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Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του
Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2742 / 99 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α207).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 1225 Β΄/5.9.2006).
3. Τη µελέτη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία, που εγκρίθηκε µε την απόφαση ..../.../
2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
4. Την από …. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
5. Την από … ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες … και …., µε
την οποία γνωστοποιήθηκε στο κοινό η έναρξη της διαδικασίας
διαβούλευσης επί της οικείας Σ.Μ.Π.Ε.
6. Τις υπ’ αρ. …. γνωµοδοτήσεις των Περιφερειακών Συµβουλίων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, ∆υτικής
Ελλάδας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,
Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και
Στερεάς Ελλάδας, αντιστοίχως.
7. Τις υπ’ αρ. … γνωµοδοτήσεις των Εκτελεστικών
Οργανισµών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

Επιτροπών

των

8. Τα υπ’ αρ. …..έγγραφα των ∆ιευθύνσεων Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού,
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και
Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
9. Τα υπ’ αρ. … έγγραφα των ∆ιευθύνσεων … του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών, τα υπ’ αρ. … έγγραφα των ∆ιευθύνσεων …… του
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Υπουργείου Ανάπτυξης, τα υπ’ αρ…. έγγραφα των ∆ιευθύνσεων … του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα υπ’ αρ. … έγγραφα
των ∆ιευθύνσεων … του Υπουργείου Πολιτισµού, τα υπ’ αρ. … έγγραφα
των ∆ιευθύνσεων … του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, τα υπ’ αρ. …
έγγραφα των ∆ιευθύνσεων … του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, και τα υπ’ αρ. … έγγραφα των ∆ιευθύνσεων … του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
10.Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013
11.Την από ... εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προς
το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
12.Τη γνωµοδότηση ....... του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης.
13.Την από ... εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προς
την Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του
Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Β. Εκτιµώντας ιδίως τα ακόλουθα:
1. Η βιώσιµη ανάπτυξη, σύµφωνα και µε την νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
την Βιώσιµη Ανάπτυξη, είναι ένας µείζονος στρατηγικής σηµασίας στόχος
που πρέπει να κατευθύνει το σύνολο των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Περιλαµβάνει
τρεις
διαστάσεις,
την
προστασία
του
περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή, και την οικονοµική
ευηµερία. Η βιοµηχανία έχει άµεση σχέση µε τις εν λόγω διαστάσεις. Έχει
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απορροφά ένα µεγάλο µέρος της
απασχόλησης και η εξέλιξή της επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, ενώ
αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας.
2. Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει τη βιοµηχανία, την
εξόρυξη, την ενέργεια, και τη συλλογή και διανοµή νερού. Η βιοµηχανία
αποτελεί τον πυρήνα του δευτερογενή τοµέα και συγκροτεί µια οµάδα
κλάδων µε σηµαντικά κοινά χαρακτηριστικά από άποψη οικονοµικών
αλλά και χωροθετικών παραµέτρων. Η συνοχή αυτή σε συνδυασµό µε το
µέγεθός της επιβάλλουν αυτοτελή προσέγγιση της χωροταξικής
οργάνωσης της βιοµηχανίας. Ως εκ τούτου, το παρόν Πλαίσιο εστιάζεται
σαφώς στη βιοµηχανία. Οι λοιποί κλάδοι του δευτερογενούς λαµβάνονται
υπόψη, αλλά ενσωµατώνονται στο Πλαίσιο στο µέτρο που διατηρούν
διασυνδέσεις µε τη βιοµηχανία.
3. Η βιοµηχανία στην Ελλάδα συγκεντρώνει, σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α., το
22% του συνολικού Α.Ε.Π., ποσοστό σχετικά χαµηλό σε σύγκριση µε τα
ποσοστά των άλλων µελών της Ε.Ε. αλλά που δεν παύει να είναι πολύ
σηµαντικό. Η µεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας στη
βιοµηχανία, στην περίοδο 1995-2005, ήταν ίση µε 2,11% (έναντι µέσου
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όρου όλων των τοµέων 3,84%). Όσον αφορά την απασχόληση, το
µερίδιο της βιοµηχανίας κατά το 2005 ήταν ίσο µε 12,8% του συνόλου
(αντιστοιχώντας σχεδόν στο 60% του δευτερογενή τοµέα), ενώ το
αντίστοιχο µέγεθος κατά το 1998 έφθανε το 14,5%. Τα µεγέθη αυτά
δείχνουν το µεγάλο µέγεθος και το βάρος της βιοµηχανίας στην ελληνική
οικονοµία.
4. Ωστόσο, σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, καθώς και διάφορες
αναλύσεις για την κατάσταση και τις τάσεις της ελληνικής βιοµηχανίας και
ειδικότερα της βιοµηχανίας, η τελευταία εµφανίζει σοβαρά διαρθρωτικά
προβλήµατα. Σχεδόν µόνιµα χαρακτηριστικά της ελληνικής βιοµηχανίας
αποτελούν η µακροπρόθεσµη στασιµότητα, η συρρίκνωση του µεριδίου
της στο Α.Ε.Π., η µείωση / στασιµότητα της βιοµηχανικής απασχόλησης,
η χαµηλή προστιθέµενη αξία, ο χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας, η ένταση
της εισαγωγικής διείσδυσης, η εξάρτηση από «παραδοσιακούς» κλάδους,
η αδυναµία παραγωγής καινοτοµίας και η ανεπαρκής υιοθέτηση /
προσαρµογή εισαγόµενης, οι «σωστικού» χαρακτήρα παρεµβάσεις του
δηµοσίου που είχαν ως αποτέλεσµα την ανάληψη από το δηµόσιο των
ζηµιών και την αύξηση της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης. Τα
προβλήµατα αυτά και οι διαρθρωτικές αδυναµίες δηµιουργούν πρόσφορο
έδαφος για την αρνητική επίδραση ευρύτερων διεθνών παραγόντων που
χαρακτηρίζουν τη σηµερινή περίοδο. Πτυχές της µειωµένης διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοµηχανίας είναι η χαµηλή
προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, καθώς και η τάση εξόδου
κεφαλαίων για βιοµηχανικές επενδύσεις σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και
ιδίως στα Βαλκάνια.
5. Οι ακαµψίες της αδειοδοτικής διαδικασίας και η ανασφάλεια δικαίου
αποτελούν παράγοντες που οξύνουν τις πιο πάνω αδυναµίες, και ως προς
ένα τµήµα τους συνδέονται µε ελλείψεις ή αδυναµίες των χωρικών
πολιτικών.
6. Αναµένεται µεσοπρόθεσµα µείωση της συνολικής απασχόλησης στην
βιοµηχανία που θα επηρεάσει όλες τις Περιφέρειες της χώρας, που θα
κινηθούν µεταξύ στασιµότητας και (συνήθως) υποχώρησης, αν και µε
διαφορετικούς ρυθµούς. Το πρόβληµα θα είναι εντονότερο στις περιοχές
µε
ισχυρή
παραδοσιακή
βιοµηχανική
βάση
µε
προβλήµατα
ανταγωνιστικότητας, µεταξύ των οποίων οι µητροπολιτικές περιοχές,
καθώς και όπου δεν υπάρχουν άλλες δυναµικές δραστηριότητες που θα
δηµιουργήσουν εναλλακτικές θέσεις εργασίας. Πιέσεις θα υποστούν,
επίσης οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να
προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του ανταγωνισµού. Οι
επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των µονάδων της
ελληνικής βιοµηχανίας και συνήθως έχουν αστική χωροθέτηση.
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7. Οι πρόσφατες τάσεις ανά κλάδο της βιοµηχανίας έχουν ως εξής: (α)
Υποχωρούν οι κλάδοι Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Ειδών ενδυµασίας,
∆έρµατος-ειδών υποδήσεως, Ξύλου και φελλού, Λοιπού εξοπλισµού
µεταφορών, Χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, Μηχανών γραφείου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επίπλων-λοιπών βιοµηχανιών, Μεταφορικών
µέσων, Συσκευών ραδιοτηλεόρασης & επικοινωνιών. (β) Είναι στάσιµοι οι
κλάδοι Τροφίµων - ποτών, Μη µεταλλικών ορυκτών, Μηχανηµάτων και
ειδών εξοπλισµού, Ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών κλπ., Παραγώγων
πετρελαίου και άνθρακα. (γ) Αναπτύσσονται οι κλάδοι: Εκτυπώσεων εκδόσεων, Χηµικών προϊόντων, Προϊόντων από ελαστική και πλαστική
ύλη, Βασικών µετάλλων, Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ µετάλλου.
Παρόλα αυτά, η βιοµηχανία εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική, ποσοτικά
και ποιοτικά, συνιστώσα της οικονοµίας της χώρας καθώς και στην αγορά
εργασίας. Τα πιο πάνω σηµαίνουν ότι πρέπει να υποστηριχθεί η επιβίωση
υπό δύσκολες συνθήκες της βιοµηχανίας, η βελτίωση παραµέτρων της
όπως η εξωστρέφεια και η καινοτοµία, και η περαιτέρω ενίσχυσή της
όπου και όταν υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Στο πλαίσιο αυτό,
επιβάλλεται ο εκσυγχρονισµός του τοµέα, µε αναπροσανατολισµό προς
δραστηριότητες που τοποθετούνται στις ανώτερες βαθµίδες της
παραγωγικής αλυσίδας, µε στήριξη της καινοτοµίας, της τεχνολογικής
αναβάθµισης και της εξωστρέφειας, ενίσχυση της δικτύωσης και
προσέλκυση νέων κεφαλαίων.
8. Οι συνολικές τάσεις, ακόµα και σε κλάδους που υφίστανται συρρίκνωση,
προκύπτουν από συνδυασµό διακοπών λειτουργίας και δηµιουργίας νέων
µονάδων, δεδοµένου δε ότι σε όλους τους κλάδους, ανεξάρτητα από την
εξέλιξη των µέσων όρων τους, υπάρχουν ευκαιρίες επιτυχούς πορείας
υφιστάµενων µονάδων ή / και νέων επενδύσεων. Παράλληλα, σηµαντική
συνιστώσα βιοµηχανικής κινητικότητας είναι οι µετεγκαταστάσεις
µονάδων για πολλούς λόγους: εξωγενείς πιέσεις από πολεοδοµικές
ρυθµίσεις, περιβαλλοντικές διατάξεις ή και αγορά αστικής γης, ενδογενείς
επιλογές που συνδέονται µε αναδιαρθρώσεις στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων που οδηγούν και σε χωρικές µετακινήσεις.
9. Η χωροταξική κατανοµή της βιοµηχανίας χαρακτηρίζεται από έντονη
συγκέντρωση σε λίγες περιοχές, και ιδίως στις ευρύτερες µητροπολιτικές
ζώνες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια των
αντίστοιχων νοµών (και, στην πρώτη περίπτωση, της Περιφέρειας
Αττικής). Το φαινόµενο έχει διάφορες διαστάσεις. Η συγκέντρωση
αντανακλά την υψηλή εξάρτηση της ελληνικής βιοµηχανίας από τις
υποδοµές και την αγορά των δύο µητροπόλεων, κάτι που σηµαίνει ότι
βίαιες προσπάθειες αποµάκρυνσής της ενέχουν προφανείς κινδύνους και
για τη µεταποιητική βάση της χώρας και για τις αγορές εργασίας των
µητροπόλεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, επιπλέον, πρόκειται για µονάδες
που από τη φύση τους έχουν στενή σχέση και µε άλλα χαρακτηριστικά
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του µητροπολιτικού περιβάλλοντος (εστίες καινοτοµίες, εξειδικευµένη
εργασία) και που, συχνά, αποτελούν µια από τις ανταγωνιστικές αιχµές
της ελληνικής βιοµηχανίας. Παράλληλα, ο τρόπος χωρικής ανάπτυξης της
βιοµηχανίας στις µητροπολιτικές ζώνες χαρακτηρίζεται από έντονες
αδυναµίες περιβαλλοντικού και πολεοδοµικού χαρακτήρα.
10.Η βιοµηχανία παρουσιάζει διαφορετικούς βαθµούς συγκέντρωσης και
ρυθµούς ανάπτυξης µεταξύ των Περιφερειών της χώρας, που οφείλονται
σε τρεις οµάδες παραγόντων χωροθέτησης: πρώτον, τη σχέση (εγγύτητα)
µε τα δύο µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα και µε τον κύριο αστικό
αναπτυξιακό άξονα της χώρας, δεύτερον τα περιφερειακά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα (συµπεριλαµβανόµενης και της δυναµικής της ήδη
υφιστάµενης βάσης βιοµηχανίας µε ύπαρξη, σε µερικές περιπτώσεις,
διακλαδικών
συµπλεγµάτων
που
δηµιουργούν
συνέργιες
που
υπερβαίνουν τη δυναµική των επιµέρους κλάδων), και τρίτον των
πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης (που παρουσίασε σηµαντικό έλλειµµα
σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των ιδιωτικών και των αµέσων
επενδύσεων που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην άρση σηµαντικών
από τις διαρθρωτικές αδυναµίες στο παραγωγικό πρότυπο της χώρας και
των Περιφερειών της). Οι διαπεριφερειακές ανισότητες είναι, ωστόσο,
µόνο µια πτυχή του περιφερειακού ζητήµατος. Αφενός, όπως
υπογραµµίζει το Ε.Σ.Π.Α., µε εξαίρεση τα δύο µητροπολιτικά κέντρα,
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και ίσως τις περιοχές εγγύτερα σε αυτά, και σε
σχέση µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, οι υπόλοιπες περιφέρειες της
χώρας δεν διαθέτουν την ελάχιστη κρίσιµη µάζα που είναι αναγκαία για
την
αποτελεσµατική
αντιµετώπιση
των
πολλαπλών
σύγχρονων
προκλήσεων. Αφετέρου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη
της βιοµηχανίας κατά κανόνα παρουσιάζουν ενδοπεριφερειακές
διαφοροποιήσεις. Τέλος, η βαρύτητα του βαθµού της ανάπτυξης της
βιοµηχανίας σε κάθε περιοχή συναρτάται και µε τις προοπτικές των άλλων
παραγωγικών
τοµέων.
Ειδικότερα,
οι
τουριστικές
δυνατότητες
λειτουργούν αντισταθµιστικά, ενώ η ειδίκευση στη γεωργία, εν όψει της
ΚΑΠ και των πιέσεων που ήδη ασκούνται, αυξάνουν τη σηµασία της
βιοµηχανίας ως συνιστώσας της οικονοµίας.
11.Οι διαθέσιµοι πόροι για την υποστήριξη της ανάπτυξης της βιοµηχανίας
είναι πεπερασµένοι, και υπόκεινται ασφαλώς στην αρχή της ανάγκης
συγκέντρωσης της προσπάθειας στα κρισιµότερα ζητήµατα για να
µεγιστοποιείται το αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Μια πρόσθετη παράµετρος
του ζητήµατος προκύπτει από το γεγονός ότι οι περιφέρειες µεταβατικής
στήριξης στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 χαρακτηρίζονται από
επιλεξιµότητες δράσεων και ανώτατα όρια ενισχύσεων των επενδύσεων
που δεν είναι πάντα σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες αναδιοργάνωσης της
µεταποιητικής βάσης.

5

12.Σε τοπική κλίµακα, το µεταπολεµικό µοντέλο χωρικής οργάνωσης της
βιοµηχανίας χαρακτηρίστηκε από την κυριαρχία της διάσπαρτης
σηµειακής χωροθέτησης, τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο,
και την πολύ περιορισµένη ανάπτυξη της χωροθέτησης σε οργανωµένους
υποδοχείς. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει, µακροχρόνια, σε πολλαπλά
προβλήµατα
περιβαλλοντικού
(ρύπανση,
υποβάθµιση
τοπίου,
διευκόλυνση της µη εφαρµογής διατάξεων), πολεοδοµικού (συγκρούσεις
χρήσεων γης, υποβάθµιση της κυκλοφοριακής ικανότητας των
υπερτοπικών οδικών αξόνων λόγω της έρπουσας παρόδιας δόµησης,
υποθήκευση της µελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης) αλλά και
αναπτυξιακού (νόθευση ανταγωνισµού, µείωση δυνητικών οικονοµιών
συγκέντρωσης) χαρακτήρα. Η ακαµψία των χωρικών δοµών δεν
επιτρέπει, προφανώς, µια ριζική αναστροφή της κατάστασης αυτής
βραχυ- ή µεσο-πρόθεσµα, ενώ µια πρόσθετη κρίσιµη παράµετρος είναι ότι
οι οργανωµένοι υποδοχείς αποτελούν πλέον αντικείµενο της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, και συνεπώς πρέπει το συνολικό πλαίσιο δηµιουργίας και
λειτουργίας τους να τους καθιστά ελκυστικούς για ιδιωτικές επενδύσεις.
Σήµερα, η συγκριτική ανάλυση των διαφόρων καθεστώτων χωροθέτησης
της βιοµηχανίας δείχνει ότι κατά κανόνα η διάσπαρτη χωροθέτηση
παρουσιάζει άµεσα οικονοµικά πλεονεκτήµατα για τις µονάδες, που
οφείλεται και στους ευνοϊκούς όρους διάσπαρτης χωροθέτησης (ιδίως
στον εξωαστικό χώρο) και σε ορισµένες αδυναµίες των θεσµικών
πλαισίων και των διαδικασιών υλοποίησης οργανωµένων υποδοχέων.
13.Το προηγούµενο σηµείο δεν σηµαίνει ότι είναι σκόπιµη η συγκέντρωση
του συνόλου της βιοµηχανίας σε οργανωµένους υποδοχείς. Αντίθετα, σε
µεγάλο µέρος των µεταποιητικών µονάδων, για λόγους που συνδέονται
µε κλαδικές ή άλλες παραµέτρους (µέγεθος, τοπική τελική αγορά ή αγορά
εργασίας, έλλειψη ανεπιθύµητων επιπτώσεων), η διάσπαρτη χωροθέτηση
δεν δηµιουργεί προβλήµατα ενώ συχνά έχει και θετικές συνέπειες
(µείωση µετακινήσεων εργασίας-κατοικίας και των συνακόλουθων
κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών παρενεργειών, ανάµειξη χρήσεων
που δηµιουργεί ποικίλο και ενδιαφέρον αστικό περιβάλλον, τόνωση
µικρο-τοπικών αγορών εργασίας, δυνατότητα εξωαστικής χωροθέτησης
µεµονωµένων µονάδων που δηµιουργούν οχλήσεις σε περιοχές στις
οποίες δεν υπάρχει η κρίσιµη µάζα βιοµηχανίας που είναι αναγκαία για τη
δηµιουργία οργανωµένου υποδοχέα). Για τις υφιστάµενες µονάδες,
επιπλέον, υπάρχουν και άλλες παράµετροι που πρέπει να ληφθούν
υπόψη, δεδοµένου ότι αναγκαστική µετακίνηση από τη θέση τους µπορεί
να οδηγήσει σε πιέσεις στην τοπική αγορά εργασίας και, ενίοτε, στη
διακοπή λειτουργίας.
14.Τα
υφιστάµενα
διαφορετικά
θεσµικά
καθεστώτα
οργανωµένης
χωροθέτησης της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από
µη αναγκαίες διαφοροποιήσεις που δηµιουργούν συγχύσεις, ενώ
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παράλληλα δεν καλύπτουν επαρκώς ειδικές ανάγκες χωρικής οργάνωσης
της βιοµηχανίας (άτυπες συγκεντρώσεις, πολύ µεγάλες µονάδες, περιοχές
µε περιορισµένη ζήτηση).
15.Ορισµένοι κλάδοι ή κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων έχουν
έντονες, αµφίδροµες ή µη, σχέσεις µε ορισµένες άλλες δραστηριότητες
τόσο στο εσωτερικό του δευτερογενούς τοµέα όσο και εκτός αυτού. Μια
οµάδα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι αυτές που τροφοδοτούν τη
βιοµηχανία µε τοπικά παραγόµενες ή άκαµπτα χωροθετηµένες πρώτες
ύλες,
και
ειδικότερα
δύο
κυκλώµατα:
γεωργία↔κλάδοι
αγροτοβιοµηχανίας, και εξόρυξη↔ κλάδοι επεξεργασίας προϊόντων της
εξόρυξης. Μια άλλη περίπτωση στο εσωτερικό του δευτερογενούς τοµέα
είναι η συµπαραγωγή ενέργειας. Όσον αφορά τον τριτογενή τοµέα,
σηµειώνεται η αυξανόµενη τάση σύζευξης βιοµηχανίας και υπηρεσιών
(Ε.Τ.Α., εφοδιαστική, εµπόριο, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις όπως
συµβουλευτικές ή χρηµατοοικονοµικές), που φθάνει µέχρι τη δηµιουργία
υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων, και αποτελεί σηµαντικό
µηχανισµό αύξησης της συνολικής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
16.Ορισµένοι
κλάδοι
ή
κατηγορίες
βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων
παρουσιάζουν έντονη χωρική εξάρτηση από ειδικά χαρακτηριστικά της
χωρικής οργάνωσης. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν, ιδίως, την εξάρτηση
από υποδοµές µεταφορών (φορτία µεγάλου όγκου / βάρους, εξαγωγικές
δραστηριότητες), την εξάρτηση από τις υποδοµές µεταφοράς ενέργειας
(ενεργοβόρες µονάδες, ή µονάδες που για περιβαλλοντικούς λόγους
ενδείκνυται να χρησιµοποιούν φυσικό αέριο), και την εξάρτηση από
θαλάσσιο µέτωπο.
17.Η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται όλο και περισσότερο κρίσιµη
παράµετρος της βιοµηχανικής πολιτικής. Πλέον, δεν περιορίζεται στην
αντιρρύπανση αλλά συνίσταται στην ολοκληρωµένη ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής
διάστασης
στο
σύνολο
των
λειτουργιών
και
παραγωγικών διαδικασιών. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
παίζει ήδη θετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, αλλά δεν υποκαθιστά το
χωροταξικό σχεδιασµό ούτε υποκαθίσταται από τον τελευταίο.
18.Μέχρι σήµερα, δεν υπήρξε διατυπωµένη και σαφής χωροταξική πολιτική
για τη βιοµηχανία, σε εθνική κλίµακα. Τα προβλήµατα χωροταξικού και
περιφερειακού χαρακτήρα που επισηµάνθηκαν οφείλονται σε σηµαντικό
βαθµό στην έλλειψη αυτή, που αφορά τόσο την έλλειψη κατευθύνσεων
όσο και κατάλληλων εργαλείων εφαρµογής τους. Πολλά από τα
προβλήµατα χρήσεων γης ή περιβάλλοντος οξύνθηκαν, επίσης, από την
έλλειψη στρατηγικών κατευθύνσεων.
19.Τα εγκεκριµένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης περιλαµβάνουν κατευθύνσεις για τη βιοµηχανία.
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Παρατηρούνται όµως ορισµένες αδυναµίες καθώς και ανοµοιογενής
προσέγγιση της δραστηριότητας, που οφείλονται σε διάφορους
παράγοντες, και κυρίως στην έλλειψη προγενέστερης εµπειρίας, ενώ
παράλληλα έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από τη σύνταξή τους. Ο
πολεοδοµικός σχεδιασµός, χαρακτηρίζεται επίσης από αποσπασµατική
προσέγγιση στα ζητήµατα βιοµηχανικής χωροθέτησης, λόγω κυρίως της
έλλειψης ενός υπερκείµενου πλαισίου κατευθύνσεων.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τη Βιοµηχανία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1
Σκοπός και περιεχόµενο
Σκοπός του Εδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία είναι ο µετασχηµατισµός της χωρικής
διάρθρωσης του εθνικής σηµασίας τοµέα της βιοµηχανίας προς την
κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο
προοίµιο.
Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαµβάνει κατευθύνσεις που αφορούν στη
µακρο - χωρική οργάνωση της βιοµηχανίας καθώς και τη χωροθέτησή της σε
τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση µε τις χρήσεις γης. Ειδικότερα, περιλαµβάνει
κατευθύνσεις για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της
βιοµηχανίας, µε εξειδίκευση σε περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο,
κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα καθώς και για βιοµηχανικές
µονάδες µείζονος για την εθνική οικονοµία σηµασίας, κατευθύνσεις για το
καθεστώς και τους όρους οργανωµένης χωροθέτησης της βιοµηχανίας καθώς
και για τη χωροθέτησή της εκτός σχεδίου, κριτήρια και συµβατότητες
χωροθέτησης των βιοµηχανικών µονάδων και υποδοχέων, κατευθύνσεις για
τον υποκείµενο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό και για άλλες µορφές
σχεδιασµού, και πρόγραµµα δράσης.
Οι χρονικοί ορίζοντες του Ειδικού Πλαισίου είναι το 2021 (µακροπρόθεσµος)
και το 2013 (µεσοπρόθεσµος). Ανάλογα µε το χαρακτήρα τους, οι
κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους
χρονικούς ορίζοντες.
Το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιοµηχανία διατηρεί συµπληρωµατικές σχέσεις µε τα
ήδη εγκεκριµένα Ειδικά Πλαίσια, ……………………. ενώ έχει λάβει υπόψη του τις
µελέτες των υπό έγκριση Ειδικών Πλαισίων ………………………………………. καθώς
και του Γενικού Πλαισίου.
Αρθρο 2
Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής
Για την εφαρµογή του παρόντος Ειδικού
χρησιµοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
-

Πλαισίου,

οι

όροι

που

Βιοµηχανία: Η κατά τον ορισµό του άρθρου 2 του ν. 3325/2005

«βιοµηχανία-βιοτεχνία», συµπεριλαµβανοµένων των παρ. γ, δ, ε.
-

Εγκατάσταση ή ίδρυση: Η κατά τον ορισµό του άρθρου 2, παρ. ζ του ν.

3325/2005 διαδικασία.
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-

∆ιαδικασίες µετασχηµατισµού βιοµηχανικών µονάδων στην υφιστάµενη
θέση τους: Οι κατά τους ορισµούς του άρθρου 2, παρ. θ. και ι. του ν.

3325/2005 διαδικασίες.
-

Μεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις: Οι κατά τον ορισµό του

αναπτυξιακού νόµου, όπως ισχύει, οµώνυµες µονάδες.
-

Οργανωµένος υποδοχέας βιοµηχανίας: Περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου

που καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται προκειµένου
λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής βιοµηχανικών µονάδων
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων.

να
και

-

∆ιάσπαρτη
χωροθέτηση
της
βιοµηχανίας:
Χωροθέτηση
εκτός
οργανωµένων υποδοχέων ή ζωνών χρήσεων γης στον αστικό ή
εξωαστικό χώρο που προορίζονται ειδικά για τη βιοµηχανία.

-

Εξωαστικός χώρος ή εξωαστικές περιοχές: Περιοχές εκτός σχεδίων

πόλεων και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 ή οικισµών κάτω των
2.000 κατοίκων.
-

Περιαστικές ζώνες: Ζώνες που περιβάλλουν τους οικισµούς, σε απόσταση

τέτοια που να καθιστά πιθανές τις άµεσες οχλήσεις των οικιστικών
δραστηριοτήτων από τη βιοµηχανική δραστηριότητα.
-

Ορεινός χώρος: Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 600 µ.

-

Κρίσιµη παραθαλάσσια ζώνη: Το τµήµα των παράκτιων δηµοτικών

διαµερισµάτων σε απόσταση µέχρι 200 µ. από τη γραµµή του αιγιαλού ή,
ελλείψει αυτού, της ακτογραµµής.
Με την παρούσα απόφαση ρυθµίζονται θέµατα χωρικής οργάνωσης των
δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3325 / 2005
καθώς και άλλα θέµατα ειδικού χαρακτήρα που συνδέονται µε τη χωρική
οργάνωση της βιοµηχανίας για τα οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρθρο 3
Στόχοι του Ειδικού Πλαισίου
Οι στόχοι του Ειδικού Πλαισίου είναι οι εξής:
-

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας καθώς και του
ευρύτερου οικονοµικού και χωρικού ρόλου της, µέσω της προώθησης
ενός χωρικού προτύπου που δηµιουργεί εξωτερικές οικονοµίες στον
τοµέα ή σε διασυνδεόµενους τοµείς και µειώνει τις εξωτερικές
παρενέργειες σε τοµείς, περιοχές ή οµάδες του πληθυσµού.

-

Ενίσχυση της βιοµηχανικής επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης, µε τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εξασφάλιση επαρκούς και
κατάλληλης γης για την κάλυψη των αναγκών, για ανάπτυξη νέων
βιοµηχανικών µονάδων και για µετεγκατάσταση υφισταµένων, καθώς και
µέτρων για τον µετασχηµατισµό µονάδων στην θέση τους.

-

Επιλεκτική διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της βιοµηχανίας σε
περιφερειακή και ενδοπεριφερειακή κλίµακα, µε την προώθηση ενός πιο
πολυκεντρικού προτύπου οργάνωσης, και επιλεκτική αποκέντρωση από
τις µητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

-

Εξορθολογισµός και εξυγίανση της χωροθέτησης της βιοµηχανίας σε
επίπεδο χρήσεων γης και ριζική αλλαγή της σηµερινής σχετικής
ελκυστικότητας µεταξύ οργανωµένης και διάσπαρτης / σηµειακής
χωροθέτησης της βιοµηχανίας, υπέρ της πρώτης.

-

Προσδιορισµός όρων και προϋποθέσεων διάσπαρτης χωροθέτησης της
βιοµηχανίας. Ειδικότερα διαµόρφωση ειδικών όρων χωροθέτησης για τους
κλάδους ή κατηγορίες βιοµηχανίας που παρουσιάζουν έντονες χωρικές
εξαρτήσεις από συγκεκριµένα στοιχεία της γενικότερης οργάνωσης του
χώρου.

-

Αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων χωροθέτησης βιοµηχανικών µονάδων εθνικής
σηµασίας.

-

Εξορθολογισµός των σχέσεων της βιοµηχανίας µε κλάδους ή
δραστηριότητες µε τις οποίες υπάρχει δυνητική σύγκρουση σε επίπεδο
χρήσεων γης ή ανταγωνισµός για την αξιοποίηση των ίδιων πόρων, µε
παράλληλη επιδίωξη τη διατήρηση ενός βασικού βιοµηχανικού ιστού σε
όλες τις περιοχές.

-

Προώθηση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη
χωρική διάρθρωση της δραστηριότητας, κυρίως µε την προαγωγή
οργανωµένων µορφών χωροθέτησης της βιοµηχανίας.
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-

Καλύτερο συντονισµό του συνόλου των πολιτικών που έχουν (και)
χωρική διάσταση και αφορούν τη βιοµηχανία.

-

Απλούστευση διαδικασιών και ασφάλεια δικαίου για τις βιοµηχανικές
επενδύσεις.

-

Αποφυγή ρυθµίσεων και δράσεων που δεν λαµβάνουν υπόψη την
εφικτότητα υλοποίησης ή τις δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα πεδία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Αρθρο 4
Εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας
Το παρόν Πλαίσιο παρέχει κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση της βιοµηχανίας
στον εθνικό χώρο:
α) σε εθνικό επίπεδο αναφορικά µε:
−

Πόλους και άξονες ανάπτυξης.

−

Περιοχές εντατικοποίησης, επέκτασης, ποιοτικής αναδιάρθρωσης ή
στήριξης, της βιοµηχανίας, στις οποίες ασκούνται αντίστοιχες πολιτικές.

−

Ειδικές κατηγορίες χώρου µε συγκεκριµένες προτεραιότητες για την
ανάπτυξη της βιοµηχανίας (ορεινό, παράκτιο χώρο κ.ά.) και

β) σε επίπεδο διοικητικών ενοτήτων (περιφέρειες, νοµούς).
Τα στοιχεία αυτά αναλύονται στις επόµενες παραγράφους και απεικονίζονται
στο ∆ιάγραµµα Ι.
Α. Εθνικό επίπεδο
1. Πόλοι και άξονες ανάπτυξης
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της πολυκεντρικής οργάνωσης
της χώρας, η βιοµηχανία αρθρώνεται στους πιο κάτω ιεραρχηµένους
πόλους ανάπτυξης:
-

Ευρύτερες µητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης
(διαπεριφερειακού
χαρακτήρα
στην
πρώτη
περίπτωση,
διανοµαρχιακού στη δεύτερη). Οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να
συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής βιοµηχανίας,
αλλά µε µικρότερο σχετικό βάρος. Η πολιτική που πρέπει να
εφαρµοστεί
περιλαµβάνει
την
προσέλκυση
στρατηγικών
δραστηριοτήτων αιχµής και / ή διεθνούς προσανατολισµού (µε την
Αθήνα να επιδιώκει ισχυρό ρόλο σε επίπεδο ανατολικής Μεσογείου, και
τη Θεσσαλονίκη σε επίπεδο Βαλκανίων) που έχουν ανάγκη το
µητροπολιτικό περιβάλλον, τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων
δραστηριοτήτων −ιδιαίτερα αυτών που είναι αναγκαίες για την
ολοκλήρωση του µητροπολιτικού βιοµηχανικού ιστού−, και την
αποθάρρυνση
περαιτέρω
συγκέντρωσης
/
ενθάρρυνση
της
αποκέντρωσης µονάδων (ιδίως µεγαλύτερης κλίµακας) που δεν
ανήκουν στις δύο προηγούµενες κατηγορίες.

-

Ένα σύνολο δευτερευόντων πόλων διαπεριφερειακής εµβέλειας ή
πόλων που αποτελούν στοιχεία αναδυόµενων δικτυώσεων γειτονικών
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αστικών κέντρων ή προκύπτουν από αστικά κέντρα, τα οποία παίζουν
σηµαντικό ρόλο στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία (πύλες και
λοιποί κόµβοι). Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται η Πάτρα, το δίπολο
Λάρισας - Βόλου, τα Ιωάννινα, η ζώνη Καβάλας – Ξάνθης - ∆ράµας, η
ζώνη Αλεξανδρούπολης - Κοµοτηνής, και το δίπολο Κοζάνη Πτολεµαίδα.
-

Στην τρίτη κατηγορία περιλαµβάνονται περιοχές στις οποίες η
βιοµηχανία µπορεί να παίξει ιδιαίτερο ρόλο, συµπληρωµατικό προς
άλλα χαρακτηριστικά τους. Πρόκειται για τις εξής: (i) Το Ηράκλειο και
τα Χανιά, νησιωτικά κέντρα που αν και αποκοµµένα από την
ηπειρωτική χώρα, διαθέτουν επαρκή ενδοχώρα. (ii) Κύριες διεθνείς
πύλες της χώρας που δεν ανήκουν στα προαναφερθέντα κέντρα
(Ηγουµενίτσα, πύλες στο βόρειο µέτωπο της χώρας), και κόµβοι
συνδυασµένων υπερτοπικών µεταφορών ή µεταφορών και µεγάλων
υποδοµών ενέργειας, (iii) περιοχές µε δυνατότητες µεταποίησης
προϊόντων άλλων τοµέων (καθετοποίηση).

Οι πιο πάνω πόλοι διατάσσονται στο χώρο κατά µήκος αξόνων ανάπτυξης,
υφιστάµενων ή νέων, που θα συγκροτήσουν πλέγµα, µε πυκνώσεις και
αραιώσεις στον ενδιάµεσο χώρο. Ο παραδοσιακός άξονας ανάπτυξης («S»
Πάτρα – Αθήνα –Θεσσαλονίκη - Καβάλα) παραµένει κυρίαρχος αλλά µε
χωρική επέκταση ή/και σύνδεση µε αναδυόµενους άξονες ανάπτυξης,
«σκελετός» των οποίων είναι τα µεγάλα έργα υποδοµών. Η αξιοποίηση
του «βιοµηχανικού» δυναµικού των αναδυόµενων αξόνων εν µέρει θα
προκύψει από την αντίδραση της αγοράς στις δηµιουργούµενες
εξωτερικές οικονοµίες, αλλά πρέπει να στηριχθεί και µε ειδικότερα µέσα
πολιτικής
(προσαρµογή
του
αναπτυξιακού
νόµου,
προώθηση
οργανωµένων υποδοχέων και λοιπών υποδοµών που υποστηρίζουν τη
βιοµηχανία, µέτρα για το ανθρώπινο κεφάλαιο κλπ.). Τέτοιοι αναδυόµενοι
άξονες είναι: ο βόρειος άξονας της χώρας κατά µήκος της Εγνατίας Οδού
(από Αλεξανδρούπολη έως Ηγουµενίτσα) και µε παράλληλο ρόλο
«µετώπου» προς τα Βαλκάνια, ο (σε φάση προγραµµατισµού) δυτικός
άξονας Γιάννενα – Αγρίνιο – Πάτρα -Καλαµάτα, και ο (µελλοντικός)
άξονας Ηγουµενίτσα – Λάρισα / Λαµία (µε βάση την αντίστοιχη
υπερτοπική οδική υποδοµή που προγραµµατίζεται).
2. Περιοχές εντατικοποίησης,
στήριξης, της βιοµηχανίας

επέκτασης,

ποιοτικής

αναδιάρθρωσης,

ή

Προσδιορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών µε βάση το γενικό
χαρακτήρα της βιοµηχανικής πολιτικής που πρέπει να ασκείται σε αυτές:
α) Περιοχές εντατικοποίησης: Περιοχές που διαθέτουν ήδη σχετικά

ισχυρή βιοµηχανική βάση, σε συνδυασµό µε υποδοµές και άλλα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να στηρίξουν την περαιτέρω
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ενίσχυσή της. Η γενική κατεύθυνση πολιτικής είναι η στήριξη αυτής
της προοπτικής, µε παράλληλη λήψη άµεσων µέτρων για την αποφυγή
παρενεργειών χωρικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ειδικότερα
απαιτούνται:
−

Μέση ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόµο.

−

Συµπληρώσεις
υποδοµών.

−

Υποστήριξη της ανάπτυξης διακλαδικών (ενδο- και δια- τοµεακών)
σχέσεων της βιοµηχανίας.

−

Ισχυρή προώθηση οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας.

−

Σχεδιασµός χρήσεων γης και άµεσος περιορισµός των δυνατοτήτων
διάσπαρτης χωροθέτησης νέων µονάδων.

−

Επιλεκτική διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της βιοµηχανίας.

−

Κάλυψη αναγκών µετασχηµατισµού µέρους της βιοµηχανικής
βάσης σε υφιστάµενες θέσεις.

−

Ισχυρά διορθωτικά και προληπτικά µέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος.

(ιδίως

τοπικής

εµβέλειας)

των

υφιστάµενων

β) Περιοχές επέκτασης: Περιοχές στις οποίες διαµορφώνονται ή θα

διαµορφωθούν, µέσω δράσεων του σχεδιασµού ή/και από εξωγενείς
παράγοντες και τις τάσεις της αγοράς, δυνατότητες εκκίνησης
διαδικασιών ανάπτυξης της βιοµηχανίας. Η γενική κατεύθυνση
πολιτικής είναι η στήριξη αυτής της προοπτικής, µε παράλληλη λήψη
µέτρων για την αποφυγή µεταγενέστερων παρενεργειών χωρικού ή
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ενώ ειδικότερες κατευθύνσεις είναι οι
εξής:
−

Ισχυρή ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόµο.

−

Κάλυψη των ελλείψεων
υπερτοπικής εµβέλειας).

−

Προώθηση οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας.

−

Σχεδιασµός χρήσεων γης και σταδιακός περιορισµός
δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης νέων µονάδων.

−

Πολύ ισχυρά προληπτικά και διορθωτικά µέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος.

των

υφιστάµενων

υποδοµών

(ιδίως

των

ποιοτικής αναδιάρθρωσης: Περιοχές που συνδυάζουν
συγκριτικά πλεονεκτήµατα και ήδη αναπτυγµένη βιοµηχανική βάση µε
συγκριτικά δυναµική κλαδική φυσιογνωµία, µε δεδοµένες τις
γενικότερες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής βιοµηχανίας. Η

γ) Περιοχές
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γενική κατεύθυνση πολιτικής είναι η αναδιάρθρωση της βιοµηχανικής
βάσης για την αντιµετώπιση αυτών των αδυναµιών, ενώ ειδικότερες
κατευθύνσεις είναι οι εξής:
−

Αποκέντρωση των συµβατικών δραστηριοτήτων που δεν είναι
αναγκαίες για την ολοκλήρωση της βιοµηχανικής βάσης, ιδίως στις
µητροπολιτικές περιοχές.

−

Ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόµο των δραστηριοτήτων µε
έντονο αναδιαρθρωτικό ρόλο (εξωστρεφείς, βασισµένες στην
καινοτοµία, υψηλής προστιθέµενης αξίας).

−

Συµπληρώσεις
υποδοµών.

−

Πολύ
ισχυρή
προώθηση
οργανωµένων
υποδοχέων
της
βιοµηχανίας, µε ιδιαίτερη έµφαση σε αυτούς που αφορούν
υφιστάµενες άτυπες συγκεντρώσεις, ή−ιδίως στις µητροπολιτικές
περιοχές− ή σε αυτούς που είναι αναγκαίοι για την υποστήριξη
διαδικασιών µετεγκατάστασης από τον αστικό ιστό οχλουσών
δραστηριοτήτων.

−

Συνολικός σχεδιασµός χρήσεων γης και σηµαντικός περιορισµός
των δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης νέων µονάδων.

−

Κάλυψη των αναγκών µετασχηµατισµού µέρους της βιοµηχανικής
βάσης σε υφιστάµενες θέσεις.

−

Παροχή δυνατότητας διατήρησης και επανάχρησης αξιόλογων
βιοµηχανικών
κτηρίων,
και
αξιοποίηση
µεγάλων
πρώην
βιοµηχανικών χώρων για την κάλυψη ελλείψεων κοινόχρηστων
χώρων ή για τη χωροθέτηση άλλων εγκαταστάσεων µεγάλης
κλίµακας.

−

Προληπτικά και
περιβάλλοντος.

(ιδίως

τοπικής

διορθωτικά

εµβέλειας)

µέτρα

για

δ) Περιοχές στήριξης: Περιοχές

των

την

υφιστάµενων

προστασία

του

µε αναπτυγµένη βιοµηχανική βάση
παραδοσιακού χαρακτήρα που υφίσταται πιέσεις, ιδίως όταν δεν
υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές δυνατότητες ειδίκευσης ή/και όταν η
ευρύτερη ζώνη τους υφίσταται πιέσεις και σε άλλους τοµείς και
ειδικότερα στη γεωργία. Η γενική κατεύθυνση πολιτικής είναι η
στήριξη της ήπιας και σταδιακής προσαρµογής τους και η αποφυγή
παρεµβάσεων που µπορεί να πυροδοτήσουν φαινόµενα γρήγορης
αποβιοµηχάνισης και αποσταθεροποίησης της αγοράς εργασίας, ενώ
ειδικότερες κατευθύνσεις είναι οι εξής:
−

Ισχυρή ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόµο.
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−

Παροχή δυνατότητας διατήρησης και επανάχρησης αξιόλογων
βιοµηχανικών
κτηρίων,
και
αξιοποίηση
µεγάλων
πρώην
βιοµηχανικών χώρων για την κάλυψη ελλείψεων κοινόχρηστων
χώρων ή για τη χωροθέτηση άλλων εγκαταστάσεων µεγάλης
κλίµακας.

−

Προληπτικά και
περιβάλλοντος.

−

∆ράσεις για την απασχόληση οριζόντιου χαρακτήρα (ιδίως όταν
υπάρχουν πιέσεις και στη γεωργία) ή/και ειδικού χαρακτήρα (µε
στόχευση σε κατηγορίες απασχολούµενων στη µεταποίηση µε
χαµηλή
απασχολησιµότητα)
και−σε
περίπτωση
ραγδαίας
επιδείνωσης−έκτακτου χαρακτήρα οι χωρικές πολιτικές, ιδίως σε
τοπικό / πολεοδοµικό επίπεδο, πρέπει να εναρµονιστούν µε τις
επιλογές αυτές, να αποφύγουν έντονες άµεσες παρεµβάσεις, και να
υιοθετήσουν σταδιακές προσεγγίσεις.

διορθωτικά

µέτρα

για

την

προστασία

του

Οι περιοχές της παρ. 2 που ορίζονται στο ∆ιάγραµµα Ι και στο Παράρτηµα
Ι του παρόντος, µπορούν να εξειδικεύονται ή συµπληρώνονται από τα
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
και τα Ρυθµιστικά Σχέδια.
3. Ειδικές κατηγορίες χώρου µε συγκεκριµένες προτεραιότητες για την
ανάπτυξη της βιοµηχανίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ευρείες ζώνες στις οποίες διαχωρίζεται η
επικράτεια µε γεωµορφολογικά κριτήρια, δίνονται οι εξής κατευθύνσεις σε
εθνικό επίπεδο:
α) Ορεινός χώρος: Στον ορεινό χώρο πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση

ενός ιστού µικρών και πολύ µικρών, τουλάχιστον, βιοµηχανικών
µονάδων, στο πλαίσιο µιας πολιτικής αγροτικής πολυαπασχόλησης. Η
προσπάθεια αυτή επιβάλλει ένα πιο ευέλικτο σύστηµα ρυθµίσεων για τις
µονάδες, αλλά παράλληλα απαιτεί οριζόντια µέτρα για την αποφυγή
αλλοίωσης του τοπίου, συγκρούσεων µε άλλες χρήσεις όπως ο τουρισµός,
αρνητικών επιπτώσεων στους παραδοσιακούς οικισµούς, και επιβάρυνσης
του περιβάλλοντος. Πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί η αξιοποίηση
παραδοσιακών κτισµάτων για τη λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων.
Στην κρίσιµη παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να
αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων, µε εξαίρεση αυτές
που έχουν ανάγκη χωροθέτησης σε άµεση επαφή µε θαλάσσιο µέτωπο. Η
κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ζώνες που χαρακτηρίζονται
από το χωροταξικό σχεδιασµό ως προτεραιότητας για τον τουρισµό ή τον
παραθερισµό.
β) Παράκτιος χώρος:
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Β. Επίπεδο διοικητικών ενοτήτων (Περιφέρειες – Νοµοί)
Στην ενότητα αυτή εξειδικεύονται σε επέπεδο περιφερειών και νοµών οι
διαπιστώσεις και κατευθύνσεις οργάνωσης του εθνικού χώρου όπως
διατυπώθηκαν στην ενότητας Α του παρόντος άρθρου. Οι κατευθύνσεις
αυτές που σχηµατικά απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα ΙΙ αναλύονται
λεπτοµερώς στο Παράρτηµα Ι. Στο τελευταίο, προσδιορίζονται για κάθε
Περιφέρεια προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας, το
χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας, κατευθύνσεις για την οργανωµένη
χωροθέτηση, κατευθύνσεις για την πολιτική χρήσεων γης και τη διάσπαρτη
χωροθέτηση της βιοµηχανίας και, κατά περίπτωση, κατευθύνσεις για άλλα
θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα προσδιορίζονται σε επίπεδο
Νοµού, βαθµίδες προτεραιότητας για την άσκηση χωρικής πολιτικής για τη
βιοµηχανία, που αντανακλούν ισχυρή υφιστάµενη βιοµηχανική βάση, τάση
ανάπτυξής της, ή προγραµµατική επιλογή. Όπου απαιτείται, προσδιορίζονται
ανά νοµό και άλλες κατευθύνσεις που συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν τις
περιφερειακές κατευθύνσεις.

