ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΡΕΙΝΟΤ ΥΩΡΟΤ

Εζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο
(ΕΠΑ) 2007 – 2013
(Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, 2007)
http://www.espa.gr/media/documents/NSRF_VERSION_GR_SFC_120307.pdf

Εζληθό ηξαηεγηθό ρέδην
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΕΑΑ) 2007-2013
(Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, 2007)
http://www.agrotikianaptixi.gr/_data/documents/esaa_tel.pdf

Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013
(Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε., 2007)
http://www.espa.gr/media/documents/
1_EP_PERIVALLON_AEIOFOROS_ANAPTYXH.zip

ρεδηαζκόο Παξεκβάζεωλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ
2007-2013 ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ
(Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, 2006)
http://www.eot.gr/EmentorImages/File/Competition/
programmatiki_periodos_2007_2013%20.doc

ύκθωλα κε ην ΕΠΑ 2007 – 2013:
Η ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ πξέπεη λα είλαη θνηλή γηα ηε
ρώξα αθνύ ηα πξνβιήκαηα ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ είλαη θνηλά ζε όιεο ηηο
Πεξηθέξεηεο.
Η ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ απνζθνπεί ζηελ
αλαζπγθξόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο θαη θαηνίθεζεο, νη
νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή επνρηθόηεηα θαη ππνρώξεζε, κε
απνηέιεζκα πνιιέο νξεηλέο πεξηνρέο λα είλαη αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη λα
δηαθπβεύεηαη ε νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηά ηνπο θαη ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ πηέζεσλ, πνπ εκθαλίδεηαη ζε νξηζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο
εμαηηίαο ηεο ηνπξηζηηθήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο.
Η αλάπηπμε ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ ζα επηδησρζεί θαηά ηξόπν ζπλεηό ώζηε λα
κε δηαθπβεύεηαη ε επξύηεξε νηθνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπ ζεκαζία,
αιιά λα δηαζθαιίδεηαη ε βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζπλδπάδνληαο
παξαδνζηαθέο κε ζύγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπκβαηά
κε ην πεξηβάιινλ θαη ην ηνπίν όξηα, αιιά θαη κε ηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο.
Σην αλσηέξσ πιαίζην, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηδηαίηεξα ηνπ
ηνπξηζκνύ κηθξήο θιίκαθαο, ε δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο θαη
ηεο θηελνηξνθίαο, ε αλάδεημε ηεο νηθνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο
ησλ δαζώλ θαη ε δεκηνπξγία/δηαηήξεζε ηεο κηθξήο βηνηερλίαο απνηεινύλ
δηαθξηηέο ελόηεηεο παξεκβάζεσλ. Άξα είλαη επηζπκεηή ε ζπγθξόηεζε ελόο
πνιπιεηηνπξγηθνύ πξνηύπνπ αλάπηπμεο.
ύκθωλα κε ην ΕΠΑ 2007 – 2013 ζηόρνο γηα ηνλ νξεηλό ρώξν είλαη λα
πεξηνξηζηνύλ νη επηπηώζεηο από:
ηηο ρσξίο καθξνρξόλην νξίδνληα νηθνλνκηθέο θαη παξαγσγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ηειηθά, επηδξνύλ αξλεηηθά ζηνπο θπζηθνύο θαη
πνιηηηζηηθνύο πόξνπο
ηηο πηέζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ
νξεηλνύ ρώξνπ, όπνπ απηέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί
ηα κεγάια έξγα ππνδνκήο θαη ελέξγεηαο, πνπ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο, αιιά θαη από ηηο επηπηώζεηο ησλ αληηζηνίρσλ
ππνδνκώλ πεξηθεξεηαθή θαη αζηηθήο ζεκαζίαο.
πηέζεηο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο νη νπνίεο αζθνύληαη ζην ζύλνιν ηνπ
νξεηλνύ ρώξνπ

ηξαηεγηθή γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηωλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ζύκθωλα
κε ην ΕΑΑ:
Είλαη θνηλή γηα όιε ηελ ρώξα αθνύ ηα πξνβιήκαηα ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ
είλαη θνηλά ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο
Απνζθνπεί ζηελ αλαζπγθξόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο θαη
θαηνίθεζεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή επνρηθόηεηα θαη
ππνρώξεζε, θαηά βηώζηκν νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξόηππν.
Σηνρεύεη ζε έλα πνιπιεηηνπξγηθό κνληέιν κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή
«εδηθώλ πξντόλησλ» (πξντόληα ηνπηθά, εηδηθνύ ηύπνπ θαη ηερλνινγίαο,
πςειήο πνηόηεηαο, θ.ιπ.) ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα εθηνπηζζνύλ από ηα
θζελόηεξα πξντόληα άιισλ πεξηνρώλ
Επηδηώθεηαη ε αλαζηξνθή ησλ δπζκελώλ ηάζεσλ ηεο πιεζπζκηαθήο
ζπξξίθλσζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ησλ νπνίσλ ε
νηθνλνκία εμαξηάηαη άκεζα από ηνλ πξσηνγελή ηνκέα
Επηδηώθεηαη ε ελζσκάησζε ησλ πεξηνρώλ απηώλ ζε κηα νινθιεξσκέλε
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο δσληαλήο θαη εμειηζζόκελεο ππαίζξνπ κε
πξννπηηθέο αλάπηπμεο
Πξνώζεζε επθαηξηώλ πνιπαπαζρόιεζεο
Δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ ίζσλ επθαηξηώλ κεηαμύ ησλ δύν θύισλ
Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο
Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ
Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πεξηνρώλ
ηεο ππαίζξνπ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο σο
πεξηνρέο θαηνίθεζεο θαη ζηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ
Οη ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο
ζα εμαθνινπζήζνπλ λα αλαπηύζζνληαη κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο LEADER
θαη ζα έρνπλ νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθό ραξαθηήξα.

ην πιαίζην ηνπ Ε.Π. Πεξηβάιινλ 2007-2013 εμαγγέιινληαη δξάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε:
Αλαθαηλίζεηο ρσξηώλ θαη ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ
Αληηπιεκκπξηθά έξγα, ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ νξεηλήο πδξνλνκίαο ζε
δάζε
Εληζρύζεηο ζε γεσξγνύο νξεηλώλ πεξηνρώλ γηα ηελ αεηθνξηθή ρξήζε
γεσξγηθώλ θαη δαζηθώλ γαηώλ θαη επηιεγκέλσλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ θαη
ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
πξναλαγγέιιεη γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο:
Τε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο
Τελ πξνβνιή ηνπο
Τελ πξνώζεζε εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ
Τνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ρηνλνδξνκηθώλ θέληξσλ

