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ΜΕΡΟΣ 1
Ο χωρικός σχεδιασµός
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης
και της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Αναγκαιότητα και στόχοι του χωρικού
σχεδιασµού








Ο χωρικός σχεδιασµός είναι µια κοινωνική πρακτική : δύσκολο
να δοθεί ένας ορισµός ανεξάρτητα από το κοινωνικό και
οικονοµικό πλαίσιο στο οποίο ασκείται.
Κοινή συνισταµένη: πρόκειται για πρακτική που αποσκοπεί στην
ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου (περιφερειακού, εθνικού ή
διεθνικού χώρου).
Μια δραστηριότητα-απάντηση στο γεγονός ότι οι διάφορες
περιοχές δεν αναπτύσσονται µε την ίδια δυναµική λόγω των
διαφορετικών γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών
συνθηκών της κάθε µιας .
Μια δραστηριότητα, κυρίως, του δηµόσιου τοµέα που
περιλαµβάνει ένα σύνολο πολιτικών, θεσµών και διαδικασιών

Αναγκαιότητα, και στόχοι του χωρικού
σχεδιασµού - ΙΙ





Στον χωρικό σχεδιασµό η γεωγραφική διάσταση
είναι συγκεκριµένη τόσο ως πεδίο αναφοράς,
όσο και ως αντίληψη σχεδιασµού:
το χωρικό σχέδιο αφορά µια συγκεκριµένη
περιοχή (π.χ. µια πόλη, µια περιφέρεια, µια ζώνη
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, µια χώρα)
ο "χώρος" (σε κλασικές προσεγγίσεις) ή "τόπος"
(σε άλλες προσεγγίσεις) θεωρείται ως εγγενές
στοιχείο της διάρθρωσης των οικονοµικών και
κοινωνικών σχέσεων και δραστηριοτήτων

Η πορεία του χωρικού σχεδιασµού στην
Ευρώπη Περίοδος µετά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο






Καθολικός σχεδιασµός (από το 1945 και έως το τέλος της
δεκαετίας του 1960) ο σχεδιασµός µε ευθύνη και
πρωτοβουλία του δηµόσιου τοµέα
Επιλεκτικές παρεµβάσεις για την επιχειρηµατική πόλη
(δεκαετίες 1970 και 1980)
Νέες µορφές διακυβέρνησης και στρατηγικός σχεδιασµός
(δεκαετία του 1990 και του 2000):


ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασµός κινείται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από τον
παλαιότερο παρεµβατικό σχεδιασµό που είχε ως κύριο χαρακτηριστικό τα µεγάλα
προγράµµατα και τις δεσµευτικές ρυθµιστικές παρεµβάσεις σε µια προσπάθεια
ανασυγκρότησης των χωρών και των πόλεων που έβγαιναν τραυµατισµένες από τον πόλεµο.
Στις νέες συνθήκες καταγράφονται η οικονοµική αναδιάρθρωση των πόλεων και περιφερειών
προς νέες παραγωγικές διαδικασίες, η ένταση της δηµοσιονοµικής κρίσης, η κυριαρχία της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής ιδεολογίας και η αυξανόµενη επιρροή του περιβαλλοντικού
κινήµατος

Περιεχόµενο του χωρικού σχεδιασµού:
Παραδοσιακές προσεγγίσεις






Oργάνωση του χώρου και σχεδιασµός των
χρήσεων γης
Ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, οργάνωση
(δια)συνδέσεων και προσδιορισµός των
λειτουργιών
Οργάνωση των οικισµών ή άλλων σηµαντικών
χώρων µέσω του σχεδιασµού των δικτύων και
πρωτίστως του µεταφορικού δικτύου, προστασία
του φυσικού τοπίου, εξασφάλιση της πρόσβασης
στην ύπαιθρο, ενίσχυση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές.

Περιεχόµενο του χωρικού σχεδιασµού:
Νεότερες προσεγγίσεις - Ι


Οι σύγχρονες τάσεις παγκοσµιοποίησης, η
παραγωγική αναδιάρθρωση, η ανασύνταξη του
χωρικού καταµερισµού της εργασίας και ο δραστικός
µετασχηµατισµός του ρόλου των εθνικών κρατών, των
περιφερειών και των πόλων είχαν ως αποτέλεσµα την
ανανέωση του ενδιαφέροντος στον χωρικό σχεδιασµό
σε διεθνικό επίπεδο.
Η ισόρροπη χωρική ανάπτυξη ως βασική συνισταµένη της
συνοχής του Ευρωπαϊκού Χώρου

Το τρίπτυχο της Ευρωπαϊκής πολιτικής:
οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή ως ο κοινός στόχος
του χωρικού σχεδιασµού

