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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ)
καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδομές
(προγραμματιζόμενες ΒΕΠΕ, τεχνολογικά πάρκα κλπ.) που βρίσκονται στη Ζώνη
ΙV και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) τη δυναμικότητα και (γ) τη χρονοαπόσταση
από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας Οδού. Ο δείκτης εξυπηρετεί την
εκτίμηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην προσπελασιμότητα και στη
δυναμικότητα των αναπτυξιακών υποδομών γεγονός που επηρεάζει τη συνολική
οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Η βέλτιστη σύνδεση του οδικού δικτύου με
τις αναπτυξιακές υποδομές αποτελεί βασική παράμετρο της ανάπτυξης
γενικότερα των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) στους Νομούς της Ζώνης IV
ΒΙΠΕ
Έβρος

Ζώνη Επιρροής
ΙΙ

Ροδόπη
Καβάλα
Ξάνθης
Δράμα

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ

Θεσσαλονίκη
Σέρρες
Κιλκίς
Χαλκιδική

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ (θεσμοθετημένη)

Πέλλα - Ημαθία
Πιερία
Φλώρινα
Κοζάνη

ΙΙ-ΙΙΙ (οριοθετημένη)
ΙΙΙ (θεσμοθετημένη)
ΙΙΙ
ΙΙ

Πρέβεζα
Ιωάννινα
Βόλος
Λάρισα

ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

Καρδίτσα - Τρίκαλα

ΙΙΙ

Σύνολο Ζώνης IV

15 (σε λειτουργία)
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Στο στάδιο αυτό εκτιμήθηκε μόνο ο αριθμός των ΒΙΠΕ στις Περιφέρειες της Ζώνης IV.
Η εκτίμηση του δείκτη με τα μεγέθη που περιγράφονται στον ορισμό
προγραμματίζεται να γίνει με ειδική μελέτη.
Στη Ζώνη IV εντοπίζονται 15 ΒΙΠΕ σε λειτουργία: πέντε στην Ανατολική Μακεδονία
(μία σε κάθε Νομό), τρεις στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκίς
και άλλες τρεις θεσμοθετημένες ή οριοθετημένες), δύο στη Δυτική Μακεδονία
(Φλώρινα και Κοζάνη), δύο στην Ήπειρο (Πρέβεζα και Ιωάννινα) και τρεις στη
Θεσσαλία (Μαγνησία, Λάρισα και Τρίκαλα – Καρδίτσα).
Παρακάτω παρατίθενται αποσπάσματα από το Σχέδιο ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ για το ΕΙΔΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
(Μάιος 2007), σχετικά με το χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας ανά Περιφέρεια της
Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού.
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
Το ισχυρό στοιχείο της χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας είναι η ζώνη κατά μήκος
της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνει ήδη υπάρχοντες βιομηχανικούς πόλους: ζώνες
Καβάλας-Ξάνθης-Δράμας (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
Δήμου Τριγώνου Ν. Έβρου-ΔΕΒΖΟΣ-και οι λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας για
Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου).
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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-Εδεσσας-Γιαννιτσών (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
Σερρών-Σιδηροκάστρου, 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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3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
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).
4. Περιφέρεια Ηπείρου
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.
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας
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.

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πηγές
- Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1471Β΄/9-10-2003), Κεντρικής Μακεδονίας (218 Β΄/6-22004), Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472Β΄/9-10-2003), Ηπείρου (ΦΕΚ 1451Β΄/6-102003) και Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484 Β΄/10-10-2003) και ΕΤΒΑ.
- ΥΠΕΧΩΔΕ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Σχέδιο ΚΥΑ, Μάιος 2007.

<http://www.minenv.gr/download/2007-05-21.synentey3i.gia.xorota3iko.plaisio.biomixanias.doc>

Μεθοδολογία
Στο στάδιο αυτό η θέση των ΒΙΠΕ παρουσιάζεται ενδεικτικά βάσει επεξεργασίας στο
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.
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Χάρτης 1: Προσπελάσιμες Βιομηχανικές Περιοχές στη Ζώνη IV
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Χάρτης 2: Κατευθύνσεις για την άσκηση χωρικής πολιτικής για τη βιομηχανία σε
επίπεδο Νομού, σύμφωνα με το ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Σχέδιο ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ, Μάιος 2007 (διαγ. 3)
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ΥΠΕΧΩΔΕ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Σχέδιο ΚΥΑ, Μάιος 2007 (Διαγρ. 1)
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