. Νσός
Βρίσκεται

κoνroστην γΑ 15904124-11-1962 (ΦΕΚ Ι
ΠετΡοβίτσας

Kolμησης
Πετροβίτσα οδό 473/Β/17-12-1962)γΑ 12524/9-12- ΥΠΠQ-8η

Θεοτόκου στη
ΙωαWΊνων- 1964 (ΦΕΚ 381Β/19-1-1965) Ε.Β.Α

ΠετΡοβίτσα
ΗΥουμεν{τσΩζ

ι..
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Ι. Ναός

Πετροβίτσας
Προφήτη H/Jα

Πετροβίτσα
γΑ 782817-5-1965 (ΦΕΚ 4041816-7- vnnΟ-8η

στην 1965) Ε.Β.Α

i"""'o
ΠετροΙΙίτσα ,

Ι. Ναός Μονής
γΑ 11707/14-6-1966 (ΦΕΚ 4291Β18- vnnD-8η

Πλακωτή A'ylou Σωτήρα Πλακωτή
7-1966) Ε.Β.Α

~Ilλ.ακωτή

Ι. Ναός Ayioυ

ΠoλUΔΡΌΣoιι
ΔημητρW;)u στο Πoλiιδρoσo γΑ 15904124-11-1962 (ΦΕΚ γΠΠD-8η

ΠoλUδρoσo (ΒAaxώρ·) 47318/17-12-1962) Ε.Β.Α

(Bλa,".,)

~ Ι Μονή ΑΥ{ου Βρίσκεται

Ιωάννη μεταξύ των

XΡOOσuyής
(Γενεσίou)

Xρuσαvyή
οικισμ'ων

γΑ 782817-5-1965 (ΦΕΚ4Ο4ΙΒΙ6-7- vnnD-8η

(Βέλλοανης)
Προδρόμοο

(Bέλλwνη)
Xρuσαυyή

1965) Ε.Β.Α
(Μετόχι Μονής (Billoανη)

Πayανοών) στη και Προδρόμι

XΡOOmm'l (Bo\'vίκo)

KαθoΛUCό ι.

Μονής γΑ 15904124-11-1962 (ΦΕΚ
vnnD-8η

Γφομερioυ Κοίμησης Γφoμtρ. 4731Β117-12-1962) γΑ 4499/12-5-
Ε.Β.Α

θοοτόκouστο 1964 ΦΕΚ 2391B13D-5-1964)
~

Ι. Ναός ΑΥ{ου γΑ
γΠΠΟ-8η

Μαλουνioυ Nιιroλάoιι Παλαιοχώρι γnnΟ/ΑΡΧιΒlIΦ33/110801347/11-
Ε.Β.Α

Mαλouνioυ 3-1996 (ΦΕΚ 2131812-4-1996)

Ι. Ναός
Πλαίσω γΑ 782817-5-1965 (ΦΕΚ 4041816-7- γnnD-8η

Πλαιοioιι Προφήτη Hλlα
(Πλισ1βΙτσα) 1965) Ε.Β.Α

στο Πλαiσω

Ι. Μονή Αγ{ου
γΑ 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ

Τοαμαντά
ΓεωΡΎ{ου στην

Καμίτοανη 47318/17-12-1962) γΑ 4499/12-5-
vnnΟ-8η

Καμίτσανη 1964 ΦΕΚ 23918/30-5-1964)
Ε.Β.Α

Τσαμαντά

Αρχαlος -
γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ351812- vnnD-H'

Χόικας ΟΙΚtoμόςστο Χόικα 2-1962) Ε.Π.Κ.Α.
Xόιιcα

Ερείπια KτφΙWν
Λυκοχώρι,

Κοντά στο γΑ 782817-5-1965 (ΦΕΚ 404/Β/6-7- γΠΠΟ-Η'
Καρτερ(οιι στο Λυιcoxώρι Καρτέρι

Δημοτικό 1965) Ε.π.κ.Α.
Καρτερίοιι

Σ'ΥολεΙΟ

Ερείπια Κτφίων

,
Σκανδάλου

στο Μανδρό-
Λαιcιcιά MItέη

γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ351812- vnnD-H'
Μανδρότοπο ""'ο;

2-1962) Ε.Π.Κ.Α.

Σκανδάλοιι

Λιμπόνι

(Φωτιιcή),3

Ερείπια
χλμ. από την

ρωμαrκής
Παραμιιθιά

γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812-
ynnD-H

Kρuσταλλoπηyής κω Ε.Π.Κ.Α. -
Φωτucής στην

Λαμποβήθρα.
2-1962)

8η Ε.Β.Α
Kρuoταλλoπηyή

Επός

οικισμού, σε

- αyΡOιm'ιιιατα

Eρι:tx..
αναλημμαΤUCΏν

γΑ 782817-5-1965 (ΦΕΚ 4041816-7- vnnD-H'
Παραμυθιά τοιχών στα Παραμυθιά 'Tσαρδάιcta"

1965) Ε.Π.Κ.Α.
"Toαρδόιcια."

Παραμυθώς
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Φασκομηλιά
Ακρόπολη Φασκομηλιά γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 3518/2- γΠΠΟ-Η' !

Φασκομηλιάς (Νίστα) 2-1962) Ε.Π.Κ.Α.

Δυμόκασφο γΑ 15794/19-12-1961 ΦΙΞΚ 35/ΒI2-

Πέρδικας
Ακρόπολη

Αρ!λλας
(αρχαία 2-1962 γΑ ynI1Q-II'

Δυμοκάστρου Ελίνα)- ΥΠΠΟΙΑΡΧΙΑ I/ΦΟ812834211435/2- Ε.ΙΙ.Κ.Α.

- Καραβοστάσι 7-1996 ΦΕΚ 8201B14-9-1996 •

Ακρόπολη
Xρυσcωyής

xρuσιαryής
XρυσαUΎΉ ΦροίΙριο γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ351812- ynnQ.H'

(Btλ/lανης) (Btλ/lανη) Βέλλιανης 2-1962) Ε.Π.Κ.Α.
; (Btλλιαντις)

Ακρόπολη
ΓκοίΙμανη

ΓκοίΙμανης με γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812- ynnQ.H'
BΡUΣ!;λ/ας

τους Ύόρω
(αρχαία

2-1962) Ε.Π.Κ.Α.

τάφους
τ,,6νη)

Γαρδίκι
Ύψωμα

Γαρδικίου ( Αγ. Ακρόπολη
ΠίΙρΥος -

γΑ 238713-2-1972 (ΦΕΚ 12618/11- ΥΠΠΟ-Η'

Γεωργίου) Γαρδικίου
(Αγ. Καστρί

2-1972) Ε.Π.Κ.Α.

Γεώργιος)

Ακρόπολη
Πολυνέριον

γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 3518/2- ynnQ.H
AΡΓUΡOΤόπoυ Πoλuνερίoυή 2-1962) γΑ ΑΙ/Φ.8125178/841/3-6- Ε.Π.Κ.Α.-

ΚοίΙτσι
(ΚoUτσι)

1983 (ΦΕΚ 51218/2-9-1983) 8π Ε.Β.Α

Ακρόπολη

Αγίου Δονάτου
γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 3518/2-

γΠΠΟ-Η

Ζερβοχωριου στη θέση Ζερβοχώριον Α'ίδωνίτου Ε.Π.Κ.Α. -
'Άtδωνίτoυ"

2-1962)
8η Ε.Β.Α

Ι
Ζ ίου

γππο.

Γερο- Η'

Πηγαδουλίων
Ακρόπολη

πλάτανος
γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812-

Ε.Π.Κ.Α ..
Ντόλιανης

(Ντ6λωνη)
2-1962) 8η Ε.Β.Α

ΚΑΙ6η

Ε.Ν.Μ

Νεκροταφείο

"Μπαλασκάνη"
Παλαιό- γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812- ynnQ.H'

ΜαρΥαρίτι στο 'Μπαλασκάνη"
2-1962) Ε.Π.Κ.Α.

Παλιόκαστρο
καστρο

ΜαρΥαριτίου

ΓκοίΙμανη,

BΡUΣ!;λ/ας
Νεκροταφείο Koνrά στο γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ3518/2- γΠΠΟ-Η'

ΓκοίΙμανης Φρδγμα 2-1962) Ε.Π.Κ.Α.
Κ_

ΓκοίΙμανη,

Σμtρτoυ
Νεκροταφείο Koνrά στο γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812- γΠΠΟ-Η'

ΓκοίΙμανης Φρδγμα 2-1962) Ε.Π.Κ.Α.

Καλαμά

ΓκoUμανη,

ΤΡΙKOρUφOυ
Νεκροταφείο κοντά στο γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812- γΠΠΟ-Η'

ΓκοίΙμανης Φρ6γμα 2-1962) Ε.Π.Κ.Α.