Αρθρο 5
Κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα για τη στρατηγική
χωρική οργάνωση της βιοµηχανίας
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται κατευθύνσεις για ορισµένες κατηγορίες
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (υποκλάδους ή µονάδες) ή για ζητήµατα
ειδικού χαρακτήρα που συνδέονται µε τη χωρική οργάνωση της βιοµηχανίας,
και κρίνεται ότι απαιτούν εξειδικευµένη αντιµετώπιση από το χωρικό
σχεδιασµό. Οι ειδικές αυτές κατευθύνσεις που αφορούν κατηγορίες τόσο
βιοµηχανικών µονάδων (συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων υποδοµών
προσπέλασης, περιβαλλοντικής προστασίας κλπ), όσο και οργανωµένων
υποδοχέων εξειδικευµένων για την υποδοχή τους, υπερισχύουν αντίθετων
γενικών χωροθετικών κατευθύνσεων του παρόντος.
Σε µονάδες που εµπίπτουν σε περισσότερες της µιας από τις περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αθροιστικά οι σχετικές κατευθύνσεις.
Ο προσδιορισµός των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις επόµενες
παραγράφους µπορεί να αποσαφηνιστεί περαιτέρω µε κατάλληλη νοµοθετική
ρύθµιση.
1. Κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε χωροθετική εξάρτηση από
αγροτικές πρώτες ύλες
α) Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται αγροτικές βιοµηχανίες που
πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
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-

Βιοµηχανικές δραστηριότητες που χρησιµοποιούν αγροτικές πρώτες
ύλες ιδιαίτερα ευπαθείς στη µεταφορά.

-

Βιοµηχανικές µονάδες µεταποίησης προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης
(Π.Γ.Ε.) ή/και προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης
(Π.Ο.Π.).

-

Βιοµηχανικές δραστηριότητες που χρησιµοποιούν αγροτικές πρώτες
ύλες που προέρχονται από σχετικά ευρείες ζώνες αγροτικής γης
υψηλής παραγωγικότητας ή ανάλογου χαρακτήρα. Το κριτήριο αυτό
ενισχύεται όταν µε τη µεταποίηση περιορίζεται σηµαντικά ο όγκος της
πρώτης ύλης.

Για την υπαγωγή ή µη µιας µονάδας στην παρούσα παράγραφο
γνωµοδοτούν βάσει των ανωτέρω κριτηρίων οι οικείες Ν.Ε.Χ.Ω.Π.
β) Για την ίδρυση ή το µετασχηµατισµό υφιστάµενων µονάδων που
ανήκουν σε δραστηριότητες της παρούσας παραγράφου δίδονται οι εξής
κατευθύνσεις:
-

Να είναι αποδεκτή η χωροθέτησή τους, καθώς και των αντίστοιχων
οργανωµένων υποδοχέων, σε περιοχές Αγροτικής Γης Υψηλής
Παραγωγικότητας (Α.Γ.Υ.Π.) καθώς και σε περιοχές που έχουν
υπαχθεί σε σχέδιο χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου που
απαγορεύει τη χωροθέτηση µονάδων µεταποίησης για λόγους
προστασίας της γεωργικής δραστηριότητας.

-

Να είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η χωροθέτησή τους σε περιοχές του
δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής
προτεραιότητας.

2. Κατηγορίες δραστηριοτήτων µε χωροθετική εξάρτηση από πρώτες ύλες
προερχόµενες από εξόρυξη
α) Στις κατηγορίες αυτές εντάσσονται, ύστερα από σχετική γνωµοδότηση
των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης:
-

Εγκαταστάσεις πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών / µεταλλευτικών
πρώτων υλών στις περιοχές εξόρυξής τους.

-

Μονάδες µεταποίησης χωροθετηµένες σε περιοχές εκµετάλλευσης
ορυκτών / µεταλλευτικών πρώτων υλών, τις οποίες οι µονάδες αυτές
καθετοποιούν.

-

Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε εξάρτηση από ορυκτές πρώτες ύλες.

β) Για την ίδρυση ή το µετασχηµατισµό υφιστάµενων µονάδων που
ανήκουν στις δραστηριότητες αυτές δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
-

Σε χωροθετηµένα µεταλλεία ή λατοµεία, επιτρέπονται µονάδες του
παρόντος άρθρου, εφόσον παρουσιάζουν εξάρτηση από πρώτες ύλες
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που παράγονται στο αντίστοιχο χώρο.
-

Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων
κοινοτικής προτεραιότητας όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση των
ανωτέρω βιοµηχανικών µονάδων, είναι δυνατή η χωροθέτηση τους
στο πλαίσιο των προβλέψεων Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

-

Οµοίως, είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η εγκατάσταση µονάδων της
παρούσας παραγράφου σε δάση ή δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο των
διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, όταν δεν είναι τεχνικοοικονοµικά
πρόσφορη ή για άλλους λόγους εφικτή η εγκατάστασή εκτός των
περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η ύπαρξη
κατάλληλων θέσεων σε δασική έκταση, και µόνον όταν αυτή δεν είναι
δυνατή εξετάζεται η χωροθέτηση σε δάσος. Σε περιπτώσεις που παρά
την κατεύθυνση αυτή δεν θα γίνεται, σε πρώτο στάδιο, δεκτή µια
τέτοια χωροθέτηση, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα έγκρισης
της χωροθέτησης υπό τον όρο της δάσωσης µε δαπάνες του φορέα
της µονάδας έκτασης µη δασικού χαρακτήρα χωροθετηµένης σε µια
ευρύτερη περιοχή νοµαρχιακής κλίµακας, εµβαδού τουλάχιστον ίσου
µε τη δασική περιοχή στην οποία γίνεται η επέµβαση.

3. Κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε ανάγκη χωροθέτησης σε
άµεση επαφή µε θαλάσσιο µέτωπο
α) Βιοµηχανικές δραστηριότητες που εντάσσονται στην παρούσα
περίπτωση θεωρούνται όσες καλύπτουν ένα από τα εξής κριτήρια:
-

Μονάδες που για τεχνικοοικονοµικούς λόγους επιβάλλεται να έχουν
ίδιες λιµενικές εγκαταστάσεις.

-

Μονάδες που επιβαρύνουν µε πολύ µεγάλα φορτία τα χερσαία δίκτυα
µεταφορών ή συνδέονται µε επικίνδυνα φορτία, για τα οποία η
θαλάσσια µετακίνηση κρίνεται ασφαλέστερη.

Η υπαγωγή µιας µονάδας στην παρούσα παράγραφο γίνεται από το
ΥΠ.ΑΝ. ύστερα από γνώµη του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
β) Για την ίδρυση ή το µετασχηµατισµό υφιστάµενων µονάδων που
υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, καθώς και για την
ίδρυση οργανωµένων υποδοχέων που εξειδικεύονται σε µονάδες
ανάλογου χαρακτήρα που λόγω της κλίµακάς τους δεν µπορούν να
δηµιουργήσουν αυτοτελείς λιµενικές εγκαταστάσεις, δίδονται οι εξής
κατευθύνσεις:
-

Να είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η χωροθέτησή τους στην κρίσιµη
παραθαλάσσια ζώνη.

-

Να επεκταθούν και σε αυτές οι διατάξεις περί παραχώρησης αιγιαλού
και παραλίας που προβλέπει για τις Β.Ε.ΠΕ. ο ν. 2545/1997 άρθρο 14,
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πλην αυτών που αναφέρονται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση.
4. Μεγάλες υφιστάµενες βιοµηχανικές επιχειρήσεις κρίσιµες για την τοπική
οικονοµία, για τις οποίες εγκρίνεται Επιχειρηµατικό Σχέδιο ∆ιάσωσης και
Αναδιάρθρωσης
Κατηγορίες βιοµηχανικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στην παρούσα
περίπτωση είναι αυτές για τις οποίες εγκρίνεται Επιχειρηµατικό Σχέδιο
∆ιάσωσης και Αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004
όπως ισχύει. Προτείνεται η αναµόρφωση του θεσµού κατά τρόπο που
τυχόν αναγκαία µέτρα χωρικού χαρακτήρα (χρήσεις γης, οροι και
περιορισµοί δόµησης) να ενσωµατώνονται και να εγκρίνονται µε αυτό.
5. Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας
Κατηγορίες επενδύσεων που εντάσσονται στην παρούσα περίπτωση είναι
αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 3, παρ. 1, περιπτώσεις ε.iv), ε.v) και
ε.vii) του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. ∆ίνεται η κατεύθυνση να εξετάζεται
ιδιαίτερα ευνοϊκά η εγκατάσταση αντίστοιχων µονάδων στις εξής
κατηγορίες περιοχών:
-

Στις Μητροπολιτικές Περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

-

Στους υπόλοιπους πόλους και άξονες ανάπτυξης του
προτύπου χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας,
διαθέτουν ισχυρή ερευνητική υποδοµή.

εθνικού
εφόσον

6. Μονάδες της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ
Για τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες
ή ανώτερες από τις οριακές ποσότητες της στήλης 2 του Παραρτήµατος Ι
της Κ.Υ.Α. 5697/590 (Μονάδες της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ) δίνονται οι
ακόλουθες κατευθύνσεις:
-

Μαζί µε την Π.Π.Ε. πρέπει να συνυποβάλλεται και προκαταρκτική
µελέτη ασφαλείας, ούτως ώστε στην Π.Π.Ε.Α. να λαµβάνεται υπόψη ο
βαθµός επικινδυνότητας της εγκατάστασης και η συµβατότητα µε τις
χρήσεις γης.

-

Η µελέτη ασφάλειας υποβάλλεται στο στάδιο της έγκρισης των
Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας και οφείλει να περιλαµβάνει τις
αναγκαίες κατευθύνσεις περιορισµού των χρήσεων γης στις περιοχές
επιρροής της. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων αυτών αποτελεί
προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των µονάδων.

7. Προτάσεις ρύθµισης ειδικών θεµάτων
Για ορισµένα ειδικά θέµατα χωρικού χαρακτήρα, που ενώ δεν
συµπεριλαµβάνονται άµεσα στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Ειδικού
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Πλαισίου συνδέονται µε τον ευρύτερο βιοµηχανικό τοµέα και επηρεάζουν
έµµεσα αλλά σηµαντικά τη χωροταξική οργάνωση της µεταποίησης,
δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
α) Για όλα τα νησιά πλην Εύβοιας και Κρήτης δίδονται οι εξής
κατευθύνσεις:
-

Για την εξεύρεση κατάλληλων θέσεων εγκατάστασης ενεργειακών
δραστηριοτήτων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων, µονάδες
παραγωγής κλπ.), µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., έχουν εφαρµογή τα κριτήρια
χωροθέτησης της παρ. 2 του άρθρου 9. Στην περίπτωση
δραστηριοτήτων που υπάγονται και στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου, πρέπει να γίνεται συνδυασµός των κριτηρίων.

-

Σε εξωαστικές περιοχές που διαθέτουν εγκεκριµένες Ζ.Ο.Ε. ή άλλα
σχέδια χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου, τα οποία δεν έχουν
προβλέψει ζώνες εγκατάστασης ενεργειακών δραστηριοτήτων του
προηγούµενου εδαφίου είναι δυνατή η χωροθέτησή τους σε περιοχές
που δεν έχουν χαρακτήρα υψηλής προστασίας, µε χρήση των
κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 9.

β) Οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη χωρική οργάνωση της
βιοµηχανίας, συµπεριλαµβάνουν και τις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων
και απορριµµάτων που είναι συµπληρωµατικές βιοµηχανικών µονάδων ή
οργανωµένων υποδοχέων.
Αρθρο 6
Κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση βιοµηχανικών επενδύσεων
µείζονος σηµασίας για την εθνική οικονοµία
Κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην παρούσα
περίπτωση θεωρούνται αυτές, που σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3299 / 2004 όπως ισχύει, προσδιορίζονται ως έχουσες σηµαντική
επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση.
Η χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων του παρόντος άρθρου ευνοείται σε
περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, που βρίσκονται στους πόλους και άξονες
ανάπτυξης του εθνικού προτύπου χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας
και κατά προτίµηση στις περιοχές εντατικοποίησης, επέκτασης και στήριξης.
Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Επαρχία Θεσσαλονίκης.
Η χωροθέτηση των εν λόγω µονάδων ακολουθεί τη διαδικασία που
προβλέπεται από το παρόν Ειδικό Πλαίσιο για τους οργανωµένους υποδοχείς
µε την επιφύλαξη των προβλέψεων της επόµενης παραγράφου.
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Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων του παρόντος άρθρου γίνεται
µε απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον
τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, του
άρθρου 3 του ν. 2742/99. Η διαδικασία αυτή µπορεί να συγχωνευθεί µε τη
διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299 /
2004.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Αρθρο 7
Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους οργανωµένης
χωροθέτησης της βιοµηχανίας
Στο πλαίσιο του βασικού στόχου του παρόντος Ειδικού Πλαισίου για
µεταρρύθµιση του καθεστώτος χωροθέτησης και δόµησης της βιοµηχανίας,
το σύστηµα των οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας πρέπει να
αναµορφωθεί µε βάση τα παρακάτω:
1. Κατηγορίες οργανωµένων υποδοχέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

της

βιοµηχανίας

και

άλλων

α) Οι οργανωµένοι υποδοχείς της βιοµηχανίας και άλλων συµβατών
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων διακρίνονται, από άποψη χωρικής
οργάνωσης, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Υποδοχείς γενικού χαρακτήρα: Αντιστοιχούν στα υφιστάµενα σήµερα

καθεστώτα οργανωµένης χωροθέτησης της βιοµηχανίας µε πολεοδόµηση:
Β.Ε.ΠΕ., Π.Ο.Α.Π.∆. βιοµηχανίας, Π.Ε.Ρ.ΠΟ. βιοµηχανίας. Τα καθεστώτα
αυτά ενοποιούνται σε µια ενιαία κατηγορία, από άποψη θεσµικού πλαισίου
και διαδικασίας υλοποίησης.
Υποδοχείς εξυγίανσης: Πολεοδοµούνται σε περιοχές που υφίστανται

άτυπες συγκεντρώσεις βιοµηχανικών µονάδων για την εξυγίανση τους.
Υποδοχείς χωροθέτησης µεµονωµένων µεγάλων µονάδων: Ως µεγάλες

µονάδες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση θεωρούνται αυτές που
έχουν κλίµακα αντίστοιχη από άποψη µεγέθους ενός αυτοτελούς
οργανωµένου υποδοχέα. Οι υποδοχείς αυτής της κατηγορίας δεν
πολεοδοµούνται. Για τη δηµιουργία τους προβλέπονται ειδικοί όροι
προσαρµοσµένοι στα χαρακτηριστικά τους, οι οποίοι στοχεύουν κυρίως
στη βελτιστοποίηση της σχέσης τους µε τον περιβάλλοντα ευρύτερο
χώρο. Κατά τα άλλα, διατηρούν καθεστώς περιοχής εκτός σχεδίου, µε
ειδικό χαρακτήρα.
Υποδοχείς µε «ενδιάµεσο» βαθµό οργάνωσης («ενδιάµεσοι οργανωµένοι

υποδοχείς»): Οι υποδοχείς αυτής της κατηγορίας αντικαθιστούν και
εκλογικεύουν τις περιπτώσεις όπου η υφιστάµενη νοµοθεσία προβλέπει
τον καθορισµό ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων Οι ενδιάµεσοι υποδοχείς διατηρούν καθεστώς εκτός
σχεδίου αλλά µε ειδικό χαρακτήρα, που διασφαλίζει επαρκές επίπεδο
εσωτερικής οργάνωσης για τις ανάγκες τους.
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β) Από άποψη βαθµίδων όχλησης, οι οργανωµένοι υποδοχείς
διακρίνονται σε χαµηλής όχλησης (τύπου Γ), µέσης όχλησης (τύπου Β),
και υψηλής όχλησης (τύπου Α). Οι ενδιάµεσοι υποδοχείς µπορούν να
είναι µόνο τύπου Γ ή τύπου Β.
Στους παραπάνω υποδοχείς µέσης και υψηλής όχλησης είναι δυνατόν να
προβλέπονται ειδικές ζώνες εγκατάστασης µονάδων χαµηλότερων
βαθµίδων όχλησης, εφόσον εξασφαλίζεται µέσω του σχεδιασµού, των
περιβαλλοντικών όρων και του είδους των επιτρεπόµενων µονάδων, η
συµβατότητα χωροθέτησης τους.
γ) Το θεσµικό και προγραµµατικό πλαίσιο που διέπει τις Β.Ε.ΠΕ.
επεκτείνεται στο σύνολο των οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας,
µε τις διαφοροποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν. Οι κατηγορίες
οργανωµένων υποδοχέων ή ειδικών ζωνών βιοµηχανίας σε εκτός σχεδίου
περιοχές που προβλέπονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία εφεξής
προσαρµόζονται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Χωροταξικές προϋποθέσεις δηµιουργίας οργανωµένων υποδοχέων
α. Οι οργανωµένοι υποδοχείς που πολεοδοµούνται δηµιουργούνται σε
περιοχές εντός ή εκτός αστικού χώρου.
β. Η χωροταξική καταλληλότητα της θέσης για την οποία κινείται
διαδικασία δηµιουργίας οργανωµένου υποδοχέα πρέπει να προκύπτει
από υπόδειξη χωροταξικού ή πολεοδοµικού σχεδίου. Η υπόδειξη
µπορεί να έχει, εναλλακτικά, µορφή καθορισµού ευρύτερης περιοχής
αναζήτησης, ενδεικτικής ή συγκεκριµένης θέσης, ή συστήµατος
κατευθύνσεων και κριτηρίων που εφαρµοζόµενα στοιχειοθετούν την
καταλληλότητα για οργανωµένο υποδοχέα της µεταποίησης. Τέτοια
σχέδια είναι, κατά ιεραρχική σειρά, τα εξής:
Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που
αφορούν τη Βιοµηχανία ή επιµέρους συνιστώσες της.
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης και Ρυθµιστικά Σχέδια: µπορεί να ορίζεται, σε επίπεδο
νοµού ή ενότητας καθοριζόµενης µε χωροταξικά κριτήρια, ανώτατο
αθροιστικό όριο εµβαδού οργανωµένων υποδοχέων.
Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., καθώς και άλλα
σχέδια που καθορίζουν χρήσεις γης: υποδοχείς µπορούν να
δηµιουργηθούν και σε θέσεις για τις οποίες τα σχέδια της παρούσας
περίπτωσης δεν αναφέρονται ρητά σε οργανωµένους υποδοχείς της
βιοµηχανίας, αλλά προβλέπουν συµβατές χρήσεις γης µε τέτοιους
υποδοχείς.
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γ. Το ελάχιστον εµβαδόν των υποδοχέων που δηµιουργούνται σε εκτός
σχεδίου περιοχές ορίζεται σε 50 στρ. για τους υποδοχείς χαµηλής
όχλησης, 100 στρ. για τους υποδοχείς µέσης όχλησης, και 250 στρ.
για τους υποδοχείς υψηλής όχλησης. Στην περίπτωση των ενδιάµεσων
υποδοχέων, το ελάχιστον εµβαδόν ορίζεται ενιαία σε 50 στρ.
Η έκταση στην οποία δηµιουργείται οργανωµένος υποδοχέας, πλην
της περίπτωσης των υποδοχέων µεµονωµένων µονάδων, µπορεί να
διακόπτεται από οδικά δίκτυα και ρέµατα, εφόσον εξασφαλίζεται η
λειτουργική ενότητα του υποδοχέα και η ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Κοινοτικοί και αγροτικοί δρόµοι µπορούν να ενσωµατωθούν στην
έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά
προβλήµατα.
δ. Στις εντός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται εφεξής η δηµιουργία
υποδοχέων µόνο χαµηλής όχλησης. Οι υποδοχείς µπορούν να
καλύπτουν και ενιαίο τµήµα οικοδοµικού τετραγώνου, εφόσον
προκύπτει ωφέλιµη κτιριακή επιφάνεια τουλάχιστον 3.000 τ.µ.
3. ∆ιαδικασία ίδρυσης οργανωµένων υποδοχέων
Η διαδικασία ίδρυσης οργανωµένων υποδοχέων είναι η προβλεπόµενη
από το Ν. 2545/1997 για τις Β.Ε.ΠΕ., µε τις τροποποιήσεις που
αναφέρονται στα επόµενα εδάφια.
α. Ο φορέας του υποδοχέα µπορεί να έχει οποιαδήποτε νοµική µορφή για
την υποβολή αίτησης χαρακτηρισµού και οριοθέτησης του υποδοχέα.
Μετά την έγκριση της δηµιουργίας του υποδοχέα, και οπωσδήποτε
πριν από ενδεχόµενη πολεοδόµησή του, ο φορέας θα πρέπει λάβει
νοµική µορφή Α.Ε. Στην περίπτωση υποδοχέα µεµονωµένης µονάδας,
ο φορέας πρέπει να έχει ήδη µορφή Α.Ε.
Για να υποβάλλει αίτηση χαρακτηρισµού και οριοθέτησης, ο φορέας
του υποδοχέα πρέπει να διασφαλίζει την κατοχή ή τη δυνατότητα
µακροχρόνιας χρήσης, µέσω µίσθωσης ή τη συναίνεση των ιδιοκτητών
για τη συµµετοχή τους στην ανάπτυξη του οργανωµένου υποδοχέα:
τουλάχιστον του 80% της έκτασης που θα καταλάβει ο υποδοχέας για
τους υποδοχείς γενικού χαρακτήρα, του 100% της έκτασης για τους
υποδοχείς χωροθέτησης µεµονωµένων µεγάλων µονάδων], και 60%
της έκτασης για τους υποδοχείς εξυγίανσης. Σε περίπτωση έγκρισης
του υποδοχέα πρέπει να διασφαλιστεί η χρήση και του υπόλοιπου
τµήµατος της έκτασης, που θα µπορεί και να απαλλοτριωθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου 2545/97 υπέρ του φορέα.
β. Η διαδικασία δηµιουργίας ενός υποδοχέα κινείται µε την υποβολή
αίτησης χαρακτηρισµού και οριοθέτησης από τον φορέα, η οποία
συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει Τεχνικοοικονοµική
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Μελέτη Σκοπιµότητας-Βιωσιµότητας η οποία θα περιλαµβάνει και
ειδικό τµήµα για τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις του υποδοχέα
στην ευρύτερη περιοχή, Μελέτη Χωροταξικής Θεώρησης η οποία
τεκµηριώνει την χωροταξική καταλληλότητα της προτεινόµενης θέσης
του υποδοχέα, και περιλαµβάνει και σχέδιο γενικής διάταξης και
τεχνικής οργάνωσης τους υποδοχέα, και Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
γ. Οι οργανωµένοι υποδοχείς υπάγονται σε διαδικασία Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, η οποία ενσωµατώνεται στη διαδικασία
χαρακτηρισµού και οριοθέτησης του υποδοχέα, µε τήρηση όλων των
σχετικών διατάξεων. Η εγκριτική απόφαση χαρακτηρισµού και
οριοθέτησης επέχει και θέση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. Η κατεύθυνση
αυτή δεν ισχύει για τους υποδοχείς χωροθέτησης µεµονωµένων
µεγάλων µονάδων.
δ. Με την έγκριση χαρακτηρισµού και οριοθέτησης του υποδοχέα,
µπορούν να ορίζονται ή τροποποιούνται όροι και περιορισµοί δόµησης,
χρήσεις γης, και οποιαδήποτε άλλη πολεοδοµική ρύθµιση, εφόσον
προκύπτει δικαιολογηµένη ανάγκη για την υλοποίηση του υποδοχέα.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή η τροποποίηση χρήσεων γης σε εκτός
σχεδίου περιοχές που έχουν καθοριστεί µε Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ.,
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλο σχεδιαστικό εργαλείο, µε εξαίρεση περιοχές στις
οποίες δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων δυνάµει ειδικών νοµικών καθεστώτων, όπως είναι
ιδίως οι κατά τα άρθρα 21 του ν. 1650/1986 και 13, 16 και 17 του ν.
3028/2002 εγκρινόµενες ρυθµίσεις ή οι ρυθµίσεις της δασικής
νοµοθεσίας. Με την έγκριση αυτή είναι επίσης δυνατή η πρόβλεψη, µε
δηµόσια δαπάνη, έργων εξωτερικής υποδοµής που είναι αναγκαία για
την εξυπηρέτηση του υποδοχέα (σύνδεση ή αναβάθµιση συνδέσεων
µε δίκτυα της περιοχής) καθώς και των εργαζοµένων σε αυτόν.
ε. Μετά την έγκριση του υποδοχέα, καταρτίζεται από το φορέα για µεν
τους υποδοχείς που πολεοδοµούνται Πολεοδοµική Μελέτη, για δε τους
υποδοχείς που δεν πολεοδοµούνται Μελέτη Εσωτερικής Οργάνωσης, η
οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας. Η Μελέτη
Εσωτερικής Οργάνωσης πρέπει να περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός
βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή µε το οποίο θα είναι δυνατή η
οικοδόµηση και ενδεχοµένως −ανάλογα µε τις συγκεκριµένες κατά
περίπτωση συνθήκες και ανάγκες− δηµιουργία και άλλων βασικών
υποδοµών.
στ. Η εκτέλεση των έργων υποδοµής και των συναφών οικοδοµικών
έργων για την ολοκλήρωση του υποδοχέα γίνονται µετά την έγκριση
της Πολεοδοµικής Μελέτης ή της Μελέτης Εσωτερικής Οργάνωσης, µε
δαπάνες και ευθύνη του φορέα.
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4. Επιτρεπόµενες χρήσεις στους οργανωµένους υποδοχείς
α. Στις επιτρεπόµενες εγκαταστάσεις στους οργανωµένους υποδοχείς της
βιοµηχανίας περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 2545/97, όπως ισχύει.
Επιτρέπεται, επίσης, να περιλαµβάνονται:
−

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

−

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων.

−

∆ραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα, όπως ενδεικτικά
εµπορευµατικά κέντρα, χονδρεµπόριο και εφοδιαστική, υπηρεσίες
προς τις επιχειρήσεις, εµπορικά κέντρα.

β. Στους υποδοχείς αυτούς µπορεί να προβλέπονται το σύνολο ή ένα
µέρος µόνον από τις πιο πάνω δραστηριότητες (ειδικοί υποδοχείς),
ανάλογα µε το χαρακτήρα τους, το σκοπό τους, και τις αµοιβαίες
συµβατότητες χρήσεων γης. Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές
δραστηριότητες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της
συνολικής έκτασης του υποδοχέα, µε εξαίρεση τους υποδοχείς του
εδαφίου 4.δ του παρόντος άρθρου, για τους οποίους το ποσοστό αυτό
ορίζεται σε 40%.
γ. Στους υποδοχείς εξυγίανσης επιτρέπονται οι χρήσεις της ενότητας Β
του άρθρου 1 του Π.∆. της 23.2 / 6.3.1987, εφόσον είναι συµβατές µε
την επιδιωκόµενη εξυγίανση Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η
αύξηση της πυκνότητας κατοίκησης.
δ. Εξειδικευµένοι υποδοχείς που προορίζονται για την εγκατάσταση
δραστηριοτήτων νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικών και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών, και προβλέπουν υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος,
χαρακτηρίζονται ως «Τεχνοπόλεις». Στις τεχνοπόλεις µπορούν να
περιλαµβάνονται
και
οικιστικές
δραστηριότητες,
στις
οποίες
ενσωµατώνονται οι αναγκαίες αστικές λειτουργίες.
ε. Εξειδικευµένοι υποδοχείς που προορίζονται για την εγκατάσταση
βιοµηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων που έχουν άµεση σχέση µε
την προστασία του περιβάλλοντος, χαρακτηρίζονται ως «οικουποδοχείς». Στους οικο-υποδοχείς µπορούν να εγκαθίστανται
δραστηριότητες χαµηλής όχλησης και µέσης όχλησης. Όταν από τα
λαµβανόµενα µέτρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους µειώνονται
στην πράξη σε επίπεδο χαµηλής όχλησης, κάτι που θα διαπιστώνεται
στο πλαίσιο της Σ.Π.Ε. Τουλάχιστον το 50% της έκτασης των οικουποδοχέων πρέπει να διατίθεται για δραστηριότητες των παραγράφων
(ε.vi) και (ε.x) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004
όπως ισχύει.
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5. Πολεοδοµικοί και λοιποί όροι για τους οργανωµένους υποδοχείς και
κίνητρα για τη βελτίωση της συγκριτικής ελκυστικότητάς τους
Στην παρούσα παράγραφο περιλαµβάνονται κατευθύνσεις για τους
πολεοδοµικούς και διαδικαστικούς όρους που πρέπει να προβλέπει το
σύστηµα οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας, µε στόχο τη
βελτίωση της συγκριτικής ελκυστικότητάς του σε σχέση µε άλλες µορφές
χωροθέτησης της βιοµηχανίας.
α) Πολεοδοµικοί όροι και κίνητρα
i.Σε όλους τους τύπους υποδοχέων που πολεοδοµούνται προβλέπεται
εισφορά σε γη, στην οποία µετέχουν αναλογικά προς το εµβαδόν της
ιδιοκτησίας τους, όπως αυτό διαµορφώνεται µε την πράξη
εφαρµογής, όλοι οι ιδιοκτήτες γης. Στους υποδοχείς γενικού
χαρακτήρα, ορίζεται σε 30%. Στους υποδοχείς εξυγίανσης το
ποσοστό της εισφοράς σε γη ορίζεται σε 25% (δυνάµενο να µειωθεί
σε 15% σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας εισφοράς σε γη από
λειτουργούσες µονάδες µε µετατροπή της διαφοράς σε εισφορά σε
χρήµα). Μέχρι το 1 / 6 της εισφοράς σε γη µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για δηµιουργία κοινωφελών χώρων.
ii.Υφιστάµενοι κοινοτικοί και αγροτικοί δρόµοι που ενσωµατώνονται
στον υποδοχέα υπολογίζονται στην εισφορά σε γη, η οποία µειώνεται
κατά αντίστοιχο ποσοστό.
iii.Ο µέγιστος Σ.∆. ορίζεται σε 1,6 για τους υποδοχείς γενικού
χαρακτήρα και εξυγίανσης, σε 1,4 για τους υποδοχείς µεµονωµένων
µονάδων, και σε 0,9 για τους ενδιάµεσους υποδοχείς. Οι αντίστοιχοι
Σ.Ο. ορίζονται σε 6,4, 5,6 και 3,6.
iv.Σε όλους τους τύπους υποδοχέων που πολεοδοµούνται προβλέπεται
περιµετρική ζώνη υψηλού πρασίνου. Στους υποδοχείς γενικού
χαρακτήρα, ανάλογα µε τον επιτρεπόµενο βαθµό όχλησης, η ζώνη
αυτή έχει ελάχιστο πλάτος ως εξής: Χ.Ο.: 10 µ., Μ.Ο.: 15 µ., Υ.Ο.:
20 µ., και επίσης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 8% της έκτασης
(όποιο µέγεθος από τα δύο είναι το µεγαλύτερο). Εφόσον το
άθροισµα της προκύπτουσας ζώνης πρασίνου και των υπολοίπων
αναγκαίων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων υπερβαίνει την
προβλεπόµενη εισφορά σε γη, το υπερβάλλον ποσοστό της ζώνης
πρασίνου δεν αποτελεί πρόσθετη εισφορά αλλά παραµένει στην
ιδιοκτησία του φορέα του υποδοχέα µε δουλεία χρήσης (σε
περίπτωση αλλαγής της χρήσης του οργανωµένου υποδοχέα, η
δουλεία αυτή παύει να υπάρχει και ο φορέας επαναποκτά πλήρη
κυριότητα).
v.Στους υποδοχείς εξυγίανσης ορίζεται κατ’ αντιστοιχία περιµετρική
ζώνη υψηλού πρασίνου µέσου πλάτους 7, 11 και 15 µ
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vi.Στους υποδοχείς µεµονωµένων µεγάλων µονάδων προβλέπεται
περιµετρική ζώνη υψηλού πρασίνου ίση µε την προβλεπόµενη στους
γενικού χαρακτήρα, που δεν αποτελεί όµως εισφορά σε γη αλλά
ζώνη µε δουλεία χρήσης που ισχύει για την περίοδο λειτουργίας του
υποδοχέα ως τέτοιου και παραµένει στην ιδιοκτησία του φορέα του
υποδοχέα. Στην εσωτερική οργάνωση των υποδοχέων αυτής της
κατηγορίας δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί κοινόχρηστοι χώροι και
οι άξονες κίνησης µπορεί να παραµένουν τµήµα της ιδιοκτησίας
τους, ενώ η περιοχή δεν αποκτά καθεστώς εντός σχεδίου αλλά
παραµένει εκτός σχεδίου (µε ειδικό καθεστώς). Σε περίπτωση
διακοπής λειτουργίας της µεµονωµένης µονάδας η περιοχή
επιστρέφει στο πρότερο καθεστώς.
vii.Στους υποδοχείς ενδιάµεσου χαρακτήρα, εφόσον η πρωτοβουλία
ανήκει σε φορέα ιδιοκτητών της γης, προβλέπεται περιµετρική ζώνη
πρασίνου ίση µε αυτή των υποδοχέων εξυγίανσης, που δεν αποτελεί
όµως εισφορά σε γη αλλά ζώνη µε δουλεία χρήσης. Όταν ο φορέας
είναι δηµόσια αρχή, δεν προβλέπεται ζώνη πρασίνου συνολικά στον
υποδοχέα, αλλά σε κάθε γήπεδο που χρησιµοποιείται για
βιοµηχανική χρήση. Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 8%
της έκτασης και δεν αποτελεί εισφορά σε γη αλλά ζώνη µε δουλεία
χρήσης, που παραµένει στην κυριότητα του ιδιοκτήτη.
viii.Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοδοµήσιµων χώρων, σε όλους
τους οργανωµένους υποδοχείς, ορίζεται σε 70%.
ix.Η αρτιότητα των οικοπέδων ορίζεται κατά περίπτωση µε την έγκριση
της πολεοδοµικής µελέτης. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των 1.000 τ.µ. για τους υποδοχείς υψηλής και µέσης
όχλησης και σε 500 τ.µ. για τους υποδοχείς χαµηλής όχλησης.
x.Η διαχείριση της γης που προκύπτει από την εισφορά σε γη (και
ιδιοκτησιακά µεταβιβάζεται στον οικείο Ο.Τ.Α.) όπως και της
περιµετρικής ζώνης πράσινου στις περιπτώσεις που αυτή έχει
καθεστώς δουλείας, γίνεται από το φορέα του υποδοχέα. Οι
κοινόχρηστοι χώροι και οι υποδοµές των οργανωµένων υποδοχέων
προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ανάπτυξής τους,
και απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται από τρίτους χωρίς την άδεια
του φορέα διαχείρισης-διοίκησης του υποδοχέα.
xi.Για κάθε νέα βιοµηχανική µονάδα σε Ο.Τ.Α. που διαθέτει
οργανωµένο
υποδοχέα
βιοµηχανίας,
η
χορήγηση
Άδειας
Εγκατάστασης έξω από αυτόν να χορηγείται µετά από πρόταση του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης της Ν.Α. Η εισήγηση θα πρέπει να τεκµηριώνει ότι οι
δυνατότητες οργανωµένης χωροθέτησης που παρέχονται από τον
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υφιστάµενο υποδοχέα δεν καλύπτουν τη µονάδα, είτε επειδή στους
υπάρχοντες υποδοχείς δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση τέτοιων
µονάδων (π.χ. λόγω βαθµίδας όχλησης) είτε γιατί δεν υπάρχει
διαθέσιµη επαρκής γη στον υποδοχέα (Εφόσον έχει ήδη διατεθεί
προς οικοδόµηση το 80% τουλάχιστον των οικοδοµήσιµων χώρων).
xii.Όταν η διάθεση των υγρών αποβλήτων των µονάδων που
εγκαθίστανται σε οργανωµένους υποδοχείς γίνεται σε κεντρική
Μ.Κ.Α. που λειτουργεί υπό την εποπτεία του φορέα του υποδοχέα,
δεν απαιτείται η έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων από την
αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ελέγχει την
κεντρική Μ.Κ.Α. Για να συνδεθεί η µονάδα µε το δίκτυο λυµάτων του
υποδοχέα πρέπει να λάβει έγκριση από το φορέα του υποδοχέα.
xiii.Οι µονάδες που εγκαθίστανται
απαλλάσσονται από την Π.Π.Ε.Α.

σε

οργανωµένους

υποδοχείς

β) Οικονοµικοί όροι και κίνητρα
i.Οι δηµόσιες εξωτερικές (ως προς τους οργανωµένους υποδοχείς)
υποδοµές που απαιτούνται για τη λειτουργία και εξωτερική σύνδεση
των οργανωµένων υποδοχέων, µε βάση τη σχετική έγκριση,
εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα των αντίστοιχων
δηµόσιων φορέων, ενώ στα αντίστοιχα αναπτυξιακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα ενσωµατώνεται και σχετικό κριτήριο επιλογής έργων.
Παράλληλα, στα Περιφερειακά και στα αρµόδια τοµεακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 προβλέπεται
δέσµευση επαρκών πόρων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.
ii.Για τα επενδυτικά σχέδια που χωροθετούνται σε πολεοδοµηµένους
υποδοχείς γενικού χαρακτήρα ή εξυγίανσης και τα οποία υπάγονται
στο ν. 3299/2004 όπως ισχύει, πρέπει να προβλεφθεί προσαύξηση
του ποσοστού επιχορήγησης επί του κόστους του χρηµατοδοτικού
σχεδίου ή/και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά 10%. Για
τους υπόλοιπους οργανωµένους υποδοχείς, το ποσοστό αυτό
ορίζεται σε 5%. Ανάλογη αύξηση πρέπει να προβλεφθεί στους
υπόλοιπους τρόπους ενισχύσεων.
iii.Οι
δαπάνες
για
αποσυναρµολόγηση,
µεταφορά
και
επανασυναρµολόγηση του υφιστάµενου εξοπλισµού, βιοµηχανικών
επιχειρήσεων που µετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους σε
οργανωµένο υποδοχέα, πρέπει να είναι επιλέξιµες από το ν.
3299/2004 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές επιλέξιµη δαπάνη
πρέπει να θεωρείται επίσης, η αγορά έτοιµων κτιρίων ή η αγορά γης
και η κατασκευή κτηρίων που πληρούν τις ανάγκες της επιχείρησης.
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6. Εκτίµηση απαιτούµενων εκτάσεων για οργανωµένους υποδοχείς της
βιοµηχανίας
Ενδεικτική
εκτίµηση
των
απαιτούµενων
εκτάσεων
για
νέους
οργανωµένους υποδοχείς της βιοµηχανίας σε επίπεδο περιφέρειας και
ποιοτική εκτίµηση των αναγκών σε επίπεδο νοµού, παρατίθεται στο
Παράρτηµα ΙΙ.
Αρθρο 8
Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους δόµησης της
βιοµηχανίας σε εκτός σχεδίου περιοχές
Οι όροι και περιορισµοί της σηµειακής χωροθέτησης της βιοµηχανίας σε
εξωαστικές περιοχές πρέπει να αναµορφωθούν µε βάση τις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
α. Μείωση του Σ.∆. για τις εκτός σχεδίου βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του
άρ. 5 του Π.∆. του 1985 σε 0,6 και του Σ.Ο. σε 2,4.
β. Κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπεται η επέκταση υφιστάµενων κατά την έγκριση
του παρόντος Ειδικού Πλαισίου βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µετά
τριετή τουλάχιστον λειτουργία, µε παρέκκλιση Σ.∆. που µπορεί να φθάσει
το 1,1 και του Σ.Ο. που µπορεί να φθάσει το 4,4. Σε περίπτωση
προσάρτησης στο αρχικό γήπεδο νέων τµηµάτων η δυνατότητα αυτή
(προσαύξησης του Σ.∆. και του Σ.Ο.) ισχύει µέχρι διπλασιασµού του
εµβαδού που είχε το γήπεδο την 31.12.2006.
γ. Κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων αρτιότητας για την εκτός σχεδίου
δόµηση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.
ε. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατισχύουν ρυθµίσεων σχεδιασµού του
εξωαστικού χώρου στο µέτρο προβλέπουν ευµένεστερες ρυθµίσεις για τη
δόµηση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων από τις προβλεπόµενες στο παρόν
άρθρο.
Αρθρο 9
Κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης των βιοµηχανικών µονάδων
και υποδοχέων που συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής
χωροθέτησης
1. Κριτήρια που συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του
χώρου
α) Γενικά κριτήρια για τους οργανωµένους υποδοχείς. Τα κριτήρια αυτά
συνεκτιµώνται θετικά, χωρίς η έλλειψή τους να λειτουργεί δυσµενώς, µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται κάτι διαφορετικό:
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i.Ένταξη σε πόλους ή άξονες ανάπτυξης του εθνικού προτύπου
χωροταξικής οργάνωσης τη βιοµηχανίας του άρθρου 4 του
παρόντος).
ii.Χωροθέτηση σε περιφέρεια ή νοµό για τους οποίους έχει διατυπωθεί
κατεύθυνση, στο Παράρτηµα Ι, περί σηµαντικής ανάγκης
δηµιουργίας οργανωµένων υποδοχέων συνεκτιµάται ιδιαίτερα θετικά
για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων, πλην των ενδιάµεσων
υποδοχέων. Το ίδιο ισχύει για χωροθέτηση σε περιοχές
εντατικοποίησης, περιοχές επέκτασης ή περιοχές ποιοτικής
αναδιάρθρωσης.
iii.Χωροθέτηση σε Ο.Τ.Α. που θα τοποθετηθούν σε υψηλό επίπεδο
προτεραιότητας για την άσκηση χωρικής βιοµηχανικής πολιτικής,
όπως προδιαγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 10. Η χωροθέτηση σε
Ο.Τ.Α. αυτής της κατηγορίας ενδιάµεσου υποδοχέα θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο µείωσης της ελκυστικότητας
υφιστάµενων ή µελλοντικών οργανωµένων υποδοχέων των άλλων
κατηγοριών.
iv.Χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων στις κατηγορίες περιοχών
της παρ. 2 της ενότητας Α του άρθρου 4. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Οι
περιοχές εντατικοποίησης και ποιοτικής αναδιάρθρωσης έχουν
εξαιρετικά υψηλή προτεραιότητα για όλους υποδοχείς γενικού
χαρακτήρα και µεµονωµένων µονάδων, και οι περιοχές επέκτασης να
έπονται ελαφρώς, και (β) Οι περιοχές ποιοτικής αναδιάρθρωσης
έχουν εξαιρετικά υψηλή προτεραιότητα για περιοχές εξυγίανσης.
v.Ύπαρξη πιέσεων στην αγορά εργασίας της ευρύτερης περιοχής, ή
µεγάλη εξάρτηση της αγοράς εργασίας από τη µεταποίηση.
vi.Ειδίκευση, υφιστάµενη ή προβλεπόµενη από κατεύθυνση
παρόντος, της ευρύτερης περιοχής, σε κλίµακα νοµού,
βιοµηχανικά συµπλέγµατα 1 ή 2 (Βλέπε Παράρτηµα Ι).

του
στα

vii.Πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιµότητα και κατά προτίµηση
εγγύτητα µε κόµβους συνδυασµένων µεταφορών. Αποτελεί
υποχρεωτικό κριτήριο για όλους τους οργανωµένους υποδοχείς πλην
των ενδιάµεσων.
viii.Καλή τοπική προσπελασιµότητα. Η έλλειψή της δεν αποτελεί
αρνητικό παράγοντα, όταν προβλέπεται επαρκής βελτίωσή της µε
έργα εξωτερικών υποδοµών.
ix.Εγγύτητα σε ενεργειακά δίκτυα (µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου). Η έλλειψή τους δεν αποτελεί αρνητικό παράγοντα,
όταν προβλέπεται επαρκής κάλυψη των αναγκών του υποδοχέα µε
έργα εξωτερικών υποδοµών.
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x.Εγγύτητα σε χώρους διάθεσης / επεξεργασίας στερεών και υγρών
αποβλήτων. Η έλλειψή τους δεν αποτελεί αρνητικό παράγοντα, όταν
προβλέπεται επαρκής κάλυψη των αναγκών του υποδοχέα µέσω
εσωτερικών ή εξωτερικών υποδοµών και διαχειριστικών µέτρων.
xi.Επάρκεια υδατικών πόρων. Η έλλειψή τους δεν αποτελεί αρνητικό
παράγοντα, όταν προβλέπεται κάλυψη των επαρκής κάλυψη των
αναγκών του υποδοχέα µέσω εσωτερικών ή εξωτερικών υποδοµών
και διαχειριστικών µέτρων.
xii.Η χωροθέτηση στον περιαστικό χώρο υποδοχέων µέσης και υψηλής
όχλησης συνεκτιµάται αρνητικά, χωρίς να την αποκλείει εξ ορισµού.
xiii.Τέλος απαγορεύται δόµηση βιοµηχανικών κτιρίων σε απόσταση
µικρότερη
των
εκατό
(100)
µέτρων
από
τον
άξονα
αυτοκινητοδρόµων, εξήντα (60) µέτρων από τον άξονα εθνικών και
έικοσι πέντε (25) από τον άξονα των επαρχιακών οδών.
β) Ειδικά κριτήρια για τους υποδοχείς εξυγίανσης. Τα δύο πρώτα κριτήρια
είναι υποχρεωτικά, ενώ το τρίτο συνεκτιµάται θετικά χωρίς η έλλειψή του
να λειτουργεί δυσµενώς:
i.Ύπαρξη σηµαντικού, για τα δεδοµένα της τοπικής οικονοµικής
βάσης, αριθµού βιοµηχανικών µονάδων σε µια ενιαία ζώνη που δεν
έχει χαρακτήρα οργανωµένου υποδοχέα. Η ζώνη µπορεί να είναι
εντός ή εκτός σχεδίου, και να περιλαµβάνει και άλλες χρήσεις γης,
αγροτικές ή αστικές.
ii.∆ηµιουργία από άτυπα διαµορφωµένη συγκέντρωση µονάδων,
προβληµάτων πολεοδοµικού ή/και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
iii.Καθορισµός της περιοχής ως «ζώνης περιβαλλοντικής αναβάθµισης»
του άρθρου 15 του ν. 3325/2005.
γ) Ειδικά κριτήρια για τους ενδιάµεσους
ικανοποιείται ένα τουλάχιστον κριτήριο:

υποδοχείς.

Πρέπει

να

i.Μη οργανωµένη συγκέντρωση στον εξωαστικό χώρο βιοµηχανικών
µονάδων, η οποία δεν έχει τις προϋποθέσεις, από άποψη µεγέθους ή
άλλων χαρακτηριστικών, για τη δηµιουργία υποδοχέα εξυγίανσης.
ii.Χωροθέτηση σε περιοχή, κλίµακας Ο.Τ.Α. ή οµάδας Ο.Τ.Α., που δεν
διαθέτουν οργανωµένο υποδοχέα της ίδιας βαθµίδας όχλησης, ούτε
έχουν επαρκή βιοµηχανική δυναµική για τη δηµιουργία τέτοιου
υποδοχέα.
δ) Ειδικά κριτήρια για τεχνοπόλεις και οικο-υποδοχείς.
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Για τη χωροθέτηση τεχνοπόλεων ισχύουν οι κατευθύνσεις της παρ. 5 του
άρθρου 5.
Για τη χωροθέτηση οικο-υποδοχέων συνεκτιµάται ιδιαίτερα θετικά η
χωροθέτηση σε περιοχές ποιοτικής αναδιάθρωσης και εντατικοποίησης.
ε) Κριτήρια για τις µεµονωµένες βιοµηχανικές µονάδες
i.Τα κριτήρια i, v, viii, ix, x, xi και xii της παραγράφου 1.α του
παρόντος άρθρου, συνεκτιµώνται θετικά, µε προσαρµογή της
σχετικής κατεύθυνσης σε επίπεδο µεµονωµένης µονάδας.
ii.Οι κλαδικές προτεραιότητες σε επίπεδο περιφέρειας και νοµού, στο
Παράρτηµα Ι, συνεκτιµώνται θετικά για µονάδες που ανήκουν στους
αντίστοιχους κλάδους.
iii.Η πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιµότητα συνεκτιµάται θετικά για
τις µεγαλύτερες µονάδες που απευθύνονται σε υπερτοπικές αγορές.
iv.Η χωροθέτηση στον αστικό και τον περιαστικό χώρο συνεκτιµάται
θετικά, προκειµένου για µικρές και πολύ µικρές µονάδες.
2. Κατευθύνσεις που
κατηγορίες χώρου

συνδέονται

µε

ειδικά

θεσµικά

καθεστώτα

και

α) Νησίδες δασικών εκτάσεων µπορούν να περικλείονται µέσα σε
οργανωµένους υποδοχείς βιοµηχανίας, διατηρώντας το καθεστώς
προστασίας τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, για τεχνικοοικονοµικούς
λόγους, η διέλευση δικτύων υποδοµής. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
από την επέµβαση προκαλείται ζηµία δασικής βλάστησης πρέπει να
εξασφαλίζεται µε ευθύνη και δαπάνες του φορέα η δάσωση όµορης
έκτασης αντίστοιχου εµβαδού µε τη δασική περιοχή που εκχερσώνεται.
β) Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Στην απαγόρευση εγκατάστασης νέων βιοµηχανικών µονάδων ή
οργανωµένων υποδοχέων σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας
δεν περιλαµβάνονται οι υποδοχείς εξυγίανσης υφιστάµενων άτυπων
συγκεντρώσεων βιοµηχανικών µονάδων.
γ) Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 καθώς και στις Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ
η εγκατάστασή τους είναι δυνατή, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας τους.
δ) Στην κρίσιµη παραθαλάσσια ζώνη
χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων.

