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ΘΕΜΑ: Απόψεις και προτάσεις της ∆Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ∆Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίασή της στις 18.09.2007, συζήτησε το σχέδιο του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία, που δηµοσιοποίησε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, µε βάση το
πόρισµα σχετικής Οµάδας Εργασίας. Το πλήρες κείµενο, όπως διαµορφώθηκε και συµπληρώθηκε
κατά τη συζήτηση, επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.
Αποτελεί γενική εκτίµηση ότι τα χωροταξικά και περιφερειακά προβλήµατα που παρατηρούνται σε
σχέση µε τη βιοµηχανική δραστηριότητα, οφείλονται, σε σηµαντικό βαθµό στην έλλειψη
κατευθύνσεων αλλά και κατάλληλων εργαλείων υποστήριξής τους. Οι ίδιες ελλείψεις ευθύνονται και
για την όξυνση πολλών προβληµάτων χρήσεων γης και περιβάλλοντος.
Το υπό συζήτηση Πλαίσιο, έρχεται να καλύψει σηµαντικό µέρος αυτών των ελλείψεων και ως εκ
τούτου αποτελεί καίριο βήµα προς τη θεσµοθέτηση ολοκληρωµένης χωροταξικής πολιτικής για
τη βιοµηχανία, σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Ειδικότερα, κρίνονται ως θετικά:
- Η προσπάθεια αποθάρρυνσης της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόµησης. Οι επιχειρήσεις που
ιδρύθηκαν και λειτουργούν νοµίµως θα µπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να συνεχίσουν να
επεκτείνονται µε τους ισχύοντες όρους. Για τις εγκατεστηµένες εκτός σχεδίου επιχειρήσεις
προτείνεται να προβλεφθεί η δυνατότητα να παραµείνει η κάλυψη στο 30% και οι ισχύουσες
παρεκκλίσεις. Επίσης προτείνεται να παραµείνουν οι παρεκκλίσεις ως προς το ύψος,
αποκλειστικά για τα υψηλά µηχανήµατα.
- Η πρόβλεψη και η σταδιακή επιβολή οργανωµένων υποδοχέων η οποία ακολουθεί τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και θα οδηγήσει στη βιώσιµη ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Ικανοποιητική
είναι και η κατηγοριοποίηση των προτεινόµενων υποδοχέων.
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Η υποβολή µελέτης ασφαλείας στο στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για τις
επιχειρήσεις που ανήκουν στην Οδηγία SEVESO ΙΙ,. Χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι
αναγκαίες κατευθύνσεις περιορισµού των χρήσεων γης.
- Οι προβλέψεις για την αναµόρφωση της αντιστοίχησης των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε
την κατάταξη βαθµών όχλησης (απόφαση 13727/724/2003) καθώς και για την αναµόρφωση
του από 23.2/6.3.1987 Π.∆. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» προκειµένου να
περιοριστεί η χωροθέτηση επαγγελµατικών εργαστηρίων σε περιοχές κατοικίας. Στο πλαίσιο
της αναµόρφωσης του Π.∆/τος µπορούν να οριστούν κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων
γης και για τις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις των νέων ΓΠΣ και
ΣΧΟΟΑΠ.
- Η αύξηση του ποσοστού περιµετρικού πρασίνου επί της συνολικής έκτασης ενός οργανωµένου
υποδοχέα (ΒΙ.ΠΑ. ΒΙΟ.ΠΑ κλπ) σε τουλάχιστον 8% (από 5% που είναι σήµερα) καθώς και η
πρόβλεψη «περιµετρικής ζώνης υψηλού πρασίνου» από 10 – 20 µέτρα.
- Η προστασία περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος από µη συµβατή µε τον τουρισµό χρήση
της βιοµηχανίας, η οποία προτείνεται
να εφαρµόζεται µετά από τεκµηρίωση της
ασυµβατότητας.
Γενικά, το σχέδιο της ΚΥΑ κινείται στη σωστή κατεύθυνση όσο αφορά τη στρατηγική χωροθέτησης
σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής, ενώ ο κυρίαρχος