Καλαμά

Ταφικά Κάμπος

Ζερβοχωριου
Μνημεία στα " Ζερβοχωρίου, γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812- ΥΠΠΟ-Η'

Μάρμαρα" θέση" 2-1962) Ε.Π.Κ.Α.

ZεoB'~ωoίoυ Μάοιιαοα"

Τείχος Μόρφι
γΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 351812- γΠΠΟ-Η'

Σπαθαραίων Παλιοκάστρου (Μόρφι, Παλιόκαστρο

στο Μόρφι Μορφάτι)
2-1962) Ε.Π.Κ.Α. :
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..

Ραγίου

Πηγή'ΥΠΠΟ

Σπαθαραίων

Πύργος ΡαΥίου Ραγίου

ΥΑ

ΥΠΠΟΙΑΡΧΙΒ 1/Φ33/47156/1 036126
11-1994 (Φ.Ε.κ)

ΥΠΠΟ-Βη

ΕΒΑ

Πίνακας 73: Γνωσrά (κηρυγμένα και μη) μνημεία του Νομού Θεσπρωτία.ς( Η' Εφορεία Προϊστορικών και Κλαuικών

Αρχαιοτήτων)

Κάστρο Ηγουμενίτσας:

Ηγουμενίτσα:

Χερσόνησος Λυγιάς:

Π6ρΥος ΡαΥίου:

Λαδοχώρι:

Θέση Αστραβέτσι:

Θέση Λιο"μπέτσι:

Θέση Αγιονάζι:

Νέα Σελε6κεια:

MαKΡUΧώρα:

Βυζαντινών χρόνων με προγενέστερες φάσεις. Στο λόφο επάνω από

το σημερινό Διοικητήριο. Καταστράφηκε από το Μοροζίνι.

Στο χώρο ανέγερσης του ΑΡχαιολοΥικoU Mouσεtoυ νεκροταφεio

κιβωτιόσχημων τάφων των ρωμαΤκών χρόνων.

Ακρόπολη χρονολοΥούμενη από τον 50 οι. Π.Χ. έως τους

ελληνιοτικοός χρόνOUς.

Qxuρωματικό τείχος του 5ot1
Π.Χ. αιώνα., το οποto περιβάλλει την

κορυφή λόφου νοτιοανατολικά του Μαυρονόρους. 500μ. Περlπoυ

ι νότια της Παλαιάς κοίτης του Καλαμά. Επί του βόρειου πUΡΎou ΤO\J

τείXOUς έΧει κτιστεί κατά την ΤOUΡΚ:Olφατtα κτίριο τόπou Ku1a.

α) Θέση «2αβάλι». Έπα"λη ρωμαΤκών χρόνων και ταφικός θάλαμος

ορθογώνιου σχήματος, στο εσωτερικό το" οποίο" βρέθηκαν δω

Σαρκοφάγοι και ο πUΘμένας τρίτης.

β) Οικισμός χρoνoλoγOύΜΕVOς από τους ρωμαΤκ06ς έως και τouς

OOτερOUς βυζαντινούς χρόνο"ς στο χώρο του σ\ryχjX)νO" χωριού.

γ) Λείψανα αγροτικής οικίας ρωμαΤκών χρόνων. Ανακαλύφθηκε στα

πλαΙσια των ερΥασιών κατασκευής της Εγνατίας Οδού.

Ναόσχημο ιcrήριo ελληνιστικής εποχής, λαξευμένο στο βράχο.

Τετράγωνο ισοδομικό κτήριο ελληνιστικής εποχής.

Τάφοι ελληνιστικής περιόδου.

ΛεΙψανα ρωμαrκής αγροικ{ας στη θέση «Τρουμπέ».

Eρεtπια οικισμοί> ελληνιστικής εποχής και τάφοι στις δ"τικές πλαγιές

Μάλι Κλάδι.
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Μαστιλίτσα (Mασκλινiτσα):

;Oχuρωμένoς οικισμός της ελληνιστικής εποχής, νεκροταφεtο .
ελληνιστικών και ρωμαΥκών χρόνων.

j

ΣαΥ.άδα - Λόφος KαcτφΙ

Λεiφανα CΨ'IαίOU οικισμού με iXΝΗlCOtoiιι:ηoης αΜ τouς

κρσ'iσtoρικoίις tιoς τouς ελληνισηκούς χρόνους.

Διlιmrαρtoι τάφοι.

Κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικής εποχής στις θέσεις

«Βάρξα» και f(Μύλους».

α) Ερώι'ια ιcrηρίων wηyιoτtιcΉς εχοχής, στη θtση «Λoiιστα»

(ΔΥΤΑCές .λayιές τou βouναύ Bρuotλα).

β) AΡXaiot λιθώιλινθοι στη θtση 4<MJl:O'J'δάνoν» και είναι

εvroιχισμένoι στο εκκλησάκι των Aytων Αποστόλων.

α) Κάστρο ελληνιστικής εποχής με μεσαιωνικές προσθήκες

β) Κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικής εποχής στους νότιους

πρόποδες του βουνού Μάλια.

α) Σπήλαιο της νεολιθικής και της πρώιμης εποχής του

Χαλκού.

β) Τετράγωνο ιcτIριo ρωμαrκής εποχής

Ακροπολη ρωμαικης περιοδου.

Κιβωτιόςχημοι τάφοι ελληνιoτιriις εκοΖής.

ο μεyαλinερoς τειχισμένος οικισμός της θεσπρωήας στη

νotιoδunιcΉ πλευρά του βουνού BΡUΣέλα στη συμβολή του

Kw.παΙCΙΏΤΙKoυ ποταμού με τον Καλαμά. Πολιτικό κέντρο Ια/Ι

πρωτεύουσα των Θεσπρωτών κατά τους ελληνιστικούς

χρόνους. Σώζονται λείψανα οικοδομημάτων, στοών, οικιών,

εξεδρών και θεάτρου. Eιcτός των τειχών υπάρχει νεκροταφείο.

--
Σκάλα Φιλιατών ή Ιωριάνου:

Σtδερη:

BρvσtJ.α,

Γtτάνη (Σημ. Γιcoύμανη):

Kιxnρlvη,

Θέση Kασνέ'tσι:

[Αετός Φολ.ατών,

!Pάyw,

Ι Mεtαξύ Σμέρtou και

A..ρακλησtou,

Nτόλιαvη (AρχαfαΦαvωτή):

Περιτειχισμένοςοικισμόςελληνκιτικήςειι:οχής J[oυ ταuτiζεται

με την ΑΡZΑiαΦανωτή. (Στα λόφο tης Ντόλ.ανης

(ΓεραχΜτανος)στη διξιά όχθη τou Καλιψά).

ΑΥΙος Αρσένιος(Μαντζάρι):

Ρ>ζό'

Ραβενή,

ΜεΥάλοςτάφος. Πιθανoλσγεiταιη ύπαρξη οικισμού.

α) Περιτειχισμένοςoιιcισμόςελληνιστικήςεxorής στη δεξιά

όχθη του Καλαμά, 7 χλμ. διmKά της ΒΡοσύνας. Σώζονται

λείψανα αρχαίων ιrnρίων και αναλημμαπιcών τοίχων.

R,_A_........Jn_~ ...J'....~....... ..:.... .......,.. ...:.. n ..." ..."."""............. !!::UI\' Δ_'"
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Βροσίνα:

ΚεραμΙτσα:

«Β' ΜΕΡΟΣKεωάλnJo 3: OlKOVO ι . ανάλυ του Νο ού Θεσποωτίαα

Μαρίνα (στη θέση «Αναβρυστικά»).

α) Λείψανα φΡOUρIoυ ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων.

β) Βάσεις γεφυριού κατασκευασμένες με ισοδομικούς λίθουι

α) Ακρόπολη ελληνιστικής εποχής στη θέση «Βίγλα», επάνω

σε χαμηλό ασβεστολιθικό λόφο.

β) Λείψανα τεIxoUς ελληνιστικής εποχής στη θέση

«ΛtGapόoτpouyya».

Άγιος Γεώργιος Γαρδικίou

Φιλιατών:

Λίστα:

Βαβοίιρι:

Τσαμαντάς:

Παραπόταμος:

Ρίζια\η • Άγιος Γεώργιος:

Σεμέριζα - Bρατfλα:

Κορίιτια\η:

Πέντε Ειαλησιές (βυζαντινή

<<Οσδίνα»):

ιι) Οικισμός με μικρή ακρόπολη ελληνιστικής εποχής.

β) Ερεί:πια ελληνιστικού ή ρωμαΤκού υδραγωγείου στη θέση

«Πλαγιά·Γλοίιστα/).

r) Κιβωτιόσχημοςτάφοςελληνιστικήςεποχήςστην περιοχή

του Κεφαλοχωρίου.

Νεκροταφείοελληνιστικήςεποχής ανάμεσααπό «Λίστα»και

«Κουρεμάδι».