Περιεχόµενο του χωρικού σχεδιασµού:
Νεότερες προσεγγίσεις - ΙΙ


Οι επιπτώσεις της αστικής ανάπτυξης στο
βιοφυσικό περιβάλλον και οι αναγκαίες
πολιτικές για την αντιµετώπισή τους, τα
προβλήµατα ευαίσθητων περιοχών όπως οι
ακτές, οι ορεινές περιοχές, οι υγροβιότοποι, οι
περιοχές µε σηµαντική ιστορική κληρονοµιά
και η διαχείρισή τους, η σχέση τοπικού και
παγκόσµιου περιβάλλοντος είναι πλέον στο
επίκεντρο του χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού


Ο χωρικός σχεδιασµός µέσο για την επίτευξη
της βιώσιµης (αειφόρου) ανάπτυξης

Η αειφόρος ανάπτυξη κεντρικός στόχος
του χωρικού σχεδιασµού

Περιεχόµενο του χωρικού σχεδιασµού:
Νεότερες προσεγγίσεις - ΙΙΙ


Συνεργατικός σχεδιασµός (collaborative
planning): θεώρηση του σχεδιασµού ως µια
διαδικασία δόµησης σχέσεων και δικτυώσεων

Το επίκεντρο του σχεδιασµού πρέπει να µετατεθεί από τη ‘δόµηση
τόπων’ (‘building places’) στην καλλιέργεια της θεσµικής
ικανότητας στις χωρικές πολιτικές κοινότητες,
έτσι ώστε να αναπτυχθεί µια συνεχής δραστηριότητα
‘διαµόρφωσης των τόπων’ (‘place-making’, Healey 2006).

Περιεχόµενο του χωρικού σχεδιασµού:
Νεότερες προσεγγίσεις - ΙV

Πηγή: Ανδρικοπούλου, Ε., Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γ., Πιτσιάβα Μ. (2007), ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κριτική

Χωρικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη
Στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης






Ανάγκη διαχείρισης της ανάπτυξης µε τρόπο που είναι
ταυτοχρόνως οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
βιώσιµος.
Η βιώσιµη (αειφόρος) ανάπτυξη ως κατευθυντήριο πλαίσιο για
την αναζήτηση της ισορροπίας µεταξύ του οικονοµικού, του
κοινωνικού και του περιβαλλοντικού πεδίου.
Οι πέντε στόχοι: διατήρηση πόρων αρµονία φυσικού και
δοµηµένου περιβάλλοντος, ποιότητα περιβάλλοντος,
κοινωνική ισότητα, δηµόσια συµµετοχή

«H αειφόρος ανάπτυξη θέτει ουσιαστικά ερωτήµατα οικονοµικού, κοινωνικού και
περιβαλλοντικού αποκλεισµού, τόσο εντός των παρόντων γενεών όσο και
των µελλοντικών» (Roberts, 1997)

Αειφόρος ανάπτυξη
Θέµατα-κλειδιά-Ι
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾

Φυσικοί πόροι
Αντικατάσταση αντί εξάντλησης των αποθεµάτων υπόγειου νερού – καλή
ποιότητα εδάφους
Μεγαλύτερη χρήση και παραγωγή ανανεώσιµων υλικών σε αντικατάσταση
των σπάνιων υλικών
Αυξηµένη βιολογική ποικιλία – ενθάρρυνση της άγριας ζωής
Μεγάλη αύξηση στη βιοµάζα (δένδρα και άλλο πράσινο) εντός και εκτός των
αστικών περιοχών
Επανάχρηση εγκαταλελειµµένης γης ή κτιρίων αντί της νέας δόµησης

Χρήσεις γης και µεταφορές
Μικρότερα «ταξίδια» προς εργασία και για τις λοιπές καθηµερινές
µετακινήσεις
Υψηλότερη αναλογία µετακινήσεων µε δηµόσιες συγκοινωνίες
Μεγαλύτερη τοπική αυτονοµία σε αγορές τροφίµων, άλλων προϊόντων
και υπηρεσιών
Περισσότερο συγκεντρωµένη ανάπτυξη εξυπηρετούµενη, κυρίως, µε
δηµόσιες µεταφορές

Αειφόρος ανάπτυξη
Θέµατα-κλειδιά-ΙΙ

Ενέργεια
¾
¾
¾
¾

Συνεχώς µειούµενη κατανάλωση καυσίµων
Αυξηµένη παραγωγή από ανανεώσιµους πόρους
Μορφή και θέση νέων οικισµών - κτιρίων καλύτερα
σχεδιασµένων για ενεργειακή αποδοτικότητα
Μείωση απωλειών µε καλύτερο πολεοδοµικό σχεδιασµό και
καλύτερη δόµηση