πρέπει

να

αποθαρρύνεται

η

ε) Σε ζώνες που από το Ε.Π. Τουρισµού χαρακτηρίζονται ως τουριστικής
προτεραιότητας και µάλιστα ως ανεπτυγµένες τουριστικά πρέπει να
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αποθαρρύνεται η διάσπαρτη χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων µέσης
και υψηλής όχλησης. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιάφεροντος
η χωροθέτηση τους είναι κατά κανόνα δυνατή σε τµήµατα τους που δεν
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα είτε σε
οργανωµένους υποδοχείς. Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας χειροτεχνίας καθώς και µονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων
ονοµασίας προέλευσης µε τον τουρισµό κρίνεται επιθυµητή.
στ) Στις περιαστικές ζώνες πρέπει να αποθαρρύνεται η διάσπαρτη
χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων µέσης και υψηλής όχλησης.

36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Αρθρο 10
Κατευθύνσεις για τον υποκείµενο χωροταξικό και πολεοδοµικό
σχεδιασµό
1. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Ενόψει της αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης πρέπει να γίνει αναµόρφωση των
προδιαγραφών εκπόνησής τους κατά τρόπο που να υποστηρίζουν τις
κατευθύνσεις του παρόντος.
Οι Προδιαγραφές των Περιφερειακών Πλαισίων πρέπει να προβλέψουν
κριτήρια, µε βάση τα οποία τα Πλαίσια θα κατατάξουν τους Ο.Τ.Α. της
αντίστοιχης Περιφέρειας σε βαθµίδες προτεραιότητας, κατ’ αναλογία της
αντίστοιχης κατάταξης των νοµών του Παραρτήµατος Ι του παρόντος. Η
προτεραιότητα µπορεί να συνδέεται είτε µε ισχυρή υφιστάµενη
βιοµηχανική βάση ή τάση ανάπτυξής της, είτε µε προγραµµατική επιλογή
για την ενίσχυση της βιοµηχανίας σε εξειδίκευση περιφερειακών ή
νοµαρχιακών κατευθύνσεων. Κριτήρια για την κατάταξη σε βαθµίδες
προτεραιότητας πρέπει να είναι: τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
της υφιστάµενης βιοµηχανικής βάσης και οι τάσεις εξέλιξής της, οι
προγραµµατικές επιλογές για τη βιοµηχανία µε βάση το παρόν και λοιπά
υπερκείµενα πλαίσια σχεδιασµού ή προγραµµατισµού, η καταλληλότητα
του χώρου για χωροθέτηση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, και ο ρόλος
της βιοµηχανίας στη συνολική οικονοµική βάση και τις προοπτικές του
Ο.Τ.Α.
Κατά τον εναρµονισµό των Περιφερειακών Πλαισίων µε το Ειδικό Πλαίσιο
πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι ανά Περιφέρεια κατευθύνσεις του
Παραρτήµατος Ι του παρόντος, µε τις αναγκαίες εξειδικεύσεις ή
προσθήκες. Πρέπει να εξεταστεί η ενεργοποίηση της διάταξης της παρ. 3α
του άρθρου 8 του Ν. 2742/99 που δίνει τη δυνατότητα ανάληψης
σχετικής πρωτοβουλίας από τις Περιφέρειες.
Η προβλεπόµενη από το ν. 2742/99 δυνατότητα νοµαρχιακής
εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων είναι σκόπιµο χρησιµοποιηθεί
για τον αναλυτικότερο χωροταξικό σχεδιασµό της βιοµηχανίας, ιδιαίτερα
στους Νοµούς πολύ υψηλής και υψηλής προτεραιότητας.
2. Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Η χωρική ρύθµιση της βιοµηχανίας στις ευρύτερες των µητροπολιτικών
κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης πρέπει να καλύψει το σύνολο των
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αντίστοιχων ζωνών χωρικής ολοκλήρωσης της βιοµηχανίας. Οι ζώνες
αυτές περιλαµβάνουν:
(i) Στην περίπτωση της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας, την Αττική,
το ηπειρωτικό τµήµα του Ν. Εύβοιας και την ευρύτερη περιοχή της
Χαλκίδας, το νότιο τµήµα του Ν. Βοιωτίας, το ηπειρωτικό τµήµα του Ν.
Κορινθίας και την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου και (ii) Στην περίπτωση
της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης, το Ν. Θεσσαλονίκης
σχεδόν το σύνολο του Ν. Κιλκίς καθώς και το ανατολικό κυρίως τµήµα
του Ν. Ηµαθίας.
3. Κατευθύνσεις για το γενικότερο πλαίσιο του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Επιβάλλεται:
-

Η αναµόρφωση των προδιαγραφών των Ρυθµιστικών Σχεδίων του Ν.
2508/1997, των Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των Πολεοδοµικών
Μελετών, κατά τρόπο που να υποστηρίζονται οι κατευθύνσεις του
παρόντος.

-

Η αντιστοίχηση των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε βαθµούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα (Απόφαση
13727/724/2003) πρέπει να αναµορφωθεί, ούτως ώστε να µην
αναπαράγει τη λογική της κατάταξης των δραστηριοτήτων σε οµάδες
και κατηγορίες από την οπτική γωνία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, αλλά να ενσωµατώσει παραµέτρους που έχουν
ιδιαίτερη σηµασία από την άποψη του πολεοδοµικού ρόλου των
δραστηριοτήτων. Τέτοιες παράµετροι είναι, µεταξύ άλλων, οι άµεσες
και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης, οι επιπτώσεις στην
αγορά γης, οι επιπτώσεις στην πυκνότητα δόµησης, οι επιπτώσεις στο
χαρακτήρα του αστικού τοπίου, οι επιπτώσεις στην αστική αγορά
εργασίας και στην κοινωνική συνοχή, οι επιπτώσεις στην αστική
οικονοµική ανάπτυξη, οι ειδικότερες συνέπειες των παραγόµενων
ρύπων και οχλήσεων για τον αστικό χώρο σε συνδυασµό µε την
ύπαρξη τεχνικών δυνατοτήτων αντιµετώπισής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ο προσδιορισµός
του βαθµού όχλησης κάθε µονάδας να γίνεται σε δύο στάδια. Στο
πρώτο, προκαταρκτικό, στάδιο, η κατάταξη θα γίνεται µε βάση τη
σχετική αντιστοίχηση του Παραρτήµατος της πιο πάνω Απόφασης
(όπως αυτό θα αναµορφωθεί). Σε δεύτερο, οριστικό, στάδιο, η µονάδα
θα κατατάσσεται σε βαθµίδα όχλησης λαµβανοµένης υπόψη της
δυνατότητας βελτιστοποίησης των πραγµατικών επιπτώσεών της στον
πολεοδοµικό χώρο, µέσω των περιβαλλοντικών και άλλων όρων που
προσδιορίζονται για τη λειτουργία της. Για την εφαρµογή αυτής της
διαδικασίας, µπορεί να προβλεφθεί δυνητικά η υποβολή ειδικής
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µελέτης από την ενδιαφερόµενη µονάδα, που θα προβλέπει κατάλληλα
µέτρα και όρους.
-

Η αναµόρφωση του από 23.2/6.3.1987 Π.∆. «Κατηγορίες και περιοχές
χρήσεων γης», ούτως ώστε από τη µια να περιοριστεί η δυνατότητα
χωροθέτησης επαγγελµατικών εργαστηρίων σε περιοχές κατοικίας και
από τη άλλη να διευρυνθεί η δυνατότητα χωροθέτησης άλλων πολύ
µικρών επιχειρήσεων, χαµηλής όχλησης, που εξυπηρετούν τοπικές
ανάγκες.

-

Να επανεξετασθεί η προθεσµία που προβλέπεται από το άρθρο 7 του
ν. 3325/2005 για την αποµάκρυνση υφιστάµενων µονάδων και
ειδικότερα να συναρτάται µε τη δηµιουργία στον ίδιο ή τους όµορους
Ο.Τ.Α., οργανωµένου υποδοχέα ή άλλης ζώνης όπου να επιτρέπεται η
χωροθέτηση της υπό αποµάκρυνση µονάδας.

-

Να προβλεφθεί από τον αναπτυξιακό νόµο η παροχή οικονοµικών
κινήτρων για την µετεγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων που
επιβάλλεται από πολεοδοµικές διατάξεις.

-

Η συµπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 2508/97 µε την πρόβλεψη ειδική
κατηγορίας προβληµάτων που δικαιολογούν ανάπλαση, ως εξής: «στ.
Εγκαταλελειµµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κάποιας κλίµακας
εγκλωβισµένες στο εσωτερικό του αστικού ιστού, που µε τους
τρέχοντες
πολεοδοµικούς
όρους
δεν
µπορούν
να
επαναχρησιµοποιηθούν».

4. Κατευθύνσεις για τις επιλογές των πολεοδοµικών σχεδίων όσον αφορά τη
ρύθµιση της βιοµηχανίας στον οικιστικό ιστό.
α) Για
την
αποτελεσµατικότερη
προώθηση
της
οργανωµένης
χωροθέτησης της βιοµηχανίας πρέπει να διερευνάται συστηµατικά, κατά
την περίοδο εκπόνησης των µελετών, η ύπαρξη επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την υλοποίησή οργανωµένων υποδοχέων.
β) Στους Ο.Τ.Α. που στο πλαίσιο της κατάταξης που προβλέπεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου θα καταταγούν σε βαθµίδες προτεραιότητας,
τα Ρ.Σ. και τα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρέπει να προωθούν τα εξής:
-

Στους Ο.Τ.Α. τουλάχιστον µέσης προτεραιότητας, να εξαντλούνται τα
περιθώρια δηµιουργίας οργανωµένου υποδοχέα για τη βιοµηχανία, µε
χαρακτήρα προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά του Ο.Τ.Α. Ανάλογη
διερεύνηση πρέπει να γίνεται και στους Ο.Τ.Α. που είναι όµοροι των
προηγούµενων ή βρίσκονται σε ζώνη ηµερήσιων µετακινήσεων
εργασίας-κατοικίας (της τάξης των 30 λεπτών).

-

Στους Ο.Τ.Α. υψηλής ή πολύ υψηλής προτεραιότητας, πρέπει να
παρέχεται δυνατότητα χωροθέτησης επαγγελµατικών εργαστηρίων, µε
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τον ορισµό γενικών χρήσεων που τα επιτρέπουν σε επαρκές ποσοστό
του πολεοδοµικού χώρου (ενδεικτικά, της τάξης τουλάχιστον του
20%).
-

Στους Ο.Τ.Α. πολύ υψηλής προτεραιότητας, πρέπει να παρέχεται
δυνατότητα χωροθέτησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων χαµηλής
όχλησης, µε την πρόβλεψη γενικών χρήσεων που τις επιτρέπουν σε
επαρκή έκταση του πολεοδοµικού χώρου (ενδεικτικά, της τάξης
τουλάχιστον
του
10%).Επισηµαίνεται
ότι
στο
πλαίσιο
του
προγράµµατος δράσης προβλέπεται η τροποποίηση της ταξινόµησης
των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε βάθµούς όχλησης που
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο πολεοδοµικών διατάξεων.

γ) Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ως
«ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. προς εξυγίανση», η δυνατότητα καθορισµού χρήσεων
πλεον αυτών που προβλέπονται για τα ΒΙ.ΠΑ. ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει να
επιτρέπεται σε διακεκριµένες ζώνες συµβατών χρήσεων και στο µέτρο
που είναι συµβατές µε την επιδιωκόµενη εξυγίανση. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να αποφεύγεται η αύξηση της πυκνότητας κατοίκησης.
δ) Στους Ο.Τ.Α. που χαρακτηρίζονται από σηµαντική παρουσία οχλούσας
µεταποίησης, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός οφείλει να προβεί στην
συστηµατική καταγραφή των οχλουσών µονάδων και στον τρόπο
αντιµετώπισης τους είτε µε µετεγκατάσταση σε οργανωµένο υποδοχέα
κατάλληλου χαρακτήρα που είτε µε άλλο τρόπο.
ε) Bιοµηχανικές µονάδες κάποιας κλίµακας που έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους και είναι εγκλωβισµένοι στον αστικό ιστό, πρέπει να
αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του πολεοδοµικού
σχεδιασµού, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου.
στ)Πολεοδοµικά σχέδια που δεν ικανοποιούν τις κατευθύνσεις (α) έως (ε)
της παρούσας παραγράφου, πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή αιτιολόγηση
της επιλογής τους.
5. Κατευθύνσεις για το φυσικό σχεδιασµό του εξωαστικού χώρου, µέσω
Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλων σχεδιαστικών εργαλείων
α) Πρέπει να περιορίζεται αισθητά το ποσοστό του εξωαστικού χώρου στο
οποίο επιτρέπεται η χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων µε τους όρους
της γενικής νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης. Η κατεύθυνση αυτή
είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην περίπτωση Ο.Τ.Α. που, στο πλαίσιο της
κατάταξης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10, κατατάσσονται
σε υψηλή ή πολύ υψηλή προτεραιότητα.
β) Πρέπει να προωθείται η οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων του άρθρου 7.
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γ) Σχέδια χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου που δεν ορίζουν χρήσεις
γης στο σύνολο της περιοχής µελέτης, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον
κίνδυνο εκτόνωσης των πιέσεων για διάσπαρτη εγκατάσταση
βιοµηχανικών µονάδων στο µη ρυθµιζόµενο τµήµα της τελευταίας.
δ) Σχέδια που δεν ικανοποιούν τις πιο πάνω κατευθύνσεις, πρέπει να
περιλαµβάνουν σαφή αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.
ε) Πρέπει να συστηµατοποιηθούν οι χρήσεις γης που χρησιµοποιούνται
για το φυσικό σχεδιασµό του εξωαστικού χώρου και να ενταχθούν σε ένα
ενιαίο κώδικα χρήσεων γης για το σύνολο των εντός και εκτός σχεδίου
περιοχών.
στ)Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 καθώς και στις Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ
η εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων είναι δυνατή µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας τους
6. Συµπληρωµατικές κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
α) Για την περαιτέρω µείωση της συµµετοχής της βιοµηχανίας στη
ρύπανση της ατµόσφαιρας, πρέπει να προωθηθούν τα εξής µέτρα:
−

Εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων ∆ράσης για τον περιορισµό της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης των αστικών κέντρων βάσει της Οδηγίας
96/62).

−

Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών µε κλαδικούς φορείς
βιοµηχανίας για την υλοποίηση ενεργειών αντιµετώπισης
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

−

Ολοκλήρωση-λειτουργία
του
συστήµατος
παρακολούθησηςενηµέρωσης για την εφαρµογή της Οδηγίας για την Ολοκληρωµένη
Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης (IPPC).

−

Εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών και χρήση αποδοτικότερων
τεχνολογιών και καθαρότερων καυσίµων σε βιοµηχανικούς κλάδους
(Οδηγία 1996/61/ΕΚ).

της
της

β) Κατά την ενεργοποίηση του ν. 3199/2003 θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι ανάγκες µεγάλων υδροβόρων βιοµηχανιών στις αντίστοιχες
λεκάνες απορροής.
γ) Κόµβοι του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
πρέπει να χωροθετηθούν σε στρατηγικές θέσεις του εθνικού προτύπου
χωροταξικής οργάνωσης για την εξυπηρέτηση ισχυρών συγκεντρώσεων.
δ) Πρέπει να σχεδιαστούν και εφαρµοστούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις
περιοχών που έχουν υποστεί ρύπανση από παρελθούσα βιοµηχανική
δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται σε αστικές ή ηµιαστικές
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περιοχές, οπότε τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία του πληθυσµού. Οι
παρεµβάσεις αυτές µπορούν να συνδυαστούν µε τη δηµιουργία
υποδοχέων εξυγίανσης της παρούσας απόφασης.
Αρθρο 11
Λοιπές κατευθύνσεις
1. Κατευθύνσεις για συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του ν. 2742/1999
Κατευθύνσεις για συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του ν. 2742 / 1999
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
2. Κατευθύνσεις για µηχανισµούς εφαρµογής, παρακολούθησης και ελέγχου
της χωρικής ανάπτυξης της βιοµηχανίας
Κατευθύνσεις για µηχανισµούς εφαρµογής, παρακολούθησης και ελέγχου
της χωρικής ανάπτυξης της βιοµηχανίας περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα
IV.
3. Κατευθύνσεις για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό
∆ίνονται οι ακόλουθες
προγραµµατισµό:

ειδικές

κατευθύνσεις

για

τον

αναπτυξιακό

α) Τα Επιχειρησιακά Σχέδια της νέας προγραµµατικής περιόδου 20072013 (ανεξάρτητα από την πηγή της χρηµατοδότησής τους), προτείνεται
να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
i)

Να προβλεφθεί επαρκής χρηµατοδοτική δέσµευση για την ενίσχυση
σηµαντικού αριθµού νέων οργανωµένων υποδοχέων, τόσο από
αυτοτελώς από ιδιωτικούς φορείς όσο και µέσω των Σ.∆.Ι.Τ. ή άλλων
µηχανισµών.

ii) Να προβλεφθεί επαρκής
µετεγκατάστασης.

χρηµατοδοτική

δέσµευση

για

κίνητρα

iii) Στα κριτήρια επιλογής έργων να προβλέπεται ρητώς ο εναρµονισµός
µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου της Βιοµηχανίας.
β) Να ενσωµατωθούν στο
κατευθύνσεις του παρόντος.

ν.

3299/2005

όπως

ισχύει

οι

ειδικές

4. Κατευθύνσεις για τις υποδοµές γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος και
λοιπές δράσεις που συνδέονται µε τη χωρική ανάπτυξη της βιοµηχανίας
α) Βασική ανάγκη του βιοµηχανικού τοµέα είναι η κατά το δυνατόν
οµοιογενής κάλυψη του εθνικού χώρου από υπερτοπικές µεταφορικές
υποδοµές. Η υπάρχουσα ή προγραµµατιζόµενη οδική υποδοµή καλύπτει
αρκετά ικανοποιητικά τις ανάγκες υπερτοπικής προσπελασιµότητας, αλλά
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πρέπει να δειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική διασύνδεση της
υπερτοπικής υποδοµής µε τις εστίες συγκέντρωσης της βιοµηχανικής
δραστηριότητας (πόλοι και άλλα ισχυρά σηµεία του εθνικού προτύπου
χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας). Αντίστοιχη ανάγκη τοπικών
συνδέσεων υπάρχει και ως προς το σιδηροδροµικό δίκτυο, ενώ
υπογραµµίζεται και η σηµασία της ολοκλήρωσης του προαστιακού δικτύου
της Αττικής για τη σύνδεση Αεροδροµίου Ε. Βενιζέλος και του λιµανιού
του Πειραιά. Όσον αφορά τη λιµενική υποδοµή, ιδιαίτερα σηµασία έχει η
βελτίωση της υποδοµής και λειτουργίας των λιµανιών-εθνικών πυλών.
β) Πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιµότητα δηµιουργίας 4-5 νέων
ελεύθερων ζωνών, που θα εξυπηρετούν και τον εξωστρεφή
προσανατολισµό της βιοµηχανίας, µε βάση τις εξής κατευθύνσεις:
δηµιουργία δύο ζωνών σε λιµάνια-πύλες της χώρας, µε πιθανές
συγκεκριµένες θέσεις στην Καβάλα ή την Αλεξανδρούπολη, και την
Ηγουµενίτσα, και δηµιουργία από µιας ζώνης σε παραµεθόριους
οργανωµένους υποδοχής, υφιστάµενους ή νέους, στις περιφέρειες
Κεντρικής, ∆υτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και θράκης
γ) Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας κατά την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (ιδίως των προγραµµάτων: ∆ιµερής
∆ιασυνοριακή Συνεργασία αρ. 1, 2 και 3, Εσωτερικά σύνορα, αρ. 9 , και
Πρόγραµµα ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας) θα πρέπει, επίσης, να
επιδιωχθεί η σύνδεση µε βιοµηχανικές περιοχές ή ζώνες εγκατάστασης
βιοµηχανίας από την άλλη πλευρά των συνόρων, και η εξειδίκευση της
ελληνικής πλευράς στα πλέον προχωρηµένα στάδια της παραγωγής.
δ) Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, γενικότερη ανάγκη είναι η
βελτίωση της ευστάθειας και γεωγραφικής ισορροπίας του συστήµατος.
Επισηµαίνεται, εξάλλου, ότι το σύστηµα κατανοµής δικαιωµάτων
εκποµπών ρύπων µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές επιβαρύνσεις στην
ανταγωνιστικότητα ορισµένων µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων. Η
προώθηση των Α.Π.Ε. έχει, από αυτή την άποψη, καθοριστική σηµασία,
ενώ ενδεχοµένως θα πρέπει να διερευνηθούν και µεταβατικά
αντισταθµιστικά µέτρα. Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, ιδίως
κατά µήκος των αξόνων του προτύπου χωροταξικής οργάνωσης της
βιοµηχανίας έχει επίσης ιδιαίτερη σηµασία.
ε) Πρέπει να δηµιουργηθεί η αναγκαία υποδοµή για την επεξεργασία και
διάθεση των βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
στ)Πρέπει να προωθηθούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αποκατάστασης
περιοχών που έχουν υποστεί ρύπανση από παρελθούσα βιοµηχανική
δραστηριότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Αρθρο 12
Πρόγραµµα ∆ράσης
Α. Μέτρα και δράσεις θεσµικού χαρακτήρα
Α.1 Μέτρα και δράσεις θεσµικού χαρακτήρα άµεσης προτεραιότητας
Η προώθηση των µέτρων άµεσης προτεραιότητας συνδέεται
εφαρµογή βασικών κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου.

µε

την

1. Αναµόρφωση του συστήµατος δηµιουργίας οργανωµένων υποδοχέων
βιοµηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων
Ενέργεια: Μεταρρύθµιση του συστήµατος δηµιουργίας οργανωµένων
υποδοχέων βιοµηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, και ιδίως µε τα οριζόµενα
στα άρθρα 7 και 9.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.-ΥΠ.ΑΝ.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.-ΥΠ.ΑΝ., και ψήφιση Νόµου.
Χρηµατοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος
Ανάπτυξη» ή Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
2. Τροποποίηση της γενικής νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης
Ενέργεια: Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. της 24/31.5.1985, ΦΕΚ

270∆/85 για την εκτός σχεδίου δόµηση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
σύµφωνα προς τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, και
ειδικότερα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 9.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Έκδοση Π.∆.

Χρηµατοδότηση: −.
3. Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόµηση στην Αττική
Ενέργεια: Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. της 5/13.12.1979 (ΦΕΚ

707∆) για την εκτός σχεδίου δόµηση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων στις
Περιοχές Β στην Αττική, σύµφωνα προς τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου, και ειδικότερα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 9 και
στο Παράρτηµα Ι.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
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Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Έκδοση Π.∆.
Χρηµατοδότηση: −.

4. Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3325/2005
Ενέργεια: Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3325/2005, σύµφωνα προς

τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, και ειδικότερα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 10.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ένταξη τροπολογίας σε νόµο.
Χρηµατοδότηση: −.

5. Τροποποίηση του ν. 2637/1998, άρθρο 56
Ενέργεια: Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει µε
σκοπό την προσαρµογή του περιεχοµένου του προς τις κατευθύνσεις του
παρόντος Ειδικού Πλαισίου και ειδικότερα στα οριζόµενα στα άρθρα 5
(παρ. 1) και 9 (παρ. 2.β).
Αρµόδιος Φορέας: ΥΠ.Α.Α.Τ.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Τροποποίηση Νόµου.
Χρηµατοδότηση:

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας
(Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.) 2007-2013.
6. Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των µελετών ασφαλείας
Ενέργεια: Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των µελετών

ασφαλείας (ΚΥΑ 5697/590, «Σεβέζο»), µε σκοπό την προσαρµογή του
περιεχοµένου τους προς τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου,
σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 6 καθώς και
για τη βελτίωση των διαδικασιών και µηχανισµών εφαρµογής τους.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και έκδοση Κ.Υ.Α.
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

«Περιβάλλον-Αειφόρος

7. Ειδική διαδικασία χωροθέτησης και χωρικής οργάνωσης για
βιοµηχανικές επενδύσεις µείζονος σηµασίας για την εθνική οικονοµία

τις

Ενέργεια: ∆ηµιουργία ειδικής διαδικασίας χωροθέτησης και χωρικής
οργάνωσης για τις βιοµηχανικές επενδύσεις µείζονος σηµασίας για την
εθνική οικονοµία, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού
Πλαισίου, και ιδίως µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6.
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Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.-ΥΠ.ΑΝ.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.-ΥΠ.ΑΝ., και ψήφιση Νόµου.
Χρηµατοδότηση:
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος
Ανάπτυξη» ή Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013

8. Σχέδια ∆ράσης για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης των
αστικών κέντρων
Ενέργεια: Εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων ∆ράσης για τον περιορισµό

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης των αστικών κέντρων βάσει της Οδηγίας
96/62, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, και
ιδίως µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 6.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελετών και εφαρµογή τους
Χρηµατοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος
Ανάπτυξη» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και ιδιωτικοί πόροι.
Α.2 Μέτρα και δράσεις θεσµικού χαρακτήρα δεύτερης, χρονικά,
προτεραιότητας
Το Ειδικό Πλαίσιο µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς τα µέτρα δεύτερης (χρονικά)
προτεραιότητας, αλλά η προώθησή τους είναι αναγκαία σε σχετικά σύντοµο
χρονικό διάστηµα.
1. Κατάρτιση προδιαγραφών εκπόνησης των Περιφερειακών
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Πλαισίων

Ενέργεια: Κατάρτιση προδιαγραφών εκπόνησης των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, που θα
ενσωµατώσουν και τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου,
σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας
απόφασης
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
Χρηµατοδότηση:
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013

Πρόγραµµα
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«Περιβάλλον-Αειφόρος

2. Εναρµόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης
Ενέργεια: Εναρµόνιση των εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων προς

τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 4 και 10 και στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας απόφασης.
Αρµόδιος φορέας: Γ.Γ. Περιφέρειας και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης των
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και εκπόνηση µελετών
για την τροποποίηση και αναθεώρησή τους και την εναρµόνισή τους προς
τις κατευθύνσεις του παρόντος (άρθρο 8 παρ. 6 και 5 ν. 2742/1999).
Χρηµατοδότηση:
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

«Περιβάλλον-Αειφόρος

3. Εναρµόνιση των Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Ενέργεια: Εναρµόνιση των εγκεκριµένων Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας

και Θεσσαλονίκης (ν. 1515/1985 και ν. 1561/1985) προς τις
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα οριζόµενα ιδίως στο άρθρο 10 και το Παράρτηµα Ι της
παρούσας απόφασης.
Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ενσωµάτωση των κατευθύνσεων του

παρόντος Ειδικού Πλαισίου στο υπό επικαιροποίηση Ρυθµιστικού Σχεδίου
Αθήνας, και στο υπό κατάρτιση νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης.
Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον 2000-2006.

4. Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των Ρυθµιστικών Σχεδίων
του ν. 2508/97
Ενέργεια: Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των Ρυθµιστικών

Σχεδίων του ν. 2508/97 (Υπουργική Απόφαση 443572005, ΦΕΚ 1502
Β΄/2005) µε σκοπό την προσαρµογή του περιεχοµένου τους προς τις
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρα 10.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:
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«Περιβάλλον-Αειφόρος

5. Τροποποίηση της ταξινόµησης των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε
βαθµούς όχλησης που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο πολεοδοµικών
διατάξεων
Τροποποίηση
της
ταξινόµησης
των
βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων σε βαθµούς όχλησης που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
πολεοδοµικών διατάξεων (Υπουργική Απόφαση 13727/724 ΦΕΚ 1087
Β/2003), µε σκοπό την προσαρµογή του περιεχοµένου τους προς τις
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3.
Ενέργεια:

Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης, και έκδοση Υπουργικής

Απόφασης.
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

«Περιβάλλον-Αειφόρος

6. Τροποποίηση του συστήµατος χρήσεων γης που χρησιµοποιούνται από τα
πολεοδοµικά σχέδια
Τροποποίηση
του
συστήµατος
χρήσεων
γης
που
χρησιµοποιούνται από τα πολεοδοµικά σχέδια (Π.∆. της 23.2.6.3.1987,
ΦΕΚ 166∆/1987), µε σκοπό την προσαρµογή του περιεχοµένου τους προς
τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3.

Ενέργεια:

Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και έγκριση Π.∆.
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

7. Τροποποίηση
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

των

προδιαγραφών

εκπόνησης

«Περιβάλλον-Αειφόρος

των

Γ.Π.Σ.

και

των

Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης Γ.Π.Σ. και
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υπουργική Απόφαση 9572/1845/2000, ΦΕΚ 209
∆΄/2000), συµπεριλαµβανόµενων και των πολεοδοµικών σταθεροτύπων
(Υπουργική Απόφαση 10788/2004, ΦΕΚ 285 ∆΄/2005), µε σκοπό την
προσαρµογή του περιεχοµένου τους προς τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 10.
Ενέργεια:

Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
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Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

«Περιβάλλον-Αειφόρος

8. Εναρµόνιση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
Ενέργεια: Εναρµόνιση των εγκεκριµένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (άρθρο
9 ν. 2742/1999, άρθρο 4 παρ.7 ν. 2508/1997 όπως συµπληρώθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3212/2003) προς τις κατευθύνσεις του
παρόντος Ειδικού Πλαισίου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
Παράρτηµα Ι και άρθρα 8, 9 και 10.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αυτοδιοικήσεις – Ο.Τ.Α.

Αρµόδιος

φορέας:

–

Περιφέρειες

-

Νοµαρχιακές

Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Εκπόνηση µελετών για την τροποποίηση /

αναθεώρηση των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και έκδοση των
προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις αποφάσεων θεσµοθέτησής
τους.
Χρηµατοδότηση:

Ανάπτυξη», και
2007-2013.

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Ε.Σ.Π.Α.

9. Εναρµόνιση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και λοιπών σχεδίων χρήσεων
γης στον εξωαστικό χώρο)
Ενέργεια: Εναρµόνιση εγκεκριµένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και

λοιπών σχεδίων χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο προς τις
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου µέσω εκπόνησης Γ.Π.Σ. και
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., και ιδίως µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι και στα άρθρα
8, 9 και 10.
Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε..
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Εκπόνηση µελετών για την τροποποίηση /

αναθεώρηση των Ζ.Ο.Ε., και έκδοση Π.∆.
Χρηµατοδότηση:

Ανάπτυξη», και
2007-2013.

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Ε.Σ.Π.Α.

10.Σύστηµα παρακολούθησης-ενηµέρωσης για την εφαρµογή της Οδηγίας
για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης
Ενέργεια: Ολοκλήρωση-λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης-

ενηµέρωσης για την εφαρµογή της Οδηγίας για την Ολοκληρωµένη
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Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις
του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, και ιδίως µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελετών και εφαρµογή τους.

Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

«Περιβάλλον-Αειφόρος

Α.3 ∆υνητικά µέτρα και δράσεις θεσµικού χαρακτήρα
Το Ειδικό Πλαίσιο µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς τα δυνητικά µέτρα, αλλά η
προώθησή τους θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά του.
1. Μελέτη για τον προσδιορισµό βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε έντονες
ανάγκες αστικής διάσπαρτης χωροθέτησης
Ενέργεια: Λεπτοµερής προσδιορισµός βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε
έντονες ανάγκες αστικής διάσπαρτης χωροθέτησης, για την υποστήριξη
των κατευθύνσεων του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, και ειδικότερα των
προσδιοριζόµενων στο άρθρο 10 παρ. 3 και 4.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - ΥΠ.ΑΝ. – Υ.Ε.Ν.

Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.-ΥΠ.ΑΝ., και
έκδοση ΚΥΑ..
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

«Περιβάλλον-Αειφόρος

2. ∆ηµιουργία θεσµικών µηχανισµών εφαρµογής της πολιτικής χρήσεων
γης.
Ενέργεια: ∆ηµιουργία θεσµικών µηχανισµών εφαρµογής της πολιτικής

χρήσεων γης, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού
Πλαισίου και ειδικότερα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα IV παρ. 2.
Εφόσον προωθηθούν αυτοί οι µηχανισµοί, παρέλκει η προώθηση της
ενέργειας «Τροποποίηση του καταλόγου των χρήσεων γης που
χρησιµοποιούνται από τα πολεοδοµικά σχέδια», πιο πάνω, που θα
υπερκαλυφθεί από την παρούσα.
Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ανάθεση µελέτης ή σύσταση οµάδας

εργασίας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και θεσµοθέτηση.
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:
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«Περιβάλλον-Αειφόρος

Β. Μέτρα και δράσεις διοικητικού-οργανωτικού χαρακτήρα
Β.1 Μέτρα και δράσεις διοικητικού-οργανωτικού χαρακτήρα άµεσης
προτεραιότητας
Η προώθηση των µέτρων άµεσης προτεραιότητας συνδέεται
εφαρµογή βασικών κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου.

µε

την

1. Ειδικό Πρόγραµµα για την προώθηση των οργανωµένων υποδοχέων της
βιοµηχανίας.
Ενέργεια: Κατάρτιση και εφαρµογή µακροχρόνιου Ειδικού Προγράµµατος

για την προώθηση των οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας,
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και
ειδικότερα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7.
Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - ΥΠ.ΑΝ. – ιδιώτες.
Βασικές δράσεις: α) ∆ηµιουργία ειδικής µόνιµης επιτροπής ή οµάδας

εργασίας, β) Προγραµµατισµός των αναγκαίων ενεργειών (θεσµικών,
έργων, χρηµατοδοτικών και οργανωτικών) και προώθησή τους, γ)
Συντονισµός ή/και στήριξη διαφόρων εµπλεκόµενων φορέων.
Χρηµατοδότηση:

Επιχειρησιακά

Προγράµµατα,

Ε.Σ.Π.Α.

2007-2013,

ιδιωτικός τοµέας.
2. Ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών για το Χωροταξικό
Σχεδιασµό, µε ενσωµάτωση και µηχανισµού παρακολούθησης και
αξιολόγησης της εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία
Ενέργεια: Ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών για το

Χωροταξικό Σχεδιασµό, µε ενσωµάτωση και µηχανισµού παρακολούθησης
και αξιολόγησης της εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία,
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και
ειδικότερα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα IV.
Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Βασικές δράσεις: α) Ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών,

β) συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων για το
Ειδικό Πλαίσιο, γ) επεξεργασία δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης
της εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου, δ) παρακολούθηση των σηµαντικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου,
εντοπισµός απρόβλεπτων επιπτώσεων και πρόταση για τη λήψη
επανορθωτικών µέτρων, ε) Κατάρτιση εκθέσεων παρακολούθησης και
αξιολόγησης (άρθρα 7 παρ. 6 και 14 ν. 2742/1999, άρθρο 9 ΚΥΑ
107017/28.08.2006, ΦΕΚ 1225 Β΄/5.9.2006).
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Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

«Περιβάλλον-Αειφόρος

3. Συντονισµός των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. 20072013 µε το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιοµηχανία
Ενέργεια: Συντονισµός των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α.

2007-2013 µε το Ειδικό Πλαίσιο.
Αρµόδιος φορέας: ΥΠ.ΟΙ.Ο.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: α) Πρόβλεψη δράσεων που προωθούν τις

προτάσεις του Ειδικού Πλαισίου, β) Ένταξη κριτηρίων επιλογής έργων
που εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου.
Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Χρηµατοδότηση:

4. Ενίσχυση του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

επιτελικού

ρόλου

της

«Περιβάλλον-Αειφόρος

∆ιεύθυνσης

Χωροταξίας

του

Ενέργεια: Ενίσχυση

της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας µε προσωπικό και
εξοπλισµό, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η άσκηση του αναγκαίου
επιτελικού της ρόλου και η εφαρµογή των σε εξέλιξη νέων Πλαισίων
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Αρµόδιος Φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ενίσχυση µε προσωπικό και εξοπλισµό,

συνεχιζόµενη
κατάρτιση
δραστηριοποίησης.

στελεχών,

Χρηµατοδότηση:

Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

αύξηση

Πρόγραµµα

της

διεθνούς

«Περιβάλλον-Αειφόρος

Β.2 Μέτρα και δράσεις διοικητικού-οργανωτικού
δεύτερης, χρονικά, προτεραιότητας

χαρακτήρα

Το Ειδικό Πλαίσιο µπορεί να εφαρµοστεί, προσωρινά, χωρίς τα µέτρα
δεύτερης χρονικά) προτεραιότητας, αλλά η προώθησή τους είναι αναγκαία σε
σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.
1. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τις µονάδες που
υπάγονται στην ΚΥΑ 5697/590 («Σεβέζο»),
Ενέργεια: ∆ηµιουργία κεντρικού αρχείου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (πχ. στο

Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων) που θα περιλαµβάνει όλες τις
µονάδες που υπάγονται στην πιο πάνω Κ.Υ.Α., συµπεριλαµβανόµενων και
αυτών που αδειοδοτούνται από τις Νοµαρχίες και δεν υποχρεούνται να
υποβάλλουν µελέτες ασφαλείας, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του
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παρόντος Ειδικού Πλαισίου και ειδικότερα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5
παρ. 6.
Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: α) Ανάθεση έργου δηµιουργίας βάσης

δεδοµένων, β) Προµήθεια αναγκαίου εξοπλισµού, γ)
διοικητικού προσωπικού, δ) Λειτουργία βάσης δεδοµένων.
Χρηµατοδότηση:

Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

Κατάρτιση

«Περιβάλλον-Αειφόρος

2. Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών µε κλαδικούς φορείς της βιοµηχανίας
για την υλοποίηση ενεργειών αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
Ενέργεια: Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών µε κλαδικούς φορείς της

βιοµηχανίας για την υλοποίηση ενεργειών αντιµετώπισης της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παρόντος
Ειδικού Πλαισίου και ειδικότερα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14.
Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - ΥΠ.ΑΝ. - Κλαδικοί φορείς βιοµηχανίας
Αναγκαία µέτρα και δράσεις: α) Σύσταση οµάδων εργασίας, β) Σύνταξη

εθελοντικών συµφωνιών για την υλοποίηση ενεργειών αντιµετώπισης της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Χρηµατοδότηση:

Επιχειρησιακό
Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόγραµµα

«Περιβάλλον-Αειφόρος

3. Επαναφορά Απογραφής Βιοµηχανικών Καταστηµάτων
Ενέργεια: Επαναφορά της διενέργειας Απογραφής Βιοµηχανικών (και

Εµπορικών) Καταστηµάτων, ανά 5 ή 10 χρόνια, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και ειδικότερα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 17 παρ. 4.
Αρµόδιος φορέας: Ε.Σ.Υ.Ε.

α) ∆ιερεύνηση των προϋποθέσεων
επαναφοράς
της
Απογραφής
Βιοµηχανικών
(και
Εµπορικών)
Καταστηµάτων, β) ∆ιεξαγωγή Απογραφής, γ) Επεξεργασία στοιχείων και
δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων.
Αναγκαία

µέτρα

και

δράσεις:

Χρηµατοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Βελτίωση
Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013,
προϋπολογισµός Ε.Σ.Υ.Ε.
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∆ιοικητικής
ή τακτικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 13
Παραρτήµατα και ∆ιαγράµµατα
1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο
απόφασης τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και IV.

µέρος

της

παρούσας

2. Προσαρτώνται και αποτελούν
απόφασης τα εξής ∆ιαγράµµατα:

µέρος

της

παρούσας

αναπόσπαστο

-

∆ιάγραµµα Ι: Εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας.

-

∆ιάγραµµα Ια: Πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας στην
Αττική.

-

∆ιάγραµµα ΙΙ: Κατευθύνσεις για τη χωρική βιοµηχανική πολιτική σε
επίπεδο νοµού.
Αρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. ∆ιαδικασίες αδειοδότησης βιοµηχανικών µονάδων ή οργανωµένων
υποδοχέων σε εξέλιξη, κατά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης,
ακολουθούν τις προϋφιστάµενες διατάξεις.
2. Νοµίµως υφιστάµενες βιοµηχανικές µονάδες ή οργανωµένοι υποδοχείς
εξακολουθούν να λειτουργούν µε τους όρους υπό τους οποίους ιδρύθηκαν,
µε εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το παρόν
εφαρµογή των διατάξεών που προβλέπει το ίδιο.
Αρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή
ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν, παύει να εφαρµόζεται.
Αρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Παράρτηµα Ι.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Το παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου
για τη στρατηγική χωρική οργάνωση της βιοµηχανίας σε περιφερειακό
επίπεδο. Οι Περιφέρειες παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες ανά Χωρική
Ενότητα του Ε.Σ.Π.Α., µε µια εισαγωγική παράγραφο που παρουσιάζει το
γενικό αναπτυξιακό στόχο ανά Χωρική Ενότητα. Ανά Περιφέρεια, προηγείται
µια σύντοµη αναφορά σε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και στους
αναπτυξιακούς στόχους για την περίοδο 2007-2013 µε βάση το Ε.Σ.Π.Α., και
µε εστίαση στα ζητήµατα που αλληλεπιδρούν µε τη βιοµηχανία. Στη
συνέχεια, δίνονται κατευθύνσεις µε βάση τους πιο κάτω άξονες (εφόσον στη
συγκεκριµένη περιφέρεια τίθεται θέµα κατευθύνσεων ως προς τον άξονα):
− Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Τα
αναφερόµενα ενίοτε συµπλέγµατα βιοµηχανικών κλάδων έχουν το εξής
περιεχόµενο (οι κωδικοί των κλάδων είναι αυτοί που χρησιµοποιούνται από
την Ε.Σ.Υ.Ε.): Σύµπλεγµα 1:κλάδοι 23, 22, 27, 28, 31, 33, 36, (24), (29),
Σύµπλεγµα 2: κλάδοι 22, 30, 32, (24), (29), Σύµπλεγµα 3: κλάδοι 21, 26,
(28), Σύµπλεγµα 4: κλάδοι 15, 17.
−

Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας

− Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Με δεδοµένο το γενικό
προσανατολισµό του Ειδικού Πλαισίου στην αύξηση του µεριδίου της
οργανωµένης χωροθέτησης, υπογραµµίζονται οι περιπτώσεις αναγκών άνω
του µέσου όρου για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων, ενίοτε µε
αναφορά στο ρόλο των υποδοχέων (υποδοχή νέων ιδρύσεων, υποδοχή
µετεγκαταστάσεων, οργάνωση υφισταµένων άτυπων συγκεντρώσεων). Οι
κατευθύνσεις αυτές αναφέρονται στους οργανωµένους υποδοχείς του
άρθρου 7 του παρόντος, πλην των ενδιάµεσων υποδοχέων, τους οποίους δεν
αφορούν, και λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική πολιτική που διατυπώνεται
για τους υποδοχείς από το Ειδικό Πλαίσιο.
− Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της
βιοµηχανίας. Γενική κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου είναι ο περιορισµός
της διάσπαρτης χωροθέτησης της βιοµηχανίας, αλλά ταυτόχρονα
προβλέπονται διάφορες περιπτώσεις όπου αυτή είναι αποδεκτή ή και
επιθυµητή. Με δεδοµένη αυτή την επιλογή, επισηµαίνονται οι περιπτώσεις
όπου το µεγάλο µέγεθος της υφιστάµενης βιοµηχανικής βάσης επιβάλλει
αυξηµένο ενδιαφέρον για τη χωρική οργάνωσή της. Η αναφορά σε
επιλεκτική στήριξη του µετασχηµατισµού µονάδων στην υφιστάµενη θέση,
ειδικότερα, σηµαίνει ότι είναι επιθυµητή η εξάντληση των δυνατοτήτων που
δίνουν οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη διευκόλυνση του
τεχνολογικού ή περιβαλλοντικού εκσυγχρονισµού τους χωρίς µετακίνηση,
εφόσον δεν πρόκειται για µονάδες που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
(κυρίως, περιβαλλοντικά) επιβάλλουν διαφορετική πολιτική. Πρόσθετοι λόγοι
που µπορεί να επιβάλλουν µια τέτοια επιλογή είναι η ύπαρξη ισχυρών
πιέσεων στην υπάρχουσα µεταποίηση, ο κίνδυνος δηµιουργίας εντοπισµένων
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θυλάκων ανεργίας, και η έλλειψη εναλλακτικών τοµεακών δυνατοτήτων
βραχυ-µεσοπρόθεσµου προσανατολισµού της τοπικής ανάπτυξης. Βασική
παράµετρος για τη χρονική διαµόρφωση της σχετικής πολιτικής πρέπει να
είναι ο χρόνος δηµιουργίας οργανωµένων υποδοχέων.
− Κατά περίπτωση, περιλαµβάνονται και κατευθύνσεις για άλλες θέµατα
ειδικού ενδιαφέροντος για κάθε Περιφέρεια.
Οι κατευθύνσεις ανά περιφέρεια συνοδεύονται από κατευθύνσεις σε επίπεδο
νοµού. Σε κάθε νοµό, δίνονται κατευθύνσεις µε βάση τους πιο κάτω άξονες,
εφόσον στο συγκεκριµένο νοµό τίθεται θέµα κατευθύνσεων ως προς τον
άξονα αυτό, και το θέµα δεν έχει καλυφθεί από κατευθύνσεις που έχουν
δοθεί σε περιφερειακό επίπεδο:
− Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση.
Προσδιορίζεται το επίπεδο προτεραιότητας για την άσκηση χωρικής πολιτικής
για τη βιοµηχανία, µε βάση την εξής κλίµακα: πολύ χαµηλή προτεραιότητα
(0,5-), χαµηλή προτεραιότητα (0,5), χαµηλή προς µέση προτεραιότητα
(1,0), µέση προτεραιότητα (1,5), υψηλή προτεραιότητα (2,0 και 2,5), πολύ
υψηλή προτεραιότητα (3,0). Η προτεραιότητα αντανακλά είτε ισχυρή
υφιστάµενη βιοµηχανική βάση ή τάση ανάπτυξής της, είτε προγραµµατική
επιλογή για την ενίσχυση της βιοµηχανίας. Το επίπεδο προτεραιότητας
προσδιορίζει την ένταση της απαιτούµενης προσπάθειας το περιεχόµενό της
προκύπτει από τους υπόλοιπους άξονες.
− Κλαδικές
προτεραιότητες.
περιφερειακής κατεύθυνσης.