ρόλος του Ν3325/2005, συµβάλλει στη µείωση της πολυνοµίας.
Για να είναι αποτελεσµατικό το νέο θεσµικό εργαλείο:
- Απαιτούνται αλλαγές σε υποκείµενες βαθµίδες σχεδιασµού. Απαιτείται δηλαδή να
επαναπροσδιοριστούν τα Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα Περιφερειακά
Πλαίσια της χώρας και να υπάρξουν αλλαγές στις προδιαγραφές εκπόνησης µελετών ΓΠΣ –
ΣΧΟΟΑΠ και πολεοδοµικών µελετών, ώστε να συµβαδίσουν µε τις κατευθύνσεις του νέου
θεσµικού εργαλείου.
- Χρειάζεται να εξασφαλισθεί
επάρκεια νέων οργανωµένων υποδοχέων. Σε αντίθετη
περίπτωση, η ζήτηση θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας της γης που θα επιβαρύνει το κόστος
επένδυσης.
- Για την εγκατάσταση εξορυκτικών και µεταλλευτικών µονάδων βιοµηχανίας σε δασικές
περιοχές, προτείνεται να είναι αποδεκτή µόνο εφόσον εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες
χωροθέτησης εκτός δασικής περιοχής, µε εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και έγκριση
Μελέτης Ειδικών Περιβαλλοντικών όρων.
- Για την εντός σχεδίου δόµηση, το σχέδιο ορθώς απαγορεύει εγκαταστάσεις µέσης και υψηλής
όχλησης, που επιβαρύνουν το µικροκλίµα των πόλεων. Ωστόσο η ανάπτυξη εγκαταστάσεων
χαµηλής όχλησης σε µεγάλων διαστάσεων ενιαίο οικοδοµικό τετράγωνο µε ελάχιστο εµβαδόν
κτισµάτων τα 3000 τ.µ., θα δηµιουργεί «µέτωπο» βιοτεχνίας – βιοµηχανίας εντός του αστικού
περιβάλλοντος. Προτείνεται η πρόβλεψη υποχρεωτικού υψηλού πρασίνου, µε µορφή
προκηπίου και να οριστεί συγκεκριµένο πλαίσιο
χωροταξικών, πολεοδοµικών και
περιβαλλοντικών κατευθύνσεων για τη συµβατότητα µε τις χρήσεις της ευρύτερης περιοχής.
- Τέλος, επισηµαίνεται η έλλειψη κατευθύνσεων προς τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και προτείνεται η πρόβλεψη κατάλληλων κινήτρων.
Σχετικά µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θετικό βήµα είναι η αναγνώριση των αναγκών
της Θεσσαλονίκης σε υποδοχείς καθώς και η χωροθέτηση υποδοχέων βιοµηχανίας κατά µήκος της
Εγνατίας οδού, µε ενίσχυση των υφιστάµενων βιοµηχανικών πόλων και προτάσεις για νέες
περιοχές κοντά στα σύνορα της χώρας.
Γενικά, η ανάλυση και οι προτάσεις, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Νοµών,
προωθούν το ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η Κεντρική Μακεδονία στον Βαλκανικό χώρο.
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Ο ρόλος αυτός, ενισχύεται καθοριστικά και από τις κατευθύνσεις που δίνονται προς τους τοµείς της
καινοτοµίας, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών.
Συνάδελφοι,
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, βρίσκεται σε διαδικασία µελέτης και του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου και σύντοµα
θα είναι σε θέση να παρουσιάσει ολοκληρωµένες απόψεις και προτάσεις.
Επειδή, ωστόσο και το Γενικό και τα Ειδικά Χωροταξικά αφορούν όλη την Επικράτεια, προτείνουµε
να αναλάβει το ΤΕΕ την πρωτοβουλία οργάνωσης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, µε συµµετοχή
όλων των Περιφερειακών Τµηµάτων.
Με αφορµή αυτό το θέµα, επισηµαίνουµε και πάλι την ανάγκη οργάνωσης της διαδικασίας
επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τµηµάτων για
αντίστοιχης εµβέλειας επαγγελµατικά και αναπτυξιακά ζητήµατα.
Συναδελφικά

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος

Τάσος Κονακλίδης

Κοινοποίηση
Περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΕ

Εσωτερική διανοµή:
ΤΕΕ Φ (Χ.Α. +ΤΕΑΘ + Τ.ΓΟ∆)
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