Μόλυνση – Ρύπανση
¾
¾
¾
¾

Μείωση εκποµπών από βιοµηχανία, σταθµούς ηλ/µού και µέσα
µεταφοράς
Ολοκληρωµένα µέτρα βελτίωσης ποιότητας αέρα, υδάτων,
εδάφους
Μείωση του όγκου των απορριµµάτων
Μεγαλύτερη χρήση διαδικασιών ανακύκλωσης

Αειφορία και νέα ζητήµατα στον χωρικό
σχεδιασµό






Αστική µεγέθυνση και µέγεθος πόλης
Μικτή χρήση γης και προσπελασιµότητα
Ειδικές περιοχές (ορεινός χώρος, παράκτιες
περιοχές, περιβαλλοντικά ευαίσθητες
περιοχές)
Νέοι θεσµοί και εργαλεία (µορφές
διακυβέρνησης, πολύ-λειτουργικά εργαλεία,
δείκτες αειφορίας)

Ευρωπαϊκός χώρος και κεντρικά ζητήµατα
χωρικής ανάπτυξης-Ι




Οι σύγχρονες τάσεις στο Ευρωπαϊκό αστικό σύστηµα:
 Οι νέες αστικές οικονοµίες
 Η εµφάνιση των αστικών δικτύων
 Η συνεχιζόµενη αστική επέκταση
 Ο αυξανόµενος κοινωνικός αποκλεισµός
 Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
Οι αλλαγές στο ρόλο και τη λειτουργία των αγροτικών
περιοχών
 Η αυξανόµενη αλληλεξάρτηση αστικών και αγροτικών
περιοχών
 Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών
 Αλλαγές στην γεωργία και τη δασοπονία – συνέπειες στην
οικονοµία και τη χρήση γης

Ευρωπαϊκός χώρος και κεντρικά ζητήµατα
χωρικής ανάπτυξης-ΙΙ




Μεταφορές και δικτύωση
 ∆ίκτυα και προβλήµατα συνόρων και συνοχής
 Αυξανόµενες ροές και συνωστισµός
 Προβλήµατα προσπελασιµότητας
 Συγκέντρωση και αναπτυξιακοί διάδροµοι
 Ανισότητες στη διάχυση της γνώσης και της καινοτοµίας
Φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά
 Απώλεια βιολογικής ποικιλότητας και φυσικών περιοχών
 Κίνδυνοι στους υδατικούς πόρους
 Αύξηση των πιέσεων στους πολιστιστικούς τόπους και την
πολιτιστική κληροσνοµιά

Ευρωπαϊκή πολιτική και χωρική ανάπτυξη:
στόχοι


Οι 3 θεµελιώδεις στόχοι της
Ευρωπαϊκής πολιτικής που πρέπει
να επιτευχθούν ισότιµα σε όλες τις
περιφέρειες της Ε.Ε. :

οικονοµική και κοινωνική
συνοχή;
 διατήρηση και διαχείριση των
φυσικών πόρων και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς;
 περισσότερο ισόρροπη
ανταγωνιστικότητα του
Ευρωπαϊκού χώρου.
European Spatial Development
Perspective (ESDP, Σχέδιο
Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου
http://europa.eu.int/comm/regional
_policy/sources/docoffic/official/re
ports/som_en.htm




ESDP: Στόχοι πολιτικής για τον ευρωπαϊκό
χώρο-Ι




Χωρικός προσανατολισµός των
πολιτικών
Πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και
νέες σχέσεις αστικού-αγροτικού
χώρου







Πολυκεντρική και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη
∆υναµικές, ελκυστικές και ανταγωνιστικές
πόλεις και αστικές περιοχές
Ενδογενής ανάπτυξη, διαφοροποιηµένες και
παραγωγικές αγροτικές περιοχές
Συνεργασία αστικών-αγροτικών περιοχών

ESDP: Στόχοι πολιτικής για τον ευρωπαϊκό
χώρο-ΙΙ


Πρόσβαση στις µεταφορές και στη γνώση









Ολοκληρωµένη προσέγγιση για βελτιωµένες
µεταφορικές συνδέσεις και πρόσβαση στη
γνώση
Μοντέλο πολυκεντρικής ανάπτυξης –βάση για
καλύτερη προσπελασιµότητα
Αποδοτική και αειφόρος χρήση των υποδοµών
∆ιάχυση της καινοτοµίας και της γνώσης