Τειχισμένοςοικισμόςελληνιστικήςεποχής στη θέση «Καστρί»,

σε πρόβouνoτης ΜουρΥκάνας.

Τειχισμένοςοικισμόςελληνιστικήςεποχής στο ύψωμα

«Λημικό»(Ελληνικό).

Τύμβος αποτελούμενος από συστάδα κιβωτιόσχημων τάφων

κοντάστο σημερινόοικισμό του Παραποτάμου.

α) Ερείπια οικισμοίι του 5"" OL π.Χ. στα νοτιοανατολικά της

Ρίζιανης. αριστερά της Εθνικής Οδού ΗΥουμενίτσας

Ιωαννίνων.

β) Ερεί:πια αρχαίου περίπτερουναού ελληνιστικής εποχής.

Υ) Στην αριστερή πλευρά του δρόμου από Δράμεση προς

Κορίιτια\η ανασκάπτεται λουτρό και στην αριστερή πλευρά

του δρόμου οικοδόμημα άγνωστης προς το παρόν χρήσης.

Μικρό αΡχαΙο κάστρο ελληνιστικής εποχής.

Νεκροταφείο 176 κιβωτιόσχημων τάφων στην περιοχή του

X.V.T.A.

α) Αρχαία ακρόπολη στη βραχώδη ράχη Παλιοχώρα.

β) Λείψανα γεφυριού ρωμα"κής εποχής κοντά στον ποταμό

Καλαμά
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και Πέvrε Εκκλησιών στη θέση Καστρί.

ΠετροβΙτσα:

Kαλλιθtα (TσouρO.α),

Ερείπια ελληνιστικών οικιών, δεξιά του δρόμου προς Ιωάννινα

στη θέση (JΊα/uσμπάνι~~.

Κάστρο εAληνιστUCΉς ειι:οχής, στα ανατολικά του χωριο'6 Ζάνωϊ
σεaλaytά.

α) Ακρόπολη ελληνιστocής εnoxής στις ανατολικές πλαyιtς

Π}ς Χιονίστρας, νοτιοδυτικά του χωριού.

β) Οιιασμός και κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικής εποχής

στην πφtoxή των παΡΕΙCΚΛησIων ΑΥ. Βαρβάρας ",αι At
θανάση.

ΑΥία Κορωκή (Πόaoβo),

Γκρικα:

Σzή",w Ψάκας

Λιμπόνι:

ΠαραμUΘtά:

KαρUΏτι:

Σεβοατό,

Ραχούλι:

Οιιασμός ιι:αι ιcιβomόσxημoιτάφοι ελληνιστικής εaoxής στη

θέση «Τρόχα1.Δ» βoρεwδurucU τou χωρωύ.

α) Ισοδομuro κτίριο ελληνιστικής εnoχής στη βόρεια είσοδο

του χωριού στη θέση «Λιθάρια Μονοβύζας».

β) ΛεΙψανα OΙιdας και τάφοι ελληνιστικής εποχής

νonοανατολικάτου χωριού στη θέση (Μοχαλάς».

ΣJrήlαιo νεολιθικής ειι:οχής στις πλ.ay1l:.ς του Μάλι·Κλάδι στη

θtση «Tpύaα της Kiιroς» ή ("[ου ΦΡάξου».

α) Αρχαία Φωτική: ρωμαΥκή αποι",(α βόρεια της ΠαραμUΘιάς

β) Νεκροταφείο της αΡχαΙας Φωτικής, 2 χλμ. δοτικά της

ΠαραμUΘιάς.

α) Πoλυyωνucό κάστρο ελληνιστικών χρόνων στις πλαytές του

Κορίλα.( Κάστρο AyΙOu Δονάτου) με χρήση κατά τους

βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους.

β) Ισοδομικό φρούριο Γαλατά κλασικής εποχής στις υπώρειες

του Koρiλα.

Υ) Eρεtπια πολυγωνικού τεIx0Uς στη θέση «TσαρδάJα/l».

δ) Κιβωτιόσχημος τάφος μιncηναY1Cών χρόνων στη θέση

«Tσαρδάιαα)~.

α) Τμήματα αρχαίων αναλημματι",ών τοίχων στη θέση

(<Xoύβιανη)~.

β) θεμέλια ρωμαϊκού οικοδομήματος στη θέση

(d1αλαιοιcλήσια».

α) Α_ρώ<αλη με ><Oλvy"""κό ttizoς ελληνwτoojς ιoroιf1ς. SOO
μ. vonoaνcnoλucά του χωριού.

β) ΚιβωηόαΖημο. tόφo< ελληνwτoojς ..αzής

ΣJrήλαΙO-Kαταφ"ύyΙOτης παλαΙOλιθUCΉςκαι νεολιθικήςεποχής
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Οχυρωμένος οικισμός του 40\1 αι. Π.Χ. στα βόρεια της Γλυκής.

α) ΑΡχα{α ελέα: ΑΡχα{ος τειχισμένος οικισμός του 4011 αι. π,Χ.

στις πλσΥιές του Κορίλα, πρώτη πpωtεroooα της αρχα{ας

Θεσπρωtlας.

β) Νεκροταφείο δυτιιcά του κάστρου, όπου βρίσκεται ο ναός

του Αγίου Nιιcoλάoυ.

α) Τείχος και κτήρια ελληνιστικής εποχής ανατoλιιcά του

XωριoU. στη ράχη μεΥάλο «Τουμπάρυ}.

β) Λείψανα oιιcoδoμημάτων ελληνισrικής εποχής στη θέση

«Λακιcιά Μπέη)}, απέναντι από τη Χόικα

α) Τειχισμένος οικισμός ελληνιστικής εποχής (3 000_ΙQς Π.Χ. αι.)

σε κατηφορική ράχη του Κορ{λα μεταξύ Ασφάκας και

Ζερβοχωρίου.

β) Ορθογώνιο ταφικό μνημείο ελληνισrucής εποχής σrη θέση

~<Mάρμαρα».

δ) Τάφοι ελληvu,,,,,ής εποχής λαξευμlνo\ στο βρόχο.

Οικισμός και λαξεuτoί τάφοι ελληνιστικής εποχής βόρεια της

Γλυκής, στη θέση «Αρκονάκι)}.

Λείψανα αρχαίου οικισμο6 και τάφοι δυτικάΙ νοτιοδυτικά της

Παραμυθιάς.

α) Κιβωτιόσχημος τάφος στα ανατολικά της βασιλικής,

αριστερά του δρόμου, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου

Δονάτου.

β) Κεραμοσκεπείς τάφοι τι'm:oυ καλυβίτη κοντά στο

εκιcλησάκι του Αγίου Δημητρίου.

Κιβωτιόσχημοι τάφοι και οικοδομικά λείψανα

α) Ακρόπολη ελληνιστικής εποχής με ισοδομικό τείχο; βόρεια

του Γαρδικίου, στο βράχο ~<Κιoτέζα.

β) Τάφοι ελληνιστικής εποχής στα ανατολικά του χωριο6.

θεμέλια οικοδομήματος ελληνιστικής εποχής σrη θέση

«Μονοβάρα».

[οικισμός και τάφοι ελληνιστικής εποχής μέσα στο χωριό.

ΧόΊ'κα:

Γλυκή:

Γαρδίκι:

Mανδρόtoπoς:

Ζερβοχώρ"

Προδρόμ"

Αμπελιά:

Κυρά ΠανσΥιά:

Σημ.: Στον κάμπο Παραμυθιάς, από το Σκάνδαλο έως το Ξηρόλοφο ανατολικά και δυτιιcά του ποταμο6

Kω1α/t06, υπάρχουν διάσπαρτα οικοδομικά λείψανα.

~~===~
Ι ΤσαγΥάρι:

α) Ίχνη οικισμο6 της κλασικής εποχής νοτιοανατολικά του

Αυλ6τοπου.
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β) Eρclπια ισοδομικού κάστρου στη θέση ~(EλλένΙKα

Μαμάκου», νότια το" AuMronou.
Ι

- --
Δη'Ι2ς Mα~yαl)lτίoυ

Eρεlπια \σοδομικούκάστρο"ελληνιστικήςεποχής, στα βόρεια

του χωριού επάνω σε λόφο.

.11

α) Οικισμόςστοuς δuτικούςπρόποδεςτης Βουλγάρας,ανατολικά

της Πλαταριάς.

β) Ορθογώνιοκτίριο το" 40" Π.Χ. αι ή της ελληνιστικής εποχής

στους πρόποδες το" "ψώματος Βοuλγάρας.

γ) Τμήμα ισοδομικού τείχους ή αναλήμματος. Πάνω σε αuτό

είναι χτισμένη η οικία Τατσάκη.

δ) Ακρόπολη ελληνιστικής εποχής, στα ανατολικά της

Φασκομηλιάς, στο ύψωμα Βουλγάρα.

Κιβωτιόσχημοι τάφοι και πιθανότατα οικισμός στις πλαγιtς του

βουνού Μεγάλη Ράχη.