Εξειδίκευση,

όπου

απαιτείται,

της

− Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Εξειδίκευση, όπου απαιτείται, της
περιφερειακής κατεύθυνσης.
− Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Εξειδίκευση, όπου απαιτείται,
της περιφερειακής κατεύθυνσης.
− Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Εξειδίκευση, όπου
απαιτείται, της περιφερειακής κατεύθυνσης..
− Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Τα περιβαλλοντικά
ζητήµατα δεν έχουν προσεγγιστεί σε επίπεδο περιφέρειας, λόγω του πιο
τοπικού επιπέδου διαµόρφωσής τους. Στους νοµούς όπου οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της βιοµηχανίας είναι, ή εκτιµάται ότι θα γίνουν, έντονες,
δίνονται κατευθύνσεις για την αντιµετώπισή τους.
− Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Στους νοµούς στους οποίους έχουν
διαπιστωθεί αισθητές ενδονοµαρχιακές ανισότητες ως προς τη βιοµηχανική
ανάπτυξη, γίνεται αποτίµηση της σηµασίας τους και δίνεται κατεύθυνση για
την αντιµετώπισή τους. Λαµβάνονται υπόψη τέσσερις παράµετροι του
ζητήµατος: α) η σχετική ένταση των ανισοτήτων (βαθµός διαφοροποίησης
της ανάπτυξης της βιοµηχανίας µεταξύ Ο.Τ.Α.), β) το απόλυτο επίπεδο των
ανισοτήτων, γ) η ενδεχόµενη αντιστάθµιση της χαµηλής ανάπτυξης της
βιοµηχανίας σε κάποιες περιοχές από την υψηλή ανάπτυξη άλλων
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παραγωγικών τοµέων, και δ) η εφικτότητα ανάπτυξης της βιοµηχανίας σε
περιοχές που σήµερα χαρακτηρίζονται από χαµηλή παρουσία της τελευταίας
(που συνδέεται µε την ύπαρξη ή δυνατότητα δηµιουργίας κάποιων
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, καθώς και µε τη θέση της περιοχής στο εθνικό
πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας). Η αλληλεπίδραση των
παραµέτρων αυτών (λαµβάνονται υπόψη οι µη αντιφατικοί συνδυασµοί)
προσδιορίζει την ακολουθητέα πολιτική, µε βάση τον πιο κάτω πίνακα. Στις
ανά νοµό κατευθύνσεις, προσδιορίζεται ο τύπος χωρικών ανισοτήτων ως
προς τη βιοµηχανία. Ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να ακολουθείται η
αντίστοιχη πολιτική, σύµφωνα µε τον πίνακα (τελευταία στήλη).
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Τύπος
Πολιτικ
ής

Πολιτική για την αντιµετώπιση των ενδονοµαρχιακών ανισοτήτων

1

Πολιτική διεύρυνσης της γεωγραφικής βάσης της µεταποίησης µε
αφετηρία τα υφιστάµενα ισχυρά σηµεία, και προορισµό τις περιοχές
µε µη αξιοποιηµένα ή δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα για τη
βιοµηχανία και έλλειψη άλλων αναπτυγµένων τοµέων. Απαιτεί
στήριξη γεωγραφικά εντοπισµένη

2

Ήπια πολιτική, για τη διατήρηση ενός βασικού βιοµηχανικού ιστού
για την κάλυψη τοπικών αναγκών και για την αποφυγή των
κινδύνων της υπερβολικής εξάρτησης από λίγους ή έναν τοµέα.
∆εν πρέπει, όµως, να υπάρξει έντονη τεχνητή στήριξη της
βιοµηχανίας, που µπορεί να οδηγήσει σε µη βιώσιµες µονάδες, στο
βαθµό που υπάρχουν εναλλακτικοί τοµείς ανάπτυξης των
περιοχών.

3

Ισχυρή στήριξη της βιοµηχανίας, βασισµένη σε µη αξιοποιηµένα /
δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα ορισµένων περιοχών

4

Προβληµατική περιοχή και νοµός µεγάλα προβλήµατα συνοχής.
Απαιτείται ειδική διατοµεακή διερεύνηση των δυνατοτήτων
ανάπτυξής, αλλά τα περιθώρια είναι περιορισµένα. Ενδεχοµένως,
δυνατότητα κάποιας αποκέντρωσης από τα ισχυρά σηµεία του
νοµού, για επιλεγµένους κλάδους που δεν εξαρτώνται έντονα από
χωροθετηµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα.

5

Η χαµηλή
απόλυτη ένταση
των ανισοτήτων
(λόγω
γενικότερα
χαµηλής
παρουσίας της
βιοµηχανίας)
µειώνει την
αντικειµενική
σηµασία τους

6
7
8

9

Γεωγραφική επιλεκτική πολιτική µερικής
διεύρυνσης της βιοµηχανικής βάσης
Πολιτική τύπου 2
Πολιτική τύπου 3
Γενικευµένα προβληµατική περιοχή σε ευρύτερη
γεωγραφική κλίµακα. Απαιτείται ειδική
διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξής της, µε
στήριξη των όποιων ισχυρών σηµείων της
βιοµηχανίας στο Νοµό, αλλά τα περιθώρια είναι
περιορισµένα

∆εν υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, και οι ανισότητες οφείλονται
κυρίως στην ύπαρξη υπερανεπτυγµένων (και όχι υπανάπτυκτων)
περιοχών στο νοµό. Απαιτείται προσπάθεια κυρίως όταν στις
υπερανεπτυγµένες
περιοχές
έχουν
προκύψει
προβλήµατα
(αρνητικές οικονοµίες συγκέντρωσης). Στην περίπτωση αυτή,
απαιτείται πολιτική παρόµοια µε την Α, αλλά µε χαρακτήρα
διάχυσης της υφιστάµενης ανάπτυξης αποκέντρωσης και όχι εξ
αρχής ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών.
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Τύπος
Πολιτικ
ής

Πολιτική για την αντιµετώπιση των ενδονοµαρχιακών ανισοτήτων

10
11

12
13

Πολιτική τύπου 2, µε έµφαση σε κλάδους /
περιοχές µε συγκριτικό πλεονέκτηµα
Η παρουσία της
βιοµηχανίας
είναι
γενικευµένα
χαµηλή στο
νοµό

Πολιτική τύπου 2, λαµβάνοντας υπόψη τη
δυνατότητα
ανάπτυξης
σε
τοµείς
εκτός
µεταποίησης
Πολιτική τύπου 3 µε έµφαση στη δηµιουργία
νέων εξωτερικών οικονοµιών
Ιδιαίτερα προβληµατική περιοχή. Απαιτείται
ειδική διατοµεακή διερεύνηση των δυνατοτήτων
ανάπτυξής,
αλλά
τα
περιθώρια
είναι
περιορισµένα.
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− Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Στους νοµούς στους οποίους ήδη
παρατηρούνται, ή εκτιµάται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παρατηρηθούν,
πιέσεις στην αγορά εργασίας µε αφετηρία τη βιοµηχανία, εκτιµάται η
γενικότερη σηµασία του προβλήµατος. Προσδιορίζεται η πιο κάτω τυπολογία
περιπτώσεων, µε τις αντίστοιχες προτεινόµενες πολιτικές, µε τις εξής
διαβαθµίσεις έντασης: Ε: έντονη πολιτική, Μ: πολιτική µέσης έντασης.
Τύπ
Πολιτική απασχόλησης για τους
ος
εργαζόµενους στη βιοµηχανία
αγο
Έκτακτα
Ειδικά Οριζόντι ∆ράσεις
ράς
µέτρα
α µέτρα κατάρτισ
µέτρα
εργ
ης
στήριξης της
στήριξης
για
ασία
απασχόληση
της
εργαζόµ
ς
ς σε
ενους/α απασχόλ
ενδεχόµεησης
νέργους
νους
χαµηλής (σύνολο
απασχολ αγοράς
θύλακες
ησιµότητ εργασίας
ανεργίας
)
ας
λόγω
έντονης
αποβιοµηχάνισης

Πιθανή
ποσοστι
αία
απώλεια
θέσεων
εργασία
ς στη
βιοµηχα
νία

Συµµετ
οχή της
βιοµηχα
νίας στη
συνολικ
ή
απασχό
ληση

Προοπτι
κές
άλλων
τοµέων
ως προς
την
απασχό
ληση

Υψηλή

Υψηλή

Θετικές

1

Ε

−

Ε

Μ

Αρνητικ
ές

2

Ε

Ε

Ε

Ε

Χαµηλή Θετικές

3

Μ

−

Μ

−

Αρνητικ
ές

4

Μ

Μ

Μ

Μ

Θετικές

*

−

−

−

−

Αρνητικ
ές

5

Μ

−

−

−

*

−

−

−

−

Χαµηλή Υψηλή

Χαµηλή

* ∆εν προσδιορίζεται ειδική πολιτική απασχόλησης ως προς τη βιοµηχανία
−

Ειδικά ζητήµατα. Ζητήµατα ειδικής σηµασίας για το συγκεκριµένο νοµό.
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1. Χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ∆υτικής
Μακεδονίας)
Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) το
αναπτυξιακό όραµα της Μακεδονίας-Θράκης για την περίοδο 2007-2013
συµπυκνώνεται στη δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής
οικονοµίας µε έντονο εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική,
κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή. Ο προσανατολισµός αυτός
στηρίζεται στην ανάδειξη του ρόλου της χωρικής ενότητας ως κόµβου
ενέργειας και µεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας, στην ενίσχυση του
πολυκεντρικού αστικού συστήµατός της µε τις αναδυόµενες δικτυώσεις
µεταξύ συγκεκριµένων αστικών κέντρων και στην αναβάθµιση του ρόλου
του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών και
καινοτοµίας. Ο στόχος δίνει έµφαση στην αξιοποίηση της θέσης της χωρικής
ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των
Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόµενες αγορές της Μαύρης
Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Για τη βιοµηχανία, τα πιο πάνω
σηµαίνουν έµφαση στην καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και τη
εξωστρέφεια.
1.1 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι : Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α.
κύρια αναπτυξιακή επιλογή της περιφερειακής στρατηγικής είναι ο
µετασχηµατισµός της Κεντρικής Μακεδονίας σε περιοχή καινοτοµίας,
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, η γεωγραφία της περιοχής
διαµορφώνει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της
Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και τη διαµόρφωσή της σε
µητροπολιτικό Κέντρο στα Βαλκάνια, αλλά και πόλο διακρατικής συνεργασίας
και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Σηµαντικές παρεµβάσεις που προγραµµατίζονται αφορούν την ανάπτυξη
ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών, την ενδυνάµωση του ερευνητικού
ιστού, την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, και την προστασία
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της βιοµηχανίας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής.
Είναι πιθανές οι πιέσεις στην αγορά εργασίας ως προς τη µεταποίηση, τόσο
λόγω των διαδικασιών αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης του τοµέα
προς κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας όσο και λόγω της πιθανής
µετακίνηση παραγωγικών µονάδων έντασης εργασίας σε όµορες χώρες ή
περιφέρειες. Ωστόσο, η άµεση επαφή µε τα Βαλκάνια (µεταξύ των οποίων
και µε τη Βουλγαρία−που από το 2007 εντάσσεται στην Ε.Ε. και εποµένως
αποκαθιστά άµεση γεωγραφική επαφή της περιφέρειας µε την «κεντρική»
Ε.Ε.) σηµαίνει ότι η Κεντρική Μακεδονία υφίσταται µεν αµεσότερα πιέσεις
στην εγκατεστηµένη βάση µεταποίησης, ιδίως εντάσεως εργασίας, αλλά
παράλληλα έχει την ευκαιρία διαµόρφωσης µιας επιθετικής πολιτικής (και)
στο πεδίο της βιοµηχανίας, µε ανάπτυξη συµπληρωµατικοτήτων στη βάση
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ενός καταµερισµού εργασίας που θα κρατά στην Ελλάδα τα πιο εξειδικευµένα
στάδια της παραγωγικής αλυσίδας, ένταξη ελευθέρων ζωνών σε µεγάλους
συνοριακούς οργανωµένους υποδοχείς. Παράλληλα, η Μητροπολιτική
Περιοχή της Θεσσαλονίκης µπορεί να προσελκύσει και άµεσες ξένες
επενδύσεις σε συνάρτηση µε το διεθνή ρόλο της στα Βαλκάνια.
Σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει την αναπτυξιακή στρατηγική είναι ότι
στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο η Κεντρική Μακεδονία τοποθετείται,
πλέον, σε καθεστώς «στατιστικής σύγκλισης», µε επιπτώσεις στο ύψος και
τις επιλεξιµότητας χρηµατοδοτήσεων για δηµόσιες επενδύσεις και για την
ενίσχυση των ιδιωτικών. Η στήριξη της πιο πάνω στρατηγικής σηµαίνει ότι
πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια στήριξης της βιοµηχανίας.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Στη
Θεσσαλονίκη, η αναγκαία στήριξη της βιοµηχανίας πρέπει να γίνει
ανεξάρτητα από τον κλάδο αλλά µε κριτήρια θέσης στην ιεραρχία του
καταµερισµού εργασίας, και συγκεκριµένα δραστηριοτήτων έντασης γνώσης
και ενσωµάτωσης της καινοτοµίας, καθώς και εξωστρέφειας. Σε κλαδικό
επίπεδο, πάντως, προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι κύριοι κλάδοι των
διακλαδικών συµπλεγµάτων 1 και 2. Παράλληλα, είναι σκόπιµη η
αποθάρρυνση δραστηριοτήτων/µονάδων που δεν είναι αναγκαίες για τον
αναβαθµιζόµενο µητροπολιτικό (διεθνή και εθνικό) ρόλο της Θεσσαλονίκης
ή/και δεν απαιτούν µητροπολιτικό περιβάλλον για τη χωροθέτησή τους. Η
αποθάρρυνση αφορά, ιδίως, τις πιο κεντρικές ζώνες της ΠΜΘ (ενδεικτικά,
στην περιοχή ευθύνης του υφιστάµενου Ρ.Σ.Θ.). Μια στρατηγική προώθησης
της καινοτοµίας και παράλληλα µεταβατικής στήριξης των παραδοσιακών
µεταποιητικών δραστηριοτήτων είναι αναγκαία στα υπόλοιπα ισχυρά στοιχεία
της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας στην Περιφέρεια.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Κύριες ζώνες ανάπτυξης της
βιοµηχανίας είναι οι εξής: α) Η µείζων, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, ζώνη
ανάπτυξης της βιοµηχανίας παραµένει η Μητροπολιτική Περιοχή
Θεσσαλονίκης (Μ.Π.Θ.) και ειδικότερο το δυτικό και βόρειο τµήµα της
συµπεριλαµβανόµενων σηµαντικών τµηµάτων των όµορων νοµών, (ευρεία
περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης), β) η ζώνη Νάουσας-Βέροιας-ΕδεσσαςΓιαννιτσών (περιοχή εντατικοποίησης και στήριξης), και γ) µικρότεροι πόλοι
στους νοµούς Σερρών και Κατερίνης. Στο προς βορρά µέτωπο πρέπει να
δηµιουργηθούν διασυνοριακοί οργανωµένοι υποδοχείς/ελεύθερες ζώνες.
Κατάλληλες θέσεις προς διερεύνηση για τη δηµιουργία διασυνοριακών
οργανωµένων υποδοχέων/ελευθέρων ζωνών (3-4 σε επίπεδο συνολικής
χωρικής ενότητας Μακεδονίας-Θράκης) είναι η Μ.Π.Θ., ο άξονας ΣερρώνΣιδηροκάστρου, ο Προµαχώνας, ο άξονας Πολυκάστρου-ΣταυροχωρίουΚιλκίς ή εναλλακτικά η περιοχή στα όρια του Ν. Κιλκίς µε τη Θεσσαλονίκη,
κοντά στον άξονα ΠΑΘΕ/ΟΣΕ στο Άσπρο). Επισηµαίνεται επίσης ότι ο πόλος
της εξόρυξης στη Χαλκιδική θα µπορούσε να οδηγήσει στην προσέλκυση
βιοµηχανικών µονάδων για την καθετοποίηση της παραγωγής ορυκτών
υλών, διαδικασία που πρέπει να στηριχθεί.
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Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Αν και συγκριτικά η παρουσία
οργανωµένων υποδοχέων είναι αυξηµένη, υπάρχει ανάγκη νέων υποδοχέων,
µεγάλη µε σχετικούς όρους και πολύ µεγάλη µε απόλυτους, για την
εγκατάσταση νέων µονάδων, για την εξυγίανση υφιστάµενων άτυπων
συγκεντρώσεων, και για µετεγκαταστάσεις υφισταµένων. Η ανάγκη
οργανωµένης χωροθέτησης αφορά ιδιαίτερα τη Μητροπολιτική Περιοχή
Θεσσαλονίκης (ιδίως τύπου β και γ) σε αυξηµένο βαθµό, ενώ ανάγκη
οργανωµένων υποδοχέων (ιδίως τύπου β και ενίοτε τύπου α) εντοπίζονται
και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα και σε ορισµένες εξωαστικές ζώνες. Είναι
επίσης αυξηµένη η ανάγκη συνδυασµού υποδοχέων της µεταποίησης µε
οργανωµένη χωροθέτηση άλλων δραστηριοτήτων (εµπόριο, logistics, έρευνα
και τεχνολογία...).
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µηκλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών
στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων
µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου
δόµησης είναι µη αποδεκτή στην περιοχή ευθύνης του Ρ.Σ.Θ., που πρέπει να
προβλέψει ειδικές κατάλληλες ζώνες. Μεσοπρόθεσµα, η πολιτική αυτή πρέπει
να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ισχυρά στοιχεία της χωρικής οργάνωσης της
βιοµηχανίας. (γ) Η πολυπλοκότητα του υφιστάµενου βιοµηχανικού ιστού
καθιστά αναγκαία την επιλεκτική στήριξη του µετασχηµατισµού υπαρχουσών
µονάδων στη σηµερινή τους θέση, µε βάση τις σχετικές οριζόντιες
κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου. (δ) Προτεραιότητα έχει και το ζήτηµα
της επανάχρησης των βιοµηχανικών κελυφών και χώρων που
εγκαταλείπονται.
Ειδικά θέµατα. Οι υπαρκτές ενδοπεριφερειακές ανισότητες ως προς τη
βιοµηχανία επιβάλλουν µια πολιτική διεύρυνσης της γεωγραφικής βάσης της
τελευταίας.
Νοµός Ηµαθίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3)
Κλαδικές προτεραιότητες. Κλάδοι µεταποίησης αγροτικών προϊόντων
(περιθώρια ενίσχυσης), λοιποί κλάδοι της παραδοσιακής µεταποίησης της
περιοχής
όπως
ο
κλάδος
17-υφαντουργία
(ανάγκη
στήριξης/αναδιάρθρωσης). Αναγκαία και η προώθηση της καινοτοµίας,
διακλαδικά.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η κύρια ζώνη ανάπτυξης της
µεταποίησης θα είναι το τµήµα του νοµού που εµπίπτει στη διανοµαρχιακή
ζώνη Πλατέος, Αλεξάνδρειας, Βέροιας. Κοπανού, Σκύδρας, Γιαννιτσών, ενώ
µέρος του εντάσσεται λειτουργικά στην περιοχή άµεσης µητροπολιτικής
επιρροής της Θεσσαλονίκης. Σηµαντικό βιοµηχανικό ρόλο θα διατηρήσει και
η Νάουσα.
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Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Ανάγκη πολεοδοµούµενων
υποδοχέων, ενεργοποίηση υπάρχουσας ΒΙ.ΠΕ., επιλεκτική στήριξη
µετασχηµατισµού των υπαρχουσών µονάδων στη σηµερινή θέση τους.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 3, που πρέπει να προωθηθεί
τόσο από το νοµαρχιακό όσο και από τον περιφερειακό σχεδιασµό.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Η ύπαρξη σχετικά σηµαντικού
ποσοστού οχλουσών µονάδων καθιστά το ζήτηµα των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της βιοµηχανίας αντικείµενο προτεραιότητας.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 2, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία
έντασης εργασίας.
Ειδικά ζητήµατα. Είναι αναγκαίος ο συντονισµός του σχεδιασµού της χωρικής
ανάπτυξης της βιοµηχανίας µε αυτόν του Ν. Θεσσαλονίκης.
Νοµός Θεσσαλονίκης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3)
Κλαδικές προτεραιότητες. Πρέπει να διατηρηθεί ο ολοκληρωµένος από
κλαδική άποψη χαρακτήρας της βιοµηχανίας του νοµού (Συµπλέγµατα 1, 2
και 3), στο πλαίσιο των περιφερειακών κατευθύνσεων για τις κλαδικές
προτεραιότητες.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Το δυτικό και βόρειο τµήµα του νοµού
που εµπίπτουν στη Μητροπολιτική Περιοχής Θεσσαλονίκης, παραµένουν οι
ενδοµαρχιακές ζώνες προτεραιότητας για τη βιοµηχανία. Τµήµατα του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης εκτός των προηγούµενων
τµηµάτων είναι κατάλληλα για τη χωροθέτηση µικρών µονάδων υψηλής
τεχνολογίας/οικονοµίας της γνώσης µε υψηλή εξάρτηση από το
µητροπολιτικό περιβάλλον.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Πολύ µεγάλη ανάγκη
πολεοδοµούµενων υποδοχέων α) για την εγκατάσταση νέων µονάδων, β) για
την εξυγίανση υφιστάµενων άτυπων συγκεντρώσεων, και γ) για
µετεγκαταστάσεις υφισταµένων. Εκτιµάται ότι υπάρχει σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον για νέους οργανωµένους υποδοχείς, µε µεγαλύτερη δυσκολία για
την υλοποίησή τους το χωρικό σχεδιασµό και την εξεύρεση κατάλληλης
έκτασης. Το µέγεθος της εγκατεστηµένης βιοµηχανικής βάσης καθιστά
αναγκαία την επιλεκτική διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης µεγάλου
αριθµού υπαρχουσών µονάδων.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. (α) Ο διαφορετικός χωρικός
προσανατολισµός του τουρισµού µειώνει τις συγκρούσεις χρήσεων γης µε τη
βιοµηχανία, αν και η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης ως
πόλου αστικού τουρισµού επιβάλλει ρύθµιση των σχέσεων των δύο τοµέων,
ιδίως στο κεντρικό και ανατολικό τµήµα της πόλης. (β) Επιθυµητός ο
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χωρικός συνδυασµός µεταποίησης
τριτογενούς (Ε.Τ.Α., εφοδιαστική).

και

δραστηριοτήτων

αιχµής

του

Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
της
βιοµηχανίας.
Εξαιρετικά
έντονες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Ανάγκη: ειδικών µέτρων
προστασίας της εκτεταµένης αστικοποιηµένης περιοχής του Νοµού, αυστηρής
προστασίας
αποµένοντος
φυσικού
περιβάλλοντος,
αποτελεσµατικής
οργάνωσης Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε., συνολικό πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος
από τις επιπτώσεις της µεταποίησης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Η ύπαρξη τµηµάτων στα άκρα του νοµού
(δυτικά και ανατολικά) µε µικρή παρουσία της βιοµηχανίας αντισταθµίζεται
από την ύπαρξη άλλων αναπτυξιακών προσανατολισµών. Πολιτική τύπου 9,
µε έµφαση στη διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της βιοµηχανίας για
λόγους αποσυµφόρησης των ήδη πολύ αναπτυγµένων ζωνών, µε
συνυπολογισµό και της ανάγκης συνολικής αποκέντρωσης από τη Μ.Π.Θ..
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτική τύπου 1, µε ιδιαίτερη προσοχή στο
συντονισµό µε τις κλαδικές προτεραιότητες. Ισχυρή πολιτική κατάρτισης για
την προσαρµογή του εργατικού δυναµικού στις κλαδικές προτεραιότητες.
Ειδικά ζητήµατα. Είναι αναγκαίος ο συντονισµός του σχεδιασµού της χωρικής
ανάπτυξης της βιοµηχανίας του Νοµού µε αυτή των όµορων Νοµών τµήµατα
των οποίων ανήκουν λειτουργικά στη Μ.Π.Θ..
Νοµός Κιλκίς
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση.
Υψηλή+ (2,5).
Κλαδικές προτεραιότητες. Στο γειτονικό µε το νοµό Θεσ/νίκης τµήµα του, ο
Νοµός παρουσιάζει ως προς τη διάρθρωση των βιοµηχανικών κλάδων
χαρακτηριστικά
µητροπολιτικού
πόλου
µε
τάσεις
ολοκλήρωσης,
συµπεριλαµβανόµενων και αγροτικών βιοµηχανιών (συµπλέγµατα 1, 3 και
4). Η διατήρηση αυτού του χαρακτήρα είναι σκόπιµη. Καταλληλότητα για το
συνδυασµό της µεταποίησης µε εµπορευµατικές δραστηριότητες, πιθανώς µε
τη
µορφή
ενός
εµπορευµατικού
κέντρου
(µεικτής
µορφής
ή
συµπληρωµατικού προς τη χωροθετηµένη σε άλλες θέσεις µεταποίηση) στον
άξονα Κιλκίς-Θεσσαλονίκη.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Μεγάλο τµήµα του νοµού εµπίπτει
στην άµεση ζώνη επιρροής του Π.Σ.Θ., υποδεχόµενο µονάδες από τη
Θεσσαλονίκη (ή των οποίων η δηµιουργία δεν είναι ανεξάρτητη από τη
Θεσσαλονίκη). Ο ρόλος αυτό είναι σκόπιµο να συνεχιστεί, γιατί συµβάλλει
στην αποσυµφόρηση του κεντρικότερου τµήµατος του Π.Σ.Θ., αλλά πρέπει
να οργανωθεί χωρικά µέσω λεπτοµερούς σχεδιασµού, µε επίκεντρο τη ζώνη
Κιλκίς-Σταυροχωρίου-Πολυκάστρου, ενώ ισχυρή ρόλο στη µεταποίηση θα
έχει και η ζώνη Πολυκάστρου-Αξιούπολης-Γουµένισσας.
Οργανωµένη
χωροθέτηση
της
βιοµηχανίας
Σηµαντική
πολεοδοµούµενων υποδοχέων, τόσο για νέες µονάδες όσο
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ανάγκη
και για

µετεγκαταστάσεις. Το µέγεθος της εγκατεστηµένης βιοµηχανικής βάσης
καθιστά αναγκαία την επιλεκτική διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης
µεγάλου αριθµού υπαρχουσών µονάδων.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Αρκετά έντονες, επιβάλλουν
ισχυρά µέτρα αντιρρύπανσης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Με τους περισσότερους δήµους να
παρουσιάζουν εξειδίκευση στη βιοµηχανία, απαιτείται πολιτική τύπου 9.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Ανάγκη πολιτικής τύπου 2, που ενδέχεται να
µετριαστεί (ενδεχόµενη ενίσχυση της βιοµηχανία στην ευρύτερη περιοχή,
µπορεί να απορροφηθεί σε σηµαντικό βαθµό στο νοµό).
Ειδικά ζητήµατα. Είναι αναγκαίος ο συνολικός χωρικός σχεδιασµός της
βιοµηχανίας σε επίπεδο Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.
Νοµός Πέλλας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. Ο Νοµός παρουσιάζει µια σχετική ειδίκευση σε
κλάδους αγροτοβιοµηχανίας. Οι προοπτικές συρρίκνωσης της γεωργίας
µπορεί να επιδράσουν αρνητικά τουλάχιστον σε ορισµένους κλάδους
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων στους οποίους ειδικεύεται ο Νοµός, αλλά
ο κλάδος 15 (τρόφιµα) και ενδεχοµένως και άλλοι µπορούν να επιβιώσουν
αν εκσυγχρονιστούν και αυτή είναι η κύρια κλαδική προτεραιότητα. Κατά τα
άλλα, η εγγύτητα µε τη Θεσσαλονίκη σηµαίνει ότι τµήµα του Νοµού
λειτουργεί συµπληρωµατικά µε αυτόν, όσον αφορά τη µεταποίηση, και το
γεγονός αυτό επηρεάζει εξωγενώς τις προοπτικές του και προσδιορίζει
αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η κύρια ζώνη ανάπτυξης της
µεταποίησης θα είναι το τµήµα του νοµού που εµπίπτει στη διανοµαρχιακή
ζώνη Πλατέος, Αλεξάνδρειας, Βέροιας. Κοπανού, Σκύδρας, Γιαννιτσών, ενώ
µέρος του εντάσσεται, όσον αφορά τη µεταποίηση, στην περιοχή άµεσης
µητροπολιτικής επιρροής της Θεσσαλονίκης.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Ενεργοποίηση της από το 1984
ΒΙ.ΠΕ..
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Σχετικά έντονες, απαιτούν
κυρίως µέτρα αντιρρύπανσης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 3..
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 2, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία.
Ειδικά ζητήµατα. Είναι αναγκαίος ο συνολικός βιοµηχανικός
σχεδιασµός σε επίπεδο Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.
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χωρικός

Νοµός Πιερίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση
(1,0)
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Τα ισχυρά σηµεία της µεταποίησης στο
νοµό θα είναι η Κατερίνη, το Λιτόχωρο, και το Αιγίνιο, µε µικρότερης
σηµασίας συγκεντρώσεις στο βόρειο και νότιο τµήµα του.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Πρέπει να ενισχυθεί η συγκριτική
ελκυστικότητά του από το 1993 θεσµοθετηµένου ΒΙΟ.ΠΑ..
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Υπάρχουν υπαρκτές
δυνατότητες σύγκρουσης µε τον τουρισµό, που ανιχνεύονται και σε επίπεδο
δήµου. Επιπλέον, ο παράκτιος χώρος του Νοµού καθώς και η περιοχή του
Ολύµπου αποτελούν σηµαντική τουριστική ενότητα µε δυνατότητες
ανάπτυξης θαλάσσιου και ορεινού τουρισµού η ενότητα αυτή δεν έχει
προτεραιότητα για τη βιοµηχανία. Θα απαιτηθεί λεπτοµερής σχεδιασµός
χρήσεων γης στο ανατολικό τµήµα του Νοµού.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 7. Η στήριξη της βιοτεχνίας
στις πιο ορεινές περιοχές είναι σκόπιµη, αλλά δεν τίθεται θέµα ανατροπής
των βασικών χωρικών προσανατολισµών της µεταποίησης.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία
έντασης εργασίας.
Νοµός Σερρών
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση
(1,0)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής κλαδική φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση, αν και οι εξελίξεις
στα Βαλκάνια δηµιουργούν νέες ευκαιρίες που θα µπορούσαν ενδεχοµένως
να αξιοποιηθούν. ∆ιερευνητέες οι δυνατότητες δηµιουργίας εµπορευµατικού
διασυνοριακού κέντρου (µε πιθανή θέση τον Προµαχώνα) που θα
λειτουργούσε συµπληρωµατικά-προωθητικά και προς τη µεταποίηση
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποιητική δραστηριότητα πρέπει
να εστιαστεί στον άξονα Σερρών-Σιδηροκάστρου (στο πλαίσιο και της
επιδίωξης για πιο εξωστρεφή προσανατολισµό προς τα Βαλκάνια).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Περαιτέρω ενίσχυση της
ελκυστικότητας της από το 1978 ΒΙ.ΠΕ. (ακόµα όχι πλήρως εξοπλισµένης).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 7.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία.
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Νοµός Χαλκιδικής
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση.
Χαµηλή+ (0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση, πλην των
ορυκτών πρώτων υλών (µε το Νοµό να ειδικεύεται σε πολύ υψηλά επίπεδα
στον κλάδο 13-µεταλλούχα µεταλλεύµατα, και σε χαµηλότερα στον κλάδο
14 (λοιπές εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες). Μια προσπάθεια να
υπάρξει καθετοποίηση εξόρυξης-µεταποίησης θα ήταν κατ’ αρχήν εύλογη,
αλλά πρέπει να συνεκτιµηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση
(η εξόρυξη καταλαµβάνει ούτως ή άλλως σηµαντικές εκτάσεις) και στον
τουρισµό. Είναι αναγκαίος ο λεπτοµερής σχεδιασµός στο νοµό για τη
ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ των διαφορετικών αυτών και µη εύκολα
συµβατών δραστηριοτήτων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Εστίες της µεταποίησης θα είναι ο
Πολύγυρος, τα Μουδανιά και ο Αγιος Παύλος που θα µπορούσε να συµβάλλει
στην εκτόνωση του Π.Σ.Θ..
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η Χαλκιδική αποτελεί
δυναµική τουριστική ενότητα µε ιδιαίτερα εκτεταµένες παράκτιες ζώνες αλλά
και µε εσωτερικές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, γεγονός που
επιβάλλει προστασία των φυσικών της πόρων. Συγχρόνως όµως θα πρέπει
να εξασφαλίζονται οι όροι για την οµαλή λειτουργία της εξορυκτικής και της
συνδεδεµένης µε αυτήν βιοµηχανικής δραστηριότητας, µεταξύ των οποίων
και διέξοδοι στο θαλάσσιο µέτωπο.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις από τη µεταποίηση. Σηµειώνονται, ωστόσο, οι επιπτώσεις από την
εξόρυξη.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 6, µε εξαίρεση τις περιοχές
δυνητικής καθετοποίησης µε την εξόρυξη, που πρέπει να στηριχθούν
ισχυρότερα.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3.
1.2 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι:
Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακό
έλλειµµα, και η στρατηγική θα εστιάσει στην αύξηση του Α.Ε.Π. και τη
σύγκλιση. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση των υποδοµών
µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθετων οδικών αξόνων και
πολύτροπων µεταφορών, συµπεριλαµβανόµενης της προσαρµογής του
σχεδιασµού των τµηµάτων σύνδεσης της Εγνατίας µε χώρους οικονοµικών
δραστηριοτήτων. Θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση των αστικών ευρυζωνικών
υποδοµών. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην προσέλκυση νέων επενδύσεων µε
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στόχο τις νέες γειτονικές αγορές, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Έµφαση τέλος θα δοθεί στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
Η βιοµηχανική βάση προσεγγίζει, από ποσοτική άποψη, µια κλίµακα που
δηµιουργεί προϋποθέσεις οικονοµιών συγκέντρωσης. Αν και υστερεί σε
ποιοτικά χαρακτηριστικά, και στην Περιφέρεια δεν είναι επαρκείς οι δοµές
που διευκολύνουν µια στρατηγική Ε.Τ.Α.−ελλείµµατα που πρέπει να
καλυφθούν−υπάρχουν
βραχυ-µεσοπρόθεσµα
προοπτικές
περαιτέρω
ανάπτυξης της µεταποίησης. Η διατήρηση της προνοµιακής µεταχείρισή της
από τον αναπτυξιακό νόµο διευκολύνει την κεφαλαιοποίηση αυτών των
προοπτικών. Η άµεση επαφή µε τις εντός Ε.Ε. Βαλκανικές χώρες σηµαίνει ότι
η περιφέρεια υφίσταται µεν αµεσότερα πιέσεις στις παραδοσιακές
δραστηριότητες µεταποίησης, ιδίως εντάσεως εργασίας, αλλά παράλληλα έχει
την ευκαιρία να λειτουργήσει ως νέος πόλος διεθνούς ολοκλήρωσης ως προς
Βουλγαρία-Ρουµανία
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Η βάση της
µεταποίησης στην περιφέρεια είναι αρκετά διαφοροποιηµένη και οι κάποιες
τάσεις ολοκλήρωσης πρέπει να στηριχθούν (βιοµηχανικά συµπλέγµατα 2, 3
και 4). Επιπλέον, οι πρόσφατες εξελίξεις που καθιστούν την περιφέρεια
διεθνή ενεργειακό πόλο, πρέπει να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση και της
µεταποίησης (πχ. ενεργοβόρες βιοµηχανίες, καθώς και δορυφορικές
δραστηριότητες ως προς τις ενεργειακές εγκαταστάσεις).
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Το ισχυρό στοιχείο της χωρικής
οργάνωσης της βιοµηχανίας είναι η ζώνη κατά µήκος της Εγνατίας Οδού που
περιλαµβάνει ήδη υπάρχοντες βιοµηχανικούς πόλους: ζώνες ΚαβάλαςΞάνθης-∆ράµας (περιοχή εντατικοποίησης) και Αλεξανδρούπολης-Κοµοτηνής
(περιοχή επέκτασης µε πυρήνες εντατικοποίησης) αλλά δηµιουργεί και νέες
ευκαιρίες. Νέα ισχυρά σηµεία (περιοχές επέκτασης) µπορούν να υπάρξουν
στο βόρειο µέτωπο, µε την ένταξη ελευθέρων ζωνών σε µεγάλους
συνοριακούς οργανωµένους υποδοχείς (3-4 σε επίπεδο συνολικής "Χωρικής
Ενότητας" Μακεδονίας-Θράκης κατάλληλες θέσεις προς διερεύνηση στην
Ανατολική Μακεδονία είναι το Ορµένιο ∆ήµου Τριγώνου Ν. Έβρου−∆ΕΒΖΟΣ−
και οι λιµένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας για Ζώνες Ελεύθερου
Εµπορίου).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Το υπάρχον, ισορροπηµένο
γεωγραφικά, δίκτυο οργανωµένων υποδοχέων, είναι συγκριτικά µε άλλες
περιφέρειες σηµαντικό. Υπάρχει ωστόσο ανάγκη αρκετά µεγάλης, µε
απόλυτους όρους, αύξησης.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µηκλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών
στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων
µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου
δόµησης είναι µη αποδεκτή στην περιαστική περιοχή της Καβάλας καθώς και
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στις περιαστικές ζώνες των µεγαλύτερων κέντρων (γ) Το µέγεθος της
υφιστάµενης βάσης µεταποίησης επιβάλλει τη διευκόλυνση του επί τόπου
µετασχηµατισµού των υπαρχουσών διάσπαρτων µονάδων.
Ειδικά θέµατα. Οι χωρικές ανισότητες ως προς τη βιοµηχανία (µέσης
έντασης) είναι κατά βάση ενδονοµαρχιακού χαρακτήρα και πρέπει να
αντιµετωπιστούν στο αντίστοιχο επίπεδο).
Νοµός ∆ράµας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. Ο Νοµός είναι από τους ελάχιστους που
ειδικεύονται αυτοτελώς στο σύµπλεγµα 3, µε τάση αγροτικής χωροθέτησης.
Η διαπιστωµένη γενική τάση χωρικής προσέγγισης του συµπλέγµατος αυτής
µε το σύµπλεγµα 1 (που είναι πολύ πιο δυναµικό, εστιασµένη σε ενδιάµεσους
κλάδους αστικής χωροθέτησης) υποδεικνύει ένα δυνητικό τουλάχιστον πεδίο
άσκησης κλαδικής πολιτικής στο νοµό. Εξάλλου, ο Νοµός ειδικεύεται στον
κλάδο 14 (λοιπές εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες) της εξόρυξης,
που έχει οδηγήσει σε υψηλή παρουσία του συνδεόµενου µε αυτόν κλάδου 26
(µη µεταλλικά ορυκτά) της µεταποίησης. Η σχέση αυτή πρέπει να στηριχτεί
από τις χωρικές πολιτικές. Σηµειώνεται επίσης η ειδίκευση του νοµού στην
ενέργεια (υδροηλεκτρική), που πάντως δεν δηµιουργεί ιδιαίτερες
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στη µεταποίηση.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η κύρια εστία της µεταποίησης θα είναι
η ∆ράµα, τµήµα µιας διανοµαρχιακής ζώνης, και σε κάποιο βαθµό η
Προσοτσάνη.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. δεν έχει
προκαλέσει παρά µικρό ενδιαφέρον, ενώ σηµαντικό ποσοστό της παραµένει
αδιαµόρφωτο), και η ελκυστικότητά τους πρέπει να τονωθεί. Παράλληλα µε
τους οργανωµένους υποδοχείς, η εγκατεστηµένη βάση µεταποίησης καθιστά
αναγκαία την επιλεκτική διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης µεγάλου
ποσοστού/αριθµού υπαρχουσών µονάδων, και συνεπώς θα πρέπει να
στηριχθεί ο επί τόπου µετασχηµατισµός τους.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 3. Ειδική στήριξη της
βιοτεχνίας στις πιο ορεινές περιοχές είναι σκόπιµη.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 4.
Νοµός Έβρου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία από κλαδική
άποψη, πιθανώς λόγω της αδιαφοροποίητης λειτουργίας των υψηλών
ενισχύσεων πολλών διαδοχικών αναπτυξιακών νόµων. Είναι σκόπιµο να
ενισχυθούν οι κλάδοι του συµπλέγµατος 1, που θα προσδώσουν στη βάση
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της µεταποίησης πιο συνεκτικό χαρακτήρα. Η µελλοντική ολοκλήρωση της
Εγνατίας οδού και της νέας ενεργειακής υποδοµής (φυσικού αερίου)
δηµιουργεί προϋποθέσεις για ένα µια νέα ειδίκευση της µεταποίησης.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Οι υφιστάµενες εστίες της µεταποίησης
(Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Τραϊανούπολη) ήδη εµφανίζουν τάσεις
δικτύωσης-διεύρυνσης που πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, µε την
αξιοποίηση της υπό ολοκλήρωση Εγνατίας Οδού, µε την ένταξη σε µια ζώνη
βιοµηχανικής ανάπτυξης του συνόλου του νότιου τµήµατος του νοµού. Ως
νέο ισχυρό σηµείο, εξάλλου, προδιαγράφεται η ∆ιασυνοριακή Ελεύθερη
Βιοµηχανική Ζώνη Οικονοµικών Συναλλαγών (∆.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.) στο Ορµένιο
(∆ήµος Τριγώνου), που µπορεί να λειτουργήσει ως πόλος ενός νέου
ευρύτερου άξονα (Ορεστιάδα-∆.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.-Βουλγαρία).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Θα πρέπει να ενισχυθούν (και µε
µέτρα χωρικού σχεδιασµού) οι ήδη υπάρχοντες οργανωµένοι υποδοχείς (µία
ΒΙ.ΠΕ., µε µικρή όµως παρουσία µονάδων και αδιαµόρφωτες εκτάσεις, ενώ
δύο ΒΙΟ.ΠΑ. αναµένεται να λειτουργήσουν στο άµεσο µέλλον).
Μεσοπρόθεσµα, υπάρχουν περιθώρια λειτουργίας και ελεύθερης ζώνης στο
Νοµό. Παράλληλα, υπάρχουν ανάγκες στήριξης του επί τόπου
µετασχηµατισµού υφιστάµενων µονάδων µε διάσπαρτη χωροθέτηση.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Η παρουσία οχλουσών
µονάδων είναι σχετικά σηµαντική, ενώ υπάρχουν και αρκετές µονάδες
Σεβέζο. Απαιτείται έτσι ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση διαχειριστικών
µέτρων προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και στην αποτελεσµατική
προετοιµασία σχεδίου Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε..
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές
ανισότητες).
Πολιτική
τύπου
1.
Εµφαση
στην
αντιµετώπιση της αντίθεσης πεδινών-ορεινών ζωνών.
Νοµός Καβάλας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Υψηλή
(2,0)
Κλαδικές προτεραιότητες. Αν και µε σχετικά χαµηλά απόλυτα µεγέθη η
βιοµηχανική βάση χαρακτηρίζεται από υπαρκτή ολοκλήρωση, µε παρουσία
των συµπλεγµάτων 2, 3 και 4, αλλά η έλλειψη δραστηριοτήτων του
συµπλέγµατος 1 καθώς και οικονοµιών κλίµακας αποτελούν περιοριστικούς
παράγοντες ως προς τις προοπτικές µακροχρόνιας διατήρησης της
παραδοσιακής βιοµηχανικής ειδίκευσης του Νοµού. Στο πλαίσιο αυτό, οι
κλαδικές προτεραιότητες είναι η στήριξη των συµπλεγµάτων 2 (κυρίως) και
3, καθώς και του ενδοκλαδικού εκσυγχρονισµού. Τέλος, ο Νοµός
εξειδικεύεται πολύ έντονα σε δύο κλάδους της εξόρυξης, τους 11 (άντληση
πετρελαίου κλπ.)−µόνος στη χώρα−και 14 (λοιπές εξορυκτικές και λατοµικές
δραστηριότητες), που έχουν οδηγήσει στην ισχυρή ανάπτυξη των
συνδεοµένων κλάδων της µεταποίησης 23 (παραγωγή προϊόντων διύλισης
πετρελαίου), 24 (παραγωγή χηµικών ουσιών) και 26 (µη µεταλλικά ορυκτά).
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Οι εξαρτήσεις αυτές αντανακλούν χωρικές δεσµεύσεις και πρέπει να
στηρίζονται από τις χωρικές πολιτικές.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η χωρική οργάνωση της µεταποίησης
εστιάζεται σε µια ευρεία ζώνη µε επίκεντρο την Καβάλα αλλά που καλύπτει
το σύνολο του νοµού στο νότιο τµήµα του, και µε άξονα την Εγνατία Οδό,
και συνεχίζει εκτός Νοµού προς τα ∆ (εντασσόµενη σε ευρύτεροι
διανοµαρχιακό άξονα της µεταποίησης). Η ολοκλήρωση της τελευταίας
δηµιουργεί περαιτέρω όρους ενίσχυσης αυτής της ζώνης.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η από το 1977 ΒΙ.ΠΕ. έχει
προσελκύσει περιορισµένο επενδυτικό ενδιαφέρον, παρά κάποια αύξηση
κατά την τελευταία 5ετία. Υπάρχει σηµαντική ανάγκη πολεοδοµούµενων
υποδοχέων, τόσο για νέες µονάδες όσο και για µετεγκαταστάσεις.
Παράλληλα µε τους οργανωµένους υποδοχείς, το σηµαντικό µέγεθος της
εγκατεστηµένης βιοµηχανικής βάσης καθιστά αναγκαία την επιλεκτική
διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης µεγάλου ποσοστού/αριθµού
υπαρχουσών µονάδων, και συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί ο επί τόπου
µετασχηµατισµός τους.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο τουρισµός έχει σχετικά
ισχυρή παρουσία, ενώ υπάρχουν δυνατότητες τουριστικής αξιοποίηση πόρων
του ορεινού χώρου και γενικότερα της ενδοχώρας αλλά και διεύρυνσης της
τουριστικής δραστηριότητας προς τον παράκτιο χώρο. Τα χαρακτηριστικά της
βιοµηχανίας, περιβαλλοντικά και χωρικά, καθιστούν τις συγκρούσεις
χρήσεων γης µεταξύ των δύο δραστηριοτήτων πιθανές. Λεπτοµερής χωρικός
σχεδιασµός στο νότιο τµήµα του νοµού είναι, στο πλαίσιο αυτό, αναγκαίος.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Έντονες. Ανάγκη ειδικών
µέτρων αντιρρύπανσης. Η ύπαρξη αρκετά µεγάλου αριθµού µονάδων Σεβέζο
επιβάλλει, εξάλλου, αποτελεσµατική προετοιµασία Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε..
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες.) Πολιτική τύπου 1.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3.
Νοµός Ξάνθης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Υψηλή
(2,0)
Κλαδικές προτεραιότητες. Ο Νοµός παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή και
παραδοσιακή ειδίκευση στον κλάδο 16 (καπνοβιοµηχανία) και µερικώς και σε
άλλους αγροτοβιοµηχανικούς κλάδους. Οι προοπτικές µακροπρόθεσµης
συρρίκνωσης της καπνοβιοµηχανίας (και η ήδη εµφανής συρρίκνωση της
καπνοπαραγωγής)
επιβάλλουν
προσπάθεια
διαφοροποίησης
της
βιοµηχανικής βάσης.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η χωρική οργάνωση της µεταποίησης
εστιάζεται σε µια ζώνη που καλύπτει το σύνολο του νοµού στο νότιο τµήµα
του, διατρέχεται από την Εγνατία Οδό, που συνεχίζεται προς τα ∆