Συνετή διαχείριση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς








Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά ως
αναπτυξιακό κεφάλαιο
∆ιατήρηση και αξιοποίηση της φυσικής
κληρονοµιάς
∆ιαχείριση υδατικών πόρων στο πλαίσιο της
χωρικής ανάπτυξης
∆ηµιουργική διαχείριση των πολιτιστικών
χώρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς

ESDP: Νέοι θεσµοί και εργαλεία








Νέες µορφές διακυβέρνησης - Εταιρικά σχήµατα
Συµµετοχικές διαδικασίες (δηµόσιοι φορείς, ηµιδηµόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, ευρύ κοινό)
∆ίκτυα πόλεων
Πολυ-λειτουργικά εργαλεία (κανονιστικά σχέδια,
επενδυτικά προγράµµατα, εφαρµογή νέων
τεχνολογιών, οικονοµικά κίνητρα, δεδοµένα για το
περιβάλλον, ολοκληρωµένα/στρατηγικά σχέδια)
∆είκτες χωρικής ανάπτυξης και αειφορίας

ESPON-Ι
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Χωρικού Σχεδιασµού




Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Χωρικού Σχεδιασµού
δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη διαµόρφωση
πολιτικής και να δοµήσει µια Ευρωπαϊκή επιστηµονική
κοινότητα στο πεδίο της χωρικής ανάπτυξης. Ο
κύριος στόχος είναι να αυξήσει τον γενικό κορµό της
γνώσης σχετικά µε τις χωρικές δοµές, τις τάσεις και τις
επιπτώσεις πολιτικών σε µια µεγενθυµένη Ευρωπαϊκή
Ένωση(www.espon.eu )
Ειδικότερα ερευνήθηκαν ή ερευνούνται:
 Χωρικές επιπτώσεις των τοµεακών πολιτικών για τοµείς όπως η
γεωργία, οι µεταφορές και η έρευνα και τεχνολογία.
 Επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στις αστικές περιοχές.
 Σενάρια για τον τρόπο που διαµορφώνεται ο Ευρωπαϊκός χώρος.

ESPON-ΙΙ
Προγράµµατα








Πλοηγός δεδοµένων
Θεµατικές µελέτες
Μελέτες επιπτώσεων
πολιτικών
Συντονισµός διαθεµατικών µελετών
Μελέτες
επιστηµονικής
υποστήριξης
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ΜΕΡΟΣ 2
To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην
Ελλάδα

Το κανονιστικό πλαίσιο του χωρικού
σχεδιασµού


Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού





Η νοµοθεσία για τη χωροταξία
Η νοµοθεσία για την οικιστική ανάπτυξη και τον
πολεοδοµικό σχεδιασµό

Το πλαίσιο που επηρεάζει τον χωρικό σχεδιασµό




Η νοµοθεσία για τις επενδύσεις και τα αναπτυξιακά κίνητρα
Η νοµοθεσία για το περιβάλλον
Η νοµοθεσία για τη δόµηση

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-Ι
Π∆ 17-3-1923 «Περί Σχεδίων πόλεως»
Η απαρχή του σύγχρονου θεσµικού πλαισίου της
πολεοδοµίας και χωροταξίας.




∆ιέπει τον τρόπο ρυµοτόµησης όλων των πόλεων και
κωµοπόλεων που απέκτησαν σχέδιο πόλεως ή
επεκτάθηκαν µέχρι το 1983.
∆ιευθετεί την υποχρέωση ύπαρξης σχεδίου για κάθε
οικισµό της χώρας, αλλά και δίνει τη δυνατότητα δόµησης
εκτός οικισµών, ένα µεγάλο ζήτηµα που απασχολεί την
ελληνική ύπαιθρο µέχρι σήµερα.

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-ΙΙ
∆ιατάγµατα περί δοµήσεως εκτός σχεδίου
πόλης




∆ιάφορα διατάγµατα (τελευταίο το Π∆ 31.5.1985)
που διέπουν του όρους και περιορισµούς
δόµησης στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως.
Περιλαµβάνουν διατάξεις δόµησης εκτός σχεδίου
και διατάξεις για ειδικές χρήσεις (π.χ.
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, γραφείακαταστήµατα, κτίρια κοινής ωφελείας κλπ.)

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-ΙΙΙ
Ν. 360/76 Περί χωροταξίας και περιβάλλοντος








Πρόκειται για τον µοναδικό ενδεχοµένως νόµο που
αναφέρεται στη χωροταξία πριν το 1999 ο οποίος είχε
περιορισµένη εφαρµογή.
Αναφέρεται στον τρόπο εκπόνησης και αναθεώρησης των
Χωροταξικών Σχεδίων.
Καθιερώνει δύο επίπεδα σχεδιασµού: τα εθνικά σχέδια
και τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια.
Ιδρύει το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-ΙV
N. 1337/1983 Επέκταση των πολεοδοµικών
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κλπ.»