α) Περιτειχισμένος οικισμός της ελληνιστικής mptόδoU.

β) Λείψανα κτηρίου ή ναού της ρωμαϊκής εποχής στη θέση

<<Λακκιά Μοναστήρι».

γ) Κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικής περιόδου στη θέση

<<MπαλάσKαVΗ»·

Eρεiπια τείχους ελληνιστικής εποχής στην κορυφή υψώματος

ανατολικά της Μαζαρακιάς.

Οικισμός και κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικής περιόδου.

α) τειχος ελληνιστικής περιόδου επάνω στο λόφο του

Μαλακινού.

β) Μέσα στο χωριό θεμtλια κτηρίων και τάφοι ελληνιστικών και

βuζαvrινών χρόνων.

α) Κτήριο ελληνιστικής περιόδου στη θέση Πυργί, στην oΜΏWμη

διασταύρωση της Εθνικής Οδού ΗγοuμενΙτσας - Αθηνών.

β) Κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικής εποχής στα βόρεια τοο

tφριoύ.

lΤάφοι και οικισμός ελληνιστικής εποχής στη θέση <<θηκέλι».

~
α) γδατοδεξαμενή της ελληνιστικής περι6δο" στο βouνό

Ερημίτης.

β) Στη θέση Ιντήρι κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικής εποχής.

Σπαθαραίοι:

Σκορπιώνα:

Μαζαρακιά:

Παλιόκαστρο Μόρφης:

ΜαρΥαρίτι:

Καρτέρι:

Φασκομηλιά:

[Αρχαία; οικισμός και τάφοι ελληνιστικής εποχής στη θέση
Μεσοβούνι:
_____......__..«Jl_'ιΎiίιάδ~">.
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Σόβοτα - Βραχωνάς:

Ακρόπολη Δυμοκάστρου:

Δυμόκαστρο - Σκάλα

Ελληνικού:

Παναγιά η Γκριμάδα:

Ερείπια προϊστορικής ακροπόλεως μεταξύ Πέρδικας και όρμου

Πλαταριάς.

Ακρόπολη κλασικής - ελληνιστικής εποχής με μεταΥενέστερες

προσθήκες.

- -- -
ΚοινόTl1τα Πέρδικας---

α) Τειχισμένοςοικισμός κλασικώνχρόνων στο νόηο άκρο της

παραλίαςΚαραβοστάσι,δυτικά του χωριοό Πέρδικα, με

προσθήκεςρωμαϊκών χρόνων.

β) Νεκροταφείοτου 4"" αι. Π.Χ ανατολικά του οικισμοό.

Αρχαίο λψάνι: Φuoικός βραχώδης μυχός, που προστατεύεται από

τη νότια και δuτική πλευρά με βραχώδη προβλήτα. όπου

καταλή'Υει το πoλιrrωνικό τείχος του Δυμοκάστρου.

Jερό του 40\> αι. μ.Χ., 600 μ. βόρεια του Δυμοκάστρου,στον

ανατολικό τοίχο του οποίου υπάρχουν εντοιχισμένοι αρχαίοι λίθοι

και κέραμοι στέΥης.

Πηγή: Η' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πίνακας 74: Αριθμός πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων ανα νέο δήμο του Νομού Θεσπρωτίας

φv.oπρόοδο 6~~~......

Κερια/1)(Ι1ΧοςΣωJι.oyoςΝ.~~~ HyouμενΠσαc;

Ε σιτ ικό Θέατρο Θεσπρωτία Η ου ενίτσ

Πολ""""""ΣύUD-!ο,Νέα<ω.uκε"", =,~~_....",I~[N~_ ω.u""oας~__...
Εκπολιτιστικ Μο τικ ΣόλλσΥοςΓ αικο ω ίου ''Ο ΑΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" Γ ικ ω ίου

Eκπoλιτιστικ6ςE6UoΎoςA'Y~M:αρWιις Ι ΑΥ. Μαρίνας

Εκπόλιτιστικ Μο ικό Σό Καστ ίου-Α. Βλασίου Κάστ ιου

Ελευθερίου

Καρτερίου

Καταβόθρας

Μαζαρακιάς

Βασιλικού

Ι ΗΎουμεν{τσας

Βασιλικού

ΠολιτιστικόςΣύλλογοςMαρy~ριτίoυ

ΕκπολιτιστικόςΣύλλσΥοςΕλευθερίου

ΕκπολιτιστικόςΜορφωτικόςΣύλλογος Καρτεριωτών"ΑΓΓΕΛΟΣΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ"

ΠολιτιστικόςΜορφωτικόςΣύλλσΥοςΚαταβόθρας

Εκπολιτιστικόςκαι ΜορφωτικόςΣύλλογος Μαζαρακιάς

Α ταίων Ν. Θεσπ

Εκπολιτιστικ Μορφωτικό Σό

ΠολιτιστικόKl:νrΡO Προσωπικού01Έ
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Ι Eιcπoλιtιστucόι;ΣύλλσΥοςΜοΡφατίουΣχαθαραίων"Η F.νότηtn"

Καρβουναρίου

Α""ελώς

,Παραμυθώς_

Παραμυθώς

Εκπολιτιστικός όμιλος Kαρβouναρίoυ

ε""oλmσtutός Μορφωτικός Σ6iloyoς Α""ελώς

ΣύλλοΥος Παλήων Eλεuθερoxωριτών Ι(αι Φίλων τou Παλιού Ελευθεροχωρίου

~όμW>ςΠ_θoάς

El(J(oλtn~ Σύλλayoς Πλαl(ωτής::.- -----".,,====-==--====,.--__=ι
Μ_ό<ε""oι..nσtU<ό<;Σιιλ1.DyoςΠooδι>oμlσu Πρoδρoμlσu

ΜορφωτΙΧόςε""oλ.τuπιxόςΣιιλ1.Dy-ος-;;Κρuστ-;.αλ/ο""""-ππ-ιrιj-"'!S-----------ιιO:SΚ'"ΡΟΟΤ......αλ/ο"'""Π1JY1i-7!S---..
Μορφωτικός Εισιoλtτιστucό<: Όμιλος BεUιαvίτων Xρuσαuyής

Eιcπoλιπστuc Σ6λλοΥος Π Ι( ου ΠαΥκ τών

Eισι:oλιtιcπUCΌς ΣύU.oyoς Πετροβίτσας Πετροβίτσας

Eισι:oλtnστuroι: ΣUλλσyoς Πένtε Eιαλ='-ησ=>ών~------':..::=-=--..:;;..-----ΓrΠ;;tντ=ε";ε'=nλ='-=~-..;;91

Eισιoλιτιστuc6ς MoρφωτucιX; ΣύλλσΥος Nεox.ωρίou Νεοχ.φρiou

φιλD._Σ6λλoyoςΠoλuδι>oσιτό>ν~"~H;;A~N:::A~ΓE~NN~HΣ=H="---------"Iι!'Π=o~λ;:;uδ~;;;ou ...---.....

EQoλιt1O'tUCιX;MOf*OτuctX:IιM.λστocΣεβαστoU Σεβαστ06

EιcπOλπιστιl(6ς.Moρφωτιl(~ός::.;Σ~6~λλoy;::.:::;~P~o::o::υ~λ~,ωτ;..ώ~ν--...----------...;;Ξ;ή~ρολό:;;::~u------t

ε""oλmστucόςM.",..",.roςΣιιλ1.Dy:_:~oςo;,;,K;"υ;,;ρό..-;"Π;"αvαy>άς,,;,;,,;,,;,----------ι~IK.;;αρΞβouvαρΞ'="'Iσu;,,;,,~~~..
EισroλιτισtΙK Σ6~osΝ ά rN~ώ ιου
noλmστucιX; Σ6λλσΥος των ωrανt~αz:!-ou,.·,.Π:'OX""'oβ~"..ό>ν---------------""'I~AY.Κυριω:'ή

ΕκπολιτιστικόςΣύλλογοςΑσπροκκλησίου

ΕκπολιτιστικόςΜορφωτιl(όςΣύλλογοςΚεστρ{νης

EιcπoλιτιστΙKό Σύ ο ΣαΎιάδας

Eιι:πoλιπcπικόςΣuUαyoςΣμ.tρτoll

Πλοτ

EισrolItιcπucιX;MoρφωτucόςΣύλλοΥοςΣυPό'rων ΙDBotωY

ΕιcπολιτισrucόςΣύ~Φασκo~ ι Φασκoμ~

ΕκπολιτιστικόςΣύ Πoλuν {ου" ,,"... -----------4!'Π~o ~io..υ......- ......_ι
Eισι:oλιπστucό<:ΣωJ.ovoςΣκoρaιιώνας Ι Φασκομηλιό:.ς

ΠoλπισtικόςΣ6λλσΥοςKένtpou~.:.;N~Eό~Tη~t~~~~---------...--.a.;~~;;;.-----..
~ΣUλλoyoς AyΛΑΔΈW; Φ1λιatών AyΛΑΔΈW;

Φιλoπ~~tιΚός Eισι:;;.;Oλ.;,;;;ruπ;;;;;ιx;;.6ς~Σ~6~λλoy"'"-A~ετ"O~ύ-- -"II,;;A;:.ετ;;;oU~;;;.----- ...