73

(εντασσόµενη σε ευρύτερο διανοµαρχιακό άξονα της µεταποίησης). Η
ολοκλήρωση της τελευταίας θα δηµιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για τη
µεταποίηση και θα ενισχύσει αυτή τη ζώνη. Υπάρχουν επίσης ορισµένες
µικρότερης σηµασίας εστίες προς το βόρειο τµήµα του νοµού, που πρέπει να
επιδιωχθεί η δικτύωσή τους µε την κυρίως ζώνη ανάπτυξης.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η ΒΙ.ΠΕ. (ίδρυση το 1975) έχει
προκαλέσει πολύ µικρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Υπάρχει σηµαντική ανάγκη
πολεοδοµούµενων υποδοχέων, τόσο για νέες µονάδες όσο και για
µετεγκαταστάσεις. Παράλληλα µε τους οργανωµένους υποδοχείς, είναι
αναγκαία η διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης ποσοστού/αριθµού
υπαρχουσών µονάδων, και συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί ο επί τόπου
µετασχηµατισµός τους.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Αρκετά έντονες, επιβάλλουν
ειδικά µέτρα αντιρρύπανσης καθώς και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η
ύπαρξη
µονάδων
Σεβέζο
επιβάλλει,
εξάλλου,
αποτελεσµατική προετοιµασία Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε..
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 3. Η στήριξη της βιοτεχνίας
στις πιο ορεινές περιοχές είναι σκόπιµη, χωρίς να µπορεί να αλλοιώσει τις
βασικές χωρικές ισορροπίες της µεταποίησης.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 2. Οι πιέσεις στον κλάδο του
καπνού (γεωργία και µεταποίηση) µπορεί να απαιτήσουν έντονα µέτρα.
Νοµός Ροδόπης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση
(1,0), κυρίως ως προγραµµατική επιλογή.
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει έντονη κλαδική φυσιογνωµία ή βάση
για την διατύπωση κλαδικών προτεραιοτήτων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση εστιάζεται στη ζώνη
Κοµοτηνή-Σάπες, αλλά υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσής της στις περιοχές
κατά µήκος της Εγνατίας Οδού (∆. Ιάσµου κλπ.).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η από το 1976 ΒΙ.ΠΕ. έχει
προσελκύσει αρκετές επενδύσεις, κυρίως παλαιότερα. Απαιτείται περαιτέρω
δηµιουργία πολεοδοµούµενων υποδοχέων.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 7.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία.
1.2 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι. Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. η
Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα, παρά τη
σχετικά σηµαντική αύξηση του Α.Ε.Π. κατά κεφαλή. Παρατηρούνται
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σηµαντικές δυσκολίες µετασχηµατισµού της παραγωγικής βάσης, και
ειδικότερα της βιοµηχανίας, προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας,
ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ανεργία. Το ότι η ∆υτική Μακεδονία
τοποθετείται, στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013, σε καθεστώς
«στατιστικής σύγκλισης», µε επιπτώσεις στο ύψος και τις επιλεξιµότητας
χρηµατοδοτήσεων για δηµόσιες επενδύσεις και για την ενίσχυση των
ιδιωτικών, καθιστά ιδιαίτερα αναγκαία την έµφαση στον εκσυγχρονισµό, ενώ
παράλληλα δυσκολεύει τη στήριξη των πιο συµβατικών δραστηριοτήτων.
Η έµφαση της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η αύξηση της προστιθέµενης
αξίας και η ενίσχυση της καινοτοµίας στον τοµέα της ενέργειας (ενεργειακό
κέντρο της χώρας). Γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι όπως η ενίσχυση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η προσέλκυση ξένων αµέσων επενδύσεων
που στοχεύουν στις νέες γειτονικές αγορές και η ενθάρρυνση ανάπτυξης
εξωγεωργικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο αφορούν άµεσα τη
µεταποίηση. Τα υφιστάµενα διαρθρωτικά προβλήµατα της τελευταίας
(περιορισµένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, µικρό µερίδιο προϊόντων
έντασης τεχνολογίας ή γνώσης και υψηλής προστιθέµενης αξίας, υστέρηση
στη δηµιουργία παραγωγικών δικτύων, σε συνδυασµό µε την φθίνουσα
πορεία της βιοµηχανικής δραστηριότητας, αποτελούν περιοριστικούς
παράγοντες για µια τέτοια στρατηγική, που για να υλοποιηθεί προϋποθέτει
ισχυρή προγραµµατική στήριξη και απορρόφηση πολλαπλασιαστικών
επιπτώσεων από τον τοµέα της ενέργεια.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Η έλλειψη
σαφούς φυσιογνωµίας στη βάση της µεταποίησης, µε την προφανή εξαίρεση
της Καστοριάς (γούνα), δεν διευκολύνει µια εστιασµένη κλαδική πολιτική. Το
ίδιο αποτέλεσµα έχει το ότι η έντονη ειδίκευση της περιφέρειας στη θερµική
ηλεκτροπαραγωγή και την εξόρυξη δεν έχει οδηγήσει µέχρι σήµερα επαρκώς
στην ανάδυση συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων µεταποίησης. Οι όποιες
σχετικές δυνατότητες πρέπει πάντως να στηριχθούν µε µέτρα πολιτικής,
συµπεριλαµβανόµενου του αναπτυξιακού νόµου, για την ανάπτυξη δεσµών
συνεργασίας υποστηρικτικών-δορυφορικών επιχειρήσεων προς τη ∆ΕΗ. Η
σύνδεση της µεταποίησης µε την αγροτική παραγωγή, ιδίως όσον αφορά
πιστοποιηµένα προϊόντα του αγροδιατροφικού τοµέα, διαθέτει επίσης
προοπτικές που πρέπει να στηριχθούν.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Οι δύο υπάρχουσες εστίες
βιοµηχανίας, η ζώνη που εστιάζεται στην Καστοριά (περιοχή ποιοτικής
αναδιάρθρωσης/στήριξης) και η ζώνη Κοζάνης-Πτολεµαίδας (περιοχή
εντατικοποίησης) παραµένουν οι δύο βασικοί βιοµηχανικοί πόλοι, στους
οποίους πρέπει να προστεθούν µικρότερης έντασης πόλοι κατά µήκος του
αναδυόµενου βόρειου άξονα ανάπτυξης ( περιοχές επέκτασης).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Θα απαιτηθεί προσφορά
οργανωµένων υποδοχέων, αρκετά υψηλή µε απόλυτους και υψηλή µε
σχετικούς όρους, περισσότερο για µετεγκαταστάσεις υφιστάµενων µονάδων.
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Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µηκλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών
στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων
µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου
δόµησης είναι µη αποδεκτή στις περιαστικές ζώνες των µεγαλύτερων
κέντρων. (γ) Η στήριξη της επιβίωσης/µετασχηµατισµού των υπαρχουσών
µονάδων στις σηµερινές τους θέσεις είναι σκόπιµη.
Ειδικά θέµατα. Οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες ως προς τη
µεταποίηση αποκτούν µικρότερη σηµασία αν εξαιρεθεί ο Νοµός Καστοριάς µε
την ιδιαιτερότητά του. Πάντως, ανισότητες παραµένουν, και πρέπει να
αποτελέσουν αντικείµενο µέτρων πολιτικής.
Νοµός Γρεβενών
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-).
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας ∆εν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερης
συγκέντρωσης της βιοµηχανίας. Η µόνη χωρική εστία της τελευταίας µε
κάποια εµβέλεια (τοπική) παραµένει αυτή των Γρεβενών.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 13
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία.
Νοµός Καστοριάς
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5).
Κλαδικές προτεραιότητες. Ο Νοµός Καστοριάς παρουσιάζει µια σαφώς
ιδιαίτερη βιοµηχανική φυσιογνωµία, µε εξαιρετικά υψηλή ειδίκευση στον
κλάδο 18 (ενδυµασία, γούνα) και συµπληρωµατικώς στο κλάδο 19 (δέρµα).
Η µονοειδίκευση αυτή αποτελεί ένα de facto συγκριτικό πλεονέκτηµα
(τεχνογνωσία, οικονοµίες συγκέντρωσης, πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις και
στον
τουρισµό)
αλλά
ταυτόχρονα
και
παράγοντα
υψηλού
κινδύνου/ευαισθησίας στις διακυµάνσεις της αγοράς. ∆εν υπάρχει περιθώριο
ριζικής αλλαγής προσανατολισµού, και προτεραιότητα είναι η στήριξη του
εκσυγχρονισµού και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Μακροπρόθεσµα,
ωστόσο, κάποια σταδιακή διαφοροποίηση προς άλλους κλάδους πρέπει να
επιδιωχθεί και να στηριχθεί ισχυρά από τον προγραµµατισµό.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση του νοµού
συγκεντρώνεται σε µια σχετικά ευρεία ζώνη, µε πολύ ισχυρό πυρήνα την
Καστοριά και το Αργος Ορεστικό, και µια πιο εξωτερική οµόκεντρη ζώνη µε
µικρότερη παρουσία µεταποίησης γύρω από τον πυρήνα. Το σχήµα αυτό
παραµένει κυρίαρχο.
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Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Με βάση τις γενικές αρχές
χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας προκύπτει ανάγκη για οργανωµένους
υποδοχείς αλλά τα ειδικά χαρακτηριστικά του νοµού (µονοειδίκευση, µικρές
µονάδες διάσπαρτες στον αστικό χώρο) δεν διευκολύνουν µια τέτοια
στρατηγική.
Είναι
σκόπιµη,
ωστόσο,
η
διερεύνηση
της
σκοπιµότητας/δυνατότητας
δηµιουργίας
κατάλληλων
υποδοχέων
µε
εξειδικευµένα χαρακτηριστικά, µεσοπρόθεσµα. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται
η παροχή δυνατοτήτων µετασχηµατισµού επί τόπου για τις υφιστάµενες
διάσπαρτες µονάδες.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Υπάρχουν δυνατότητες
µεγάλης ανάπτυξης του τουρισµού στην πόλη της Καστοριάς. Η ταυτόχρονη
σηµασία της µεταποίησης (γούνας κλπ.) επιβάλλει αξιοποίηση της σχέσης
των δύο τοµέων. Η φύση της τοπικής µεταποίησης δεν συνεπάγεται
σύγκρουση, ενώ αντίθετα επιτρέπει και αµοιβαία (υπαρκτή ήδη) ενίσχυση µε
τον τουρισµό.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 3. Η µείωση της χωρικής
πόλωσης της βιοµηχανίας αντιµετωπίζει περιορισµούς που συνδέονται µε τις
δυσκολίες άρσης της κλαδικής πόλωσης, και η προσπάθεια πρέπει να είναι
διπλή (χωρική-κλαδική).
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 2.
Νοµός Κοζάνης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία όσον αφορά τη
µεταποίηση, παρά την ύπαρξη όχι ασήµαντης βιοµηχανικής βάσης. Η
εξαιρετικά υψηλή−υψηλότερη µεταξύ όλων των νοµών της χώρας−ειδίκευση
στους κλάδους 10 (εξόρυξη άνθρακα) και 40 (ηλεκτροπαραγωγή) δεν έχει
επιφέρει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις για συγκεκριµένους κλάδους της
µεταποίησης. (πχ. δεν έχει προσελκύσει σε αισθητό βαθµό ενεργοβόρους
κλάδους, κάτι που ασφαλώς δεν είναι ανεξάρτητο των δυνατοτήτων
µεταφοράς της ενέργειας σε µεγάλες αποστάσεις). Η ενίσχυση της δοµής της
µεταποίησης µε τη διαµόρφωση κάποιων ειδικεύσεων είναι σκόπιµη, αλλά
δεν υπάρχουν συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, και συνεπώς η
επιδίωξη θα πρέπει να είναι συνολική: ενίσχυση της µεταποίησης, για να
διαφοροποιηθεί µεσοπρόθεσµα η οικονοµική βάση και να µειωθεί η εξάρτηση
από το σύστηµα εξόρυξη→ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο ενδέχεται να υποστεί
σηµαντικές πιέσεις για περιβαλλοντικούς λόγους.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Η βιοµηχανία στο νοµό
συγκεντρώνεται σε µια ευρεία κεντρική ζώνη, που αποτελείται ωστόσο από
διακριτά από κλαδική άποψη τµήµατα. Η Κοζάνη, µαζί µε ορισµένους
όµορους Ο.Τ.Α. συγκεντρώνει τα µεγαλύτερη µεγέθη µεταποίησης, η ζώνη
Πτολεµαίδας-Κοζάνης
συγκεντρώνει
διασυνδεόµενες
δραστηριότητες
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εξόρυξης-ενέργειας, ενώ η Σιάτιστα ειδικεύεται στον κλάδο της γούνας,
αποτελώντας ουσιαστικά προς τα Α προέκταση της ζώνης της Καστοριάς. Η
χωρική συνέχεια υποκρύπτει, έτσι, λειτουργική διαφοροποίηση. Ο γενικός
χαρακτήρας αυτής της χωρικής διάρθρωσης διατηρείται στο µέλλον, µε
επιθυµητή µια περαιτέρω διάχυση προς τις περιµετρικές περιοχές του νοµού.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Υπάρχουν ΒΙ.ΠΕ. (1997) και
ΒΙΟ.ΠΑ. (2003) σε στάδιο ολοκλήρωσης των υποδοµών. Θα απαιτηθούν και
νέοι υποδοχείς µε βάση τη γενική κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου.
Παράλληλα, το όχι ασήµαντο µέγεθος της εγκατεστηµένης βιοµηχανικής
βάσης καθιστά αναγκαία την επιλεκτική διατήρηση της υφιστάµενης
χωροθέτησης µεγάλου ποσοστού/αριθµού υπαρχουσών µονάδων, και
συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί ο επί τόπου µετασχηµατισµός τους.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη µεταποίηση. Αναφέρεται πάντως ότι η
εξαιρετικά υψηλή ειδίκευση στη ηλεκτροπαραγωγή και την εξόρυξη έχουν
πολύ έντονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (κυρίως ρύπανση της ατµόσφαιρα
και αλλοίωση της εδαφικής φυσιογνωµίας).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 1, για τη µείωση του έντονου
δυϊσµού. Τα περιθώρια για τις ορεινές περιοχές εστιάζονται στη βιοτεχνία.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 2 µε µεσο-µακροπρόθεσµο
ορίζοντα.
Νοµός Φλωρίνης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Η ειδίκευση στον
κλάδο 10 (άνθρακας) της εξόρυξης και τον κλάδο 40 (ηλεκτροπαραγωγή)
δεν έχουν λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προς τη µεταποίηση. ∆εν µπορεί
να προσδιοριστούν κλαδικές προτεραιότητες προς το παρόν στη βάση
συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων. Μια στρατηγική που παρουσιάζει ορισµένα
περιθώρια είναι η επιδίωξη ενός διεθνούς ρόλου προς Βορά, βασισµένου σε
εµπορικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να δράσουν πολλαπλασιαστικά
(σε µικρό βαθµό) και για τη µεταποίηση.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Η ζώνη Φλώρινα-Μελίτη-Αµύνταιο
συγκεντρώνει τη µεταποίηση του νοµού. Η επιθυµητή εξέλιξη είναι η
συνένωσή του (από χωρική άποψη) προς Νότο µε τον άξονα δευτερογενούς
τοµέα Κοζάνης-Πτολεµαίδας, και η προέκτασή του προς τα Β (εξαγωγικός
προσανατολισµός).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η υπάρχουσα από το 1975 ΒΙ.ΠΕ.
έχει προσελκύσει πολύ περιορισµένο αριθµό επενδύσεων, ενώ έχει ακόµα
ελλείψεις υποδοµών. Η βελτίωση της ελκυστικότητας της είναι αναγκαία.
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις από τη µεταποίηση. Η εξειδίκευση ωστόσο στην εξόρυξη άνθρακα
και την ηλεκτροπαραγωγή έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 2.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία.

2.

Χωρική ενότητα Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων
Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. ο γενικός αναπτυξιακός στόχος για τη Χωρική
Ενότητα Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ως προς την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 προσδιορίζεται ως εξής: ∆ιεύρυνση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, επιτάχυνση του ρυθµού
οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και αύξηση της
παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης, και βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται σε τρεις
προτεραιότητες: Ελκυστικότητα της περιοχής ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης, Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
και 3) Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων.
Βασικό χαρακτηριστικό της Χωρικής Ενότητας είναι ότι διατρέχεται στο
σύνολό της από τον υπό ανάδυση µεταφορικό/αναπτυξιακό δυτικό άξονα της
χώρας.
Οι στόχοι για αύξηση της παραγωγικότητας και επένδυση στον παραγωγικό
τοµέα της οικονοµίας αφορούν άµεσα και τη βιοµηχανία, αλλά το επίπεδό
ανάπτυξής της είναι χαµηλό, ποσοτικά και ποιοτικά, και πλήττεται και από
αποβιοµηχάνιση. Συνολικά, δεν αντιπροσωπεύει κύριο τοµέα του
αναπτυξιακού προτύπου της Χωρικής Ενότητας.
2.1 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου:
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι. Η αναπτυξιακή στρατηγική
εστιάζεται στην ολοκλήρωση των µεγάλων οδικών αξόνων, στην
ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή καινοτοµιών στην
παραγωγική διαδικασία, στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, στην ανάπτυξη
οικοτεχνίας
βιολογικών-παραδοσιακών
αγροτικών
προϊόντων,
στην
αντιµετώπιση της ρύπανσης από µονάδες βιοµηχανίας και ενέργειας, και
στην προστασία του περιβάλλοντος. Η κατάσταση και οι προοπτικές
χαρακτηρίζονται από πολύ έντονο δυϊσµό: το ηπειρωτικό, κυρίως, τµήµα του
Νοµού Κορινθίας είναι λειτουργικά ενσωµατωµένο στη Μητροπολιτική
Περιοχή της Αθήνας και συγκεντρώνει µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες
µητροπολιτικής
χωροθέτησης,
ενώ
στο
υπόλοιπο−κατά
πολύ
µεγαλύτερο−τµήµα της Περιφέρειας η βιοµηχανία παραµένει σε σαφώς
χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης. Οι προοπτικές του πρώτου τµήµατος συνδέονται
µε αυτές της Μ.Π.Α., ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια η βιοµηχανία θα
εξακολουθήσει να παίζει γενικά δευτερεύοντα ρόλο. Η διαφοροποίηση αυτή
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πρέπει να ληφθεί υπόψη και από τον αναπτυξιακό νόµο µε αντίστοιχη
γεωγραφική προσαρµογή.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Η κλαδική
φυσιογνωµία της περιφέρειας δεν είναι σαφής, αλλά αυτό συνδέεται εν
πολλοίς µε την εσωτερική της ανοµοιογένεια. ∆εν υπάρχουν περιθώρια
διατύπωσης µιας κλαδικής στρατηγικής σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά η
ολοκλήρωση του συµπλέγµατος 1 στο ΒΑ τµήµα της είναι σκόπιµη και πρέπει
να στηριχθεί. Η ανάπτυξη δορυφορικών µονάδων µεταποίησης στη ζώνη
Μεγαλόπολης (πολύ σηµαντική ειδίκευση στον κλάδο 40-ηλεκτροπαραγωγή,
και µερικώς στον κλάδο 10-άνθρακας) αποτελούν συγκεκριµένες κλαδικές
προτεραιότητας που πρέπει να στηριχθούν.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Στο ισχυρό στοιχείο της χωρικής
ανάπτυξης της βιοµηχανίας, τη ζώνη Κορίνθου-ηπειρωτικό τµήµα Ν.
Κορίνθου (περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης και εντατικοποίησης), που
εντάσσεται λειτουργικά στη Μ.Π.Α., η δυνατότητα αυξηµένου ρόλου στο
πλαίσιο µιας ενδοµητροπολιτικής αποκέντρωσης είναι υπαρκτές και πρέπει να
στηριχθούν. Στην υπόλοιπη Περιφέρεια, συγκριτικά ισχυρά στοιχεία της
χωρικής οργάνωσης της µεταποίησης θα είναι η ευρύτερη περιοχή
Καλαµάτας-Μεσσήνης (περιοχή στήριξης) και η ευρύτερη περιοχή Αργους
(περιοχή επέκτασης).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Υπάρχει ανάγκη νέων
οργανωµένων υποδοχέων, υψηλή µε σχετικούς όρους και αρκετά υψηλή µε
απόλυτους, µε έµφαση στο τµήµα που εντάσσεται στη Μ.Π.Α.
(συµπεριλαµβανόµενων και των ειδικών τύπων για τις µεγάλες µονάδες ή για
την εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων).
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µηκλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών
στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων
µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου
δόµησης είναι µη αποδεκτή στη Μ.Π.Α., όπου πρέπει να προβλεφθούν ειδικές
κατάλληλες ζώνες. (γ) Η στήριξη της επιβίωσης/µετασχηµατισµού των
υπαρχουσών µονάδων, εκτός των περιοχών των σηµείων (α) και (β) στις
σηµερινές τους θέσεις είναι σκόπιµη, ιδιαίτερα σε όσες παρουσιάζουν κάποια
ασθενή αλλά άνω του χαµηλού µέσου όρου βιοµηχανική βάση.
Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες ως προς τη µεταποίηση είναι ιδιαίτερα
έντονες, κυρίως µεταξύ του τµήµατος της περιφέρειας που εντάσσεται
λειτουργικά στη Μ.Π.Α. και των υπόλοιπων περιοχών. ∆εν τίθεται ζήτηµα
οµογενοποίησης των δύο αυτών επιµέρους τµηµάτων της περιφέρειας,
δεδοµένου του πολύ διαφορετικού ρόλου της στη χωροταξική οργάνωση.
Από την άλλη πλευρά, µεταξύ των υπόλοιπων περιοχών οι ανισότητες είναι
µέσης έντασης (η χωρική µορφή τους είναι κυρίως αυτή µεταξύ ορεινών και
πεδινών περιοχών), δεν αποτελούν πρόβληµα πρώτης προτεραιότητας αλλά
πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο δράσεων για τη µείωσή τους.
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Νοµός Κορινθίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3)
Κλαδικές προτεραιότητες. Ο Νοµός σχεδόν έχει φθάσει σε βαθµό ειδίκευσης
στο σύµπλεγµα 1, και σε µικρότερο βαθµό στο σύµπλεγµα 3 (που τείνει να
συγκροτεί ενιαίο υπερ-σύµπλεγµα µε το προηγούµενο). Οι κλαδικές
προτεραιότητες είναι, κατά πρώτον, η περαιτέρω ολοκλήρωση των δύο
συµπλεγµάτων, µε την ενίσχυση των κλάδων-κλειδιών τους, ενώ υπάρχει
δυνατότητα προσέλκυσης και µονάδων του «µητροπολιτικού» Συµπλέγµατος
2. Ο προαστιακός σιδηρόδροµος ενισχύει αυτή τη δυνατότητα. Πάντως,
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κλαδικές προτεραιότητες (όπως και η χωρική
οργάνωση του βορείου τµήµατος του νοµού) πρέπει να αποτελέσουν
συνιστώσα ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασµού της Μ.Π.Α.. Εκτός της
«µητροπολιτικής» ζώνης, η ανάπτυξη του κυκλώµατος αµπελοκαλλιέργειαοινοπαραγωγή ΟΠΑΠ (Νεµέα) πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η ισχυρή ζώνη µεταποίησης, στο
ηπειρωτικό τµήµα του νοµού και µερικώς στην άµεση ζώνη νότια του
Ισθµού, που λειτουργικά αποτελεί τµήµα της Μητροπολιτικής Περιοχής της
Αθήνας (Μ.Π.Α.) θα εξακολουθήσει να έχει τέτοιο χαρακτήρα, και υπάρχει
και δυνατότητα ισχυροποίησής της, δεδοµένου ότι στην επόµενη
προγραµµατική περίοδο η Πελοπόννησος παραµένει σε περιοχή υψηλών
κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου. Υπάρχει µεσοπρόθεσµα δυνατότητα και
κάποιας διεύρυνσης της χωρικής βάσης της µεταποίησης, προς Ν του δρόµου
(µελλοντικά αυτοκινητόδροµου) Κορίνθου-Πάτρας και κατά µήκος του
αυτοκινητόδροµου Κορίνθου-Τρίπολης (και µελλοντικά Καλαµάτας).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Πολύ µεγάλη ανάγκη
πολεοδοµούµενων υποδοχέων, τόσο για νέες µονάδες όσο και για
µετεγκαταστάσεις, µε θετικές επιχειρηµατικές προοπτικές αλλά µε σηµαντικές
δυσκολίες υλοποίησης και ανάγκη µέτρων υποβοήθησης. Ειδικές ανάγκες
είναι, επίσης, η οργάνωση υφιστάµενων συγκεντρώσεων και η κάλυψη
υφιστάµενων µεγάλων µονάδων που από τη φύση τους είναι κλίµακας
αυτοτελούς οργανωµένου υποδοχέα. Παράλληλα µε τους οργανωµένους
υποδοχείς, είναι αναγκαία η διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης
µέρους των υπαρχουσών µονάδων, και συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί ο
επί τόπου µετασχηµατισµός τους.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Πολύ έντονες. Ανάγκη ειδικών
µέτρων σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις του αστικοποιούµενου
περιβάλλοντος
και
της
διατήρησης
του
φυσικού
περιβάλλοντος.
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των µονάδων (ορισµένες είναι πολύ
µεγάλες, µε µεσοπρόθεσµα ουσιαστικά υποχρεωτική παραµονή στην ίδια
θέση), η προσέγγιση για το χειρισµό του ζητήµατος πρέπει να είναι τα µέτρα
αντιρρύπανσης. Η ύπαρξη κάποιων µονάδων Σεβέζο επιβάλλει, εξάλλου,
πρόσθετα ειδικά µέτρα (αποτελεσµατική προετοιµασία Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
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Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 1. Σε ορεινές περιοχές πρέπει
να ενισχυθεί ισχυρά η οινοπαραγωγή.
Ειδικά ζητήµατα. Αλλα ειδικά ζητήµατα: Είναι αναγκαίος ο συντονισµός του
σχεδιασµού της χωρικής ανάπτυξης της βιοµηχανίας του Νοµού µε αυτή της
Περιφέρειας Αττικής.
Νοµός Αργολίδας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχουν σαφείς κλαδικές εξειδικεύσεις. Η
αγροτική παραγωγή θα µπορούσε ενδεχοµένως να αξιοποιηθεί για
καθετοποίηση, αλλά γενικά οι µεγαλύτερες γεωργικές βιοµηχανίες δεν
παρουσιάζουν κατ’ ανάγκην τάση προσέγγισης των περιοχών αγροτικής
παραγωγής, τουλάχιστον σε επίπεδο νοµού ή χαµηλότερο. Πάντως, η
υιοθέτηση κάποιων σχετικών ενισχύσεων ενδεχοµένως θα είχε κάποια
επίδραση. Η εγγύτητα προς τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας αποτελεί
µη αξιοποιηµένο επαρκώς συγκριτικό πλεονέκτηµα, και θα µπορούσε να
οδηγήσει σε µια διάχυση πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων στο Β∆ τµήµα του
Νοµού, ιδίως στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασµού της Μ.Π.Α. αυτής που
θα
προωθούσε
και
ευρύτερη
αποκέντρωση
µη
µητροπολιτικών
δραστηριοτήτων. Η διατήρηση της Πελοποννήσου σε καθεστώς περιφέρειας
µε υψηλές ενισχύσεις από τον αναπτυξιακό νόµο και υψηλές
χρηµατοδοτήσεις από το Ε.Σ.Π.Α./ΠΕΠ συµβάλλουν προς αυτή την
κατεύθυνση.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση συγκεντρώνεται σε µια
ζώνη µε επίκεντρο το Αργος και τη Ν. Κίο, και το σχήµα αυτό θα διατηρηθεί
και στο µέλλον. ∆εν είναι σκόπιµη (ούτε πιθανή) η εξάπλωση µονάδων
µεταποίησης προς τις περιοχές του νοµού µε τουριστικούς και πολιτιστικούς
πόρους, προς τα Α και ΝΑ
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Θα απαιτηθούν οργανωµένοι
υποδοχείς, αλλά οι επιχειρηµατικές προοπτικές δεν αξιολογούνται ως
ευνοϊκές µε τα υφιστάµενα δεδοµένα. Παράλληλα, υπάρχουν ανάγκες
στήριξης του επί τόπου µετασχηµατισµού υφιστάµενων µονάδων.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός εξειδικεύεται στον
τουρισµό, και συνεπώς υπάρχει ενδεχόµενο χωρικών ασυµβατοτήτων µε
οχλούσες µορφές βιοµηχανίας, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον
υποκείµενο σχεδιασµό. Επιλεκτικές δυνατότητες χωροθέτησης βιοµηχανίας
πρέπει ωστόσο να παρέχονται, ακόµα και σε ευρύτερες ζώνες µε κατ’ αρχήν
τουριστική προτεραιότητα.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 5.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία.
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Νοµός Αρκαδίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Χαµηλή
(0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Ο Νοµός
παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή ειδίκευση (απόλυτη και σχετική) στην
ηλεκτροπαραγωγή, που όµως, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει δηµιουργήσει
κάποιες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις µε προσέλκυση κλάδων της
µεταποίησης.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση εστιάζεται στην Τρίπολη,
αλλά χωρίς σηµαντικά µεγέθη. Εκτός αυτής υπάρχουν ελάχιστες και
αδύναµες συγκεντρώσεις τοπικής σηµασίας. Το ισχυρό στοιχείο του
δευτερογενή τοµέα στο νοµό, η ηλεκτροπαραγωγή στη Μεγαλόπολη, δεν
έχει λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για τη µεταποίηση. ∆εν υπάρχουν
προοπτικές ουσιαστικής διαφοροποίησης αυτού του χωρικού σχήµατος. Η
ενίσχυση της βιοτεχνίας στις ορεινές ζώνες είναι, πάντως, σκόπιµη, χωρίς
όµως να µπορεί να οδηγήσει σε ποσοτικά σηµαντικά αποτελέσµατα.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. έχει
προκαλέσει κάποιο ενδιαφέρον, έχοντας ακόµα σηµαντική χωρητικότητα, και
η ελκυστικότητά της πρέπει να τονωθεί.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός έχει πολύ σοβαρές
δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού. ∆εν αναµένονται
σοβαρές άµεσες συγκρούσεις µε τη µεταποίηση. Οσον αφορά στο ζήτηµα της
σχέσης του τουρισµού µε την ηλεκτροπαραγωγή, δεν κρίνεται ουσιαστικό
λόγω του ότι η ηλεκτροπαραγωγή είναι χωρικά εντοπισµένη εκτός των
κυρίων ζωνών τουριστικής ανάπτυξης.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις όσον αφορά τη µεταποίηση. Η ηλεκτροπαραγωγή, ωστόσο, έχει
σοβαρές αρνητικές συνέπειες.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 10.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας. Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
συνδυασµένες επιπτώσεις των πιέσεων στη γεωργία και στη βιοµηχανία.
Νοµός Λακωνίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-).
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής κλαδική φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση, ούτε έδαφος για
τη διατύπωση κλαδικών προτεραιοτήτων.
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Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η πολύ αδύναµη µεταποίηση εστιάζεται
στη Σπάρτη, αλλά ακόµα και σε αυτή την περίπτωση έχει τοπική σηµασία.
∆εν υπάρχουν προοπτικές διαφοροποίησης αυτού του χωρικού σχήµατος.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 11.
Νοµός Μεσσηνίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Χαµηλή
(0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση µε τα σηµερινά
δεδοµένα. Η παραδοσιακή βιοµηχανική εξειδίκευση του Νοµού έχει σαφώς
εξανεµιστεί. ∆εν απαιτείται συγκεκριµένη κλαδική πολιτική αλλά γενική
στήριξη της µεταποίησης.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση πολώνεται στην
περιορισµένης κλίµακας ζώνη Καλαµάτας-Μεσσήνης, µε ελάχιστες άλλες
µικρής κλίµακας και τοπικής εµβέλειας διάσπαρτες εστίες (Μελιγαλάς).
Μπορεί να υπάρξει µια διεύρυνση της χωρικής βάσης της µεταποίησης στον
άξονα
Καλαµάτα-Μελιγαλάς-Τρίπολη,
µε
την
κατασκευή
του
αυτοκινητοδρόµου που θα συνδέει τις δύο πρωτεύουσες νοµών.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Τα δύο τµήµατα της υφιστάµενης
ΒΙ.ΠΕ. του Νοµού δεν έχουν προσελκύσει αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον,
και θα απαιτηθεί βελτίωση της συγκριτικής ελκυστικότητάς τους.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Το δυτικό παραλιακό τµήµα
του Νοµού έχει χαρακτήρα τουριστικής ενότητα, ενώ αναµένεται περαιτέρω
ενίσχυση του τουρισµού µε εστία την Π.Ο.Τ.Α. Το τµήµα δεν έχει
προτεραιότητα για τη βιοµηχανία, αλλά επιλεκτικές δυνατότητες
χωροθέτησης της πρέπει να παρέχονται.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 6.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Μείγµα πολιτικών τύπου 1 (ευρύτερη
περιοχή Καλαµάτας) και 3 (λοιπός νοµός).
2.2 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι: Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. η
αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας εστιάζεται στην ολοκλήρωση των
µεταφορικών υποδοµών και στην αξιοποίηση των παραγόµενων εξωτερικών
οικονοµιών, και επίσης στον αναπροσανατολισµό του παραγωγικού
συστήµατος σε τοµείς έντασης γνώσης και σε υπηρεσίες και προϊόντα
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Ισχυρότερο στοιχείο της είναι η Πάτρα−τρίτο
αστικό κέντρο της χώρας και κόµβος άρθρωσης του υφιστάµενου κύριου
εθνικού άξονα και του υπό ανάδυση δυτικού. Οι προοπτικές της βιοµηχανίας
είναι γενικά περιορισµένες, αλλά η ύπαρξη της Πάτρας και ερευνητικής
υποδοµής δηµιουργούν προϋποθέσεις εντοπισµένης χωρικά ανάπτυξής της,
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ενώ η σχετική εγγύτητα µέρους της Περιφέρειας µε τη Μητροπολιτική
Περιοχή της Αθήνας (Μ.Π.Α.) επιτρέπει µια στρατηγική απορρόφησης
πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. ∆εν
υπάρχουν περιθώρια διατύπωσης συγκεκριµένων κλαδικών προτεραιοτήτων.
Η Πάτρα θα µπορούσε, σε κάποιο βαθµό, να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση
κάποιων κλάδων/µονάδων που απαιτούν µικρο-µητροπολιτικό περιβάλλον
και υποστήριξη για µια στρατηγική βασισµένη στην Ε.Τ.Α..
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Τα ισχυρά στοιχεία της χωρικής
οργάνωσης της βιοµηχανίας θα είναι η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας
(περιοχή εντατικοποίησης), το Αγρίνιο και πιθανοί µικρότερης σηµασίας
πόλοι κατά µήκος του δυτικού άξονα ανάπτυξης ( περιοχές επέκτασης).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Πρέπει να δοθεί βάρος στην
ολοκλήρωση των υποδοµών και την αξιοποίηση των υφιστάµενων
οργανωµένων υποδοχέων, που έχουν συγκριτικά σηµαντική παρουσία.
Παράλληλα, υπάρχει και αρκετά υψηλή, µε απόλυτους όρους, ανάγκη νέων
οργανωµένων υποδοχέων, τόσο για την υποδοχή νέων µονάδων όσο και για
µετεγκαταστάσεις.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µηκλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών
στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων
µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου
δόµησης είναι µη αποδεκτή στην περιοχή του υπό εκπόνηση Ρυθµιστικού
Σχεδίου Πάτρας και στις περιαστικές ζώνες των µεγαλύτερων κέντρων. (γ) Η
στήριξη της επιβίωσης/µετασχηµατισµού των υπαρχουσών µονάδων στις
σηµερινές τους θέσεις είναι σκόπιµη.
Λόγω της πιθανής συρρίκνωσης της απασχόλησης στη µεταποίηση σε
ορισµένες περιοχές, θα απαιτηθούν παρεµβάσεις για την απορρόφηση των
εργαζόµενων σε άλλους κλάδους.
Νοµός Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση
(1,0)
Κλαδικές προτεραιότητες. Η σηµερινή έλλειψη συγκεκριµένης κλαδικής
εξειδίκευσης
αντανακλά
την
επί
χρόνια
έλλειψη
συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων. Η λειτουργία της ΝΑΒΙ.ΠΕ. και η προγραµµατική επιλογή
του δυτικού εθνικού άξονα ανάπτυξης σηµαίνουν ότι πρέπει να στηριχθούν
αφενός οι κλάδοι/κατηγορίες µονάδων που προσελκύονται από θαλάσσιο
µέτωπο και/ή από ελεύθερες ζώνες. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων
διαµετακόµισης µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς τη
µεταποίηση.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση σήµερα εστιάζεται
σηµειακά στα τρία µεγαλύτερα οικιστικά κέντρα (Αγρίνιο, και µε µικρότερο
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βάρος Μεσολόγγι και Ναύπακτος). Η άµεση προοπτική στο νοµό είναι η
ενεργοποίηση της ΝΑΒΙ.ΠΕ. Αστακού/λιµανιού Πλατυγιαλίου (περιοχή
εντατικοποίησης), και σε δεύτερη φάση η δικτύωση των ισχυρών σηµείων
της µεταποίησης, κατά µήκος του δυτικού άξονα ανάπτυξης (περιοχές
επέκτασης).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Οσον αφορά τους οργανωµένους
υποδοχείς, προτεραιότητα έχει η ενεργοποίηση και αξιοποίηση της ΝΑΒΙ.ΠΕ.
Αστακού. Στο υπόλοιπο χώρο η έµφαση στο Νοµό είναι στη στήριξη της
αναδιάρθρωσης της υφιστάµενης βάσης της µεταποίησης στις σηµερινές
θέσεις.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός έχει δυνατότητας
υποδοχής µεγάλων τουριστικών επενδύσεων, και παράλληλα ανάπτυξης
ήπιων µορφών τουρισµού. Η δυνατότητα και βιοµηχανικής ανάπτυξης
επιβάλλει ρύθµιση της σχέσης των δύο τοµέων, οι περιοχές ενδιαφέροντος
των οποίων µπορεί να επικαλύπτονται µερικώς (παράκτια ζώνη), οπου και θα
απαιτηθεί λεπτοµερής σχεδιασµός.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Σηµειώνεται η παρουσία
µονάδων Σεβέζο (ανάγκη αποτελεσµατικής προετοιµασίας Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Στο πλαίσιο της µεγάλης κλίµακας και
γεωγραφικής διαφοροποίησης του νοµού, πολιτική τύπου 5. Ενίσχυση των
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στις ορεινές ζώνες.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 4, βραχυ-µεσοπρόθεσµα.
Νοµός Αχαΐας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5), κυρίως λόγω της παρουσίας της Πάτρας.
Κλαδικές προτεραιότητες. Σήµερα ο νοµός δεν έχει σαφή φυσιογνωµία στη
µεταποίηση, µε κάποια εξαίρεση τη µεγαλύτερη από ότι συνήθως παρουσία
µονάδων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, που πάντως δεν φθάνει σε
επίπεδο ειδίκευσης εθνικής εµβέλειας. Ωστόσο, το αστικό περιβάλλον
(Πάτρα, αλλά και Αίγιο) δηµιουργεί κάποιες εξωτερικές οικονοµίες
αστικοποίησης για τις µονάδες, η παρουσία του Πανεπιστηµίου αποτελεί
ευνοϊκό παράγοντα για την ανάπτυξη κλάδων συναφών µε την
πληροφορική, τηλεµατική και γενικότερα την καινοτοτοµία, ενώ και η
λειτουργία της γέφυρας του Ρίου-Αντίρριου και η προοπτική του δυτικού
εθνικού άξονα ανάπτυξης µπορεί µεσοπρόθεσµα να επιτρέψουν κάποια
ενίσχυση της βάσης της µεταποίησης. Οι προοπτικές αυτές πρέπει να
στηριχθούν από τις χωρικές πολιτικές. Ο χωρικός συνδυασµός της
µεταποίησης µε εµπορευµατικές/εφοδιαστικές δραστηριότητες, και−στην
Πάτρα−µε δραστηριότητες Ε.Τ.Α., παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και πρέπει να
στηριχτεί.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. δεν έχει
προσελκύσει παρά περιορισµένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Απαιτείται βελτίωση
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της ελκυστικότητάς της, καθώς και η δηµιουργία νέων πολεοδοµούµενων
υποδοχέων.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις από τη βιοµηχανία ενγένει, αλλά υπάρχουν κάποιες µονάδες
Σεβέζο (αποτελεσµατική προετοιµασία Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τ.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 1.
Η µεταποίηση συγκεντρώνεται στον άξονα Πάτρα-Αίγιο. ∆εν υπάρχουν
προοπτικές ουσιώδους διαφοροποίησης αυτού του χωρικού σχήµατος, αλλά
πρέπει να επιδιωχθεί η γεωγραφική διεύρυνση κατά µήκος του δυτικού
άξονα, ενώ η διαφοροποίηση της εσωτερική τους ισορροπία, µε πιθανή νέα
αιχµή στο Ρίο µπορεί να προκύψει µέσω της αγοράς και πρέπει να ρυθµιστεί
από το σχεδιασµό.
Νοµός Ηλείας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Χαµηλή
(0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Πιθανότερη
κλάδοι προς ανάπτυξη είναι οι έντασης εργασίας και/ή µεταποίησης
αγροτικών προϊόντων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση συγκεντρώνεται στη
ζώνη Πύργου-Αµαλιάδος, µε προοπτική και σκοπιµότητα κάποιας διεύρυνσης
κατά µήκος του άξονα Πύργου-Πάτρα (δυτικού άξονα).
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Το παράκτιο τµήµα αλλά
και το ορεινό τµήµα του Νοµού έχουν χαρακτήρα τουριστικής ενότητας, µε
ιδιαίτερα σηµαντικό τον πόλο της Ολυµπίας. Οι περιοχές αυτές δεν έχουν
προτεραιότητα για τη βιοµηχανία, αλλά επιλεκτικές δυνατότητες
χωροθέτησης της πρέπει να παρέχονται.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 2.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 3.
2.3 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι. Στην προγραµµατική
περίοδο 2007-2013 θα δοθεί έµφαση στις θαλάσσιες συνδέσεις, και στα
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητας εστιάζονται
στον τουρισµό, τον αναπροσανατολισµό της οικονοµίας του αγροτικού
χώρου και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του δευτερογενή τοµέα,
ενώ διατοµεακά θα επιδιωχθεί η αύξηση των επιχειρήσεων µε υψηλή
προστιθέµενη αξία. Λαµβανοµένης υπόψη, ωστόσο, της ήδη πολύ
περιορισµένης µεταποιητικής βάσης, και της έλλειψης συγκριτικών
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πλεονεκτηµάτων, αναµένεται ότι θα υπάρξει ισχυρή πίεση στη βιοµηχανία
συνολικά. Μια αµυντική, κυρίως, πολιτική, για τη διατήρηση µια
βιοµηχανικής συνιστώσας στην οικονοµική βάση είναι αναγκαία, µε
περιπτωσιακές δυνατότητες επέκτασης.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Η βάση της
µεταποίησης δεν έχει σαφή κλαδική φυσιογνωµία, ούτε υπάρχουν επαρκώς
ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα για συγκεκριµένους κλάδους. ∆εν
υπάρχουν προϋποθέσεις για κλαδικά εστιασµένη χωρική πολιτικής.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν προϋποθέσεις ισχυρών
πόλων βιοµηχανίας. Η χωρική οργάνωση της θα έχει πολυκεντρική µορφή µε
µικρές συγκεντρώσεις.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Σήµερα οι οργανωµένοι
υποδοχείς απουσιάζουν. Είναι σκόπιµη η προώθηση κάποιου αριθµού
οργανωµένων υποδοχέων µικρής κλίµακας (µικρής γενικά), κυρίως για τη
µετεγκατάσταση υπαρχουσών µονάδων.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στο βασικό
οδικό δίκτυο (β) Η χωροθέτηση νέων µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις
της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης είναι µη αποδεκτή στις
περιαστικές ζώνες των µεγαλύτερων κέντρων και στην άµεση παράκτια
ζώνη, µε εξαίρεση µονάδες µε υψηλή εξάρτηση από θαλάσσιο µέτωπο. (γ) Η
στήριξη της επιβίωσης/µετασχηµατισµού των υπαρχουσών µονάδων στις
σηµερινές τους θέσεις είναι σκόπιµη. (δ) Η χαµηλή ανάπτυξη της
βιοµηχανίας περιορίζει την πιθανότητα σύγκρουσης µε τον τουρισµό, αλλά ο
τελευταίος µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά ακόµα και από µεµονωµένες ή
µικρές µονάδες όταν είναι οχλούσες. Οι τουριστικές προοπτικές όλων των
Νοµών και η έλλειψη ισχυρών εναλλακτικών διεξόδων επιβάλλει να δίνεται,
κατ’ αρχήν, προτεραιότητα, σε αυτόν. Επιλεκτικές δυνατότητες χωροθέτησης
βιοµηχανίας, διάσπαρτης ή οργανωµένης, πρέπει ωστόσο να παρέχονται.
Υπάρχει πιθανότητα χωρικά εντοπισµένων πιέσεων στην αγορά εργασίας µε
αφετηρία τη µεταποίηση, αλλά η µικρή κλίµακα της τελευταίας και η
προοπτική δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον τριτογενή τοµέα
αποµακρύνουν, κατ’ αρχήν, την ανάγκη για ιδιαίτερα µέτρα για την
απασχόληση..
Νοµός Ζακύνθου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 2.
Νοµός Κερκύρας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-).
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Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας ∆εν υπάρχουν εστίες µεταποίησης, µε
τις πολύ λίγες υπάρχουσες µονάδες να είναι µικρής κλίµακας και τοπικής
εµβέλειας. Ο µεγαλύτερος αριθµός τους στην Κέρκυρα είναι συνάρτηση του
πληθυσµιακού µεγέθους και όχι ένδειξη συγκέντρωσης της µεταποίησης, και
η τελευταία θα διατηρήσει αυτό το ρόλο. ∆εν υπάρχουν τοπικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν να στηρίξουν µια γεωγραφική στρατηγική
για τη µεταποίηση.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις, αλλά η ύπαρξη ορισµένων µονάδων Σεβέζο υπογραµµίζει την
ανάγκη για αποτελεσµατική προετοιµασία του Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε..
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 2.
Νοµός Κεφαλληνίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Στην υπάρχουσα από το 1986
µικρή ΒΙ.ΠΕ. δεν έχουν εγκατασταθεί ακόµα µονάδες. Η αύξηση της
ελκυστικότητας της είναι αναγκαία.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 2.
Νοµός Λευκάδας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 2.

3.

Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου
Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. ο γενικός αναπτυξιακός στόχος για τη Χωρική
Ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου είναι η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της
οικονοµίας µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την
υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων
και διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός
θα επιτευχθεί µε τη δυναµική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
της χωρικής ενότητας σε ένα νέο περιβάλλον όπου κύριο ρόλο διαδραµατίζει
η επένδυση στην γνώση, την ποιότητα, την καινοτοµία και τα δίκτυα. Τα
αστικά κέντρα αποτελούν τα δυναµικά σηµεία στα οποία θα στηριχθεί η
συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια. Η στρατηγική εστιάζει στην ολοκλήρωση
του µεταφορικού ιστού και τη λειτουργική διασύνδεση των µεταφορικών
υποδοµών, που θα συµβάλουν στη µείωση της ενδο- περιφερειακής
ανισορροπίας, θα ενθαρρύνουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και θα
συµβάλουν στην ενδυνάµωση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. Κοινή
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συνιστώσα αποτελεί και η έµφαση στην επένδυση στη γνώση και την
καινοτοµία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
της χωρικής ενότητας. Ωστόσο, οι έντονες διαφοροποιήσεις επιπέδου
ανάπτυξης αλλά και χαρακτήρα της οικονοµικής βάσης µεταξύ των
περιφερειών που συγκροτούν τη Χωρική Ενότητα, προσδίδουν καθοριστική
σηµασία στη χωρική εξειδίκευση των βασικών επιλογών.
3.1 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι. Κύρια χωροταξικά
χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας είναι η κεντροβαρική γεωγραφική θέση ως
προς τον ελληνικό χώρο (και διέλευση του κύριου εθνικού αναπτυξιακού
άξονα), η εσωτερική συνοχή, και η ύπαρξη µεγάλων αστικών κέντρων σε
αποστάσεις που διευκολύνουν σηµαντικά µια στρατηγική δικτυώσεων. Η
οικονοµική βάση χαρακτηρίζεται από την υψηλή παρουσία της γεωργίας,
µέχρι πρόσφατα εισοδηµατοφόρας αλλά πλέον υφιστάµενης σηµαντικής
πιέσεις, και η συγκριτικά υψηλή παρουσία της µεταποίησης που καθιστά τη
Θεσσαλία ισχυρό βιοµηχανικό ρόλο σε εθνική κλίµακα. Πέρα από την
ποσοτική σηµασία, η τελευταία διαθέτει και άλλα πλεονεκτήµατα (ορισµένες
µεγάλες µονάδες, ορισµένοι οργανωµένοι υποδοχείς, ερευνητικό δυναµικό
στην Περιφέρεια) αλλά χαρακτηρίζεται και από αδυναµίες: περιορισµένη
έµφαση σε προϊόντα έντασης γνώσης και τεχνολογίας, περιορισµένες
ιδιωτικές επενδύσεις. Στην προηγούµενη δεκαετία υπήρξαν πιέσεις
αποβιοµηχάνισης, αλλά κατά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ανάκαµψη.
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013, πολύ σηµαντική παρέµβαση θα
είναι η δηµιουργία του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας (σύνδεση
Λαµίας / Βόλου µε την Εγνατία Οδό και µέσω αυτής µε την Ηγουµενίτσα). Ο
άξονας αυτός δηµιουργεί πολύ σηµαντικές νέες προοπτικές τόσο
διαπεριφερειακά όσο και ενδοπεριφερειακά (απεγκλωβισµός δυτικής
Θεσσαλίας). Παράλληλα, η Περιφέρεια θα εστιάσει στη διαµόρφωση
καινοτοµικού περιβάλλοντος, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την
επιχειρηµατικότητα, στον τουρισµό και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Τα πιο πάνω προδιαγράφουν ισχυρή στήριξη της βιοµηχανίας και παράλληλα
πολύ σηµαντικό ρόλο της στο παραγωγικό σύστηµα.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Από κλαδική
άποψη, η υφιστάµενη διπλή ειδίκευση σε κλάδους του συµπλέγµατος 1
(κυρίως ενδιάµεσοι κλάδοι, µε µάλλον αστική χωροθέτηση), και σε κλάδους
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων (συχνά µε µονάδες µεγάλης κλίµακας,
λόγω του αντίστοιχου χαρακτήρα της γεωργίας) (συµπλέγµατα 4, µε
αυτοτελή χωροθέτηση, και 3, µε συµπληρωµατικότητα προς το σύµπλεγµα 1
σε επίπεδο νοµού), προσδίδουν ήδη αρκετά σαφή φυσιογνωµία στη
θεσσαλική µεταποίηση. Στο µέτρο που θα είναι δυνατή η προώθηση κλαδική
προτεραιοτήτων, οι ειδικεύσεις αυτές σκόπιµο είναι να στηριχθούν
περαιτέρω. Επίσης, πρέπει να στηριχθεί η αύξηση της παρουσίας
κλάδων/µονάδων µε πιο έντονο από το σύνηθες τεχνολογικό προφίλ., τα
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας καθιστούν σκόπιµη τη διευκόλυνση της
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χωρικής εγγύτητας της βιοµηχανίας µε δραστηριότητες Ε.Τ.Α., εφοδιαστικής
και εµπορίου
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Από χωρική άποψη, ο κύριος
άξονας/ζώνη ανάπτυξης της µεταποίησης θα παραµείνει η ευρύτερη περιοχή
του διπόλου Λάρισας-Βόλου, ενισχυόµενη και µε κάποια περιθώρια
γεωγραφικής διεύρυνσης (περιοχή εντατικοποίησης µε θύλακες ποιοτικής
αναδιάρθρωσης). Παράλληλα, προκύπτει µεσοπρόθεσµα δυνατότητα µιας
νέας ζώνης ανάπτυξης της βιοµηχανίας στα δυτικά (Καρδίτσα-Τρίκαλα µε
προεκτάσεις προς Εγνατία) (περιοχή επέκτασης), που πρέπει να στηριχθεί
ισχυρά από τις χωρικές πολιτικές. Στις ορεινές ζώνες, τέλος, πρέπει να
στηριχθεί η ανάπτυξη της βιοτεχνίας, που ήδη παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία
δυναµισµού.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Στους σηµερινούς, συγκριτικά
αρκετούς οργανωµένους υποδοχείς, υπάρχει σχετικά υψηλή µε απόλυτους
όρους ανάγκη προσθήκης νέων, ενµέρει για νέες µονάδες και περισσότερο
για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων, καθώς και για την εξυγίανση
υπαρχουσών άτυπων συγκεντρώσεων.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µηκλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών
στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (β) Είναι αναγκαίος ο
λεπτοµερής χωρικός σχεδιασµός της ευρύτερης ζώνης του διπόλου ΛάρισαςΒόλου, και τα υπό εκπόνηση δύο Ρυθµιστικά Σχέδια (που πρέπει να
συντονιστούν) παρέχουν τη σχετική δυνατότητα. (γ) Η ) Η χωροθέτηση
νέων µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτός
σχεδίου δόµησης είναι µη αποδεκτή στην περιοχή ευθύνης των δύο
Ρυθµιστικών Σχεδίων, που πρέπει να προβλέψουν ειδικές ζώνες για τον
τοµέα, ενγένει µε οργανωµένο χαρακτήρα. Μεσοπρόθεσµα, η πολιτική αυτή
πρέπει να επεκταθεί και στα µελλοντικά ισχυρά στοιχεία της χωρικής
οργάνωσης της βιοµηχανίας, προς τα δυτικά. δ) Η στήριξη της
επιβίωσης/µετασχηµατισµού των υπαρχουσών µονάδων, εκτός των περιοχών
των σηµείων (α) και (β) στις σηµερινές τους θέσεις είναι σκόπιµη..
Παρά τις προοπτικές ανάπτυξης κάποια συρρίκνωση των απασχολούµενων
στη µεταποίηση είναι πιθανή, είτε λόγω εκσυγχρονισµού είτε λόγω διακοπής
λειτουργίας µονάδων που δεν θα ακολουθήσουν τέτοια στρατηγική. Το
φαινόµενο µπορεί να µην είναι γενικά σηµαντικό, αλλά θα είναι εντοπισµένο
χωρικά στη σηµερινή ζώνη συγκέντρωσης της µεταποίησης. Επιπλέον, η
συρρίκνωση της γεωργικής απασχόλησης θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς
αυτό. Θα απαιτηθεί, συνεπώς, µια διπλή πολιτική απασχόλησης: οριζόντια
µέτρα, και παράλληλα χωρικά εντοπισµένα µέτρα µε εστίαση στη
µεταποίηση.
Οι αρκετά ισχυρές ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη µεταποίηση
(ανατολικό-δυτικό τµήµα) αναµένεται ότι θα µειωθούν µεσοπρόθεσµα ως
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αποτέλεσµα των γενικών εξελίξεων, αλλά µέχρι τότε θα απαιτηθούν µέτρα
πολιτικής για την αντιµετώπισή τους.
Νοµός Καρδίτσης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Χαµηλή
(0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Μια µικρή
ειδίκευση στην ηλεκτροπαραγωγή (υδροηλεκτρική ενέργεια) δεν έχει
οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στη µεταποίηση. Η επιδίωξη
κάποιας ειδίκευσης στην επεξεργασία αγροτικών (συµπεριλαµβανόµενων των
δασικών) προϊόντων είναι εφικτή και πρέπει να στηριχτεί.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Πυρήνας της περιορισµένης
µεταποίησης είναι η Καρδίτσα που επεκτείνεται, µε ακόµα πιο ασθενή τρόπο,
σε ορισµένες πεδινές ή ηµιορεινές (βιοτεχνία) περιοχές σχετικά κοντά σε
αυτήν χωρίς να δηµιουργείται όµως µια κάπως συνεκτική ζώνη. Στόχος είναι
η ενίσχυση και διεύρυνση του πυρήνα αυτού µε επέκταση προς Β∆ (δίπολο
Καρδίτσας-Τρικάλων).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. από τις
αρχές της δεκαετίας του ’90 δεν έχει προκαλέσει επενδυτικό ενδιαφέρον.
Είναι αναγκαία η ενίσχυση της ελκυστικότητάς της.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η αυξανόµενη τουριστική
ειδίκευση στον ορεινό τουρισµό µπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις µε µια
διάσπαρτη βιοτεχνία. Για την αποφυγή της θα απαιτηθεί ρύθµιση της σχέσης
των δύο τοµέων, κυρίως σε πολεοδοµικό επίπεδο.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 6 στις ορεινές ζώνες, µε
ενίσχυση τη βιοτεχνίας. Στις πεδινές ζώνες πολιτική 8 µεσοπρόθεσµα, µε
µετατόπιση προς πολιτική τύπου 7 στο µέλλον, ανάλογα προς τις γενικότερες
εξελίξεις.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
αθροιστικές συνέπειες των έντονων πιέσεων στη γεωργία.
Νοµός Λαρίσης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Υψηλή
(2,0).
Κλαδικές προτεραιότητες. Ο Νοµός παρουσιάζει µια σχετική ειδίκευση σε
κλάδους αγροτοβιοµηχανίας (15, 17 και−ως προς τα αγροτικά µηχανήµατα−
29). Οι κλάδοι αυτοί συνδέονται µε το ρόλο της Λάρισας ως επίκεντρου ενός
έντονα αγροτικού χώρου όχι µόνο σε νοµαρχιακό αλλά και σε περιφερειακό
επίπεδο. Οι προοπτικές συρρίκνωσης της γεωργίας θα επιδράσουν αρνητικά
τουλάχιστον σε ορισµένους κλάδους, αλλά ο κλάδος 15 (τρόφιµα) µπορεί να
αναπτυχθεί αν εκσυγχρονιστεί. Η αξιοποίηση ενεργειακών φυτών αποτελεί
επίσης σηµαντική προοπτική.
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Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η βιοµηχανία συγκεντρώνεται χωρικά
στη ζώνη κατά µήκος του ΠΑΘΕ και εστιάζεται στη Λάρισα και τη ΒΙ.ΠΕ.. Η
προώθηση του διπόλου Λάρισας-Βόλου, που αποτελεί στρατηγική επιλογή,
θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση µιας ευρύτερης ζώνης που θα περιλαµβάνει
τις δύο πόλεις, τις σηµερινές ευρύτερες περιοχές τους και τον ενδιάµεσο,
κυρίως αγροτικό σήµερα, χώρο. Οσον αφορά τη βιοµηχανία, η ζώνη αυτή θα
επεκταθεί γραµµικά από τη βόρεια περιαστική ζώνη της Λάρισας προς τα
δυτικά, µε τη δηµιουργία του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας, και επί
του ΠΑΘΕ προς Βόλο. Η όποια διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της
βιοµηχανίας δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας διαθέτει ακόµα
µεγάλη χωρητικότητα (ίδρυση 1981) και µη αναπτυγµένες εκτάσεις, αλλά θα
απαιτηθούν και άλλοι οργανωµένοι υποδοχείς, τόσο για νέες µονάδες όσο και
για µετεγκαταστάσεις. Η διατήρηση της υφιστάµενης διάσπαρτης
χωροθέτησης µε δυνατότητες µετασχηµατισµού των υφιστάµενων µονάδων
είναι αποδεκτή στον αστικό χώρο, ενώ στον εξωαστικό χώρο µόνο εκτός της
ζώνης του διπόλου Λάρισας – Βόλου (για νέες µονάδες).
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Σχετικά έντονες, απαιτούν
κυρίως µέτρα αντιρρύπανσης..
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 3.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 2, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
αθροιστικές συνέπειες των έντονων πιέσεων στη γεωργία Σταδιακή µετάβαση
σε πολιτικές τύπου 1, µεσοπρόθεσµα, ανάλογα µε τις εξελίξεις.
Νοµός Μαγνησίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3).
Κλαδικές
προτεραιότητες.
Ο
Νοµός
παρουσιάζει
εξειδίκευση
στα
συµπλέγµατα 1 και 3, έχει δηλ. στοιχεία µητροπολιτικού χαρακτήρα. Οι
προτεραιότητες συνίστανται στην ενίσχυση των δύο συµπλεγµάτων καθώς
και του συµπλέγµατος 2 που έχει σχετικά υψηλή παρουσία αν και κάτω από
το κατώφλι εξειδίκευσης, σε µια λογική ολοκλήρωσης της βιοµηχανικής
βάσης της Μαγνησίας.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση συγκεντρώνεται χωρικά
σε ένα τόξο από το Βόλο προς τα Ν∆, µε ισχυρά σηµεία το ΠΣ Βόλου, τη
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και τον Αλµυρό. Η προώθηση του διπόλου Λάρισας - Βόλου,
που αποτελεί στρατηγική προγραµµατική επιλογή θα οδηγήσει στη
δηµιουργία µιας ευρύτερης ζώνης που θα περιλαµβάνει τις δύο πόλεις, τις
σηµερινές ευρύτερες περιοχές τους και τον ενδιάµεσο, κυρίως αγροτικό
σήµερα, χώρο. Οσον αφορά τη βιοµηχανία, η ζώνη αυτή θα επεκταθεί προς
Β∆ (Λάρισα), ενώ οι τάσεις προς νότια πρέπει να κατευθυνθούν εκτός της
παράκτιας ζώνης, µε εξαίρεση ήδη υφιστάµενους παράκτιους πόλους.
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Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η ΒΙ.ΠΕ. (3 τµήµατα) οδηγείται
σε εξάντληση της χωρητικότητάς της. Θα απαιτηθούν και άλλοι οργανωµένοι
υποδοχείς, τόσο για νέες µονάδες όσο και για µετεγκαταστάσεις. Η
διατήρηση της υφιστάµενης διάσπαρτης χωροθέτησης µε δυνατότητες
µετασχηµατισµού των υφιστάµενων µονάδων είναι αποδεκτή στον αστικό
χώρο, ενώ στον εξωαστικό χώρο µόνο εκτός της ζώνης του διπόλου Λάρισας
– Βόλου (για νέες µονάδες).
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η διπλή εξειδίκευση του
Νοµού στη µεταποίηση και τον τουρισµό, µε το δεύτερο να έχει εξαιρετικά
καλές προοπτικές τόσο στις περιοχές στις οποίες είναι ήδη αναπτυγµένες όσο
και στην παραλιακή ζώνη από το Βόλο µέχρι τα όρια του Νοµού προς νότια,
επιβάλλουν λεπτοµερή σχεδιασµό χρήσεων γης σε µεγάλο τµήµα του Νοµού.
Οι χωρικές προτεραιότητες των δύο τοµέων διαφοροποιούνται, πλην της
παράκτιας ζώνης όπου η βιοµηχανία µπορεί να µην έχει γενική
προτεραιότητα, αλλά πρέπει να διαθέτει διεξόδους χωροθέτησης µε θαλάσσιο
µέτωπο..
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Εντονες. Ανάγκη µέτρων
αντιρρύπανσης (ιδίως της αέριας), λαµβανοµένης υπόψη της ύπαρξης πολύ
µεγάλων µονάδων µε υποχρεωτική παραµονή στην ίδια θέση. Η ύπαρξη και
µονάδων Σεβέζο επιβάλλει, εξάλλου, αποτελεσµατική προετοιµασία
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε..
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 1, µε στοιχεία τύπου 9.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Ηπια πολιτική τύπου 1, µε ανάγκη
επαγρύπνησης λόγω του κινδύνου επανάληψης του φαινοµένου
αποβιοµηχάνισης της δεκαετίας του ’90.
Νοµός Τρικάλων
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση
(1,0)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Κάποια ψήγµατα
ειδίκευσης στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων υπάρχουν, ωστόσο, και η
ενίσχυσή τους είναι εφικτή.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η περιορισµένη µεταποίηση πολώνεται
στα Τρίκαλα, µε µικρές συγκεντρώσεις σε λίγα άλλα σηµεία, που δεν
συγκροτούν ένα σαφή σχηµατισµό. Στόχος είναι η διαµόρφωση µια πιο
σαφούς ζώνης µεταποίησης, µε πιθανή διεύρυνση προς τα ΝΑ (Καρδίτσα) και
µελλοντικά προς ∆ (Εγνατία)..
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η αυξανόµενη τουριστική
ειδίκευση στον ορεινό τουρισµό µπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις µε µια
διάσπαρτη βιοτεχνία. Για την αποφυγή της θα απαιτηθεί ρύθµιση της σχέσης
των δύο τοµέων, κυρίως σε πολεοδοµικό επίπεδο.
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Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 11 στις ορεινές ζώνες, µε
ενίσχυση τη βιοτεχνίας. Στις πεδινές ζώνες πολιτική 13 µεσοπρόθεσµα, µε
µετατόπιση προς πολιτική τύπου 12 στο µέλλον, ανάλογα προς τις
γενικότερες εξελίξεις.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 4, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
αθροιστικές συνέπειες των έντονων πιέσεων στη γεωργία.
3.2 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι: Η Περιφέρεια παρουσιάζει
έντονο δυϊσµό, χωρικό και αναπτυξιακό ταυτόχρονα, µεταξύ του τµήµατός
της που λειτουργικά εντάσσεται στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας
(ΜΠΑ) και της υπόλοιπης έκτασής της, ο οποίος έχει οδηγήσει και σε
στατιστική διόγκωση του ΑΕΠ κατά κεφαλή που την τοποθέτηση σε
καθεστώς σταδιακής εισόδου στο Στόχο 2 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Το
γεγονός αυτό συνεπάγεται τη διοχέτευση υψηλών πόρων σε δράσεις
Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αλλά υποχρηµατοδότηση των συµβατικών
δράσεων, και υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε όξυνση του δυϊσµού. Η
βιοµηχανία παρουσιάζει υψηλά µεγέθη στο ενλόγω τµήµα της ΜΠΑ, αλλα και
ορισµένους άλλους σηµαντικούς πόλους συνδεόµενους µε την καθετοποίηση
προϊόντων εξόρυξης. Υπάρχουν επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους, µε υψηλή
παραγωγικότητα, που όµως είναι πιθανόν ότι θα αντιµετωπίσουν πιέσεις από
τη διεθνή αγορά, ενώ αποτελούν και πηγές ρύπανσης.
Η αναπτυξιακή στρατηγική εστιάζεται στην ολοκλήρωση των υπερτοπικών
χερσαίων αξόνων µεταφορών, στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού της
ιστού προς τοµείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας
που ενσωµατώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην
καινοτοµία, µε τρόπο που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργιών µεταξύ
των τριών τοµέων παραγωγής. Εµφαση θα δοθεί στην προώθηση των ΑΠΕ,
στην εκµετάλλευση ορυκτών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Μείζον ζήτηµα είναι η εκλογίκευση των σχέσεων µε τη ΜΠΑ: αποφυγή των
κινδύνων να αποτελέσει η Στερεά Ελλάδα «σήραγγα» του άξονα ΑθήναΘεσσαλονίκη, καθώς και της µεγαλύτερης συσσώρευσης δραστηριοτήτων
στα όρια µε την Αττική, απορρόφηση πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων και
αξιοποίηση των υψηλού επιπέδου µητροπολιτικών υπηρεσιών.
Οσον αφορά ειδικότερα τη βιοµηχανία, υπάρχουν θετικές προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης της (οικονοµίες συγκέντρωσης, ορυκτοί πόροι,
εγγύτητα µε την Αθήνα) και µεγιστοποίησης της προστιθεµένης αξίας. Η
τοποθέτηση της Περιφέρειας σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης δεν πρέπει,
ωστόσο, να αγνοήσει τον έντονο δυϊσµό, και-ειδικότερα για τη
βιοµηχανία−πρέπει να διαφοροποιήσει προς τα κάτω τη στήριξη της ζώνης
που ανήκει στη ΜΠΑ ή είναι σε επαφή µε αυτήν, από αυτήν της υπόλοιπης
Περιφέρειας.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Από κλαδική
άποψη, η µεταποιητική βάση χαρακτηρίζεται ήδη από ισχυρή διάρθρωση, µε
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σηµαντική παρουσία των συµπλεγµάτων 1 και 3, και σε µικρότερο βαθµό 2
και 4. Συγκεντρώνονται εποµένως κλάδοι αστικής χωροθέτησης και
ενδιάµεσων αγαθών, όλοι οι τύποι κλάδων επεξεργασιών αγροτικών
προϊόντων (διάσπαρτης χωροθέτησης ή µε χωροθέτηση συµπληρωµατική του
συµπλέγµατος 1) και µητροπολιτικής χωροθέτησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά
σηµαίνουν ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη κλαδική «καθοδήγηση» των
εξελίξεων, µε την ενδεχόµενη εξαίρεση της υποστήριξης κλάδων-κλειδιών
των συµπλεγµάτων 1 και 2 όταν/όπου αυτοί έχουν σήµερα περιορισµένη
παρουσία. Αυτό που απαιτείται είναι η ισχυρή στήριξη της ενίσχυσης της
βιοµηχανικής βάσης µε µονάδες καινοτοµικού χαρακτήρα (προϊόντος ή
τεχνολογίας) ανεξάρτητα από τον κλαδικό χαρακτήρα. Στο λιγότερο
αναπτυγµένο τµήµα της Περιφέρειας, ωστόσο, η σύζευξη της µεταποίησης µε
τη γεωργία αποτελεί κλαδική προτεραιότητα. Πρέπει να επιδιωχθεί η
ενσωµάτωση ΑΠΕ και µεθόδων εξοικονόµησης ενεργείας στις βιοµηχανικές
µονάδες. Τέλος, ιδίως στις βιοµηχανικές ζώνες καθώς και κατά µήκος του
ΠΑΘΕ, πρέπει να στηριχθεί ο συνδυασµός της µεταποίησης µε
δραστηριότητες εφοδιαστικής και εµπορίου.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Από χωρική άποψη, η ανάπτυξη της
µεταποίησης επικεντρώνεται στις εξής περιοχές: α) Ζώνη Χαλκίδα-ΘήβαΟινόφυτα, η οποία λειτούργησε ιστορικά ως τόπος εκτόνωσης της
βιοµηχανίας της Αθήνας-Αττικής υπό την επίδραση της γεωγραφικής
διαµόρφωσης των αναπτυξιακών νόµων επί µεγάλο χρονικό διάστηµα
(περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης µε έλεγχο-εξυγίανση της µεγάλης
συγκέντρωσης µονάδων που εστιάζεται στα Οινόφυτα). Η ζώνη µπορεί να
προεκταθεί προς τα Β-Β∆-∆ (περιοχή επέκτασης). β) Ευρύτερη περιοχή της
Λαµίας που µπορεί µελλοντικά να συνδεθεί µε την ευρύτερη περιοχή
Λιβαδειάς-Ορχοµενού (περιοχή επέκτασης). γ) Μεµονωµένοι πόλοι µεγάλης
κλίµακας της Λάρυµνας- Πολιτικών, Ασπρων Σπιτιών.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Αν και η παρουσία οργανωµένων
υποδοχέων είναι συγκριτικά σηµαντική σήµερα, η νέα επενδυτική
δραστηριότητα και η ήδη υπάρχουσα σηµαντική βιοµηχανική βάση
επιβάλλουν αύξηση, αρκετά υψηλή µε σχετικούς όρους και υψηλή µε
απόλυτους, των οργανωµένων υποδοχέων, που θα έχουν τριπλό ρόλο:
εξυγίανση υφιστάµενων συγκεντρώσεων (ιδίως στο τµήµα της περιφέρειας
που εµπίπτει στη ΜΠΑ), µετεγκαταστάσεις υφιστάµενων και εγκατάσταση
νέων µονάδων.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Είναι αναγκαίος ο έλεγχος (αποτροπή) της παρόδιας έρπουσας ανάπτυξης
µονάδων µεταποίησης στους µη-κλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό
βασικό οδικό δίκτυο των περιοχών στις οποίες υπάρχει ή αναµένεται
σηµαντική επενδυτική δραστηριότητα στον τοµέα της µεταποίησης. (β) Η
χωροθέτηση νέων µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας
περί εκτός σχεδίου δόµησης είναι µη αποδεκτή στη ζώνη που εντάσσεται στη
ΜΠΑ. Σταδιακά, η πολιτική αυτή πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα
ισχυρά στοιχεία της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (γ) Η στήριξη της
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επιβίωσης/µετασχηµατισµού των υπαρχουσών µονάδων, εκτός των περιοχών
των σηµείων (α) και (β) στις σηµερινές τους θέσεις είναι σκόπιµη. Η ανάγκη
αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη, επειδή η βιοµηχανική βάση της περιφέρειας
περιλαµβάνει µεγάλες µονάδες που από τη φύση τους (µέγεθος) τείνουν να
χωροθετούνται αυτοτελώς και επίσης πολύ µεγάλες µονάδες µε άκαµπτη
χωροθέτηση λόγω της εξάρτησης από σηµαντικούς ορυκτούς πόρους.
Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες ως προς τη µεταποίηση είναι εξαιρετικά
έντονες, οφειλόµενες συνήθως σε διαφορές συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Η
καταλληλότερη στρατηγική είναι όχι µια προσπάθεια γενικευµένης
εξισορρόπησης, που είναι ανέφικτη (λόγω των µεγεθών της βιοµηχανικής
βάσης και της χωρικής διαφοροποίησης των πλεονεκτηµάτων) και η επιδίωξή
της θα οδηγούσε και σε συγκρούσεις µε άλλους τοµείς σε περιοχές στις
οποίες αυτοί παρουσιάζουν µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα, αλλά µια
προσπάθεια γεωγραφικής διεύρυνσης των ζωνών βιοµηχανικής ανάπτυξης,
µε δικτύωση προς τους ήδη υφιστάµενους πόλους µε δευτερεύοντα σήµερα
ρόλο. Στις ορεινές περιοχές, εξάλλου, πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια
ενίσχυσης της βιοτεχνίας.
Νοµός Βοιωτίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3,0)
Κλαδικές προτεραιότητες. Η Βοιωτία είναι ισχυρός βιοµηχανικός πόλος
ολοκληρωµένου χαρακτήρα, µε µονάδες µητροπολιτικής χωροθέτησης καθώς
και µεγάλες µονάδες βαριάς βιοµηχανίας. Η παρουσία και των τριών βασικών
Συµπλεγµάτων 1, 2 και 3 αποτελεί παράγοντα πολλαπλασιαστικών
επιπτώσεων σε κλίµακα που υπερβαίνει τα νοµαρχιακά ενδιαφέροντα, και
πρέπει να διατηρηθεί/αξιοποιηθεί. Η πολύ υψηλή παρουσία των κλάδων της
εξόρυξης 13 (µεταλλούχα µεταλλεύµατα) και−λιγότερο έντονα−14 (λοιπές
εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες) έχει προσελκύσει µονάδες των
κλάδων 27 (βασική µεταλλουργία)−η υψηλότερη σχετική συγκέντρωση στη
χώρα− και 26 (µη µεταλλικά ορυκτά/οικοδοµικά υλικά). Οι διασυνδέσεις
αυτές πρέπει να στηρίζονται από το σχεδιασµό τόσο λόγω του ότι
αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις αναγκαστικής πρόσδεσης σε πρώτες ύλες όσο
και λόγω της σηµασίας τους για την εθνική οικονοµία.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Με τη σηµαντική εξαίρεση του
βιοµηχανικού πόλου των Ασπρων Σπιτιών και της Λάρυµνας όσον αφορά την
εξόρυξη, η βιοµηχανία συγκεντρώνεται στο Ν∆ τµήµα του νοµού, που
εµπίπτει στη ΜΠΑ και στην περιφερειακή ζώνη µεταποίησης ΘήβαςΟινοφύτων-Χαλκίδας, δηλ. εντάσσεται σε υπερ-νοµαρχιακές χωρικές
ενότητες. Στην περιοχή αυτή πρέπει να ασκηθούν πολιτικές ελέγχου και
εξυγίανσης, όπως προδιαγράφεται στις περιφερειακές κατευθύνσεις, ενώ θα
απαιτηθεί λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων γης.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Υπάρχει µεγάλη ανάγκη
πολεοδοµούµενων υποδοχέων (που δεν µπορεί να καλυφθεί από την
υπάρχουσα ΒΙΠΕ Θίσβης) τόσο για νέες µονάδες όσο και για
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µετεγκαταστάσεις, αλλά και την οργάνωση υφιστάµενων άτυπων
συγκεντρώσεων µονάδων. Παράλληλα, το µέγεθος και ο χαρακτήρας της
εγκατεστηµένης βάσης της µεταποίησης καθιστά αναγκαία την επιλεκτική
διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης µεγάλου ποσοστού/αριθµού
υπαρχουσών µονάδων, και συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί ο επί τόπου
µετασχηµατισµός τους. Ειδική περίπτωση αποτελούν επίσης ορισµένες πολύ
µεγάλες µονάδες, που από τη φύση τους χωροθετούνται αυτοτελώς, και το
γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από το χωρικό σχεδιασµό.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Αν και σήµερα ο τουρισµός
δεν είναι αναπτυγµένος γενικά (πλην της ειδικής περίπτωσης της Αράχοβας),
ο Νοµός διαθέτει σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης του τουρισµού και του νέου
παραθερισµού, ιδίως στο δυτικό τµήµα του. Οι σχέσεις αυτών των
δραστηριοτήτων µε τη βιοµηχανία πρέπει να ρυθµιστούν, στο πλαίσιο
λεπτοµερούς σχεδιασµού.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Ο Νοµός συγκεντρώνει µεγάλο
ποσοστό οχλουσών βιοµηχανιών, καθώς και αρκετές µονάδες Σεβέζο.
Απαιτείται έτσι ιδιαίτερη σηµασία σε µέτρα αντιρρύπανσης, καθώς και στην
αποτελεσµατική προετοιµασία ΣΑΤΑΜΕ.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 5 στις εντός Μητροπολιτικής
Περιοχής της Αθήνας ζώνες, και τύπου 1 στις υπόλοιπες, µε συνέργεια
µεταξύ τους.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Κατ’ αρχήν, δεν απαιτείται ειδική πολιτική.
Ωστόσο, η ύπαρξη πολύ µεγάλων µονάδων σηµαίνει ότι ενδεχόµενο
πρόβληµα σε κάποια από αυτές θα δηµιουργήσει αµέσως αισθητή απώλεια
θέσεων εργασίας, και το γεγονός αυτό επιβάλλει επαγρύπνηση για τις
εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
Ειδικά ζητήµατα. Ανάγκη ενιαίου στρατηγικού σχεδιασµού σε επίπεδο
µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.
Νοµός Εύβοιας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3)
Κλαδικές προτεραιότητες. Η υφιστάµενη κλαδική φυσιογνωµία του Νοµού
(πόλος µε µητροπολιτικές δραστηριότητες και µε ευρύτερη ολοκλήρωση),
ταυτόχρονα συνεκτική και διευρυµένη, δεν απαιτεί κάποια άλλη παρέµβαση
πλην της στήριξης της διατήρησης αυτού του χαρακτήρα. Επίσης, η υψηλή
παρουσία των κλάδων της εξόρυξης 13 (µεταλλούχα µεταλλεύµατα)
και−λιγότερο έντονα−14 (λοιπές εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες)
(Μαντούδι-Λίµνη, Αλιβέρι) έχει προσελκύσει µονάδες των κλάδων 27
(βασική µεταλλουργία) και 26 (µη µεταλλικά ορυκτά/οικοδοµικά υλικά), που
πρέπει να ληφθεί υπόψη από το σχεδιασµό τόσο λόγω του ότι
αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις αναγκαστικής πρόσδεσης σε πρώτες ύλες όσο
και λόγω της σηµασίας τους για την εθνική οικονοµία. Σηµειώνεται, τέλος, η
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ειδίκευση στην ηλεκτροπαραγωγή (Αλιβέρι-θερµική, νότια Εύβοια-υπό
ανάπτυξη ζώνη αιολικών πάρκων) που µπορεί να δώσει δυνατότητα
δηµιουργίας ορισµένων δορυφορικών µονάδων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση συγκεντρώνεται
εστιάζεται στην ζώνη της Χαλκίδας, και περισσότερο στο ηπειρωτικό τµήµα
της, η οποία θα διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο, µε δυνατότητα µικρής
γεωγραφικής διεύρυνσης.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Αναµένεται η λειτουργία του
ΒΙΟΠΑ Χαλκίδας, αλλά υπάρχει ακόµα µεγάλη ανάγκη οργανωµένων
υποδοχέων, για νέες µονάδες, για µετεγκαταστάσεις, για την οργάνωση
υφιστάµενων συγκεντρώσεων, και για την ενδεχόµενη κάλυψη µεγάλων
µονάδων αυτοτελούς χωροθέτησης. Παράλληλα µε τους οργανωµένους
υποδοχείς, το µέγεθος της εγκατεστηµένης βάσης της µεταποίησης καθιστά
αναγκαία την επιλεκτική διατήρηση της υφιστάµενης χωροθέτησης µεγάλου
ποσοστού/αριθµού υπαρχουσών µονάδων, και συνεπώς θα πρέπει να
στηριχθεί ο εκσυγχρονισµός τους στις θέσεις στις οποίες βρίσκονται..
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν υπάρχει γεωγραφική σύµπτωση ανάπτυξης της βιοµηχανίας
και του τουρισµού, αλλά ιδίως στη ζώνη της Χαλκίδας, στην Ν∆ παράκτια
ζώνη και (µε βάση τις µελλοντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης) στις
παράκτιες περιοχές της βόρειας Εύβοιας τίθεται ζήτηµα σύγκρουσης χρήσεων
γης µεταξύ των δύο δραστηριοτήτων. Στις περιοχές αυτές είναι αναγκαίος ο
λεπτοµερής σχεδιασµός των χρήσεων.
Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
της
βιοµηχανίας.
Υπάρχει
σηµαντική
συγκέντρωση οχλουσών µονάδων, καθώς και κάποιων µονάδων Σεβέζο.
Απαιτείται έτσι να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία σε µέτρα αντιρρύπανσης, καθώς
και στην αποτελεσµατική προετοιµασία ΣΑΤΑΜΕ.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Οι ενδονοµαρχιακές βιοµηχανικές ανισότητες
είναι εξαιρετικά έντονες, και οι αναλύσεις που έχουν προηγηθεί αφορούν
κυρίως το κεντρικό τµήµα, και µερικώς το νότιο, του Νοµού. ∆εν είναι
εφικτή η ανάλογου τύπου διάχυση βιοµηχανικής ανάπτυξης σε όλο το Νοµό,
επειδή έχει άµεση σχέση µε το ότι µέρος του λειτουργεί ως τµήµα της
µητροπολιτικής
περιοχής
της
Αθήνας.
Η
διάχυση
κάποιων
πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων από το «βιοµηχανικό πυρήνα» προς τις µη
αναπτυγµένες περιοχές πρέπει να επιδιωχθεί, αλλά η γεωγραφική
διαµόρφωση της Εύβοιας συνεπάγεται αναπόφευκτα την ύπαρξη
διαφοροποιηµένου καταµερισµού εργασίας στο εσωτερικό της.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 5, µε επαγρύπνηση για
ενδεχόµενες πιέσεις στις πολύ µεγάλες µονάδες που µπορούν να οδηγήσουν
σε αισθητή απώλεια θέσεων εργασίας.
Ειδικά ζητήµατα. Ανάγκη ενιαίου στρατηγικού σχεδιασµού σε επίπεδο
µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.
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Νοµός Ευρυτανίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής κλαδική φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Υπάρχει ειδίκευση
στην ηλεκτροπαραγωγή, που δεν έχει οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικές
επιπτώσεις στους κλάδους της µεταποίησης. Μια πιθανή δυνατότητα είναι η
δηµιουργία ορισµένων δορυφορικών µονάδων στα αιολικά πάρκα που
αναµένεται να αναπτυχθούν στο Νοµό, λόγω του υψηλού αιολικού
δυναµικού. Η ενίσχυση της ορεινής βιοτεχνίας αποτελεί µια προοπτική που
πρέπει να στηριχθεί.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η χωρική οργάνωση της πολύ
περιορισµένης µεταποίησης δεν περιλαµβάνει ισχυρά σηµεία, πέρα από
τοπικές πολύ µικρές συγκεντρώσεις
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Παρά την πολύ χαµηλή
παρουσία της βιοµηχανίας, η ενισχυόµενη τουριστική φυσιογνωµία του
Νοµού σηµαίνει ότι υπάρχει ενδεχόµενο ασυµβατοτήτων, ακόµα και µε
χαµηλή συγκέντρωση βιοµηχανικών µονάδων όταν αυτές έχουν οχλούντα
χαρακτήρα. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο σχεδιασµό των αναπτυξιακών
προγραµµάτων της επόµενης περιόδου, ούτως ώστε να αποφευχθεί η χωρικά
αδιαφοροποίητη ενίσχυση του τουρισµού και της ορεινής βιοτεχνίας.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 6, µε ειδική στήριξη της
βιοτεχνίας.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3.
Νοµός Φθιώτιδος
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. Με εξαίρεση τη µεταλλουργική µονάδα στη
Λάρυµνα δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία (αν και οι κλάδοι 21-χαρτί και 31ηλέκτρικές
µηχανές
είναι
αρκετά
αναπτυγµένοι).
Τα
συγκριτικά
πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση είναι αυτά που απορρέουν από τη διέλευση
από το Νοµό του κύριου εθνικού άξονα ανάπτυξης και υποδοµών. Τα
χαρακτηριστικά αυτά υποδεικνύουν ορισµένες κλαδικές προτεραιότητες,
αλλά στο ζήτηµα αυτό πρέπει γενικά να υπάρξει ευελιξία.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας α) Ο βιοµηχανικός πόλος της
Λάρυµνας, ο οποίος επεκτείνεται στους γειτονικούς νοµούς Βοιωτίας και
Εύβοιας όσον αφορά στην εξόρυξη θα πρέπει να εξακολουθήσει να
λειτουργεί ως ενιαία λειτουργική ενότητα. β) Η ευρύτερη χωρική ενότητας
της Λαµίας παρουσιάζει ήδη κάποια ανάπτυξη της µεταποίησης, και
προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση της τελευταίας (ως στοιχείου ενός
ευρύτερου πλέγµατος δραστηριοτήτων διαπεριφερειακής εµβέλειας που
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περιλαµβάνει επίσης τις µεταφορές και επικοινωνίες και τον τριτογενή,
καθώς και την ποιοτική-οικολογική γεωργία). Η περιοχή της Λοκρίδας
µπορεί,
εξάλλου,
να
αναπτυχθεί
ως
νέα
εστία
µεταποιητικών
δραστηριοτήτων.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η ΒΙΠΕ έχει προσελκύσει αρκετό
επενδυτικό ενδιαφέρον, χωρίς να έχει εξαντλήσει τη χωρητικότητά της, και
είναι αναγκαία η βελτίωση της ελκυστικότητάς της. Επίσης πρέπει να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των διάσπαρτων βιοµηχανικών συσπειρώσεων
µέσω του σχεδιασµού πολεοδοµικού επιπέδου
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Σχετικά έντονες, απαιτούν
µέτρα, κυρίως αντιρρύπανσης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 1 στις πεδινές ζώνες. Στις
ορεινές ζώνες, στήριξη της βιοτεχνίας.
Νοµός Φωκίδος
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Χαµηλή
(0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, πλην της
ειδίκευσης στον κλάδο 27 (παραγωγή βασικών µετάλλων) σε συνάρτηση της
πολύ υψηλής παρουσίας στον κλάδο 13 (µεταλλούχα µεταλλεύµατα) της
εξόρυξης. Το ειδικό αυτό χαρακτηριστικό άκαµπτα χωροθετηµένης πρώτης
ύλης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στον υποκείµενο σχεδιασµό.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας ∆εν υπάρχουν ισχυρές συγκεντρώσεις
της µεταποίησης στο νοµό. Σηµειώνεται βέβαια ή έντονη και εστιασµένη
παρουσία εξόρυξης: ∆ίστοµο-Αντίκυρα (µε την οποία συνδέεται ο
βιοµηχανικός πόλος των Ασπρων Σπιτιών στο Ν. Βοιωτία). Πιθανή προοπτική
τη διαµόρφωση οργανωµένο υποδοχέα στη Γραβιά.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Το ΒΙΟΠΑ στο Νοµό, ιδρυθέν το
1998, αναµένεται να λειτουργήσει. Η στήριξη της ελκυστικότητάς του είναι
αναγκαία.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η γενικά χαµηλή ανάπτυξη
της βιοµηχανίας δεν δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά το ζεύγος των κλάδων
13↔27 δηµιουργεί τοπικά δυνητικές ασυµβατότητες µε την τουριστική
ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην ευρύτερη ζώνη των ∆ελφών. Είναι σκόπιµος ο
λεπτοµερής σχεδιασµός των χρήσεων γης στο ανατολικό τµήµα του Νοµού.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Γενικά, η µεταποίηση δεν
προκαλεί ιδιαίτερες επιπτώσεις, αλλά η έντονη παρουσία της εξόρυξης (βλ.
σηµείο 4) έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον, η ύπαρξη
κάποιων µονάδων Σεβέζο επιβάλλει ειδικά µέτρα (καλή προετοιµασία
ΣΑΤΑΜΕ).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 10.
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Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3, αλλά µε επαγρύπνηση
λόγω της παρουσίας λίγων πολύ µεγάλων µονάδων που δηµιουργεί
ευαισθησία της αγοράς εργασίας σε µεµονωµένους αστάθµητους παράγοντες.
Τυχόν προβλήµατα σε αυτές θα απαιτήσουν ειδικά µέτρα.
3.3 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Ηπείρου:
Γενικές προτεραιότητες για τη χωρική ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Σύµφωνα
µε το Ε.Σ.Π.Α. η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται ακόµα από αναπτυξιακή
υστέρηση, µε προσανατολισµό στη γεωργία και διαρθρωτικές αδυναµίες σε
όλους τους τοµείς. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της (ορεινές ζώνες,
περιµετρική τοποθέτηση) έπαιξαν αρνητικό ρόλο, αλλά σχετικά πρόσφατα η
θέση της άρχισε να αποκτά νέα στρατηγική σηµασία, ως πύλης προς τη
∆υτική Ευρώπη, και η κατασκευή µεγάλων υπερτοπικών µεταφορικών
υποδοµών (Εγνατία Οδός, δυτικός Άξονας, Λιµάνι Ηγουµενίτσας)
κεφαλαιοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Η βιοµηχανία, πάντως, χαρακτηρίζεται
από µικρή παρουσία, µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, µειωµένη
παραγωγικότητα και εσωστρεφή προσανατολισµό.
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013, οι αναπτυξιακοί στόχοι της
Ηπείρου
είναι
η
ολοκλήρωση
των
υποδοµών
µεταφορών
και
τηλεπικοινωνιών, η βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και η δηµιουργία
οργανωµένων χώρων, η προώθηση της καινοτοµίας, η ανάπτυξη
εναλλακτικού τουρισµού και η προστασία του περιβάλλοντος. Οσον αφορά
τη βιοµηχανία υπάρχουν προοπτικές µεσοπρόθεσµης ενίσχυσης, που πρέπει
να στηριχθούν. Η άµεση επαφή µε τα Βαλκάνια παρέχει περιθώρια για κάποια
βιοµηχανική-εµπορική διείσδυση, αλλά µεγαλύτερες προοπτικές εµπεριέχει ο
ρόλος της Ηγουµενίτσας ως διεθνούς πύλης της Ελλάδας.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Η βάση της
µεταποίησης δεν έχει, σήµερα ισχυρές εξειδικεύσεις.. Κατ’ αρχήν, δεν
απαιτείται εστιασµένη κλαδική πολιτική, αλλά ενίσχυση των οριζόντιων
υποδοµών.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Τα ισχυρά δοµικά στοιχεία της
χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας θα είναι ο υφιστάµενος πόλος των
Ιωαννίνων (περιοχή εντατικοποίησης), και ο δυτικός άξονας ανάπτυξης σε
διάφορες θέσεις του οποίου µπορεί να αναπτυχθούν νέοι πόλοι βιοµηχανίας
µικρής κλίµακας (περιοχές επέκτασης). Ο ισχυρότερος δυνητικός τέτοιος
πόλος είναι η ευρύτερη περιοχή της Ηγουµενίτσας. Στις εκτεταµένες ορεινές
ζώνες πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της βιοτεχνίας-οικοτεχνίας.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Λόγω του χαµηλού επιπέδου
εκκίνηση της βιοµηχανικής ανάπτυξης, παρά το προηγούµενο σηµείο, δεν θα
υπάρξουν µεγάλες ανάγκες οργανωµένων υποδοχέων βραχυπρόθεσµα.
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξουν ορισµένοι υποδοχείς, ώστε η σταδιακή
ανάπτυξη βιοµηχανίας να τεθεί σε ορθές βάσεις εξ αρχής.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µη-
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κλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών
στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων
µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου
δόµησης είναι µη αποδεκτή στην περιοχή του Ρυθµιστικού Σχεδίου
Ιωαννίνων και στις περιαστικές ζώνες των αστικών κέντρων. (γ) Η στήριξη
της επιβίωσης/µετασχηµατισµού των υπαρχουσών µονάδων, εκτός των
περιοχών των σηµείων (α) και (β) στις σηµερινές τους θέσεις είναι σκόπιµη..
Οι υφιστάµενες τάσεις χωρικής ανάπτυξης της µεταποίησης θα µειώσουν,
µερικώς, τις υπάρχουσες µέσης έντασης ενδοπεριφερειακές ανισότητες
ανάπτυξης στη µεταποίηση, µε αλλαγή των ισορροπιών υπέρ των περιοχών
κατά µήκος του δυτικού άξονα ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής της τάσης,
µπορεί να ενισχυθεί το νοτιότερο τµήµα της Περιφέρειας µε στήριξη από τις
χωρικές πολιτικές.
Νοµός Αρτης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση.
Χαµηλή+ (0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Η ειδίκευση του
νοµού στη γεωργία δεν έχει προσελκύσει µέχρι σήµερα επαρκώς τις
αγροτοβιοµηχανίες. Η κάποια ειδίκευση στην ηλεκτροπαραγωγή, επίσης δεν
έχει λειτουργήσει ως παράγων πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων προς τη
µεταποίηση. Η προοπτική του νοµού ως προς τη βιοµηχανία παραµένει,
πάντως, η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, και αν ακολουθηθεί µια
κλαδική πολιτική πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Χωροταξικό
πρότυπο
της
βιοµηχανίας
Η
αδύναµη
µεταποίηση
συγκεντρώνεται σε µια περιορισµένη κλίµακας ζώνη µε εστία την Αρτα. Η
δηµιουργία του δυτικού άξονα ανάπτυξης δεν θα ανατρέψει αυτό το σχήµα,
αλλά κάποια τάση γραµµικής διεύρυνσης καθώς και ενίσχυσή των µεγεθών
του µπορεί να υπάρξει.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 8 µεσοπρόθεσµα µε σταδιακή
µετατόπιση προς πολιτική τύπου 7 ανάλογα µε τις εξελίξεις.
Νοµός Θεσπρωτίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση
(1,0), κυρίως ως προγραµµατική επιλογή συνδεόµενη µε τον αναδυόµενο
ρόλο της Ηγουµενίτσας.
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία σήµερα. Για την
αξιοποίηση των µελλοντικών δυνατοτήτων θα απαιτηθεί η εκπόνηση ενός
ειδικού σχεδίου ανάπτυξης (βασισµένο στο σύνολο των δραστηριοτήτων που
προσελκύονται από την υψηλή προσπελασιµότητα). Οσον αφορά τη
µεταποίηση, οι προοπτικές αφορούν κλάδους που επηρεάζονται από την
υπερτοπική προσπελασιµότητα, και συνεπώς µονάδες κάποιας κλίµακας και
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εξωστρέφειας, καθώς τη συµπληρωµατικότητα
δραστηριότητες εµπορίου και εφοδιαστικής.

