
 18

4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Οι στόχοι1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία 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 το µετασχηµατισµό 
µονάδων στη 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 
(συµπεριλαµβανοµένων των ορυκτών πρώτων υλών). 

• 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. 

• Καλύτερο συντονισµό του συνόλου των πολιτικών που έχουν (και) χωρική διάσταση και αφορούν τη 
βιοµηχανία και αποφυγή ρυθµίσεων και δράσεων που δεν λαµβάνουν υπόψη την εφικτότητα υλοποίησης 
ή τις δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα πεδία 

• Απλούστευση διαδικασιών και ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις βιοµηχανικές επενδύσεις. 
 
Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιοµηχανίας2 (βλ. και ∆ιάγραµµα 1) 
στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας καθορίζεται: 
• Ο (σε φάση προγραµµατισµού) δυτικός άξονας Γιάννενα – Αγρίνιο – Πάτρα − Καλαµάτα ως 

αναδυόµενος άξονας ανάπτυξης, ως χωρική επέκταση ή/και σύνδεση του κυρίαρχου παραδοσιακού 
(S: Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη − Καβάλα). Προτείνεται η οργάνωση ενός ή δύο χώρων υποδοχής 
βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Εθνικής Εµβέλειας, κατά περίπτωση, στον βόρειο 
άξονα και τις περί τη Θεσσαλονίκη περιοχές, στο δυτικό άξονα (Ιονία οδός), στον άξονα Καβάλας – 
Αλεξανδρούπολης και στην Κεντρική Ελλάδα (άξονας ΠΑΘΕ). 

• Η Πάτρα ως Περιοχή εντατικοποίησης και λιµενική πύλη εισόδου – πόλος ανάπτυξης, που 
διαθέτει ήδη σχετικά ισχυρή βιοµηχανική βάση, σε συνδυασµό µε υποδοµές και άλλα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα που µπορούν να στηρίξουν την περαιτέρω 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: α) µέση ενίσχυση από 
τον αναπτυξιακό νόµο, β) συµπληρώσεις (ιδίως τοπικής εµβέλειας) των υφιστάµενων υποδοµών, γ) 
υποστήριξη της ανάπτυξης διακλαδικών (ενδο− και δια− τοµεακών) σχέσεων της βιοµηχανίας, δ) ισχυρή 
προώθηση οργανωµένου υποδοχέα της βιοµηχανίας, ε) σχεδιασµός χρήσεων γης και άµεσος 
περιορισµός των δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης νέων µονάδων µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 5 του ΕΠΧΣΑΑ, στ) επιλεκτική διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της 
βιοµηχανίας, ζ) κάλυψη αναγκών µετασχηµατισµού µέρους της βιοµηχανικής βάσης σε υφιστάµενες 
θέσεις, η) ισχυρά διορθωτικά και προληπτικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.  

• Η περιοχή προς το Αίγιο και το βόρειο τµήµα της Π.Ε., ως ευρεία περιοχή στήριξης3 της Πάτρας. 
Η γενική κατεύθυνση πολιτικής είναι η στήριξη της ήπιας και σταδιακής προσαρµογής της και η αποφυγή 
παρεµβάσεων που µπορεί να πυροδοτήσουν φαινόµενα γρήγορης αποβιοµηχάνισης και 
αποσταθεροποίησης της αγοράς εργασίας, ενώ ειδικότερες κατευθύνσεις είναι οι εξής: α) ισχυρή 

                                            
1 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.  
2 Άρθρο 4 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία. 
3 Πρόκειται για περιοχές µε αναπτυγµένη βιοµηχανική βάση παραδοσιακού χαρακτήρα που υφίσταται πιέσεις, ιδίως όταν 
δεν υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές δυνατότητες ειδίκευσης ή/και όταν η ευρύτερη ζώνη της υφίσταται πιέσεις και σε 
άλλους τοµείς και ειδικότερα στη γεωργία. 
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ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόµο, β) 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, γ) προληπτικά και 
διορθωτικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, δ) δράσεις για την απασχόληση οριζόντιου 
χαρακτήρα ή/και ειδικού χαρακτήρα. 