&ψορφωτικόςEισιoλιτισtlJ'όςΣίiλλoyoςΓηΡOμερ{ou Ι ΓΨOμερίou
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Επιμορφωηκός EΚΠOλιηστtKός ΣύλλοΥος Τρικορύφοιι ΙΤρικορύφοιι

Εκπολιηστικός Σύλλογος Γολάς Όλά

...E"ΚΠ~O..λ...o;n"oo;n"K~Σ;;;υ;;'λλo~γ~~~,.:Π.;:ό~β~λας~, "'.,:οΑ ελώνα

Πολιτιστικός Σύλλογος ΛεπτOKOΡΥΆC; ΛεπΤOKαρΥΆC;

Εκπολιτιστικ Μο τικό Σύ Άνω Παλαιοκκλ σίοιι Παλαιοκκλ σίοιι

Εκπολιτιστικός Σύλλογος BΡUσέλλας ΒΡοοέλλαι:: ...

Εκπολιτιστικό Σύλλογ Κοκκινίαc;~...~~~~~~~~~~~~~~~~-~~fΚ:"οΚ~Κ~.~ν~"":"----..
ΕκπολιτιστικόςΣύλλογοςΠαλαιorωρία/) Ι nαλoto1',ΙOpiOU

ΕκπολιτιστικόςΣύλλογοςKoα:ιvσΙ"ιιρlσo

ΕκπολιτιστικόςΣύλλογοςΣοιιλΙοιι" Η ΤZA~EΛAINA..

φωτικ Εκπολιτιστικό ΣύλλοΥο Π αδούλιων Π αδοιιλΙοιι

..E~.κπ~o~M~T...σ"τ~.~K~ό~Σ~ύλλ<Yy~~O~K~ε~ρ~α~μ~Iτ~σ~:_':"';;;; ...--'Ξ'...,..;,..;""'----........._..ι~K α~
Φιλοπρόοδος ΣνUιoyoς Pιιβomί6~-Mπoλtάνας ΓoΛΆc;

Πηγή: ΝΕΑΕ ΘεσπρωτΙας

Πίνακας 75: Κατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανα νέο Δήμο στο Νομό Θεσπρωτίας

2610ιιλ.

15 ΑυΥ.

ΓαρδΙκι Ημερήσιο παραδοσιακό πανηΥύρι Αγ. Παρασκεuής

Γλιική ---.J ~ρήσιoπαραδοσιακό πανηγύρι της Παναyiας

Δήμος Ηγουμενίτσας
. .-

24·Μαρ Ηγοιιμενίτσα Ι Λιτανεία. Πφιφοράτης εικόνας της ΕοοΥΥελιστρίας

.._~7':Ι;;ΟU:;;λ~'_~j!....Α~γ..:Β~λόσ:::::;.ος:;'-4I~Λ;;'::;tαν:::ε~ία:.;ε~"~ό::νας ΑΥ. Αναστασίοιι
2710ιιλ. ΗΥοιιμενίτσα Λιτανεία. Περιφορά εΙKόναs. τοιι Αγίοιι Παντελεήμονος

30-Απρ ΑΥ. Βλάσιος Ημερήσιο παραδοσιακό ΠανηΎύρι ΑΥ. Δονάτou

AΠOKΡιtς ΚαστρΙ Καρναβαλικές εκδηλώσεις (Φωτιές κλπ)

.......,,;3;:0-~Ι::.οuν:;.,_...Ι!_~Λ=αδΟΧώ_ρ~ι_.fc'Π7α_νηyu~·ρι Αγ. Αποστόλων

20 lοuλ. KΡUόβΡUση Λιτανεία εικόνας

lούλ-ΑυΥ· ΗΥοιιμενΙτσα

«θεσπρωτικά» θέατρο-παραδοσιακοΙχοροΙ, ξένα

παραδοσιακά σvyKρoτήματα,εκθέσειςζω'yραφικής,μouσικές

εKδηλώσεΙζημερtδεc;, κλπ

Δήμος ΜαΡΥαριτίου

Ζ. Πηγής

2-Mal

2610υλ.

EΛΕUΘέριo

EΛΕUΘέριo

EΛΕUΘέριo

ilf Ημερήσιο παραδοσιακό ΠανηΎύΡι Ζα/οδόχοιι ΠηΥι)ς.,
Ημερήσιο παραδοσιακό ΠανηΎύΡι Αγ. Αθανασίou

i ΠανηΎύΡι ΑΥ. ΠαρασKΕUής
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Παραδοσιακό πανη'Υ6ρι του Λγ. Kυριαl<ής

Ημερήσιο παραδοσιακό πανη'γ6ρι στο εξωκ. της Λγ.

Π ασιcευ'

Ημερήσιο παραδοσιακό πανηyUρι

Ημερήσιο παραδοσιακό πανηΎί>ρι

Ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι Λγ. Σωτήρος στο εξωΙCΚλήσι

Παραδοσιακό ημερήmο πανη'γ6ρι στο παλιό χωριό

Ημερήσιο παραδοσιακό πανηΎ6Ρι της ΠανσΥ{ας

Ημερήσιο παραδοσιακό πανη'Υ6ρι του Κοσμά του Αιτωλού

Ημερήσιο παραδοσιακό πανιγyUρι στο Μοναστήρι της Μίχλας

Πανηγύρι-ΑΝΤΑΜΩΜΛ

Καρναβαλucές εκδηλώσεις (Φωτιές κλπ)

Ημερήσιο παραδοσιακό Πανηγύρι Αγ. Κων/νου & Eλtνης

Ημερήσιο παραδοσιακό πανηyUρι Λγ. Βαρβάρας

Ημερήσιο παραδοσιακό πανηΎ6Ρι Αγ. Σοφίας

Πoλmmιdς εκδηλώσεις

Ημερήσιο πανη'γ6ρι στο Μοναστήρι της Παναγίας

Ι ΛΑΜΠΟΒΟΣ. (Εβδομάδα EμπOΡOζωoπανήyuρις)