της

µεταποίησης

µε

Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση εστιάζεται στην περιοχή
Ηγουµενίτσα-Παραµυθιά-Φιλιάτες, αλλά δεν συγκροτεί κάποια πραγµατική
ζώνη συγκέντρωσης µεταποίησης, λόγω των χαµηλών µεγεθών. Οι εξελίξεις
στις µεταφορικές υποδοµές δηµιουργούν νέα διαφορετικά δεδοµένα από
άποψη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, µε σηµαντική ενίσχυση της
Ηγουµενίτσας και τάση επέκτασης προς τα ανατολικά. Η δηµιουργία
ελεύθερης ζώνης σε συνάρτηση µε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας αποτελεί
επίσης µια συναφή προοπτική.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η πρόσφατη ίδρυση ενός ΒΙΟ.ΠΑ.
πρέπει να στηριχθεί και µε πολεοδοµικά µέτρα.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η αυξανόµενη τουριστική
ειδίκευση του Νοµού που έχει χαρακτήρα τουριστικής ενότητας σηµαίνει ότι
ενδεχόµενη µελλοντική αύξηση της βιοµηχανικής βάσης µπορεί να οδηγήσει
σε συγκρούσεις. Ωστόσο, ο προσανατολισµός του τουρισµού θα είναι κυρίως
παράκτιος ενώ για τη βιοµηχανία δεν έχει προτεραιότητα η παράκτια ζώνη.
∆εδοµένου ότι λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων γης στο Νοµό είναι
γενικότερα αναγκαίος για τη ρύθµιση των διαδικασιών µετασχηµατισµού του,
οι σχέσεις της µεταποίησης µε τον τουρισµό αλλά και άλλες χρήσεις µπορούν
να εκλογικευθούν.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 5.
Νοµός Ιωαννίνων
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, µε εξαίρεση µια
αδύναµη πάντως έµφαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Οι
προαναφερθείσες προοπτικές θα αλλάξουν όµως σταδιακά την κατάσταση,
βελτιώνοντας σηµαντικά την υπερτοπική προσπελασιµότητα, ενώ µια
πρόσθετη παράµετρος είναι η σε κάποιο βαθµό δυνατότητα λειτουργίας της
Αλβανίας ως ενδοχώρας. Η ειδίκευση στον κλάδο 14 (άλλες εξορυκτικές και
λατοµικές δραστηριότητες) της εξόρυξης δηµιουργεί κάποιες δυνατότητες για
τη µεταποίηση. Τέλος, η ύπαρξη του Πανεπιστηµίου δηµιουργεί
προϋποθέσεις για ανάπτυξη κλάδων έντασης γνώσης. ∆ιαµορφώνεται έτσι
ένα σύνολο διαφορετικών πλεονεκτηµάτων/δυνατοτήτων που ανοίγουν
πολλαπλές προοπτικές. Η βιοµηχανική πολιτική πρέπει να στραφεί κυρίως σε
οριζόντια µέτρα αρθρωµένα στις προοπτικές αυτές.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση εστιάζεται σήµερα στα
Ιωάννινα και τη ΒΙ.ΠΕ., µε πολύ µικρότερες συγκεντρώσεις σε ορισµένους
όµορους Ο.Τ.Α.. Η ολοκλήρωση υπερτοπικών οδικών υποδοµών θα
ενισχύσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Νοµού σε υπερτοπική κλίµακα,
αλλά θα τροποποιήσουν σηµαντικά τη χωρική τους κατανοµή στο εσωτερικό
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του: µπορεί να υπάρξει διεύρυνση στις ζώνες κατά µήκος των µεγάλων
οδικών αξόνων, µε τον πυρήνα της συγκέντρωσης να παραµένει στην
ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Η περιοχή αυτή πρέπει να σχεδιαστεί
λεπτοµερειακά, και το υπό εκπόνηση Ρυθµιστικό Σχέδιο αποτελεί ευκαιρία για
κάτι τέτοιο.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. έχει
προσελκύσει αρκετό επενδυτικό ενδιαφέρον και µονάδες, αλλά η περαιτέρω
ενίσχυση της είναι αναγκαία.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Παρά τις σηµαντικές
προοπτικές του υπόλοιπου ορεινού χώρου, τα µεγάλα µεγέθη τουριστικών
ροών θα εστιαστούν µάλλον στα Ιωάννινα, και η παράλληλη ειδίκευση της
ευρύτερης ζώνης του στη βιοµηχανία καθιστά το ενδεχόµενο συγκρούσεων
χρήσεων γης µε τη βιοµηχανία υπαρκτό. Ο λεπτοµερής σχεδιασµός µπορεί
να αποτρέψει τέτοια φαινόµενα. Με πολύ µικρότερη ένταση, τέτοιες
συγκρούσεις µπορούν να υπάρξουν και στην ορεινή ζώνη (βιοτεχνίατουρισµός).
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Υπάρχει σχετικά µεγάλη
συγκέντρωση οχλουσών µονάδων, που επιβάλλουν µέτρα αντιρρύπανσης,
προστασίας της φύσης λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας του φυσικού
περιβάλλοντος στο Νοµό, και επίσης του δοµηµένου περιβάλλοντος
(παραδοσιακοί οικισµοί).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 1. Στις ορεινές περιοχές ειδική
ενίσχυση της βιοτεχνίας.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 2, τουλάχιστον βραχυµεσοπρόθεσµα.
Νοµός Πρεβέζης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆εν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε
συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση, µε µόνο ψήγµα
ειδίκευσης τη συγκριτικά µεγαλύτερη παρουσία της µεταποίησης αγροτικών
προϊόντων του συµπλέγµατος 4 (δηλ. ενός συµπλέγµατος που δεν οδηγεί σε
διακλαδικά φαινόµενα). ∆εν υπάρχει περιθώριο διατύπωσης κλαδικών
προτεραιοτήτων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση, πολύ αδύναµη,
εστιάζεται σηµειακά στην Πρέβεζα (και µια πολύ ασθενή ευρύτερη ζώνη προς
τα βόρεια) και τη Φιλιππιάδα. Μελλοντικά θα µπορούσε να υπάρξει να
αναδυθεί ένας άξονας από την Πρέβεζα προς τα δυτικά, µέχρι την Ιόνια Οδό,
που θα διευρύνει κάπως τη χωρική βάση της µεταποίησης.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η από το 1978 ΒΙ.ΠΕ., όχι
πλήρως ολοκληρωµένη ακόµα, έχει προκαλέσει σχετικά περιορισµένο

105

επενδυτικό ενδιαφέρον, και θα απαιτηθεί η βελτίωση της ελκυστικότητάς
της.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η χαµηλή ανάπτυξη της
βιοµηχανίας περιορίζει την πιθανότητα σύγκρουσης µε τον τουρισµό, αλλά ο
τουρισµός µπορεί να επηρεαστεί ακόµα και από µεµονωµένες ή µικρές
µονάδες όταν είναι οχλούσες. Η ρύθµιση των χρήσεων γης στον παράκτιο
χώρο (ο οποίος δεν έχει προτεραιότητα για τη βιοµηχανία) και στη ζώνη της
Πρέβεζας µπορεί να αντιµετωπίσει πιθανά προβλήµατα.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις γενικά, αλλά η ύπαρξη κάποιων µονάδων Σεβέζο επιβάλλει
αποτελεσµατική προετοιµασία Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε..
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 6.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 4, βραχυ-µεσοπρόθεσµα µε
ιδιαίτερη έµφαση στις αθροιστικές συνέπειες των έντονων πιέσεων στη
γεωργία.

4.

Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρειες
Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου)
Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. βασικός στόχος της Χωρικής Ενότητας είναι η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητάς, σε
συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. Ο στόχος θα επιτευχθεί µε έµφαση στη
λειτουργική ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή διασύνδεση των
περιοχών της χωρικής ενότητας, µε την ανάπτυξη υποδοµών µεταφορών και
τη χρήση ΤΠΕ. Επίσης, θα ενισχυθεί η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, µε την
παράλληλη ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών, την αξιοποίηση των
τουριστικών και πολιτισµικών πόρων ως συγκριτικό πλεονέκτηµα και την
προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Τέλος, ο στόχος της
διασφάλισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων θα επιδιωχθεί σε συνδυασµό
µε την αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η βιοµηχανία
δεν θα έχει γενικά κεντρικό ρόλο στο πρότυπο αυτό, αλλά κατά περιοχές η
παρουσία της µπορεί να αποκτά µεγαλύτερη σηµασία (µια παράµετρος του
ζητήµατος είναι η νησιωτικότητα της Χωρικής Ενότητας, αλλά και η
διαφορετική τάξη µεγέθους της Κρήτης ως προς τα άλλα νησιά). Η
διατήρηση κάποιας βιοµηχανικής δραστηριότητας και στον υπόλοιπο χώρο,
µπορεί να συµβάλλει στη µείωση των κινδύνων που συνεπάγεται η
υπερβολική εξάρτηση από έναν τοµέα όπως ο τουρισµός.
4.1 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Κρήτης
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι. Η δυναµική της οικονοµίας
στηρίζεται στον τουρισµό και τη γεωργία, τοµείς που βασίζονται σε
αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Η µεταποίηση έχει δευτερεύοντα
ρόλο, και ο αυξανόµενος διεθνής ανταγωνισµός µειώνει τα περιθώρια
κλάδων που παλαιότερα βασίζονταν στη «γεωγραφική προστασία». Η
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αναπτυξιακή στρατηγική για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 διατηρεί
αυτόν το δι-τοµεακό προσανατολισµό, ενώ δίνει πολύ µεγάλη έµφαση στην
ανάδειξη του Ηρακλείου σε εµπορευµατικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή,
και στην ενίσχυση στην Περιφέρεια των τηλεπικοινωνιών, της ερευνητικής
δραστηριότητας και των Α.Π.Ε.. Η βελτίωση του οδικού δικτύου και των
λιµανιών έχουν επίσης προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι προοπτικές της
βιοµηχανίας στο πλαίσιο αυτό είναι σχετικά περιορισµένες αλλά υπαρκτές,
βασισµένες στην τοπική αγορά, στα αγροτικά προϊόντα, και στην Ε.Τ.Α..
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Από κλαδική
άποψη, η µεταποίηση δεν εµφανίζει ισχυρές εξειδικεύσεις, αν και µια
αυξηµένη παρουσία µονάδων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων είναι
υπαρκτή. Η ενθάρρυνση της τελευταίας αποτελεί εύλογη επιλογή, εφόσον
συνδυαστεί µε έµφαση στην ποιότητα και την εξωστρέφεια. Η διατήρηση
ενός ιστού µονάδων εξυπηρέτησης της τοπικής αγοράς παραµένει αναγκαία
και δυνατή, µε δεδοµένα το γεωγραφικό χαρακτήρα της Περιφέρειας. Στις
πιο συµβατικές αυτές δραστηριότητες µπορεί να προστεθεί ένας αριθµός
εξωστρεφών
µονάδων
υψηλής
προστιθέµενης
αξίας
που
θα
δραστηριοποιούνται σε τοµείς αιχµής βασιζόµενες στην οικονοµία της
γνώσης και την Ε.Τ.Α.. Η ύπαρξη µεγάλων αστικών κέντρων διευκολύνει µια
τέτοια στρατηγική, που γενικά απαιτεί αστικό περιβάλλον.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Από χωρική άποψη, οι κύριες ζώνες
ανάπτυξης της µεταποίησης θα είναι οι ευρύτερες περιοχής Ηρακλείου
(άξονας Γουβιές-Καστέλι) (περιοχή εντατικοποίησης) και Χανίων (περιοχή
επέκτασης) και, µε σαφώς µικρότερα µεγέθη, Ρεθύµνου και Αγίου Νικολάου.
Η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων µε µονάδες µικρότερης κλίµακας µπορεί
να έχει πιο πολυκεντρικό χαρακτήρα, εστιασµένη σε διάφορα τοπικά κέντρα .
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Είναι αναγκαία η αύξηση των
οργανωµένων υποδοχέων, τόσο για µετεγκαταστάσεις όσο και για την
εγκατάσταση νέων µονάδων, ιδιαίτερα λαµβανοµένων υπόψη του σε πολλές
περιοχές ευαίσθητου τοπίου καθώς και της σηµαντικής και αυξανόµενης
τουριστικής ειδίκευσης της νήσου.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στο βασικό
οδικό δίκτυο των ισχυρών στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της
βιοµηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις
της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης είναι µη αποδεκτή στις
περιαστικές ζώνες των µεγαλύτερων κέντρων, στις αναπτυγµένες ή υπό
ανάπτυξη παράκτιες ζώνες τουριστικού χαρακτήρα, και στις ζώνες εντατικής
ή ποιοτικής γεωργίας. Στις ζώνες αυτές είναι αναγκαίος ο λεπτοµερής
σχεδιασµός. (γ) Η στήριξη της επιβίωσης/µετασχηµατισµού των υπαρχουσών
µονάδων, εκτός των περιοχών των σηµείων (α) και (β) στις σηµερινές τους
θέσεις είναι σκόπιµη..
∆εν αναµένονται σοβαρά προβλήµατα στην αγορά εργασίας µε πηγή τη
µεταποίηση.
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Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη µεταποίηση είναι µέσης ή χαµηλής
έντασης. Επιπλέον, συνήθως αντισταθµίζονται από τη µεγαλύτερη ανάπτυξη
των δύο άλλων τοµέων. ∆εν αποτελούν κύριο ζήτηµα πολιτικής.
Νοµός Ηρακλείου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Μέση+
(1,5)
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση στο νοµό εστιάζεται
στην ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου. ∆εν υπάρχουν ισχυρά συγκριτικά
χωροθετηµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν να στηρίξουν
µια πολιτική διεύρυνσης της χωρικής βάσης της µεταποίησης, αλλά η έντονη
τουριστική ανάπτυξη του βορείου τµήµατος του νοµού αποτελεί λόγο να
υπάρξει προσπάθεια αποσυµφόρησης αυτής της ζώνης και προσανατολισµού
της µεταποίησης και σε άλλες περιοχές και προς το νότο.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Στο Νοµό λειτουργεί ΒΙ.ΠΕ.,
πρακτικά κορεσµένη, ενώ έχουν ιδρυθεί πρόσφατα (2003) και δύο ΒΙΟ.ΠΑ..
Η περαιτέρω δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων είναι σκόπιµη και εφικτή,
τόσο για νέες ιδρύσεις όσο και για µετεγκαταστάσεις. Επιλεκτική διατήρηση
της υφιστάµενης χωροθέτησης µέρους των υπαρχουσών µονάδων είναι
δεκτή µε βάση τις περιφερειακές κατευθύνσεις, αλλά προτεραιότητα είναι η
σηµαντική αύξηση του µεριδίου της οργανωµένης χωροθέτησης.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός έχει χαρακτήρα
τουριστικής ενότητας, µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στο βόρειο
τµήµα του και επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο νότιο τµήµα. Οι ζώνες
τουριστικής ανάπτυξης δεν έχουν ιδιαίτερη προτεραιότητα για τη βιοµηχανία.
Απαιτείται λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων γης στον παράκτιο χώρο και
στην ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου (στην οποία πρέπει να παρέχονται
επαρκείς δυνατότητες βιοµηχανικής χωροθέτησης).
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχει µεγάλη
συγκέντρωση οχλουσών µονάδων, αλλά η συνθετότητα της χωρικής
φυσιογνωµίας του Νοµού σηµαίνει ότι οι πιθανότητες περιβαλλοντικών
παρενεργειών είναι αυξηµένες. Απαιτούνται µέτρα αντιρρύπανσης Επιπλέον,
υπάρχουν στο Νοµό και αρκετές µονάδες Σεβέζο (ανάγκη αποτελεσµατικής
προετοιµασίας Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 1, που θα λάβει όµως σοβαρά
υπόψη την εξειδίκευση διαφόρων περιοχών του νοµού δυναµικούς τοµείς
εκτός βιοµηχανίας.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Ηπια πολιτική τύπου 1, λαµβανοµένου
υπόψη ότι η συνολική αγορά εργασίας έχει περιθώρια να απορροφήσει
πιέσεις από τη βιοµηχανία.
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Νοµός Λασιθίου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Κλαδικές προτεραιότητες. Από κλαδική άποψη, µεγαλύτερα περιθώρια
βιωσιµότητας έχουν οι κλάδοι που αφορούν τη µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων, και οι χωρικές πολιτικές πρέπει να τους στηρίξουν.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η χωρική διάρθρωση της πολύ
περιορισµένης µεταποίησης χαρακτηρίζεται από µεµονωµένες εστίες που δεν
συγκροτούν κάποια ευρύτερη ζώνη. ∆εν υπάρχουν εντοπισµένα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που θα επέτρεπαν κάποια συγκεκριµένη στρατηγική για τη
χωρική κατανοµή της βιοµηχανίας.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η βελτίωση της ελκυστικότητας
του από το 2003 ΒΙΟ.ΠΑ. είναι αναγκαία.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο τουρισµός, και σε
ορισµένες περιοχές ο ποιοτικός, αποτελούν την προτεραιότητα ανάπτυξης
του Νοµού, µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στο βόρειο τµήµα του και
επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο δυτικό και νότιο τµήµα Η βιοµηχανία δεν
προκαλεί, µε βάση τα µεγέθη και το χαρακτήρα της, ιδιαίτερες συγκρούσεις
χρήσεων γης, αλλά στο σύνολο σχεδόν του παράκτιου χώρου επιβάλλεται
λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων γης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 11.
Νοµός Ρεθύµνης
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Κλαδικές προτεραιότητες. Από κλαδική άποψη, µεγαλύτερα περιθώρια
βιωσιµότητας έχουν οι κλάδοι που αφορούν τη µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων και οι χωρικές πολιτικές πρέπει να τους στηρίξουν.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η περιορισµένη µεταποίηση εστιάζεται
στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύµνου και το σχήµα αυτό διατηρείται
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η βελτίωση της ελκυστικότητας
του από το 1993 ΒΙΟ.ΠΑ. είναι αναγκαία.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο τουρισµός, και σε
ορισµένες περιοχές ο ποιοτικός, αποτελούν την προτεραιότητα ανάπτυξης
του Νοµού, µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στο βόρειο τµήµα του και
επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο νότιο τµήµα. Η βιοµηχανία δεν προκαλεί, µε
βάση τα µεγέθη και το χαρακτήρα της, ιδιαίτερες συγκρούσεις χρήσεων γης,
αλλά στο σύνολο σχεδόν του παράκτιου χώρου επιβάλλεται λεπτοµερής
σχεδιασµός χρήσεων γης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 11.
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Νοµός Χανίων
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση.
Χαµηλή+ (0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. Από άποψη κλαδικών προτεραιοτήτων ισχύουν σε
γενικές γραµµές οι περιφερειακές κατευθύνσεις, µε κάποια έµφαση στις
µονάδες υψηλής τεχνολογίας και προστιθέµενης αξίας.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µεταποίηση στον νοµό
συγκεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Περιθώρια
γεωγραφικής διεύρυνσης της χωρικής βάσης της µεταποίησης, µε βάση τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα δεν υπάρχουν. Μια πιο πολυκεντρική οργάνωση
των κλάδων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων είναι εφικτή, αλλά µε
χαµηλά µεγέθη.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Η παρουσία µεγάλης πόλης
υπογραµµίζει την ανάγκη ενίσχυσης της οργανωµένης χωροθέτησης, στο
πλαίσιο των περιφερειακών κατευθύνσεων.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο τουρισµός, και σε
ορισµένες περιοχές ο ποιοτικός, αποτελούν την προτεραιότητα ανάπτυξης
του Νοµού, µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στο βόρειο τµήµα του και
επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο νότιο τµήµα. Η βιοµηχανία δεν προκαλεί, µε
βάση τα µεγέθη και το χαρακτήρα της, ιδιαίτερες συγκρούσεις χρήσεων γης,
αλλά στο σύνολο σχεδόν του παράκτιου χώρου επιβάλλεται λεπτοµερής
σχεδιασµός χρήσεων γης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Μείγµα πολιτικών τύπου 5, στην ευρύτερη
ζώνη των Χανίων, και τύπου 6 στις υπόλοιπες περιοχές.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Αναµένονται σηµαντικές πιέσεις που
αφορούν όµως ένα µικρό τµήµα της αγοράς εργασίας. Η απορροφητικότητα
του τουρισµού µπορεί να αντισταθµίσει, γενικά, τις πιέσεις αυτές.
4.2 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό φυσικό
και δοµηµένο περιβάλλον, και από τη συνεχή ανάπτυξη του τουρισµού επί
αρκετά χρόνια, µε υψηλές εισοδηµατικές αποδόσεις αλλά και µονοµερώς
προσανατολισµένο (µαζικός θερινός τουρισµός), και µε σηµαντικές
περιβαλλοντικές και χωρικές παρενέργειες. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν
οδηγήσει στην τοποθέτηση του Νοτίου Αιγαίου, για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, σε καθεστώς σταδιακής εισόδου στο Στόχο 1 των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στο πλαίσιο αυτό, η χρηµατοδότηση των
συµβατικών δραστηριοτήτων και δράσεων γίνεται σαφώς πιο δύσκολη, και η
στροφή σε µια στρατηγική συνολικού εκσυγχρονισµού γίνεται αναγκαία. Στο
πλαίσιο αυτό, η αναπτυξιακή στρατηγική εστιάζεται στην προώθηση της
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας, στην ποιοτική αναβάθµιση του
τουρισµού σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος, και στη
βελτίωση της προσπελασιµότητας και της διασύνδεσης των νησιών της
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Περιφέρειας µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, καθώς και µε τον ηπειρωτικό
κορµό της χώρας,.
Οσον αφορά τη µεταποίηση, τα γενικά µεγέθη στο Νότιο Αιγαίο είναι πολύ
χαµηλά και η δυναµική σαφώς περιορισµένη. Η κατάσταση αυτή αντανακλά
την έλλειψη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, το γεωγραφικό κατακερµατισµό
που µειώνει και τις τοπικές εσωτερικές αγορές, πρόβληµα που οξύνεται από
τη µείωση του ρόλου της «γεωγραφικής προστασίας», αλλά και τον
ανταγωνισµό του τουρισµού. Η τοποθέτηση της Περιφέρειας σε καθεστώς
µεταβατικής στήριξης µειώνει, επιπλέον, τα περιθώρια για άµεσες ενισχύσεις
προς τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, είναι αναγκαίο να
εξαντληθούν οι δυνατότητες διατήρησης κάποιου βιοµηχανικού ιστού
(συµπεριλαµβανόµενης της αξιοποίησης ορισµένων ιστορικών ειδικεύσεων ή
τοπικών πρώτων υλών), µεταξύ άλλων για τη µείωση των κινδύνων που
απορρέουν από την πολύ µεγάλη εξάρτηση από τον τουρισµό.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Κλαδικά, η
περιφέρεια δεν έχει σαφή φυσιογνωµία, µε τη σχετική εξαίρεση της
αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και της χαµηλής (συγκριτικά) παρουσίας
µονάδων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Το τελευταίο σηµείο αντανακλά
την έλλειψη µεγάλων µονάδων, αλλά η µεταποίηση τοπικών αγροτικών
προϊόντων ποιότητας, σε µικρή κλίµακα, παραµένει κλαδική δυνατότητα.
Πέραν από την ειδική περίπτωση της Ερµούπολης, η άλλη κλαδική
δυνατότητα είναι η ανάπτυξη µονάδων συνδεόµενων µε την εξορυκτική
δραστηριότητα. Τέλος, βιοτεχνικές δραστηριότητες παραδοσιακών προϊόντων
έχουν κάποια περιθώρια ανάπτυξης. Συνολικά, υπάρχουν πολλαπλές
δυνατότητες αλλά περιορισµένης κλίµακας.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν προϋποθέσεις ισχυρών
πόλων βιοµηχανίας, µε δεδοµένη την «πολύ-νησιωτικότητα». Η χωρική
οργάνωση της τελευταίας θα είναι πολυκεντρικής µορφής µε µικρές
συγκεντρώσεις και κάποιους µικρούς πόλους, µεταξύ των οποίων της
Ερµούπολης (περιοχή στήριξης)
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Με δεδοµένη την απουσία
σήµερα οργανωµένων υποδοχέων, η προώθηση (όχι κατ’ ανάγκην
πολεοδοµηµένων) υποδοχέων κατάλληλης (µικρής) κλίµακας και χαρακτήρα,
κυρίως για τη µετεγκατάσταση υπαρχουσών µονάδων, είναι σκόπιµη σε
µεγάλο αριθµό νησιών.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στο βασικό
οδικό δίκτυο (β) Η χωροθέτηση νέων µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις
της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης είναι µη αποδεκτή στις άµεσες
παράκτιες ζώνες. Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει την έγκαιρη θεσµοθέτηση
σχεδίων χρήσεων γης. (γ) Η παροχή δυνατοτήτων επί τόπου αναδιάρθρωσης
µέρους των υπαρχουσών διάσπαρτων µονάδων, ιδίως στα νησιά στα οποία
υπάρχει κάποια παράδοση/βάση µεταποίησης, είναι σκόπιµη, κυρίως µε
στόχο την επιβίωση και άλλων πλην του τουρισµού τοµέων. Ωστόσο, µε
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δεδοµένη την τουριστική προτεραιότητα της περιφέρειας και τις παρενέργειες
της διάσπαρτης χωροθέτησης, η πολιτική αυτή πρέπει να ασκηθεί µε
περίσκεψη, και µε διαµεσολάβηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Πάντως,
εξίσου δυσµενείς (και ποσοτικά πολύ πιο έντονες) είναι οι παρενέργειες από
τη διάσπαρτη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, ο
σχεδιασµός πρέπει να αφορά συνολικά το πρόβληµα και όχι ειδικά τη
µεταποίηση. (δ) Η γενικευµένα χαµηλή δυναµική της µεταποίησης
δηµιουργεί αυξηµένες πιθανότητες εγκατάλειψης (των λίγων) παλαιών
βιοµηχανικών χώρων, που σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να αφορούν
ενδιαφέροντα παραδοσιακά κτήρια για τα οποία θα απαιτηθεί πολιτική
διατήρησης-επανάχρησης.
Σε ορισµένα νησιά οποία υπάρχει κίνδυνος συρρίκνωσης της απασχόλησης
στη µεταποίηση σε αριθµό αισθητό για την κλίµακα της τοπικής αγοράς
εργασίας. Η σηµαντική ανάπτυξη του τουρισµού µπορεί να αντισταθµίσει τις
πιέσεις, αλλά όχι κατ’ ανάγκην σε πολύ τοπικό επίπεδο και βραχυπρόθεσµα.
Στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτηθούν ειδικά µέτρα για την απασχόληση.
Οι υπαρκτές ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη µεταποίηση συνδέονται τόσο
µε τον κατακερµατισµένο νησιωτικό χαρακτήρα (η κλίµακα πολλών νησιών
δεν επιτρέπει παρά ελάχιστες µονάδες καθαρά τοπικής αγοράς) αλλά και µε
την προτεραιότητα του τουρισµού στις προοπτικές της περιφέρειας, και
συνεπώς η αντιµετώπισή τους δεν µπορεί να αναχθεί σε αυτοτελή σηµαντική
προτεραιότητα.
Νοµός ∆ωδεκανήσου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση.
Χαµηλή+ (0,5)
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας ∆εν υπάρχουν πραγµατικές εστίες
µεταποίησης, µε τις όποιες µικρές συγκεντρώσεις να αφορούν γενικά την
τοπική ζήτηση, και δεν υπάρχουν εντοπισµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
που θα επέτρεπαν µια στρατηγική γεωγραφικής διεύρυνση ή εµβάθυνσης της
χωρικής βάσης της µεταποίησης.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός αποτελεί υψηλής
προτεραιότητας τουριστική ενότητα, ενώ για τη βιοµηχανία δεν παρουσιάζει
πλεονεκτήµατα πλην εξαιρέσεων. Για το λόγο αυτό, στις τελευταίες πρέπει
να εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο λεπτοµερής σχεδιασµός
χρήσεων γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ούτως ή
άλλως απαιτείται άµεσα για το µεγαλύτερο ποσοστό των νησιών.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Παρουσία κάποιων µονάδων
Σεβέζο (ανάγκη Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. όπου απαιτείται).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 6, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ένα
πολυκεντρικό πρότυπο χαµηλών συγκεντρώσεων, λόγω του νησιώτικου και
τουριστικού χαρακτήρα του νοµού..
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Νοµός Κυκλάδων
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση.
Χαµηλή+ (0,5)
Κλαδικές προτεραιότητες. Από κλαδική άποψη, ισχύουν γενικά οι
περιφερειακές κατευθύνσεις. Οι ορυκτοί πόροι (κλάδοι 13-µεταλλούχα
µεταλλεύµατα, και 14-άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες)
θεωρητικά θα διευκόλυναν µια στρατηγική καθετοποίησης προς τη
µεταποίηση, αλλά στο µέτρο που αυτό δεν προσκρούει στο µικρό µέγεθος
των νησιών και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον τουρισµό. Σε
περιπτώσεις που οι περιοριστικοί αυτοί παράγοντες ενδεχοµένως
αντιµετωπίζονται, µια τέτοια στρατηγική πρέπει να ενισχύεται ισχυρά.
Σηµειώνεται
επίσης
η
ισχυρότερη
της
µέσης
παρουσία
της
ηλεκτροπαραγωγής στο Νοµό, που συνδέεται µε τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά (µικρά µη διασυνδεδεµένα νησιά), που µπορεί να επιτρέψει
κάποιες δορυφορικές µονάδες στήριξης.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Εστίες εξωστρεφούς βιοµηχανίας είναι
η Ερµούπολη (ναυπηγεία και ορισµένες συνδεδεµένες µικρές µονάδες) και οι
περιοχές εκµετάλλευσης βιοµηχανικών ορυκτών (κυρίως η Μήλος). ∆εν
υπάρχουν προοπτικές ανάδυσης άλλων ισχυρών πόλων, και το χωρικό
πρότυπο θα παραµείνει πολυκεντρικό (µε µικρά µεγέθη).
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός αποτελεί υψηλής
προτεραιότητας τουριστική ενότητα, ενώ για τη βιοµηχανία δεν παρουσιάζει
πλεονεκτήµατα πλην εξαιρέσεων. Ακριβώς για αυτό το λόγο, στις τελευταίες
πρέπει να εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο λεπτοµερής
σχεδιασµός χρήσεων γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά
ούτως ή άλλως απαιτείται άµεσα για το µεγαλύτερο ποσοστό των νησιών.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Υπάρχει κάποια συγκέντρωση
οχλουσών µονάδων (που δεν χαρακτηρίζει γενικά την περιφέρεια, µε
δεδοµένο το νησιωτικό χαρακτήρα της, αλλά συγκεκριµένα νησιά) όπου
απαιτούνται µέτρα αντιρρύπανσης.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες) Πολιτική τύπου 6, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ένα
πολυκεντρικό πρότυπο χαµηλών συγκεντρώσεων, λόγω του νησιώτικου και
τουριστικού χαρακτήρα του νοµού, µε ειδικό ενδιαφέρον για τις περιοχές µε
δυνατότητες καθετοποίησης από την εξόρυξη.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: ∆εν απαιτείται, κατ’ αρχήν, ειδική πολιτική
σε επίπεδο νοµού. Ο νησιώτικος χαρακτήρας όµως επιβάλλει επαγρύπνηση
για τυχόν δηµιουργία τοπικών προβληµατικών θυλάκων.
4.3 Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι. Σύµφωνα µε το Ε.Σ.Π.Α. η
περιφέρεια χαρακτηρίζεται από σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο οικονοµικής
δραστηριότητας που οφείλεται στη τουριστική ανάπτυξη, συγκέντρωση
περιοχών µε αξιόλογα στοιχεία αναλλοίωτου φυσικού περιβάλλοντος, και
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καλή ποιότητα και µεγάλη ποικιλία παραγόµενων τοπικών προϊόντων
(πρωτογενών και µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων). Ωστόσο, οι
βιοµηχανικές µονάδες είναι αδύναµες, και το επίπεδο των υποστηρικτικών
µηχανισµών χαµηλό. Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013, η
αναπτυξιακή στρατηγική θα εστιάσει στη βελτίωση της διασύνδεσης των
νησιών µεταξύ τους και µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, µε παράλληλη
ενδυνάµωση της προσπελασιµότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των
νησιών µε οικιστικά κέντρα των νησιών, καθώς και µε τις πύλες
εισόδου/εξόδου της Περιφέρειας (αεροδρόµια, λιµάνια). Εµφαση θα δοθεί και
στην ενίσχυση της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας σε δραστηριότητες
συµπληρωµατικές στον τουρισµό και τον αγροτικό τοµέα, στις
τηλεπικοινωνίες, και στην προστασία του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος. Η µεταποίηση δεν αποτελεί τοµέα προτεραιότητας, αλλά η
διατήρηση κάποιου βιοµηχανικού ιστού είναι αναγκαία, για τη µείωση των
κινδύνων από την µονοµερή ειδίκευση στον τουρισµό, αλλά και επειδή σε
ορισµένες περιπτώσεις επιτρέπει την αξιοποίηση τοπικών πόρων.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Κλαδικά, οι
κύριες προοπτικές στην περιφέρεια αφορούν τη µεταποίηση τοπικών
αγροτικών προϊόντων, καθώς και ορισµένα προϊόντα εξυπηρέτησης της
τοπικής αγοράς (πχ. ορισµένα οικοδοµικά υλικά). Προτεραιότητα έχει,
επίσης, η επιδίωξη διακλαδικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µέσω
Ε.Τ.Α.. Ορισµένες κάπως υψηλές συγκεντρώσεις του κλάδου 40 (παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος) συνδέονται κυρίως µε το νησιωτικό χαρακτήρα.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. ∆εν υπάρχουν προϋποθέσεις ισχυρών
πόλων βιοµηχανίας. Η Μυτιλήνη και η Χίος θα εξακολουθούν να
παρουσιάζουν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, αλλά χωρίς αυτές να οδηγούν σε
µεγέθη που παράγουν οικονοµίες συγκέντρωσης, µε την πρώτη να έχει
οριακά κάποια σχετικά περιθώρια (περιοχή επέκτασης µικρής εµβέλειας).
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Με δεδοµένη την απουσία,
σήµερα, οργανωµένων υποδοχέων, η προώθηση υποδοχέων κατάλληλης
κλίµακας (µικρής) και χαρακτήρα (όχι κατ’ ανάγκην πολεοδοµηµένων),
κυρίως για τη µετεγκατάσταση-συγκέντρωση υπαρχουσών µονάδων, είναι
σκόπιµη στα µεγαλύτερα νησιά.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στο βασικό
οδικό δίκτυο (β) Η χωροθέτηση νέων µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις
της νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης είναι µη αποδεκτή στις άµεσες
παράκτιες ζώνες. Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει την έγκαιρη θεσµοθέτηση
σχεδίων χρήσεων γης. (γ) Η παροχή δυνατοτήτων επί τόπου αναδιάρθρωσης
µέρους των υπαρχουσών διάσπαρτων µονάδων, ιδίως στα νησιά στα οποία
υπάρχει κάποια παράδοση/βάση µεταποίησης, είναι σκόπιµη, κυρίως µε
στόχο την επιβίωση και άλλων πλην του τουρισµού τοµέων. Ωστόσο, µε
δεδοµένη την τουριστική προτεραιότητα της περιφέρειας και τις παρενέργειες
της διάσπαρτης χωροθέτησης, η πολιτική αυτή πρέπει να ασκηθεί µε
περίσκεψη, και µε διαµεσολάβηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Πάντως,

114

εξίσου δυσµενείς (και ποσοτικά πολύ πιο έντονες) είναι οι παρενέργειες από
τη διάσπαρτη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, ο
σχεδιασµός πρέπει να αφορά συνολικά το πρόβληµα και όχι ειδικά τη
µεταποίηση. (δ) Η γενικευµένα χαµηλή δυναµική της µεταποίησης
δηµιουργεί αυξηµένες πιθανότητες εγκατάλειψης (των λίγων) παλαιών
βιοµηχανικών χώρων, που σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να αφορούν
ενδιαφέροντα παραδοσιακά κτήρια για τα οποία θα απαιτηθεί πολιτική
διατήρησης-επανάχρησης.
Σε ορισµένα νησιά οποία υπάρχει κίνδυνος συρρίκνωσης της απασχόλησης
στη µεταποίηση σε αριθµό αισθητό για την κλίµακα της τοπικής αγοράς
εργασίας. Η ανάπτυξη του τουρισµού µπορεί να αντισταθµίσει τις πιέσεις,
αλλά όχι κατ’ ανάγκην σε πολύ τοπικό επίπεδο και βραχυπρόθεσµα. Στις
περιπτώσεις αυτές θα απαιτηθούν ειδικά µέτρα για την απασχόληση.
Οι υπαρκτές ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη µεταποίηση συνδέονται τόσο
µε τον νησιωτικό χαρακτήρα (µικρή τοπική αγορά) αλλά και µε την
προτεραιότητα του τουρισµού στις προοπτικές της περιφέρειας, και συνεπώς
η αντιµετώπισή τους δεν µπορεί να αναχθεί σε αυτοτελή σηµαντική
προτεραιότητα.
Νοµός Λέσβου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Χαµηλή
(0,5).
Κλαδικές προτεραιότητες. Οι κλαδικές προτεραιότητες ταυτίζονται µε τις
περιφερειακές, µε κάποια µεγαλύτερη έµφαση στη µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων και στις Α.Π.Ε..
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η µειωµένη, πλέον, µεταποίηση
εστιάζεται στην περιοχή του ∆. Μυτιλήνης, µε ορισµένες άλλες διάσπαρτες
πυκνώσεις µικρού βάρους. Εφόσον υπάρξει µια νέα φάση κάποιας ανάπτυξης
της µεταποίησης, θα µπορούσε να υπάρξει κάποια περιορισµένη διεύρυνση
προς Β και ∆ (Λέσβος), καθώς και µια µικρή εστία τοπικής σηµασίας στη
Μύρινα (Λήµνος).
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός αποτελεί
τουριστική ενότητα προτεραιότητας µε δυνατότητα προώθησης τουρισµού
υψηλής ποιότητας στις παράκτιες περιοχές και επίσης αξιοποίησης των
ορεινών ζωνών, ενώ για τη βιοµηχανία δεν παρουσιάζει πλεονεκτήµατα πλην
εξαιρέσεων. Ακριβώς για αυτό το λόγο, στις τελευταίες πρέπει να
εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων
γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ούτως ή άλλως
απαιτείται άµεσα για το µεγαλύτερο ποσοστό των νησιών.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Τα παλαιότερα προβλήµατα
(βιοµηχανικά απόβλητα στον κόλπο της Γέρας κά.) έχουν περιοριστεί
σηµαντικά, αλλά στους δύο µεγάλους κλειστούς κόλπους απαιτείται πάντα
συστηµατική παρακολούθηση.
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Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες.) Πολιτική τύπου 11 µε ιδιαίτερη έµφαση σε
ένα πολυκεντρικό πρότυπο χαµηλών συγκεντρώσεων, λόγω του νησιώτικου
και τουριστικού χαρακτήρα του νοµού, µε ειδικό ενδιαφέρον για τις περιοχές
µε δυνατότητες καθετοποίησης από την εξόρυξη.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3 βραχυ-µεσοπρόθεσµα, µε
έµφαση στην αλληλεπίδραση µε πιέσεις στη γεωργία.
Νοµός Σάµου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-)
Κλαδικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο των αναφερόµενων στις περιφερειακές
κατευθύνσεις, η µόνη ουσιαστική δυνατότητα εξωστρεφούς µεταποίησης
αφορά την οινοπαραγωγή (Σάµος).
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας ∆εν υπάρχουν πραγµατικές
συγκεντρώσεις ή εστίες µεταποίησης στα νησιά του νοµού, πλην των
µονάδων εξυπηρέτησης της τοπικής ζήτησης (µη-βασικός τοµέας της
οικονοµικής βάσης), που και συγκεντρώνονται σε κάποια κλίµακα µόνο στο
νησί της Σάµου. Το σχήµα αυτό διατηρείται.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός αποτελεί
τουριστική ενότητα προτεραιότητας µε δυνατότητα προώθησης τουρισµού
υψηλής ποιότητας στις παράκτιες περιοχές και επίσης αξιοποίησης των
ορεινών ζωνών, ενώ για τη βιοµηχανία δεν παρουσιάζει πλεονεκτήµατα πλην
εξαιρέσεων. Ακριβώς για αυτό το λόγο, στις τελευταίες πρέπει να
εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων
γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ούτως ή άλλως
απαιτείται άµεσα για το µεγαλύτερο ποσοστό των νησιών.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες.) Πολιτική τύπου 11.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3 βραχυ-µεσοπρόθεσµα.
Νοµός Χίου
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
χαµηλή (0,5-).
Κλαδικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο των αναφερόµενων στις περιφερειακές
κατευθύνσεις, περιθώρια ανάπτυξης µε εξωστρεφή προσανατολισµό έχει
µόνο η µεταποίηση κάποιων τοπικών αγροτικών προϊόντων (µαστίχα, γλυκά
κουταλιού...).
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Η πολύ περιορισµένη µεταποίηση
εστιάζεται στην πόλη της Χίου, µε τοπική πρακτικά εµβέλεια. Το σχήµα αυτό
διατηρείται.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Ο Νοµός αποτελεί
τουριστική ενότητα προτεραιότητας µε δυνατότητα προώθησης τουρισµού
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υψηλής ποιότητας στις παράκτιες περιοχές και επίσης αξιοποίησης των
ορεινών ζωνών, ενώ για τη βιοµηχανία δεν παρουσιάζει πλεονεκτήµατα πλην
εξαιρέσεων. Ακριβώς για αυτό το λόγο, στις τελευταίες πρέπει να
εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων
γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ούτως ή άλλως
απαιτείται άµεσα για το µεγαλύτερο ποσοστό των νησιών.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες. Πολιτική τύπου 11.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3 βραχυ-µεσοπρόθεσµα.

5.