∆ιέπει την ένταξη στο πολεοδοµικό σχέδιο και
την επέκταση οικισµών νέων περιοχών.
Καθορίζει τα βασικά επίπεδα και εργαλεία
πολεοδοµικού
σχεδιασµού:
Γενικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο, Πολεοδοµική Μελέτη,
Πράξη Εφαρµογής.
Καθορίζει το πλαίσιο για τον έλεγχο τον
χρήσεων γης γύρω από πόλεις ή άλλες
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Ζώνη
Οικιστικού Ελέγχου.

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-V
Π∆ 16/30.08.1985 "Πολεοδόµηση περιοχών
δεύτερης κατοικίας"


∆ιέπει τον τρόπο πολεοδόµησης περιοχών
δεύτερης (παραθεριστικής) κατοικίας που
βρίσκονται µέσα σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
και καθορίζει τις περιοχές που µπορούν να
πολεοδοµηθούν

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-VΙ
Π∆ 24.4/3.5.1985 “Όροι δόµησης οικισµών κάτω των
2.000 κατοίκων" & Π∆ 20/30.8.1985 "Πολεοδόµηση και
επέκταση οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους "




∆ιέπουν τον τρόπο καθορισµού των ορίων
οικισµών κάτω των 2.000
Καθορίζουν τις κατηγορίες οικισµών µε βάση
τη θέση τους και τη δυναµική ανάπτυξής τους,
το όριο οικισµού µε βάση την κατηγορία στην
οποία ανήκει και τον τρόπο πολεοδόµησης.

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-VΙΙ
Ν. 2508/1997 "Βιώσιµη Ανάπτυξη των πόλεων
και των οικισµών της χώρας






Πρόκειται για τον νεότερο οικιστικό νόµο µε τον οποίο
καθορίζονται οι κατευθυντήριες αρχές, οι όροι, οι
διαδικασίες και οι µορφές για τη βιώσιµη οικιστική
ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των πόλεων και
οικισµών της χώρας
Έµφαση στη χωροταξική διάσταση (σχεδιασµός σε
επίπεδο ΟΤΑ) – νέο περιεχόµενο των ΓΠΣ
Έµφαση στην κάλυψη αναγκών αναθεώρησης των
παλαιών σχεδίων µε το εργαλείο της ανάπλασης

Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-VΙΙΙ
Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»




Ο νεότερος χωροταξικός νόµος µε τον οποίο
θεσπίζονται οι αρχές, τα όργανα, οι διαδικασίες και
τα µέσα άσκησης του χωροταξικού σχεδιασµού
που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη
ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και
κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν την προστασία
του περιβάλλοντος και ενισχύουν τη θέση της
χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο
Προσαρµογή µε τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης και
µε την Ευρωπαϊκή πολιτική χωρικής ανάπτυξης

Ν. 2742/1999-Ι
Αρχές













Εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής
απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες
Αναβάθµιση ποιότητα ζωής, βελτίωση υποδοµών στο σύνολο του εθνικού
χώρου και στις περιοχές µε αναπτυξιακή υστέρηση και περιβαλλοντική
υποβάθµιση
∆ιατήρηση-Ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής πολυµορφίας και της
φυσικής ποικιλότητας
Εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου
Αναζωογόνηση των πόλεων
Ολοκληρωµένη ανάπτυξη των νησιών των ορεινών και παραµεθορίων
περιοχών
Προστασία των περιοχών µε απόθεµα φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Συντήρηση και ολοκληρωµένη διαχείριση των δασών και των αγροτικών
εκτάσεων
Ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων
Συντονισµός των δηµοσίων προγραµµάτων µε χωροταξικές επιπτώσεις
Πληροφόρηση, διάλογος και προώθηση συµµαχιών.

Ν. 2742/1999-ΙΙ
Όργανα




Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής
Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού
Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης:
σχεδιασµός ενιαίας και συντονισµένης πολιτικής
για τη χωροταξία και της αειφόρο ανάπτυξη,
έγκριση του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων
Σχεδιασµού, συντονισµός φορέων εφαρµογής,
λήψη αποφάσεων διυπουργικού χαρακτήρα
Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης –όργανο κοινωνικού
διαλόγου και διαβούλευσης γνωµοδοτικού
χαρακτήρα