• Το Αγρίνιο και ο Πύργος ως Περιοχές επέκτασης, 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: α) ισχυρή ενίσχυση από τον 
αναπτυξιακό νόµο, β) κάλυψη των ελλείψεων των υφιστάµενων υποδοµών (ιδίως υπερτοπικής 
εµβέλειας), γ) προώθηση οργανωµένων υποδοχέων της βιοµηχανίας, δ) σχεδιασµός χρήσεων γης και 
σταδιακός περιορισµός των δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης νέων µονάδων, ε) πολύ ισχυρά 
προληπτικά και διορθωτικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επισηµαίνεται ότι οι περιοχές εντατικοποίησης έχουν εξαιρετικά υψηλή προτεραιότητα για όλους τους 
υποδοχείς γενικού χαρακτήρα και µεµονωµένων µονάδων, ενώ οι περιοχές επέκτασης έπονται ελαφρώς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι κατευθύνσεις για τη χωρική ενότητα Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, βασικό 
χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι διατρέχεται στο σύνολό της από τον υπό ανάδυση 
µεταφορικό/αναπτυξιακό δυτικό άξονα της χώρας, είναι4: α) η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 
χωρικής ενότητας, β) επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και γ) 
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  
• Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων.  
 
Οι κατευθύνσεις που δίνονται για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εστιάζονται5: α) στην ολοκλήρωση 
των µεταφορικών υποδοµών, β) στην αξιοποίηση των παραγόµενων εξωτερικών οικονοµιών και γ) στον 
αναπροσανατολισµό του παραγωγικού συστήµατος σε τοµείς έντασης γνώσης και σε υπηρεσίες και προϊόντα 
υψηλής προστιθέµενης αξίας.  
Ισχυρότερο στοιχείο της Περιφέρειας 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 της ερευνητικής υποδοµής 

                                            
4 Με βάση και το γενικό αναπτυξιακό στόχο του ΕΣΠΑ.  
5 Με βάση και τις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ. 
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δηµιουργούν προϋποθέσεις εντοπισµένης χωρικά ανάπτυξής της, ενώ η σχετική εγγύτητα µέρους της 
Περιφέρειας µε τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας (Μ.Π.Α.) επιτρέπει µια στρατηγική απορρόφησης 
πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων. Η Πάτρα µπορεί, σε κάποιο βαθµό, να αξιοποιεί κάποιους 
κλάδους/µονάδες που απαιτούν µικρο−µητροπολιτικό περιβάλλον (των µονάδων που σχετίζονται µε τον 
κλάδο των κατασκευών συµπεριλαµβανοµένων) και υποστήριξη για µια στρατηγική βασισµένη στην 
Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Σηµειώνεται ότι δίνεται κατεύθυνση από το ΕΠΧΣΑΑ να 
εξετάζεται ιδιαίτερα ευνοϊκά η εγκατάσταση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας στην Πάτρα. 
 
Το Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αποτελείται από τα 
παρακάτω στοιχεία: α) την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας (περιοχή εντατικοποίησης), β) το Αγρίνιο και γ) 
πιθανούς µικρότερης σηµασίας πόλους κατά µήκος του δυτικού άξονα ανάπτυξης (περιοχές επέκτασης). 
Επισηµαίνεται ότι 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.  
 
Σε ό,τι αφορά τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιοµηχανίας η πολιτική που προτείνεται για τις χρήσεις 
γης είναι:  
(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης στους µη − 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 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. 
 
Όσον αφορά στις ειδικές κατηγορίες χώρου µε συγκεκριµένες προτεραιότητες για την ανάπτυξη της 
βιοµηχανίας δίνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 
α) Στον ορεινό χώρο πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση ενός ιστού βιοµηχανικών µονάδων, ιδιαίτερα αυτών 
που αξιοποιούν τοπικούς πόρους, στο πλαίσιο µιας πολιτικής 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 
προωθηθεί η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και να ενισχυθεί η αξιοποίηση 
παραδοσιακών κτισµάτων για τη λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων. 
β) 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. 
 
Στο άρθρο 5 του ΕΠΧΣΑΑ δίνονται κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα για τη στρατηγική 
χωρική οργάνωση της βιοµηχανίας, σε ό,τι αφορά: 
• Κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες: 

o Να είναι αποδεκτή η χωροθέτησή τους, καθώς και των αντίστοιχων οργανωµένων 
υποδοχέων, σε περιοχές Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Α.Γ.Υ.Π.). 

o Να είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η χωροθέτησή τους σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, 
εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
τίθενται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας τους. 