Χωρική Ενότητα/Περιφέρεια Αττικής
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι. Η Περιφέρεια Αττικής
παρουσιάζει την ιδιοµορφία ότι αποτελεί υποσύνολο της ευρύτερης
Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας (Μ.Π.Α.), η οποία περιλαµβάνει
επίσης−όσον αφορά τουλάχιστον τη βιοµηχανία− το ηπειρωτικό κυρίως τµήµα
του Ν. Κορινθίας αλλά και την άµεση ζώνη νοτίως του Ισθµού, το νοτιότερο
ήµισυ, περίπου, του Ν. Βοιωτίας, και το ηπειρωτικό, κυρίως, τµήµα του Ν.
Ευβοίας αλλά και την άµεση ζώνη της Χαλκίδας στο νησί της Εύβοιας.
∆εδοµένου ότι, ως συνέπεια του χαρακτηριστικού αυτού, η µεταποίηση της
Αττικής δεν ολοκληρώνεται χωρικά µόνο στο εσωτερικό της Περιφέρειας
αλλά στο σύνολο της Μ.Π.Α., οι κατευθύνσεις που αφορούν την Περιφέρεια
δεν µπορούν πάντα να αποµονωθούν από κατευθύνσεις που αναφέρονται
γενικότερα στη Μ.Π.Α.. Οι περισσότερες από τις κατευθύνσεις που
ακολουθούν έχουν τέτοια, µητροπολιτική και όχι µόνο περιφερειακή
διάσταση, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που άµεσα ή έµµεσα συνάγεται ότι
αναφέρονται ειδικότερα στην Αττική. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ανάγκη οι
διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου να είναι συντονισµένες σε επίπεδο
συνολικής Μ.Π.Α. και να µη δηµιουργούν τεχνητά όρια στο εσωτερικό της.
Σηµαντική παράµετρος, ως προς το τελευταίο σηµείο, είναι ότι στην
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 η Αττική τοποθετείται, πλέον, σε
καθεστώς «στατιστικής σύγκλισης», µε επιπτώσεις (περιοριστικές) στο ύψος
και τις επιλεξιµότητας χρηµατοδοτήσεων για δηµόσιες επενδύσεις και για την
ενίσχυση των ιδιωτικών..
Η Περιφέρεια Αττικής και η Μ.Π.Α. έχουν εξαιρετικά ισχυρό ρόλο στην
περιφερειακή οργάνωση, µε πολύ ισχυρές εξωτερικές οικονοµίες
αστικοποίησης (Ε.Τ.Α., εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, πολύ ισχυρές
υπερτοπικές µεταφορές), αλλά ταυτόχρονα αποτελούν παράγοντα εξαιρετικά
έντονης χωροταξικής ανισορροπίας. Χαρακτηρίζονται επίσης, ιδίως η
Περιφέρεια, από πολύ σοβαρά πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Οσον αφορά τη βιοµηχανία, το µέγεθός της στην περιφέρεια είναι πολύ
υψηλό, µε ισχυρές διακλαδικά συµπλέγµατα και οικονοµίες συγκέντρωσης,
αλλά δεν παύει να χαρακτηρίζεται από τις γενικότερες αδυναµίες της
ελληνικής βιοµηχανίας (σηµαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ,
εξαιρετικά
σοβαρή−λαµβάνοντας
υπόψη
τη
γενικευµένη
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αστικοποίηση−έλλειψη οργανωµένων υποδοχέων, µειωµένη προσέλκυση
επενδύσεων...), και επίσης µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µικρού και µέσου
µεγέθους σε φθίνοντες βιοµηχανικούς κλάδους.
Ο βασικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Αττικής κατά την περίοδο
2007-2013 είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της ως ευρωπαϊκής
µητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Η
επίτευξη του στόχου θα εστιάσει στην προσπάθεια καθιέρωσής της ως
διεθνούς επιχειρηµατικού κέντρου, κέντρου διαµετακοµιστικού εµπορίου και
βασικής πύλη εισόδου στην Ε.Ε., τη βελτίωση της εξωστρέφειας του τοπικού
παραγωγικού συστήµατος και τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων
µέσω
της
ενθάρρυνσης
της
καινοτοµίας,
της
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας. Μεγάλο βάρος δίνεται
στις παρεµβάσεις ενίσχυσης των αστικών µεταφορών και της Ε.Τ.Α., στην
αναβάθµιση του περιβάλλοντος, και στη δηµιουργία εµπορευµατικών
κέντρων, τεχνολογικών πάρκων και της δικτύωσής τους. Η προσπάθεια για
την οικονοµική βάση εστιάζεται σε κλάδους υψηλής προτεραιότητας που θα
συµβάλουν στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών τοµέων προς τοµείς και
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Το
τελευταίο σηµείο αφορά ρητά και τη βιοµηχανία, για την οποία επίσης
επιδιώκονται αύξηση των απασχολούµενων µε προσανατολισµό σε
ανταγωνιστικούς και καινοτόµους κλάδους της.
Στο πλαίσιο αυτό, η γενική κατεύθυνση για τη βιοµηχανία στην Περιφέρεια
Αττικής (αλλά και τη Μ.Π.Α.) είναι η διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου της
ως τόπου εγκατάστασης δραστηριοτήτων για τις οποίες η µητροπολιτική
χωροθέτηση αποτελεί βασικό όρο της αποτελεσµατικής λειτουργίας τους,
ιδιαίτερα αυτών που έχουν στρατηγική σηµασία για την αναπτυξιακή
διαδικασία σε εθνική κλίµακα και το διεθνή ρόλο της χώρας, και η επιλεκτική
και σταδιακή αποκέντρωση των δραστηριοτήτων που µπορούν να
χωροθετηθούν στην περιφέρεια και δεν είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση
της οικονοµικής βάσης της Αττικής.
Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιοµηχανίας. Η πολιτική
για τη βιοµηχανία διαφοροποιείται ανά κατηγορία δραστηριοτήτων ως εξής:
α) ∆ραστηριότητες αιχµής των οποίων η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει
άµεση επαφή µε το µητροπολιτικό περιβάλλον της Αθήνας. Τέτοιες
δραστηριότητες είναι κυρίως: α1) αυτές που βασίζονται στην καινοτοµία
(προϊόντος ή τεχνολογίας) και τη γνώση και απαιτούν επαφή µε τις
δραστηριότητες Ε.Τ.Α. της Αθήνας, α2) µονάδες ή τµήµατα παραγωγικών
διαδικασιών που εξαρτώνται από την προσφορά των υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις ή των βαρέων υπερτοπικών υποδοµών
γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος που είναι χωροθετηµένες στην Αθήνα,
α3) µονάδες µε στρατηγική σηµασία για τη διακλαδική ολοκλήρωση της
µεταποίησης της Αττικής, α4) επιτελικοί κόµβοι δικτύων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο διεθνή χώρο, α5) µονάδες που εξαρτώνται
καθοριστικά από τη σύνθετη αγορά εργασίας της Αττικής (επαρκή προσφορά
υψηλά εξειδικευµένων στελεχών). Η ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων και
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της παραµονής υφιστάµενων τέτοιων δραστηριοτήτων στην Αττική συνιστά
αναγκαία µητροπολιτική αλλά και εθνική στρατηγική επιλογή: αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες διεθνούς ανταγωνιστικότητας, και η µη παροχή
δυνατοτήτων εγκατάστασής τους στην Αττική δεν οδηγεί σε αποκέντρωση
από αυτή αλλά σε έξοδο από, ή µη προσέλκυσή τους, στη χώρα.
β) Μεγάλες µονάδες προσανατολισµένες (και) στις εξαγωγές που
συγκροτούν τον σκελετό της υφιστάµενης βάσης µεταποίησης στην Αττική.
Πρόκειται, κατά σειράν σηµασίας, για µονάδες των συµπλεγµάτων 2 και 1. Οι
δραστηριότητες αυτές αποτελούν βασικές συνιστώσες της ισορροπίας της
περιφερειακής αγοράς εργασίας, συχνά καλύπτουν ζωτικές ανάγκες της
εσωτερικής ζήτησης της Αττικής (ιδίως για προϊόντα µε µεγάλο κόστος
µεταφοράς), ενώ παράλληλα έχουν συχνά ιδιάζουσα σηµασία για την εθνική
οικονοµία. Η παραµονή και ο εκσυγχρονισµός τους στην Αττική και τη
Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας (Μ.Π.Α.) υποστηρίζονται, εφόσον δεν
δηµιουργούν µη αντιµετωπίσιµες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
γ) Μεσαίου µεγέθους µονάδες, Μ.Μ.Ε. και Π.Μ.Ε., που συγκροτούν τον ιστό
της υφιστάµενης βάσης µεταποίησης στην Αττική. Οι µονάδες αυτές ανήκουν
σε διάφορες κατηγορίες: γ.1) µονάδες ενδιάµεσων προϊόντων µε διακλαδικές
σχέσεις µε τις µονάδες των περιπτώσεων (α) και (β), γ.2) µονάδες που
λειτουργούν στο πλαίσιο της τοπικής αγοράς για την κάλυψη συνήθων και
παγίων αναγκών του πληθυσµού της περιφέρειας, γ.3) µονάδες που έχουν
προσελκυστεί από συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Αθήνας αλλά δεν
εξαρτώνται καθοριστικά από αυτά, ούτε είναι αναγκαίες για την τοπική
αγορά, στραµµένες περισσότερο προς εξωτερικές αγορές. Οι µονάδες αυτών
των κατηγοριών αποτελούν τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων µεταποίησης,
και απασχολούν και το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων στην
τελευταία. Αυτές που ανήκουν στις περιπτώσεις (γ.1) και (γ.2) πρέπει κατ’
αρχήν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην Αττική ή στην ευρύτερη Μ.Π.Α..
Κάτι τέτοιο σηµαίνει παροχή δυνατοτήτων (όχι υποστήριξη) για την
παραµονή και τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων αλλά για τις νέες
ιδρύσεις που είναι αναγκαίες για την αναπαραγωγή του βιοµηχανικού ιστού
(συνεχής κύκλος διακοπών λειτουργίας µονάδων→νέων ιδρύσεων που
αντικαθιστούν
τις
προηγούµενες),
εφόσον
δεν
δηµιουργούν
µη
αντιµετωπίσιµες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αντίθετα, για τις µονάδες της
κατηγορίας (γ.3), που αποτελούν ένα ποσοτικά σηµαντικό τµήµα του
υφιστάµενου ιστού, η βασική πολιτική θα είναι η αποθάρρυνση της
παραµονής τους και η ώθηση προς αποκέντρωση, εκτός Αττικής και Μ.Π.Α..
Η εν λόγω διαδικασία αποκέντρωσης αποτελεί στρατηγική επιλογή και για
την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και για τη χωρική
αναδιοργάνωση της Αττικής. Πρέπει όµως να είναι σταδιακή, κυρίως για να
µην αποσταθεροποιηθεί η αγορά εργασίας όπως συνέβη στο παρελθόν, και
να κινείται παράλληλα µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε άλλους
κλάδους και τοµείς. Επίσης, πρέπει να συνδυάζει µέτρα που ωθούν προς
έξοδο από την Αττική µε µέτρα βελτίωση της ελκυστικότητας των εκτός
αυτής περιοχών της χώρας που θα τις υποδέχονται. Προϋποθέτει συνεπώς
έναν σχεδιασµό εθνικής κλίµακας.
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Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει το καθεστώς στο οποίο
τοποθετείται η Αττική στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 οι ενισχύσεις
προς τις ιδιωτικές βιοµηχανικές επενδύσεις πρέπει να εναρµονίζονται µε τις
πιο πάνω κατευθύνσεις.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Τα ισχυρά στοιχεία της χωρικής
οργάνωσης της βιοµηχανίας είναι τα εξής:
Αξονες διεθνούς και εθνικής εµβέλειας: Αξονας βορρά-νότου (Πειραιάςδυτικές περιοχές Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Αθήνας-Αυλώνα-Οινόφυτα)
(περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης, µε πρόσθετα στοιχεία περιοχής
επέκτασης στο βορειότερο τµήµα του). Αξονας ∆ιεθνούς αεροδροµίουΑχαρνών-Θριάσιου, µε το ανατολικό του τµήµα να είναι περιοχή επέκτασης
ειδικού χαρακτήρα, και το δυτικό τµήµα και να συνδέεται µε το εκτός Αττικής
τµήµα της Μ.Π.Α. προς Κόρινθο (µεικτή περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσηςεπέκτασης). Οι άξονες θα προκύψουν από από τη δικτύωση χωρικά
εντοπισµένων ισχυρότερων σηµείων (σηµειακών ή ευρύτερων πόλων),
συχνά µεικτού χαρακτήρα (µεταποίηση και συµπληρωµατικότητα µε άλλες
δραστηριότητες).
Πόλοι διεθνούς και εθνικής εµβέλειας: ευρύτερη περιοχή λιµανιού Πειραιά –
Ελευσίνας (περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης, συµπληρωµατικότητα µε
συνδυασµένες µεταφορές και ναυτιλία), πόλοι µικρότερου µεγέθους µε
δραστηριότητες αιχµής στα Μεσόγεια (περιοχή επέκτασης ειδικού χαρακτήρα
και
πολυκεντρικής
δοµής,
µε
συµπληρωµατικότητα
µε
διεθνές
αεροµεταφορές και Ε.Τ.Α. και λοιπές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις).
Πόλοι εθνικής-µητροπολιτικής εµβέλειας: Ελαιώνας (συµπληρωµατικότητα µε
εµπορευµατικές µεταφορές) (περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης), Θριάσιο
(συµπληρωµατικότητα µε εφοδιαστική, Ε.Τ.Α.) (περιοχή επέκτασης)
Πόλοι ενδοπεριφερειακής εµβέλειας: Αχαρνές (συµπληρωµατικότητα µε
εµπορευµατικές
µεταφορές)
(περιοχή
επέκτασης),
Αυλώνα(
συµπληρωµατικότητα µε εµπορευµατικές µεταφορές) (περιοχή επέκτασης),
Μέγαρα (συµπληρωµατικότητα µε εµπορευµατικές δραστηριότητες) (περιοχή
επέκτασης).
Με βάση τα πιο πάνω ισχυρά στοιχεία, η Περιφέρεια Αττικής αποσυµφορείται
σταδιακά, σε δύο γεωγραφικά επίπεδα: διαπεριφερειακή αποκέντρωση στην
υπόλοιπη Ελλάδα, ενδοµητροπολιτική αποκέντρωση για την αναδιάρθρωση
της χωρικής οργάνωσης της Μ.Π.Α.. Οσον αφορά τη δεύτερη, περιλαµβάνει
τόσο την έξοδο ορισµένων µονάδων εκτός Αττικής, όσο και µε εσωτερική
αποκέντρωση στην τελευταία (µερική αποµάκρυνση από τις πιο
κεντρικές/αστικοποιηµένες ζώνες, προσανατολισµός στο υπερτοπικό δίκτυο
µεταφορών και στις πύλες). Συνολικά, οι γεωγραφικές προτεραιότητες των
διαδικασιών αποκέντρωσης προσδιορίζονται µε βάση τον πιο κάτω πίνακα.
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 εντός της ίδιας ενότητας, σε οργανωµένους υποδοχείς,
ίδιας ενότητας,  εντός της επιλεγµένης ενότητας.

εντός

της

Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας. Το µοντέλο χωρικής οργάνωσης
της µεταποίησης πρέπει να αναµορφωθεί, µε σηµαντική αύξηση του
ποσοστού των µονάδων που είναι εγκατεστηµένες σε οργανωµένους
υποδοχείς και περιορισµό της διάσπαρτης χωροθέτησης εκτός σχεδίου. Τα
ειδικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα το πολύ µεγάλο
έλλειµµα οργανωµένων σε λειτουργία, λόγω των δυσκολιών υλοποίησής
τους επί χρόνια, επιβάλλουν η οργανωµένη χωροθέτηση να καλύψει
µεγαλύτερο ποσοστό των µονάδων από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα
απαιτηθεί συστηµατικός επιχειρησιακός σχεδιασµός για την προώθησή αυτού
του στόχου, σε συνδυασµό µε την άρση των λόγω που µέχρι σήµερα την
παρεµπόδιζαν. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ιεραρχηµένο
πλέγµα οργανωµένων υποδοχέων πολλαπλών τύπων, µεγεθών και ρόλων,
µε χωροθέτηση εντός ή εκτός σχεδίου, που θα συγκροτηθεί από τους ήδη
θεσµοθετηµένους υποδοχείς καθώς και από νέους.
Από άποψη χωρικής εµβέλειας, οι υποδοχείς ιεραρχούνται ως εξής:
στρατηγικού χαρακτήρα (στρατηγικές δραστηριότητες για τη µητροπολιτική
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οικονοµία µε υπερεθνική ή εθνική εµβέλεια), περιφερειακής εµβέλειας,
τοπικής εµβέλειας, µεµονωµένες µεγάλες µονάδες. Από άποψη περιεχοµένου
και οικονοµικού ρόλου, οι υποδοχείς διαφοροποιούνται ως εξής: υποδοχή
επιχειρήσεων νέας οικονοµίας και νέων τεχνολογιών, οργάνωση-εξυγίανση
υφιστάµενων
άτυπων
συγκεντρώσεων
µεταποίησης,
υποδοχή
µετεγκαθιστάµενων (για λόγους περιβαλλοντικούς ή πολεοδοµικούς)
µονάδων που ανήκουν στις κατηγορίες στις οποίες πρέπει να δοθεί
δυνατότητα παραµονής στην Αττική ή τη Μ.Π.Α.. Οι κατευθύνσεις του
Ειδικού Πλαισίου για την τοµεακή διαφοροποίηση των οργανωµένων
υποδοχέων έχουν στην Αττική ιδιαίτερη σηµασία, αφενός λόγω της
αυξηµένης ανάγκης οργανωµένης χωροθέτησης και άλλων παραγωγικών
δραστηριοτήτων, και αφετέρου λόγω των ιδιαιτεροτήτων του πιο
προχωρηµένου τµήµατος της οικονοµικής βάσης της Μ.Π.Α. (διατοµεακές
συµπληρωµατικότητες και δικτύωση). Ετσι, θα πρέπει να γίνεται δεκτή, και
κατά περίπτωση να επιδιώκεται, η δηµιουργία πολυτοµεακών οργανωµένων
υποδοχέων στους οποίους η µεταποίηση θα συνυπάρχει µε επιχειρηµατικές
δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα (Ε.Τ.Α., λοιπές υπηρεσίες προς τις
επιχειρήσεις, εµπορευµατικές δραστηριότητες, logistics...), ούτως ώστε
αφενός να υποθάλπονται διατοµεακές συσπειρώσεις (clustering) και
εξωτερικές οικονοµίες, και αφετέρου να ενισχύεται η βιωσιµότητα της
οργανωµένης χωροθέτησης της µεταποίησης, µε τους περιορισµούς που
τίθενται στο άρθρο 7.
Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας.
(α) Είναι αναγκαίος ο έλεγχος (αποτροπή) της παρόδιας έρπουσας ανάπτυξης
µονάδων µεταποίησης στους µη-κλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό
βασικό οδικό δίκτυο των περιοχών στις οποίες υπάρχει ή αναµένεται
σηµαντική επενδυτική δραστηριότητα στον τοµέα της µεταποίησης. (β)
Αναµόρφωση των ρυθµίσεων του ισχύοντος Ρ.Σ.Α. για τη χωροθέτηση
µεταποιητικών µονάδων στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας για το
σύνολο των µονάδων µε βάση τις σχετικές κατευθύνσεις του Ειδικού
Πλαισίου (γ) Η χωροθέτηση νέων µονάδων µε βάση τις γενικές διατάξεις της
νοµοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόµησης είναι µη αποδεκτή στην περιοχή
ευθύνης του Ρ.Σ.Α. (δ) Η διατήρηση µορφών διάσπαρτης χωροθέτησης, σε
µικρότερο ποσοστό από ότι σήµερα, παραµένει αναγκαία και σε διάφορες
περιπτώσεις επιθυµητή. Βασικές επιλογές στο πλαίσιο αυτό είναι οι εξής: (δ1)
Λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου αριθµού των υφιστάµενων διάσπαρτων
µονάδων θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα επί τόπου
µετασχηµατισµού, µε τους όρους που προβλέπουν το παρόν και η ειδική
βιοµηχανική νοµοθεσία για την Αττική. (δ2) Αυτό δεν ισχύει για τις µονάδες
µε µη αντιµετωπίσιµες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή µε δυσµενείς
πολεοδοµικές επιπτώσεις (λαµβανοµένης υπόψη της αναµόρφωσης του
σχετικού πλαισίου για τις τελευταίες που προτείνεται από το παρόν) ανάλογα
µε το χαρακτήρα των επιπτώσεων αυτών, οι µονάδες πρέπει να
µετακινούνται,
µε
φθίνουσα
φέρουσα
ικανότητα
περιοχών
νέας
εγκατάστασης ως εξής (πρόκειται για τη γενικού χαρακτήρα φέρουσα
ικανότητα, που θα τροποποιείται κατά περίπτωση συναρτήσει άλλων
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παραγόντων, µεταξύ των οποίων σηµαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη
κατάλληλου οργανωµένου υποδοχέα): Υπόλοιπη χώρα (σύµφωνα µε τις κατά
τόπους προβλεπόµενες κατευθύνσεις και ρυθµίσεις)> Λοιπή Μητροπολιτική
Περιοχή της Αθήνας (εκτός Αττικής)> Εξωαστικές ζώνες Αττικής> Υπόλοιπες
αστικές
περιοχές
Αττικής>
ΠΣ
Αθήνας.
Παράλληλα,
σηµαντική
προτεραιότητα που συνδέεται µε την υφιστάµενη βιοµηχανική βάση είναι η
ανάγκη αξιοποίηση των θυλάκων βιοµηχανικής γης ή κτηρίων που
εγκαταλείπονται λόγω διακοπής λειτουργίας ή/και λόγω πιέσεων
µετεγκατάστασης−αδειοδοτικές δυσκολίες, αλλαγή του πολεοδοµικού
χαρακτήρα της περιοχής µε αποτέλεσµα την άσκηση πιέσεων σε επίπεδο
αγοράς γης κλπ.). (ε) Η οργάνωση των χρήσεων γης απαιτεί εξειδικευµένα
σχέδια χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης ανά χωρική ενότητα της
Περιφέρειας.
Νοµαρχία Αθηνών
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3) (µε έντονα ειδικό χαρακτήρα)
Κλαδικές προτεραιότητες. Στήριξη Π.Μ.Ε. που έχουν ανάγκη αστικής
χωροθέτησης (ιστός) του συµπλέγµατος 2, των κατηγοριών α και 1γ.1 των
περιφερειακών κατευθύνσεων και των µονάδων υψηλής τεχνολογίας.
Απαιτείται ισχυρός έλεγχος ως προς τις πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Σκοπιµότητα σταδιακής αποκέντρωσης λοιπών µονάδων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας. Στο πλαίσιο των περιφερειακών
κατευθύνσεων, η έµφαση είναι στην αποσυµφόρηση του δυτικού, κυρίως,
τµήµατος της Αθήνας (περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης) από µονάδες που
προκαλούν σηµαντικές περιβαλλοντικές ή πολεοδοµικές οχλήσεις, αλλά µε
διατήρηση βιοµηχανικής συνιστώσας στις αστικές χρήσεις.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Με κριτήρια χωρικού σχεδιασµού
και λαµβανοµένης υπόψη της έλλειψης πρακτικά οργανωµένων υποδοχέων,
υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη υποδοχέων µικρής κλίµακας−µε δεδοµένο τον
αστικοποιηµένο χαρακτήρα της Νοµαρχίας, κατά κανόνα εντός αστικού
ιστού−κυρίως για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων, αλλά και για τη
χωροθέτηση νέων µονάδων στις κατηγορίες προτεραιότητας της Νοµαρχίας,
ούτως ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές και πολεοδοµικές επιπτώσεις
τους, αλλά και να καταστεί έτσι δυνατή η διατήρηση βιοµηχανικής διάστασης
στον αστικό ιστό. Η υλοποίηση τέτοιων υποδοχέων αντιµετωπίζει όµως
σηµαντικές δυσκολίες υλοποίησης, και για αυτό απαιτούνται ειδικά µέτρα και
προγράµµατα για την κάλυψη µέρους τουλάχιστον των αναγκών. Παράλληλα
µε τους οργανωµένους υποδοχείς, το µέγεθος της εγκατεστηµένης βάσης της
µεταποίησης καθιστά αναγκαία την επιλεκτική διατήρηση της υφιστάµενης
χωροθέτησης µεγάλου ποσοστού/αριθµού υπαρχουσών µονάδων, και
συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί ο εκσυγχρονισµός τους µε διατήρησή τους
στην ίδια θέση, όταν δεν δηµιουργεί µείζονα προβλήµατα περιβάλλοντος ή
χωρικής οργάνωσης (στο ζήτηµα αυτό πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη
και οι αναµενόµενες πιέσεις στην απασχόληση).
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Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Η Αθήνα είναι ήδη
σηµαντικός διεθνής πόλος αστικού τουρισµού, αλλά οι άµεσες συγκρούσεις
τουρισµούς-βιοµηχανίας παρουσιάζουν πτωτική τάση. Η προωθούµενη
συνολική πολιτική από το παρόν θα συµβάλει ακόµα περισσότερο προς αυτή
την κατεύθυνση. Αντίστροφο πρόβληµα, δηλ. πίεση εξόδου της βιοµηχανίας
λόγω του ανταγωνισµού από τον τουρισµό και τις υπηρεσίες, ακόµα και σε
περιπτώσεις µονάδων που δεν δηµιουργούν συγκρούσεις αλλά µέσω της
αγοράς γης, είναι πιθανό, και πρέπει να ελεγχθεί από τις χωρικές πολιτικές.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Έντονες. Ανάγκη ειδικών
µέτρων σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις του πλήρως αστικοποιηµένου
περιβάλλοντος και αυστηρής εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας.
Παράλληλα, οι µονάδες πρέπει να ελεγχθούν ως προς τις πολεοδοµικές τους
επιπτώσεις, µε βάση την προτεινόµενη από το παρόν αναµόρφωση των
σχετικών ρυθµίσεων. Για τον έλεγχο αυτό πρέπει να προβλεφθεί ειδική
επιχειρησιακή διαδικασία µε υψηλή χρονική προτεραιότητα.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Οι ενδονοµαρχιακές ανισότητες τίθενται µε
καθαρά πολεοδοµικούς και όχι χωροταξικούς όρους. Απαιτείται ειδική
πολιτική, κυρίως για την αποφυγή υπερβολικής εξόδου των βιοµηχανικών
µονάδων που δεν δηµιουργούν προβλήµατα στον αστικό χώρο, αλλά
υφίστανται την πίεση δυναµικών αστικών χρήσεων.
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες.
Πολιτική τύπου 1, που πρέπει να λάβει
υπόψη της το διαφορετικό ρόλο των διαφόρων περιοχών στον διατοµεακό
καταµερισµό εργασίας στο εσωτερικό της Μ.Π.Α. (ιδίως µε βάση την
αντίθεση παραλιακές/εσωτερικές περιοχές) καθώς και την ανάγκη συνολικής
αποκέντρωσης από τη Μ.Π.Α..
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 1. Ισχυρή πολιτική
κατάρτισης για την προσαρµογή του εργατικού δυναµικού στις κλαδικές
προτεραιότητες.
Ειδικά θέµατα: Η επανάχρηση βιοµηχανικών
εγκαταλείπονται αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα.

χώρων/κτηρίων

που

Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3)
Κλαδικές προτεραιότητες. ∆ιατήρηση του χαρακτήρα ισχυρού µητροπολιτικού
πόλου της µεταποίησης µε στήριξη κλάδων και τύπων βιοµηχανίας του
συµπλέγµατος 1. Στον οικιστικό χώρο, δεκτές νέες µονάδες είναι αυτές των
κατηγοριών α και 1γ.1 των περιφερειακών κατευθύνσεων και των µονάδων
υψηλής τεχνολογίας. Σκοπιµότητα σταδιακής αποκέντρωσης των µονάδων
που δεν εµπίπτουν στις προηγούµενες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανόµενων
και αυτών του σχετικά ανεπτυγµένου σήµερα Συµπλέγµατος 2, που δεν
έχουν άµεση ανάγκη µητροπολιτικού περιβάλλοντος, πλην εξωστρεφών
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µονάδων εξαρτώµενων από υπερτοπική µεταφορική υποδοµή (κυρίως το
αεροδρόµιο).
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας: Στο πλαίσιο των περιφερειακών
κατευθύνσεων, διατηρούνται τα υφιστάµενα ισχυρά στοιχεία της
µεταποίησης προς το βόρειο τµήµα της Νοµαρχίας, προωθείται η
πολεοδοµική οργάνωση των ζωνών εκατέρωθεν του Π.Α.Θ.Ε., και η
ενίσχυση µικρών πόλων υψηλής τεχνολογίας και δραστηριοτήτων που
έλκονται από το ∆ιεθνή Αερολιµένα στη ζώνη των Μεσογείων. Η παλαιότερα
εξειδικευµένη στη βιοµηχανία Λαυρεωτική που µετασχηµατίζεται σε
πολυτοµεακό κέντρο µε επίκεντρο την αναβάθµιση του Λαυρίου σε δεύτερο
λιµάνι της Αττικής, διατηρεί µονάδες που έλκονται από τα νέα
χαρακτηριστικά
της.
Οι
αστικοποιηµένες/αστικοποιούµενες
περιοχές
αποσυµφορούνται από συµβατικές µονάδες.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Υπάρχει µεγάλη ανάγκη, µε
σχετικούς και απόλυτους όρους, αύξησης της προσφοράς οργανωµένων,
πολεοδοµούµενων κυρίως, υποδοχέων, (α) για νέες µονάδες, (β) για την
οργάνωση υφιστάµενων άτυπων συγκεντρώσεων, και (γ) και για
µετεγκαταστάσεις. Υπογραµµίζεται, επίσης, ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα
κατάλληλη για τη χωροθέτηση πολυτοµεακών υποδοχέων (εφοδιαστική,
εµπόριο, Ε.Τ.Α. και υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις) σύµφωνα µε τις σχετικές
περιφερειακές κατευθύνσεις.
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Υπάρχουν δυνητικές
ασυµβατότητας όχι τόσο µε τον τουρισµό κλασσικού τύπου όσο µε τον
παραθερισµό (συµβατικό ή αναδυόµενο εξωστρεφή), καθώς και µε τις
υπηρεσίες αιχµής, προοπτική που είναι εντονότερη σε Ο.Τ.Α. µε πολλαπλή
ειδίκευση (τουρισµός/βιοµηχανία).
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Εντονες. Ανάγκη ειδικών
µέτρων σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις του γρήγορα αστικοποιούµενου
περιβάλλοντος, τόσο όσον αφορά την αντιρρύπανση όσο και την προστασία
της φύσης και της γεωργικής γης. Η ύπαρξη κάποιων µονάδων Σεβέζο
επιβάλλει πρόσθετα ειδικά µέτρα, ιδιαίτερα εν όψει του έντονα
αστικοποιούµενου
χαρακτήρα
πολλών
περιοχών
(προετοιµασία
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 1, που πρέπει να λάβει
υπόψη της το διαφορετικό ρόλο των διαφόρων περιοχών στον διατοµεακό
καταµερισµό εργασίας στο εσωτερικό της Μ.Π.Α. (ιδίως µε βάση την
αντίθεση παραλιακές/εσωτερικές περιοχές) καθώς και την ανάγκη συνολικής
αποκέντρωσης από τη Μ.Π.Α..
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 1, κατ’ αρχήν. Ισχυρή
πολιτική κατάρτισης για την προσαρµογή του εργατικού δυναµικού στις
κλαδικές προτεραιότητες. Επαγρύπνηση για εντοπισµένα φαινόµενα
γρήγορης απώλειας σηµαντικού αριθµού θέσεων εργασίας όπως παλαιότερα
στο Λαύριο, που θα απαιτήσουν έκτακτα µέτρα.
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Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3)
Κλαδικές προτεραιότητες. Η περιοχή αποτελεί το ισχυρότερο στοιχείο της
βάσης της µεταποίησης της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας (ισχυρός
µητροπολιτικός πόλος ολοκληρωµένου χαρακτήρα), και η διατήρηση αυτού
του χαρακτήρα αποτελεί προϋπόθεση της άσκησης του αναγκαίου διεθνούς
µητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η
στήριξη κλάδων και τύπων βιοµηχανίας και των τριών βασικών
Συµπλεγµάτων 1, 2 και 3, για λόγους διακλαδικών συµπληρωµατικοτήτων,
εφ’ όσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε άλλες κατευθύνσεις του Ειδικού
Πλαισίου. Επίσης, η ειδίκευση της Νοµαρχίας στον κλάδο 11 (διυλιστήρια)
λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και για τον κλάδο 24 (χηµικά προϊόντα),
συσχέτιση και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Οσον αφορά ειδικότερα τον
οικιστικό χώρο, δεκτές νέες µονάδες είναι αυτές των κατηγοριών α και 1γ.1
των περιφερειακών κατευθύνσεων και των µονάδων υψηλής τεχνολογίας.
Υπάρχει σκοπιµότητα σταδιακής αποκέντρωσης των µονάδων που δεν
εµπίπτουν στις προηγούµενες περιπτώσεις και δεν έχουν άµεση ανάγκη
µητροπολιτικού περιβάλλοντος, πλην εξωστρεφών µονάδων εξαρτώµενων
από υπερτοπική µεταφορική υποδοµή (λιµάνι, σιδηρόδροµος...). .
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Στο πλαίσιο των περιφερειακών
κατευθύνσεων, διατηρούνται τα υφιστάµενα ισχυρά στοιχεία της χωρικής
οργάνωσης της βιοµηχανίας (ευρύτερες ζώνες Ελευσίνας και Μεγάρων) και
ενισχύεται ο ρόλος του Θριάσιου Πεδίου. Αποσυµφόρηση των
αστικοποιούµενων περιοχών από συµβατικές µονάδες. Υπογραµµίζεται,
επίσης, ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χωροθέτηση
πολυτοµεακών υποδοχέων (εφοδιαστική και χονδρεµπόριο, Ε.Τ.Α.) σύµφωνα
µε τις σχετικές περιφερειακές κατευθύνσεις
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Υπάρχει ανάγκη πολύ µεγάλης
αύξησης, σχετικής και απόλυτης, της προσφοράς υποδοχέων (α) για νέες
µονάδες, (β) για την οργάνωση υφιστάµενων άτυπων συγκεντρώσεων, και
(γ) και για µετεγκαταστάσεις. Υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η άµεση ανάγκη
οργάνωσης υφιστάµενων συγκεντρώσεων καθώς και η κάλυψη υφιστάµενων
µεγάλων µονάδων που από τη φύση τους είναι κλίµακας αυτοτελούς
οργανωµένου υποδοχέα..
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Εξαιρετικά έντονες. Ανάγκη
ειδικών µέτρων σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις του γρήγορα
αστικοποιούµενου περιβάλλοντος, τόσο όσον αφορά την αντιρρύπανση όσο
και την προστασία της φύσης. Η ύπαρξη πολύ µεγάλου αριθµού µονάδων
Σεβέζο επιβάλλει πρόσθετα ειδικά µέτρα, ιδιαίτερα εν όψει του έντονα
αστικοποιούµενου
χαρακτήρα
πολλών
περιοχών
(προετοιµασία
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 1, αλλά λαµβανοµένου
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υπόψη του αστικοποιηµένου χαρακτήρα µεγάλου ποσοστού του ηπειρωτικού
τµήµατος και της χωρικής κατανοµής των άλλων αστικών δραστηριοτήτων.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Ισχυρή πολιτική κατάρτισης για την
προσαρµογή του εργατικού δυναµικού στις κλαδικές προτεραιότητες.
Νοµαρχία Πειραιώς
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση. Πολύ
υψηλή (3)
Κλαδικές προτεραιότητες. Η περιοχή αποτελεί πολύ ισχυρό στοιχείο της
βάσης της µεταποίησης της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας (ισχυρός
µητροπολιτικός πόλος ολοκληρωµένου χαρακτήρα), και η διατήρηση αυτού
του χαρακτήρα αποτελεί προϋπόθεση της άσκησης του αναγκαίου διεθνούς
µητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η
στήριξη κλάδων και τύπων βιοµηχανίας και των βασικών Συµπλεγµάτων 1
και 2, για λόγους διακλαδικών συµπληρωµατικοτήτων. Ιδιαίτερη σηµασία
έχει, επίσης, η παρουσία του λιµανιού του Πειραιά που λειτουργεί ως
δεσµευτικός παράγων χωρικής πρόσδεσης για µια σειρά µονάδες, στοιχείο
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Οσον αφορά ειδικότερα τον οικιστικό
χώρο, δεκτές νέες µονάδες είναι αυτές των κατηγοριών α και 1γ.1 των
περιφερειακών κατευθύνσεων και των µονάδων υψηλής τεχνολογίας.
Υπάρχει σκοπιµότητα σταδιακής αποκέντρωσης των µονάδων που δεν
εµπίπτουν στις προηγούµενες περιπτώσεις και δεν έχουν άµεση ανάγκη
µητροπολιτικού περιβάλλοντος, πλην εξωστρεφών µονάδων εξαρτώµενων
από υπερτοπική µεταφορική υποδοµή (λιµάνι, σιδηρόδροµος...). Οι πιέσεις
στην αγορά εργασίας (σηµείο 8) επιβάλλουν προσεκτική προσέγγιση αλλά
όχι αδράνεια, λαµβανοµένου υπόψη ότι η Νοµαρχία έχει σήµερα πολλαπλές
αναπτυξιακές προοπτικές.
Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας Πρότυπο χωρικής οργάνωσης της
βιοµηχανίας
της
βιοµηχανίας:
Στο
πλαίσιο
των
περιφερειακών
κατευθύνσεων, διατηρούνται τα υφιστάµενα ισχυρά στοιχεία της χωρικής
οργάνωσης της βιοµηχανίας. Προτεραιότητα λαµβάνει ο εκσυγχρονισµός του
φθίνοντος
βιοµηχανικού
ιστού
στην
κατεύθυνση
σύγχρονων
δραστηριοτήτων σε κλάδους αιχµής και καινοτοµίας µέσω του
µετασχηµατισµού−δικτύωσης
των
υφισταµένων
µονάδων
ή
/και
προσέλκυσης νέων. Αποσυµφόρηση των αστικοποιηµένων περιοχών από
συµβατικές µονάδες, ενώ ειδικότερα η ευρύτερη παραλιακή ζώνη
∆ραπετσώνας προσανατολίζεται στον τριτογενή τοµέα αιχµής. Στα νησιά, ο
παραγωγικός προσανατολισµός είναι διαφορετικός και η µεταποίηση θα
αφορά την τοπική εξυπηρέτηση.
Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας Με κριτήρια χωρικού σχεδιασµού
και λαµβανοµένης υπόψη της έλλειψης πρακτικά οργανωµένων υποδοχέων,
υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη αύξησης της προσφοράς οργανωµένων,
πολεοδοµούµενων κυρίως, υποδοχέων, (α) για νέες µονάδες, (β) για την
οργάνωση υφιστάµενων άτυπων συγκεντρώσεων, και (γ) και για
µετεγκαταστάσεις. Υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η άµεση ανάγκη οργάνωσης
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υφιστάµενων συγκεντρώσεων καθώς και η κάλυψη υφιστάµενων µεγάλων
µονάδων που από τη φύση τους είναι κλίµακας αυτοτελούς οργανωµένου
υποδοχέα. Θα πρέπει να γίνει συστηµατική προσπάθεια για την κάλυψη
µέρους, τουλάχιστον, των αναγκών. Υπογραµµίζεται, επίσης, ότι η περιοχή
είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χωροθέτηση πολυτοµεακών υποδοχέων
(εφοδιαστική, χονδρεµπόριο,) σύµφωνα µε τις σχετικές περιφερειακές
κατευθύνσεις.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας. Εξαιρετικά έντονες. Ανάγκη
ειδικών µέτρων σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις του έντονα αστικοποιηµένου
περιβάλλοντος (ηπειρωτικό τµήµα). Η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού µονάδων
Σεβέζο επιβάλλει, εξάλλου, πρόσθετα ειδικά µέτρα (προετοιµασία
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).
Πολιτική για τις περιοχές µε ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία βιοµηχανίας
(ενδονοµαρχιακές ανισότητες). Πολιτική τύπου 1, που πρέπει να λάβει
υπόψη της το διαφορετικό ρόλο των διαφόρων περιοχών στον διατοµεακό
καταµερισµό εργασίας στο εσωτερικό της Μ.Π.Α., καθώς και την ανάγκη
συνολικής αποκέντρωσης από τη Μ.Π.Α.. Μερική µετατόπιση τις
βιοµηχανικής βάσης προς τις λιγότερο αναπτυγµένες βιοµηχανικά περιοχές
είναι ιδιαίτερα επιθυµητή, για την εκτόνωση των έντονων πιέσεων στη
σηµερινή ζώνη συγκέντρωσης. Στις νησιώτικες περιοχές, πολιτική τύπου 11.
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 1, κατ’ αρχήν. Ισχυρή
πολιτική κατάρτισης για την προσαρµογή του εργατικού δυναµικού στις
κλαδικές προτεραιότητες. Επαγρύπνηση για εντοπισµένα φαινόµενα
γρήγορης απώλειας σηµαντικού αριθµού θέσεων εργασίας, που θα
απαιτήσουν έκτακτα µέτρα.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Οι ανάγκες δηµιουργίας νέων οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας σε
επίπεδο περιφέρειας, µε χρονικό ορίζοντα το έτος ολοκλήρωσης των
δράσεων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, εκτιµώνται ενδεικτικά σε
επίπεδο Περιφέρειας στον πιο κάτω πίνακα (στήλη 1), µε αντίστοιχα
ενδεικτική κατανοµή ανά τάξη µεγέθους υποδοχέων (στήλες 2, 3 και 4).

Ενδεικτικό
µέγεθος
(στρ.)

Ενδεικτική κατανοµή ανά µέγεθος υποδοχέα
Μικροί (περ.
100 στρ.

Μεσαίοι (περί
τα 300 στρ.)

Μεγάλοι
(1.000 και
άνω στρ.

(1)

(2)

(3)

(4)

Αττικής

7.500

22-26

4-6

3-4

Ηπείρου

1.200

3-6

0-1

0-1

Θεσσαλίας

4.400

7-8

1-3

2-3

Στερεάς Ελλάδας

4.500

5-7

2-3

3

400

2-4

0-1

0

1.300

4-6

0-3

0-1

550

2-6

0-1

0

Αν. ΜακεδονίαςΘράκης

4.700

10-12

3-5

2-3

∆. Μακεδονίας

1.300

3-4

0-2

0-1

Κ. Μακεδονίας

8.450

16-18

5-6

4-5

∆. Ελλάδας

1.800

3-5

1-2

1

Ιονίων Νήσων

300

2-3

0

0

Πελοποννήσου

2.500

3-5

1-2

1-2

38.900

περ. 95

περ. 25

περ. 20

Περιφέρεια

Β. Αιγαίου
Κρήτης
Ν. Αιγαίου

Σύνολα
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Ενδεικτικό
µέγεθος
(στρ.)

Ενδεικτική κατανοµή ανά µέγεθος υποδοχέα
Μικροί (περ.
100 στρ.

Μεσαίοι (περί
τα 300 στρ.)

Μεγάλοι
(1.000 και
άνω στρ.

(1)

(2)

(3)

(4)

Αττικής

7.500

22-26

4-6

3-4

Ηπείρου

1.200

3-6

0-1

0-1

Θεσσαλίας

4.400

7-8

1-3

2-3

Στερεάς Ελλάδας

4.500

5-7

2-3

3

400

2-4

0-1

0

1.300

4-6

0-3

0-1

550

2-6

0-1

0

Αν. ΜακεδονίαςΘράκης

4.700

10-12

3-5

2-3

∆. Μακεδονίας

1.300

3-4

0-2

0-1

Κ. Μακεδονίας

8.450

16-18

5-6

4-5

∆. Ελλάδας

1.800

3-5

1-2

1

Ιονίων Νήσων

300

2-3

0

0

Πελοποννήσου

2.500

3-5

1-2

1-2

38.900

περ. 95

περ. 25

περ. 20

Περιφέρεια

Β. Αιγαίου
Κρήτης
Ν. Αιγαίου

Σύνολα

Ανάγκη απόλυτης
στρεµµατικής αύξησης

Ανάγκη σχετικής
αύξησης ως ποσοστού
των υφιστάµενων
υποδοχέων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Πολύ υψηλή

Υψηλή

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Υψηλή

Πολύ υψηλή

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υψηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Υψηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέση

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Μέση

Μέση
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Ανάγκη απόλυτης
στρεµµατικής αύξησης

Ανάγκη σχετικής
αύξησης ως ποσοστού
των υφιστάµενων
υποδοχέων

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

Σχετικά χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χαµηλή

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πολύ υψηλή

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Μέση

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μέση

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

Σχετικά χαµηλή

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πολύ υψηλή

Πολύ υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Υψηλή

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ

Μέση

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ

Σχετικά χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σχετικά χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέση

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Μέση

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σχετικά χαµηλή

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Χαµηλή

Περιορισµένη

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Μέση

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Σχετικά χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

Πολύ υψηλή

Μέση
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μέση

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Μέση

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Μέση

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Μέση

Περιορισµένη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μέση

Υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μέση

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Σχετικά χαµηλή

Περιορισµένη

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολύ υψηλή

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Υψηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Μέση

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέση

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ

Μέση

Περιορισµένη

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Μέση

Υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σχετικά χαµηλή

Περιορισµένη

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

Υψηλή

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Μέση

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μέση

Περιορισµένη

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σχετικά χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Χαµηλή

Αρκετά υψηλή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Υψηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

Μέση

Μέση

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

Μέση

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σχετικά χαµηλή

Περιορισµένη

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σχετικά χαµηλή

[∆εν λειτουργούν
σήµερα]

Οι εκτιµήσεις έχουν λάβει υπόψη τη βιοµηχανική δυναµική των διαφόρων
περιοχών, τους υφιστάµενους υποδοχείς, και τις κατευθύνσεις του Ειδικού
Πλαισίου. Προσδιορίζουν επιθυµητά µεγέθη αναφοράς, η επίτευξη των
οποίων θα συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του Ειδικού Πλαισίου που
συνδέονται µε την αντιµετώπιση των σηµερινών αδυναµιών του καθεστώτος
χωροθέτησης της βιοµηχανίας. Αθροιστικά σε επίπεδο χώρας, οι εκτιµήσεις
για νέους οργανωµένους υποδοχείς είναι της τάξης των σε 40.000 στρ.
περίπου, που αντιστοιχούν σε αύξηση κατά περίπου 80-85% του σηµερινού
αντίστοιχου µεγέθους. Λαµβανοµένου υπόψη ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των
θεσµοθετηµένων οργανωµένων υποδοχέων δεν έχει ακόµα ενεργοποιηθεί, η
συνολική χωρητικότητα οργανωµένων υποδοχέων που προκύπτει επιτρέπει
τουλάχιστον τριπλασιασµό του µεριδίου των οργανωµένων υποδοχέων στο
σύνολο των απασχολούµενων στη βιοµηχανία.
Χρονικός ορίζοντας αναφοράς των εκτιµήσεων είναι το έτος ολοκλήρωσης
των δράσεων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Είναι σηµαντικό,
µέχρι το 2011 να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υλοποίηση
υποδοχέων που θα αντιστοιχούν σε σηµαντικό ποσοστό των εκτιµήσεων, και
να έχει υλοποιηθεί ένα µικρότερο ποσοστό. Οι εκτιµήσεις δεν έχουν, ωστόσο,
χαρακτήρα άκαµπτων στόχων και πρέπει να αναπροσαρµόζονται τακτικά,
συναρτήσει της πορείας των οργανωµένων υποδοχέων και των γενικότερων
εξελίξεων της βιοµηχανίας..
Για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων είναι αναγκαία η συµµετοχή της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά παράλληλα απαιτούνται ισχυρές πρωτοβουλίες
του δηµόσιου τοµέα, στα εξής πεδία: (α) Αµεση προώθηση των
κατευθύνσεων θεσµικού χαρακτήρα του Ειδικού Πλαισίου που αφορούν τη
µεταρρύθµιση των καθεστώτων χωροθέτησης και τη σηµαντική αύξηση της
ελκυστικότητας της οργανωµένης χωροθέτησης, (β) Συστηµατική προώθηση
υποδοµών υποστηρικτικών των οργανωµένων υποδοχέων, και (γ)
Ενεργητική συµµετοχή του δηµοσίου στη δηµιουργία οργανωµένων
υποδοχέων, και ιδίως στις περιοχές στις οποίες δεν παρατηρείται επαρκής
κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, µε τη χρήση µεταξύ άλλων του θεσµικού
πλαισίου περί Σ.∆.Ι.Τ. ή/και συµβάσεων παραχώρησης. Για τη συντονισµένη
προώθηση των πρωτοβουλιών αυτών, είναι σκόπιµη η κατάρτιση ενός
«Ειδικού Προγράµµατος για την προώθηση των οργανωµένων υποδοχέων
της βιοµηχανίας».
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Παράρτηµα ΙΙΙ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
2742/1999.

ΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ν.

Πρέπει να εξεταστούν οι πιο κάτω τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις του Ν.
2742/1999:
1. Να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2742/99 για την
έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στην εξειδίκευση
κατευθύνσεων και ρυθµίσεων σχεδιασµού που απορρέουν από τα Ειδικά
Πλαίσια Χωροταξικόυ Σχεδιασµού του άρθρου 7 του προαναφερόµενου
νόµου.
2. Πρόβλεψη οι κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης κατισχύουν αντίθετων κατευθύνσεων
Περιφερειακών Πλαισίων που έχουν εγκριθεί προγενέστερα.
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Παράρτηµα IV
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1. Ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών για το Χωροταξικό
Σχεδιασµό, µε ενσωµάτωση και µηχανισµού παρακολούθησης και
αξιολόγησης της εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία. Ο
µηχανισµός, θα πρέπει να συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία, να τα
επεξεργάζεται και να παράγει δείκτες παρακολούθησης, να παρακολουθεί τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην οργάνωση του χώρου και να εντοπίζει
απρόβλεπτες επιπτώσεις, προτείνοντας και διορθωτικά µέτρα, και να
συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης όπως προβλέπει η
κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, ο µηχανισµός αυτός θα ενσωµατώνει και Χωρικό
Παρατηρητήριο της Βιοµηχανίας. Το Παρατηρητήριο αυτό πρέπει να
καταγράφει τις µονάδες που λαµβάνουν Αδεια Εγκατάστασης, Αδεια
Λειτουργίας, Π.Π.Ε.Α., Ε.Π.Ο., και Αδεια Οικοδόµησης µε βάση τους όρους
δόµησης που αφορούν τη βιοµηχανία, καθώς και τους οργανωµένους
υποδοχείς και τις ζώνες γενικών χρήσεων βιοµηχανικού χαρακτήρα στα
Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., να παρακολουθεί την πορεία τους, και να προβαίνει και
σε δειγµατοληπτικές έρευνες σε βάθος. Ένα τέτοιο Παρατηρητήριο πρέπει,
κατ’ αρχήν, να αποτελέσει υποσύνολο ενός λειτουργικού ευρύτερου
Παρατηρητηρίου Χωρικής Ανάπτυξης, µε αφετηρία τους υπάρχοντες
σχετικούς µηχανισµούς στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και το προβλεπόµενο από το ν.
2742/99 Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασµό.
2. Πρέπει να ενδυναµωθούν σηµαντικά οι µηχανισµοί εφαρµογής της
πολιτικής χρήσεων γης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστεί η εισαγωγή
στην ελληνική νοµοθεσία άδειας ή έγκρισης χωροθέτησης, µέσω της οποίας
θα ελέγχονται οι αλλαγές χρήσεων γης σε επίπεδο γηπέδου, κτηρίου ή
τµήµατός τους, ανάλογα µε την περίπτωση, η οποία θα λειτουργεί
συµπληρωµατικά προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εναλλακτικά,
µπορεί να ενδυναµωθεί το τµήµα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που
αφορά τις χρήσεις γης.
3. Πρέπει να δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για το σύνολο
των µονάδων που υπάγονται στην ΚΥΑ 5697/590 («Σεβέζο»).
4. Πρέπει να εξεταστεί η επαναφορά της Απογραφής Καταστηµάτων από την
ΕΣΥΕ, που έχει διακοπεί από το 1988, γιατί αυτή παρείχε στοιχεία εξαιρετικά
σηµαντικά (µε επίπεδο αναφοράς τον τόπο εγκατάστασης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων και όχι τον τόπο κατοικίας) για το χωρικό και αναπτυξιακό
σχεδιασµό. Μια τέτοια Απογραφή (ανά 5ετία ή 10ετία) θα πρέπει να
συντονιστεί µε τις ετήσιες έρευνες απασχόλησης.
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Αθήνα, …
Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του
Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩ∆Ε
…
Τα µέλη της Επιτροπής
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
…
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
…
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
…
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
…
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
...
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
...
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