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Η Μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.) του Β’ ΚΠΣ και ανατέθηκε συγχρόνως με αντί-
στοιχες μελέτες για τους υπόλοιπους τρεις νομούς της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  Κύριους στόχους της Μελέτης αποτέλεσαν: 
• Ο έλεγχος και η προγραμματική και χωρική εξειδίκευση των κατευ-

θύνσεων του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, που μόλις είχε 
ολοκληρωθεί και εκπονηθεί για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

• Η προσπάθεια να γίνουν κατανοητές οι επιλογές από τους τοπι-
κούς φορείς, δηλαδή την Α’ βάθμια και την Β’ βάθμια Τοπική Αυτο-
διοίκηση, ώστε να ενεργήσουν με επιμονή και υπομονή για την υ-
λοποίηση των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών. 

Με δεδομένο μάλιστα ότι δεν προωθήθηκε στο μεταξύ χρονικό διάστη-
μα η θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Χωροταξικού, θεωρείται βέβαιο 
ότι το τελευταίο θα ελεγχθεί  εκ νέου και θα  εμπλουτιστεί με  τις λε-
πτομερέστερες προσεγγίσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τα Χωρο-
ταξικά Σχέδια των Νομών. 
 
Η γεωγραφική απομόνωση και το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης που χα-
ρακτηρίζουν την Περιφέρεια και τον Νομό,  επιβάλλουν απόλυτο συ-
ντονισμό για την υλοποίηση των πολιτικών της βιώσιμης ανάπτυξης, 
με τρόπο που να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα των μεσοπρόθε-
σμων δράσεων και έργων, ώστε να αρχίσουν να δημιουργούνται προ-
ϋποθέσεις για την άρση των ιδιαίτερα δυσμενών φαινομένων και την 
ενσωμάτωση του χωρικού συστήματος στις νέες διαμορφούμενες συν-
θήκες, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές περιβάλλον.  
 
Η Μελέτη ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις, με ενδιάμεσες συμμετοχικές 
διαδικασίες, στις οποίες έλαβαν μέρος, πλην των πολιτικών υπευθύνων 
και των Υπηρεσιών της Β’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης και οι φορείς της Α’ 
βάθμιας Αυτοδιοίκησης, ∆ήμαρχοι και τεχνικοί σύμβουλοί τους. 

 



 