-- -~~~~~~-~~~ -
Δήμος Παραποτάμου

- ~~~- -----

11 Νοε. Παραπόταμος [Λιτανεία. ~~ιφoρά εικόνας του Αγίου Μηνά

.....,;lο!Ου;;;λ..-Α...υΥ...""ιιι..;Π,;;αρ~ΟΠ~6,.;αiiμ~Οi!:ς;ol!ι;;Π...ΟλιTtστιΚέςεκδηλώσεις

11 Νοε.

21-Μαϊ

Πάσχα

20-21 Μαϊ

Κεστρίνη Ημερήσιο πανη-Υ6Ρι Λγ. Μηνά

Σμέρτος f ΠαvτrrUΡι του Αγ. Κων!νου και ελένης

Σαγιάδα ΠανηΎ6Ρι για την ΕΙΡΉΝΗ

Kεστρtνη Ι Πανηγύρι του Αγ. Κων!νου και ελένης
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Ι
Ιouλ-Αuy. ΣαΥιάδα '. Πολιτιστικές εκδηλώσεις ....

Ι .. l'ΗμερήσιοπανrrrUΡιΑνάληψηζ Σύβοτα

l!'iI .'Ι AπOKΡtέ.ς • Φ"Wτες ιι Καρναβαλικές εκδηλώσε>ς (Φomές κλ.)

21αν. Γηρoμtρι Πανηyuρucή θεΙΟ Λειτoupyiα Oσίou Nεfλou στο Μοναστήρι

Πάσχα • Γηρoμtρι 11 Τριήμερο ημερήσ\Ο πανηΥόρι

Πάσχα Φoινt", Τριήμερο ημερήσιο πανηΥόρι

8-Μα'ί Κουρεμάδι Ημερήσιο παραδοσιακό Πανηγύρι Αγ. Ιωάννη Θεολόγου

21·Μα'ί Ξέχωρο [ΠανηΥόρι του ΑΥ. Κων/νou και ελένης

24-Ιουν Κυπάρισσος Παραδοσιακό ημερήσιο πανηγύρι του ΑΥ. Ιωάννη ΡΙΥανά

30-Ιουν Aνάβρuτoς 11Ι Πανηγύρι ΑΥ. Αποστόλων

17 lουλ. • ΧαραυΥή 11 Λιτανεω εικόνας λ"Υ. Μαρίνας

17 lοuλ. BΡUOέilΔ Λιτανεία εικόνας ΑΥ. Μαρίνας

Αγ. Τριάδος • Φ"Wτες • Λιτανεία. Περιφορά της εικόνας

161ouλ. Πλάτανος ι Λιτανεία εικόνας ΑΥ. Mαρiνας

20]ουλ. • Παλαιοχώρι • Ημερήσιο πανηγόρι

2S-261QUλ. Αετάς Π~ιAy.Π~

19-20 Ιουλ. • Λιας 11 Λιτανεία εικόνας στο εξωκκλήσι του Προφήτη Hλlα

2610υλ. Λια<; ΠανηΥόρι. Λιτανεkι. Περιφορά της εucόνας ΑΥ. Παρασκευής

26-2710υλ. • Κερασοχώρι Ι ΠανηΥόρι ΑΥ. Παρασκευής και ΑΥ. Παντελεήμονος

27 101,)λ. Κouρεμάδι ΠανηΥ6ρι ΑΥ. Παντελεήμονος

6 Α"'Ι. Γάλα Ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι Αγ. Σωτήρας στο εξωκκλήσι

14-15 Atιy. Ριζά Παραδοσιακό πανηγύρι της Παναγίας

15 Αυγ. Aνάβρuτoς Παραδοσιακό πανηγύρι της Παναγ{ας

IS Α"'Ι. Γηρομέρι Ημερήσιο ιι:αvηyύρι στο Μοναστήρι της Παναytw;

25 Νοε. • Φανερωμένη • Ημερήσιο παραδοσιακό πανηΥ6ρι ΑΥ. Αικατερίνης

Ι Ι Νοε. Kooooνoλdlάρι Ημερήσιο w:αvrπόPt Αγ. Μηνά

21 Νοε. • Γηρoμtρι • ΣΑΡΩCαστιανό Υευμα στο χωριό

8 Σα. atχιoρo Ημερήσιο w:αραδoσuucό ΣαVη'yόρι στο Μοναστήρι της ΜίΙλας

8 Σα. Ι. Παλαιοχωρ{ou 11 Ημερήσιο παραδοσιακό πανηΥ6ρι στο Moνασrήρι

8 Νοε. Ανάβρα/ας Ημερήσιο w:αραδοσιακό w:ανηyUρt ΑΡ1!ΧΥΥ#λων Μιχαήλ-Γαβριήλ

14-15 Α"'Ι. • Koιcκινια • Πανη-yiιρι-ANΤΑΜΩΜΑ

24 Auy. MαuΡOνέρι Ημερήσιο w:αραδοσιακό ιrανιrr6Pt ΤΟ\l Κοσμά του Αιτωλού

710υλ. Μαυρονέρι Παραδοσιακό πανηγύρι ΤΟ1,) ΑΥ. Κυριακής

28-29/6 Δάφνι Πιινtπ'6ριΠέτρο\) &; ΠιιW..oυ

15 Auy. !: Τσαμαντάς ': Πανη-Υύρι-ΑΝΤΑΜΩΜΑ
~-•

Ioυλ-Atιy ΦWιhες ΠoΛ.nιιπuctς ΕΚδηλώσεις
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•
Βενέτ c Λθανάσιοc «Β' ΜΕΡΟΣΧε άλαιο 3: Οικονο ι 'ανάλ

Κοινότι)τα ΙΙι 11()Ih:tJ';

ΤΟΙ) Να ού Θεσπ ωτίαc»

2-Μαl

1S louλ-25 Auy.

Πέρδικα

ntρδuro

Ημερήσιο παραδοσιακό ΠανηΎύρι στο εξωκκλήσl του Α..,.

Αθανασίου

Εκδηλώσεις 11:0\) πρorραμματιζovται"Με χρόνο

ΚΟI\'ότηταΣουλίου

3Q-ΑΠΡ,-_..ιι._.-;cΣ06λι ΗμερήσιοΧαρα.δοσιακόΠανηΥ6ρι

7 Ιouλ. Aυλόt'ωroς Ημερήσιο Λαραδoσtαιcό aανrrι6Pι

c---
.._.;6-..7 lοuλ. Aυλότmι:oς Παραδοσιακό :ιι:αvηyύρι του ΑΥ. Κυριακής'-- =......"'!

261ouλ. Τσαπάρι Hμερft<no Jlαραδoσιωro JUΣVηyΊ>ρΙ

6 Avy. ~ΦρoσUνη--":·---ΓoH:-μερ""":'"ήGlOπαραδοσιακ6πανηyiιρ, ΑΥ. Σωτή"".ρoς----~-~i

IS At1'(. Κούκλιοι Ημερήσιο :ιι:αραδοσιακό zαvηy6ρι tης ΠαναΥ{ας

..-~----~-~--~~ ---------..ΜαΥ Σο6λι Εορταστικές εκδηλώσεις του Ολοιωυτώματος

ΠηΥή: ΝΕΛΕ Θεcmρωτίας

n (νακας 76: εΊYεrρoμμΈVη αvεpyία {πο νομό Θεσπρωτίας

Ποσοστό ΕΠεΥΡαμμένοI Ποσοστό

% άνερΥΟΙ %
.

1.194 37,07% 1.078 35,85% 936

2.027 64.15% 65.65% 1.674

2.623 100.000/0 2.610

Ποσοστό ΕΠεΥΡαμμένοι Ποσοστό

% άνφΥΟ1 %

851 36.06% 842 36,70%

1.509 [63.94% Ι 1.452 63.30%

2.360 100,00010 2.294 100,00%

ΠηΥή: ΟΑΕΔ - ΠΑΕΠ Α.Ε. -Ίδια Επεξεργασία

Πίνακας 77: Μεταβολή f:"{'fεΊραμμl:νηςανεργίαςκαι μεταβολή του ποσοστούαυτής στο νομό Θεσπρωτίας

-9.72

:4.83

-6.64

-3.29

1.94

-16,42

-10.73

-12.77

-4,18

2,34

3.88

-2.79

-σ.50

4.40

-2.30
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Bεv' Αθανάσιο «Β' ΜΕΡΟΣ /(ε0ό.λωο 3: OJΚOVOUl 'ανάλι του Νο ΟΙ; Θεσπ wriac»

ΕΠεΥραμμένοι ΜεπήΙολή ΕΠε-Υραμμένοι Μεταβολή

άνεργοι _οσοστοό% άνεργοι Jl:oσoστoό%

Άνδρες -1,06 1,77 -29,48 -Ι ,σο

ΓυναUcες -3,78 -ι ,σο -28,37 0,59

Σύνολο -2,80 -28,78

ΠηΥή: ΩΑΕΔ - ΠΑΕΠ Α.Ε. - Ίδια Exεξφyασiα

Πίνακας 78: ΠoσoσrιαJα κατανφή της σπασχw.ηιπκ l(αJ της αlJψtiaι; κατά φύλο το 200/

Νομός θεσπΡωπας

θήλα 14,35

Άρρεν 9,86 7,79
Δήμος Αχέροντα

θήλα 87,98 12.02 9.97

Άρ εν 88.73 11,27 5.28
Δήμος Ηγουμενίτσας

λα 80.60 19.40 9.68

Άρρεν 91.41 [ 8.59 5.26
Δήμος Μαργαριrioυ

θ1\λα 88.50 11.50 9.06

Άρ εν 92.86 7.14 4,16
Δήμος ΠαpαμUΘ~

'λυ 88.85 11.15 8.55

Άρρεν 94.96 5,04 4.44
Δήμος Παρωι:οτάμου

θήλυ 90.48 9,52 7,14

Άρρεν 92.27 7.73 6.12
Δήμος Σcηo>6δας

θήλυ 89.21 10,79 9.21

Άρρεν 89.77 10,23 6.01
Δήμος Συβότων

θήλυ 87.53 12,47 7,16

Άρρεν 90,71 9.29 5.27rΔήμος Φιλιατών