Ν. 2742.1999-ΙΙΙ
Πλαίσια Σχεδιασµού






Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
ΑειφόρουΑνάπτυξης: προτεραιότητες και στρατηγικές για την
ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξης και αειφόρο οργάνωση του
εθνικού χώρου
Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
ΑειφόρουΑνάπτυξης: εξειδίκευση των κατευθύνσεων του
Γενικού Πλαισίου σε επίπεδο τοµέων, δικτύων και ειδικών
περιοχών
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
ΑειφόρουΑνάπτυξης: προτεραιότητες και στρατηγικές για την
ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξης και αειφόρο οργάνωση του
χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας

Ν. 2742/1999-ΙV
Μηχανισµοί Εφαρµογής, Ελέγχου και
Υποστήριξης






ΠΟΑΠ∆: Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων
 Περιοχές θαλάσσιες και χερσαίες κατάλληλες για την ανάπτυξη
παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
ΠΕΧΠ: Περιοχές Ειδικών Χωρικών Επεµβάσεων
 Περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιµα προβλήµατα;
Χωρικής ανάπτυξης και απαιτούν ειδικό σχεδιασµό
ΣΟΑΠ: Σχέδια ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων
 Σχέδια για την προώθηση ολοκληρωµένων στρατηγικών αστικού
σχεδιασµού σε πόλεις ή ευρύτερες αστικές περιοχές που
παρουσιάζουν κρίσιµα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης
κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης

Ν. 2742/1999-V
Μηχανισµοί Εφαρµογής, Ελέγχου και
Υποστήριξης


Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών για το
Χωροταξικό Σχεδιασµό


Τεκµηρίωση και υποστήριξη της διαδικασίας του
εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού
σχεδιασµού

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης
Σκοπός


Προσδιορισµός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη
και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόµενα 15 χρόνια λαµβάνοντας
υπόψη:











την ανάγκη προώθησης της αειφόρου και ισόρροπης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης,
κατοχύρωσης της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, διασφάλισης της προστασίας
του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο σύνολο του εθνικού χώρου
και τις επιµέρους ενότητες του, ενίσχυσης της θέσης της χώρας στο διεθνές και
ευρωπαϊκό πλαίσιο
τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα µας σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια σχετικά
µε τη διαχείριση του χώρου, το περιβάλλον και την αειφορία
την υποχρέωση εναρµόνισης µε το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 -2013 και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά
προγράµµατα εθνικής σηµασίας που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και
ανάπτυξη του εθνικού χώρου.
την ανάγκη εναρµόνισης µε τους γενικούς και επιµέρους οικονοµικούς στόχους που
έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Αναθεωρηµένου Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, καθώς και µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
ότι αποτελεί κατά νόµο τη βάση αναφοράς για τον συντονισµό σε ζητήµατα του χώρου,
και την εναρµόνιση των επιµέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων
που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου.
Το περιεχόµενο των υπό έγκριση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Γενικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης
Στόχοι - Ι


Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας – σε διεθνές, ευρωπαϊκό, µεσογειακό
και βαλκανικό επίπεδο µε:





Την ανάδειξη των µοναδικής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων της.
Την ανάδειξή της ως σηµαντικού κόµβου σε δίκτυα µεταφορών, ενέργειας,
επικοινωνιών, όπως και σε δίκτυα διασυνοριακών και λοιπών συνεργασιών.
Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µε ανάπτυξη
της οικονοµίας της γνώσης και αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για την
προώθηση παραγωγικών επενδύσεων σε κλάδους στους οποίους διαθέτει
συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ειδικότερες πτυχές:






Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σύµφωνα µε τις αρχές της
βιώσιµης ανάπτυξης.
Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου µέσα από τη διαµόρφωση πλαισίου χωρικών
κατευθύνσεων που αφορούν ιδίως στον προσδιορισµό προτεραιοτήτων ανάπτυξης
στο χώρο µε σεβασµό στο περιβάλλον και στην άρση των συγκρούσεων χρήσεων
γης.
Η χωρικά εξειδικευµένη πολιτική κινήτρων

Γενικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης
Στόχοι - ΙΙ


Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής
µε









Ισόρροπη - πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται ο
περιορισµός των ανισοτήτων ανάπτυξης µεταξύ περιοχών της χώρας µε
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής.
Περιορισµό της υπέρµετρης αστικοποίησης µε βελτίωση της
ελκτικότητας της υπαίθρου και την ενίσχυση της συνεργασίας και την
εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης µεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου
Βελτίωση της πρόσβασης στα βασικά δίκτυα µεταφορών, ενέργειας και
επικοινωνιών και ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής που συνδυάζεται µε τη διαφύλαξη των
ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής αλλά και παροχή τη δυνατοτήτων
επιλογής προτύπων διαβίωσης.
Ενίσχυση κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών

Γενικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης
Στόχοι - ΙΙΙ




Η συνετή διαχείριση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό στόχο
αποτελεί η διαφύλαξη και κατά περίπτωση η ανάδειξη των ευαίσθητων
φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου. Ιδιαίτερη
σηµασία αποδίδεται στον περιορισµό παραγόντων υποβάθµισής του
χώρου, όπως η υπέρµετρη αστική εξάπλωση και η διάσπαρτη δόµηση,
καθώς και η πρόληψη και η αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών και η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.
Εν όψει των οξυτάτων προβληµάτων που προκαλεί η αλλαγή κλίµατος
µεταχύτατους ρυθµούς, τίθενται οι εξής στόχοι:







Συνεχής µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας,
Προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον,
ιδίως δε των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
Αντιµετώπιση των συνεπειών που αυτή συνεπάγεται (πυρκαγιές, πληµµύρες
και διάβρωση, ξηρασία, υφαλµύρωση, απερήµωση κλπ.).

Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείµενα επίπεδα
σχεδιασµού.

Γενικό Πλαίσιο
Χωρικού
Σχεδιασµού και
Αειφόρου
Ανάπτυξης
Πύλες – Πόλοι
και Άξονες
Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο
Χωρικού
Σχεδιασµού και
Αειφόρου
Ανάπτυξης
Πολυκεντρική
και ισόρροπη
χωρική
ανάπτυξη

Γενικό Πλαίσιο
Χωρικού
Σχεδιασµού και
Αειφόρου
Ανάπτυξης
Εταιρική
σχέση πόληςυπαίθρου

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό


Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό είναι η παροχή
κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση,
οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισµού στον ελληνικό χώρο και
των αναγκαίων προς τούτο υποδοµών καθώς και η διατύπωση
ενός ρεαλιστικού προγράµµατος δράσης για την επόµενη
δεκαπενταετία (2007 – 2021)
 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος,
 εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιµότητας των πόρων,
 ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης
 διαµόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον
υποκείµενο σχεδιασµό, τις αδειοδοτούσες αρχές και τις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον Τουρισµό

ΣΤΟΧΟΙ: ∆ιαµόρφωση συνθηκών για:






















Την ποιοτική περιβαλλοντική αναβάθµιση, θεµατική, χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, µε ειδική
µέριµνα για την ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας του,
Την προσαρµογή του σχεδιασµού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον
τοµέα του τουρισµού.
Τη προώθηση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, µέσα από τη δηµιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων που
αφορούν στη χωροθέτηση, επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τον τουρισµό και τη δηµιουργία συνθηκών για
την προσέλκυση σηµαντικών, για την εθνική οικονοµία, τουριστικών επενδύσεων.
Την εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και επιλογών του υπό
κατάρτιση Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στον τοµέα του τουρισµού.
Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, σύµφωνα µε τις φυσικές, πολιτιστικές,
οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισµού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές µε πολιτικές που θα
ενθαρρύνουν ή θα αποθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισµό.
Τη διάχυση των αποτελεσµάτων του τουρισµού στους υπολοίπους τοµείς της οικονοµίας, µε πολιτικές οι
οποίες ενισχύουν τη διασύνδεσή τους
Τη βελτίωση του συνολικού (άµεσου και έµµεσου) οικονοµικού αποτελέσµατος της τουριστικής
δραστηριότητας και του βαθµού απόδοσής της
Την ενσωµάτωση στο παρόν ειδικό πλαίσιο των σχετικών µε τον τουρισµό κατευθύνσεων, παρεµβάσεων και
έργων των προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων, των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς
και άλλων γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων που έχουν αξιόλογες επιπτώσεις στη διάρθρωση
και ανάπτυξη του εθνικού χώρου, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για νέες παρεµβάσεις, έργα κ.λπ.
Την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείµενα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού για την
προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωµένης
διαχείρισης του χώρου.
Την εξειδίκευση και αναπροσαρµογή των στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής
νοµοθεσίας, όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και την παροχή ειδικότερων κατευθύνσεων ως προς την
αξιοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων

Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού
Σχεδιασµού και
Αειφόρου
Ανάπτυξης για
τον Τουρισµό

Βασικές
κατευθύνσεις
χωρικής
οργάνωσης

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία
Σκοπός του Εδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία είναι ο



µετασχηµατισµός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής σηµασίας
τοµέα της βιοµηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης,















κατευθύνσεις που αφορούν στη µακρο - χωρική οργάνωση της βιοµηχανίας
καθώς και τη χωροθέτησή της σε τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση µε τις
χρήσεις γης. Ειδικότερα,
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.

Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού
Σχεδιασµού
και Αειφόρου
Ανάπτυξης για
τη Βιοµηχανία
Εθνικό
Πρότυπο
Χωροταξικής
Οργάνωσης
της
Βιοµηχανίας

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Σκοπός Ειδικού Πλαισίου είναι για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας :

η διαµόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία
δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, βάσει των διαθέσιµων σε εθνικό
επίπεδο στοιχείων.

η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν
αφενός την δηµιουργία βιώσιµων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου
την αρµονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού χωροθέτησης των
εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Επιδιώκεται να παρασχεθεί, εκτός των άλλων,

ένα σαφέστερο πλαίσιο στις αδειοδοτούσες αρχές και τις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, ώστε να προσανατολιστούν σε καταρχήν
κατάλληλες από χωροταξικής απόψεως περιοχές εγκατάστασης και να
περιορίσουν έτσι τις αβεβαιότητες και τις συγκρούσεις χρήσεων γης που
συχνά αναφύονται επί του πεδίου.

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
1.
2.

3.

Η θέση και ο ρόλος της Περιφέρειας στον διεθνή, ευρωπαϊκό
και εθνικό χώρο
Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικών στο
επίπεδο της Περιφέρειας: αναπτυξιακή φυσιογνωµία,
χωροταξική οργάνωση (υποδοµές, οικιστικό δίκτυο,
παραγωγική δοµή, ειδικές θεµατικές κατηγορίες χώρου)
Πρόταση: Πρότυπο χωρικής οργάνωσης, αναπτυξιακό
πλαίσιο, χωροταξική οργάνωση, προστασία και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος, ευρύτερες ανθρωπογεωγραφικές
ενότητες, χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων τεχνικής
υποδοµής, Προγραµµατικά Πλαίσια χωροθέτησης
παραγωγικών δραστηριοτήτων και άλλοι µηχανισµοί

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αναπτυξιακός Ρόλος

Επιχειρηµατικές και
Αναπτυξιακές Υποδοµές

Προωθητικές
∆ραστηριότητες

Θεσσαλονίκη

Εθνικός Πόλος Ανάπτυξης
Μητροπολιτικό Βαλκανικό Κέντρο
Πόλος ∆ιακρατικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης
∆ιοικητικό και Πολιτιστικό Κέντρο
Πόλος Παρευξείνιας Συνεργασίας
Πόλος Θαλάσσιου Μετώπου
Κόµβος ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων

Λιµένας
Αεροδρόµιο
ΠΑΘΕ
Εγνατία Οδός
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο: Κάθετες συνδέσεις µε τη
Βαλκανική
Αγωγός Φυσικού Αερίου
ΒΙΠΕ

Ανώτατη Εκπαίδευση Τεχνολογική Έρευνα και
Ανάπτυξη
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες
∆ιεθνές Εµπόριο – ∆ιεθνείς Μεταφορές
Βιοµηχανία-Βιοτεχνία
Πολιτισµός - Τουρισµός

Σέρρες

Νοµαρχιακό Κέντρο Ανάπτυξης
Κέντρο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας

Β.Ε.Π.Ε.
Φυσικό Αέριο
Σύνδεση µε κύριους οδικούς άξονες
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Μεταφορές
Εµπόριο

Κατερίνη

Νοµαρχιακό Κέντρο Ανάπτυξης

Σύνδεση µε ΠΑΘΕ
Φυσικό Αέριο
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Μεταποίηση
Εµπόριο
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Τουρισµός

Βέροια

Νοµαρχιακό Κέντρο Ανάπτυξης

Σύνδεση µε κύριους οδικούς
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Μεταποίηση
Μεταφορές – Εµπόριο

Γιαννιτσά

Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης

Σύνδεση µε κύριους οδικούς άξονες

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Εµπόριο

Νάουσα

Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης

Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Μεταποίηση
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες

Έδεσσα

Νοµαρχιακό Κέντρο Ανάπτυξης

Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο
Β.Ε.Π.Ε.

Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Ειδικές Μορφές Τουρισµού

Κιλκίς

Βιοµηχανικό Κέντρο Ανάπτυξης
Κέντρο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας

Β.Ε.Π.Ε.
Σύνδεση µε κύριους οδικούς άξονες
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Μεταποίηση
Εµπόριο

Πολύγυρος

∆ιοικητικό Κέντρο

Οδικές Συνδέσεις µε σηµαντικές τουριστικές
περιοχές

Υπηρεσίες

Αλεξάνδρεια

Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης

Σύνδεση µε ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Υπηρεσίες στις Αγροτικές ∆ραστηριότητες

Χρήσιµη διεύθυνση στο διαδίκτυο

www.minenv.gr