θήλυ 88.71 11,29 8.88

Κοινότ/τα Πέρδικας 'φρεν 89.44 Ι 10.56 5.65-. .... -·_--..-._·~ί
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BevknI Αθανάσιο «Β' ΜΕΡΟΣ Κεφάλα.1O 3: Οικονο ιιοί ανάλυ07 του Νοuού Θεσπoωτίαc»

Κοινότητα Σουλίου

θήλυ Ι

Άρρεν

θήλυ

85,62

94,61

9160

14,38

5,39

8,40

8,17

3,92

5,34

ΠηΥή: ΕΣνε Απογραφή Πληθυσμού 2001 -Ίδια Επεξεργασία

Πίνακας 79: Λριθμ6ς ανέpyωv κατά φύλο και επiπεδo εκπαiδευιιης

MετΩΠUXιαKά 0,11 0,06 2 0,08

Αι:6φοιτος ΑΕΙ 50 5,34 98 5,85 148 5,67

Αι:6φοιτος ΤΕΙ 40 4,27 108 6,45 148 5,67

Αι:όφοΙ1ος ΙΕΚ 27 2,88 95 5,68 122 4,67

Απόφοιτος λυκείου 347 37,07 681 40,68 1.028 39,39

Aι:όφoιtoς 3-τ6ξιου
285 30,45 403 24,07 688 26,36

-yυμvασloυ

Απόφοιτος δημοηκού 180 19,23 284 16,97 464 17,78

ΔΕ.ν qEι tWtώσEι το
3 0,32 3 0,18 6 0,23

δημοτικό

ΠηΥή ΠΑΕΠ(2007) -Ίδια Επεξεργασία

Πίνακας 80: Διάρκεια ανεργlω; κατά φύλο τον Μάρτιο του 2008

7,37

> 1~2 μήνες 79 9,38 82 5,65 161 7,02

> 2-3 μήνες 70 8,31 83 5,72 153 6,67

> 3·4 μήνες 54 6,41 75 5,17 129 5,62

> 4-5 μήνες 136 16,15 148 10,19 284

> 5-6 μήνες 126 14,96 225 15,50 351 15,30

> 6-8 μήνες 88 10,45 143 9,85 231 10,07

> 8- Ι Ο μήνες 40 4,75 72 4,96 112 4,88

(/( Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού θεσπρωτίας» ιπλ. 551



Βεν: AθανάnJOι: «Β' ΜΕΡΟΣΚΕωάλαιο 3: Οικονοω ' ανάλ του Νοuού Θεσπ. ωτίω::»

> 10-12 μήνες 29 3,44 38 2,62
,

67 2,92

> 12-16 μήνες 63 7.48 113 7,78 176 7,67

> 16-20 μήνες 21 2.49 70 4,82 91 3.97

> 20-24 μήνες 10 1,19 44 3,03 54 2,35

> 24 μήνες 8,79 16,67

ι ι • ι

ΠηΥή : ΠΑΕΠ 2008 - Ίδια Επεξεργασία

Πίνακας 81: ΑνεΡΥία κατά ι'παΥγελματικό κλάδο το 2004

1. Μέλη των βoυλι:uoμένων

σωμ(nων. ανώτερα διolιcητικα και

διευθυντικά στελtxη του 2 0,08 0.07 35 0,40
ΔημοσΙΟυ και Ιδιωτικούτομέα

2, Πρόσωaα JΣOυ ασιroUν

αηστημovιιdt, m),λπεxvueα και 34 1,37 76 5,23 783 8,90
ouναφfι ααnt).ιιιιτα

3. ΤεχνολόΥοι, τεχνικοί βοηθοίιωι
1,90 185 930 10.57

ασκοuvrες ouναφή επayγέλματα

4,Yπtιλληλoι Υραφείου ιωι ασKoUνtες
156 [ 6,30 459 ι2.'.,61 1573 17,88

ΣuΝΑφΉ επαπtλματα

5. Απασχολούμενοι στην παροχή

ιrnηρεσιών και πωλητές σε 91 3,67 258 17,77 2030 23,08
καταστήματακαι σε ιrnαίθριες

6. EιδΙKΕVΜΈWι ΥεωρΥο{,
0,04 0,07 35 0,40

lCτ/VOtρ6φoι,δασοκόμοιιωι

7.Ειδικευμένοιτεχνίτες και

ασKOίIvrεςσυναφή τεχνικά 167 6.74 13 0,90 827 9.40

'" έλ ατα

8. χεφ.σrέςσταθερών β"μηxανιΚ1bν
qκαταστάσεων.μΗXΑVΗμάτωνιαn

75 3,03 4 0,28 324 3,68
εξodtσμιn; και σuναρμo)..oyητt

ι_)

9. Ανειδίκευτοι φΥάτες, χειρωνάκτες
2259 25,68

κ'" '" αvελ ατΙΕC ....
ΠηΥή : ΠΑΕΠ 2004 - Ίδια Επεξεργασία
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BενF.τ Αθανάσιο «Β' ΜΕΡΟΣ Κε(/)άλαιο 3: OlKOVOUl . ανάλυ του Νοuού Θεσπραπίac»

ΠΙνακας 82: Δnμές ψυχικής υΥεΙα.ς στην Περιφtρεια Ηπείρου

Tα~"ΤIKά εξωτερικά Ιατρεία του Γt\'ΙΚΟU Νοοοl(ομεωυΆρτα.;

Ξενώνας "Μελισάνθια" του rtν1KOU ΝοσοκομείουΆρτας Ζάρα 2-4

Ξενώνας "εν οocω" του Γενικού NoσOKOμείou Φιλιατών Φιλιάτες Θεσπρωτίαι;;

--- --------- - - - - --- -----

ι _ 1'\οιιός lωα:\'\'I\'IΙΙ\ ~ _' - - -

Ψυχιατριι.:ή Κλινική του Πανεπιστημιακού Γtν1ΚOύ Νοσοκομείου Ιωαν\t{νων

Κέντρο ΨυΊιι."ής Yyεlας 10υ ΓενtKOΙ> Νοσοκομείου Ιωαννiνων "Γ.XαrζηΙCώσ'tα"

KέvrΡO Πρόληψης και ΕΠαΥΥελματικήι; Κατάρτισης και Ξενώνας του Γενικού NoσOKOμεlOυ Ιωαννiνα/ν

"Γ.χατζηκώστα"

Ξενώνας Α' "ΨUΧαρyώς" του ΓΕVΙιωύ Νοοοκομε(ου Ιωσwfνα/ν "Γ.Xατζηιcώστα"

Ξενώνας Β' "ΨUΧαpyώς": "Χαραυγή" του ΓΕVΙKOι) ΝοσοκομεΙου Ιωαw{να/ν ''Γ.Xατζηιcώστα''

Τακτικά Εξωτερικά Ψυχιατρικά ΙατρεΙα και δlασυνδετι!Cή-Συμβoυλειrπιcή Ψuχιατρ1ll.'"ή του Γενικού Νοσοκομε!ου

ΙΩΑWίνων "Γ.Xατζηιcωστα"

Ξενώνας "ΕΣΤΊΑ" του Γενικοι) Νοσο"ομε(ou Πρέβεζας

Πίνακας 83: Συνδtoεις ΚΤΕΛ Νομού Θεσπρωτίας και χιλιόμετρο. δΡομολσΥίων

-

..-..- .......... • • Πλήρες μηιως δρομολοΥίου
Γραμμη . -....- ...

ω·μ)

ι ιtιouμενtr...-!1tρδιι<u 76,6

2 Ι ΗΥouμεvi'tσα·UορΣιώνα·Πολwέpι 63,2

3 i Ifyouμενit...-Kιnmνιά 78,2

Στρατ/γικόΣχlδtΟ Ανάllrvξης του Νομού Θεσπρωτίας»



Βενέτ ΑθανώτlO «Β' ΜΕΡΟΣ Kεωάλmα 3: Oικoναuι 'ανάλυ του Nnunr) ΘεfTΠ. τίαc»_-------11- 11ληρες "φως δρcψuλογίοll

4 HΎouμενίΤGα-Mεσoβo\M 60

5 H.,..μ<νtroα-Kεστρlνη 50,4

6 ΗΥοuμενhσα-Παραμuθιά 69;1.

7 HyouμεvItσα-Φιλιάπt; 34,6

8 Hyouμενίτσα-Aywς Bλά<noς 13,4

9 HyouμεvItσα-Maρyaρlτι-Παραμu8ιά 125,4

10 ΠαραμUΘΙΆ·KoιαMά 59,8

11 Παραμu8ιά-n.ιιcιι 48,6

12 Ι Παραμυθul-Aμxtλια 25,4

13 Παραμu8ιά-ZερJloxιlιρι 31,6

14 Ι ΠαραμUΘιά·Nικoλίτσι 31,6

15 ΠαραμυθuI-Σoόλι ("""ιoxtι> 122,4

16 Ι Παραμυθul-ΠραδαλΔ 62,2

17 Παραμυθul-Τoouρlλας 43,8

18 Φιλιάτες-ΣαΥιάδα 31,8

19 j [Φιλιάτες-KOιcιcMά [ 57,2

20 Φιλulτες-Aχλαδιά 46,6

21 Φιλιάτες- Τριιroρuφo 8

22 Φιλ,άτες-Π1.αlσιo Ι 18,6

23 Φιλ,6tες-Γηρομέρι 117

24 Φιλulτες-Etxo>ρo 32,8

25 Φιλιάτες-Κρuoνέρι 153,6

26 Φιλιάτες-ΠαΙ αιιός ι42,4

27 Φιλtάτες-BΡUΣoω..α-Πoταμιά 48,4

28 Φιλι6τες-Λιά 183,6

29 Φιλι6τες-MηJ.tα ;117,8

30 Hyoιιμ<νtroα-Mαxρόy1αλoς 9,6

31 Hyouμενitσα-Aθήνα 1004

l;τμαrηγικό Σχέδιο Ανά :τυξης του Νομού θεσπρωτίCΚ;» σελ. 554



Βεν. Αθανάσιο «Β' ΜΕΡΟΣΚεωάλαια 3: Οιιων() Ι • ανάλυ του Νο ού Θεσπoωrίnι.:"

11ληΡϊ.ς μψω.; δρομολΟΥωυ

32 ιtyouμενi",σ-λθ1Jνα 1176

33 Η"fOU!U'VI",σ-θεσοαλονbcη 938

34 1tyouμενttσσ-IΩIIιwMι 200

35 Πσρσμuθ1ά-IΩIIιwMι 176

36 Πcφcψ1>β1ά-ΠρtjIεζσ 224

37 Ι ΗΥouμενΠοα-Πάρ'Υα 100

Πί\'ακας 84: Σιηικεvrpωτική κατάσταση κivησης εσωτερικού 1996-2007

\997 38.445 .j),22 102.675 -2.17 548.280 4.40

\998 37.294 -2,99 110.654 7.77 3,87

39.280 5,33 \ 14.822 3.77 572.657 0,56

41.554 5,79 127.686 11,20 624.727 9,09

200\ 44.064 6,04 \39.080 8.92 670.489 7.33

2002 45.592 3.47 149.965 7,83 699.653 4.35

2003 49.706 9.02 Ι Lι-53.407 2,30 Γ680.25\ -2,77

2004 50.989 2,"R \59.466 3,95 681.757 0,22

2005 53.097 4.13 ~ L.!.!0397 13.13 744.448 9,20

2006 52.426 -1,26 \80.109 -σ,16 770.467 3,50

\997 40.236 -6,5\ 99.751 -10.95 556.482 -3,00

\998 42.576 5,82 576.269 3,56

\999 43.678 2,59 115.796 6,\2 569.697 -1.14

2000 45.2\8 3,53 \22.550 5,83 617.189 8,34
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Βεν' C ABαvάoJOc «Β' ΜΕΡΟΣ Κε άλαιο 3: O/KOVO / 'ανάλυ του Να ού Θεσποωτί »

2001 47.859 , 5,84 Ι 140.489 14,64 ~I 673.204 9,08

151.141!L.7,58 .1 •
2002 49.450 3,32 699.799 3,95

Ι"-

2003 Ι 44.542 [ -9,93 154.636 Ι 2,3 Ι 680.488 -2,76

2004 46.490 4,37 157.874 2,09 670.612111 -1,45

2005 48.731
=

4,82 177.746 12,59 736.521 9,83

2006 46.384 11 -4,82 180.659 1,64 761.540 3,40

2007 49.367 6,43 194.354 Γ 7,58 802.991 5,44

Πηγή: ΟΛΗΓΑ.Ε.

Πίνακας 85. Συγκενrρωτικιί κατάσταση κίνησης εξωτερικού 2000-2007

Επιβάτες

534.053

2001 65.448 L6,02 124.051 -2,84 L545.319 2, Ι Ι

2002 71.790 9,69 120.213 -3,09 526.787 -3,40

2003 75.730 5,49 109.461 l -8.94 ] 479.348 -9,01

2004 75.977 0,33 84.862 -22,47 382.850 -20,13

2005 76.842 1,14 Ι 93.297 9,94 415.586 8,55

91.514 -I.Q Ι 428.611

2001 68.806 1,89 169.850 -15,02 647.829 -7,01

2002 74.793 8,70 168.036 -1.07 626.260 -3,33

2003 L78.859 5,44 165.326 -1,61 607.882 -2,93

2004 82.252 4,30 139.171 -15.82 485.450 -20,14

2005 81.605 -0,79 150.695 8,28 523.248 7,79

2006 83.374 2,17 161.088 543.752 3,92

2007 95.450 14,48 156.734 -2,70 553.355 1,77

Πηγή, ΟΛΗΓ Α.Ε.
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ΒενέτηςΑθανάσιοc «Β' ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 3: Οlκονομική ανάλυση του Νομού Θεσποωτίαρ>

Πίνακας 86: Διοικητικές λειτουργίες ανα Δι;μο και Κοινότητα του Νομού Θεσπρωτίας

κ Πέρδιχας

Κ. l.o 1\10\1

·Λ.Σ ΛψεvtKός σταθμός

ΠηΥή, ΕΕΤΑΑ

nρmroδιxεw

Eφ""oδtκε{o

ΕψηνΟΟtκεio

ι 1

2

4

Πίνακας 87: Κοινωνικός εξοπλισμός ανα Διίμο και Κοινότητα του Νομοιί Θεσπρωτίας
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«Β' ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 3: Οικονομική ανάλυση τοl) Νομοί, Θεσπρωτίας»Βενi:της Αθανάσιος

Κ. Πέρδικας

Κ. Σουλίου π 2
l(δ.λ)

•

1 ΠνΕUμαΤΙKό κέντρο-

Ι Κέντρο

πολιτιστικών

εκδηλώσεων

Ι Λαογραφικό

μουσείο- Ι Κέντρο

Νεότητας και

Αθλητισμού

Κέ\"Τρ<Ι

ΚΟI\(Ι}\'ικήι::

'\Ιερψνας

Ι γήπεδο

ποδοσφαίρου

Ι Κοινοτικό

Γυμναστήριο

*(δ.λ) δεν λειτουργεί, Ν: Νοσοκομείο, κ.Υ: Κέντρο Υγείας

Πηγή; ΕΕΤΑΑ, Προφίλ Ν. Θεσπρωτίας

« Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Θεσπρωτίας;> σελ. 558



«Γ' ΜΕΡΟΣ / ΚΕφάλο.ιο 3: Οι πολιτικές και οι δράσεις του

ΩΒ"εΕνετ,,:ΠΙ~AIJ;B,!!D~vαog,'~1!ΩOCL ~Σ!"'r.!nα~1lJ!!I~κ!!.ου!!.· J,Σ,.rι;,εJ~ί:rJΟ1(υJ!'ανιiπrι.ιln(" του NOUO'J Ht:m!/!9JT;rll:Η

Πίνακας 88: Υποδείξεις εJJ.είψεω'" των Δήμων και Κοιvorήτων του Νομού Θεσπρωτίας από rι~' ίδιι,,' αυτές τις rJfJXr.;

μέσω απανrήσεων σε σχετικά ερωτημαraλι!rιια

Ανεπαρκης

εξυπηρέτηση

ΚΤΕΛ,

Χωματερή

aπopριμάτων

, ,
ι εΧ"ικώ\'

υποδομών

Δικτύου ύδρευσης,

Αποχέτευσης

Υποδομές

Ilοl.ιτισμού 

Αθλητισμού

Έλλειψη

ασθενοφόρου

Υποδομές

ΥΎείας Πρόνοιας

ΔικτUou 6δρεuσης,

ΚλEuπό ""Σxέ<εuσης,
ΚΑΠΗ

Γυμναστήριο Βιολογικός

καθαρισμός

0λof}μερo Σxoλιιc6 Κλε>σtό ΔιΚ'Τ60υ ύδρειισης.
Δήμος ΠαραμUΘι6ς ΚΑΠΗ

κέντρο Γυμναστήριο ΜΣΧέτεοοης

Ίδρυμα Δικτύου

Δήμος Παραποτάμου ΌΎεtoνoμΙKών AπOXέτΕUΣΗς,

υπηρεσιών Δικτύου Άρδευσης

Δήμος Σαyιάbας Γυμνάσια [ Ι ΙΔικτUou ύδρΕUΣης Δημαρχείο

Ίδρυμα Δum\ou Ανεπαρκης

Δήμος Συβ6των U'yειονΟμtκών ""σxtτευση~ εξυπηρέτηση

υπηρεσιών Δuι:τύoυ Άp&:uσης ΚΤΕΑ

ΤΕΙ,

Eaαyyελμιmκtς
Κλε>σtό

Σχ",""
Γυμναστήριο, Δum\oυ 6δρεuσης,

Δήμος Φιλιατών
(Κεραμ..odας,

ΠΝΕUΜαπκ6 ""σxtτ~
AP'fUPOXPUOo-

Κέντρο, ΩδεΙο, Δuι:τύoυ Άρδεοοης

X°fας,
Φιλoρμovυ<ή

ΠαραδoolΔΚής

MolJOlΚής),
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ΕIl.είψι:ις Νέων ΔΙ1μων

Eλλεmής
Ελλειπής Γυμναστήρω,

λειτουργία Γήιtεδo,
λειτουργία

AYΡOttJ(oίI Πολιτιστικοί
Παιδικού Σταθμού

Ιατρείου χώρο,

]οπρείο, ΚΑΠΗ Mouσεio, Γ1jxεδo

Tcχ\'II\(uv '

υποδομ(u\'

, "
Υγείας Πρό\'οιας, "

Πηγή: Επιτόπια tρεuνα

Δt1μος. ΚΟΙ\'ότιιτσ

Κοινότητα Πέρδικας

Koιν6tηtτι Σouλίou

,
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