• Κατηγορίες δραστηριοτήτων µε χωροθετική εξάρτηση από πρώτες ύλες προερχόµενες από εξόρυξη: 
o Σε χωροθετηµένα µεταλλεία ή λατοµεία, επιτρέπονται µονάδες του παρόντος άρθρου, εφόσον 

παρουσιάζουν εξάρτηση από πρώτες ύλες που παράγονται στον αντίστοιχο χώρο. 
o 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 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας 
τους. 

o Είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η εγκατάσταση των βιοµηχανικών µονάδων της παρούσας παραγράφου σε 
δάση ή δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, όταν δεν είναι 
τεχνικοοικονοµικά πρόσφορη ή εφικτή η εγκατάσταση 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 
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δασικού χαρακτήρα χωροθετηµένης σε µια ευρύτερη περιοχή νοµαρχιακής κλίµακας, εµβαδού 
τουλάχιστον ίσου µε τη δασική περιοχή στην οποία γίνεται η επέµβαση. 

• Κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε ανάγκη χωροθέτησης σε άµεση επαφή µε θαλάσσιο 
µέτωπο: 
o Να είναι αποδεκτή υπό προϋποθέσεις, που σχετίζονται µε την οργάνωση του χώρου, η χωροθέτησή 

τους στην κρίσιµη παραθαλάσσια ζώνη (Το τµήµα των παράκτιων δηµοτικών διαµερισµάτων σε 
απόσταση µέχρι 350 µ. από τη γραµµή του αιγιαλού ή, ελλείψει αυτού, της ακτογραµµής). 

o 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, πλην αυτών που αναφέρονται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. 

o 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 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας 
τους. 

• Μεγάλες υφιστάµενες βιοµηχανικές επιχειρήσεις κρίσιµες για την τοπική οικονοµία, για τις οποίες 
εγκρίνεται Επιχειρηµατικό Σχέδιο ∆ιάσωσης και Αναδιάρθρωσης: 
o Προτείνεται η αναµόρφωση του θεσµού κατά τρόπο που τυχόν αναγκαία µέτρα χωρικού χαρακτήρα 

(χρήσεις γης, όροι και περιορισµοί δόµησης) να ενσωµατώνονται και να εγκρίνονται µε αυτό. 
• Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας 

o ∆ίνεται η κατεύθυνση να εξετάζεται ιδιαίτερα ευνοϊκά η εγκατάσταση αντίστοιχων µονάδων σε πόλους 
όπως η Πάτρα. 

• Βιοµηχανικές επενδύσεις µείζονος σηµασίας για την εθνική οικονοµία 
o Η χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων της παρούσας περίπτωσης ευνοείται σε περιοχές εντός ή εκτός 

σχεδίου, που βρίσκονται στους πόλους (Πάτρα) και άξονες ανάπτυξης του εθνικού προτύπου 
χωροταξικής οργάνωσης της βιοµηχανίας. 

• Μονάδες της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ (Νοµός Αιτωλοακαρνανίας, Νοµός Αχαΐας) 
o Η χωροθέτηση µονάδων που εµπίπτουν στην εφαρµογή της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ επιτρέπεται σε 

περιοχές που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό από τον χωροταξικό ή τον πολεοδοµικό σχεδιασµό.  
 
Με βάση την εκτίµηση των απαιτούµενων εκτάσεων για οργανωµένους υποδοχείς της βιοµηχανίας 
στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εντοπίζεται υψηλή ανάγκη στην Π.Ε. Αχαΐας, όπου προτείνεται αύξηση 
των υποδοχέων και µέση στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. 
 
Περιφέρεια 
 
 

        Ενδεικτικό µέγεθος 
                   (στρ.) 

 

       Ενδεικτική κατανοµή ανά µέγεθος υποδοχέα 
   Μικροί                       Μεσαίοι                    Μεγάλοι  
 (περ.100 στρ.)      (περί 300 στρ.)          (>1.000στρ.) 

∆. Ελλάδας 1.800         3−5                       1−2                               1 

 
 

Ανάγκη απόλυτης  
στρεµµατικής αύξησης 

Ανάγκη σχετικής αύξησης ως ποσοστού των 
υφιστάµενων  υποδοχέων 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Υψηλή 
Μέση 
Μέση 

Μέση 
[∆εν λειτουργούν σήµερα] 

Περιορισµένη 
 
Αναλυτικά οι κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ ανά πρώην Νοµό (Περιφερειακή Ενότητα): 
Νοµός (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανίας 
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση: Μέση (1,0)6. 
Κλαδικές προτεραιότητες: Η σηµερινή έλλειψη συγκεκριµένης κλαδικής εξειδίκευσης αντανακλά την επί 
χρόνια έλλειψη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Η λειτουργία της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού 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 εστιάζεται σηµειακά στα τρία µεγαλύτερα οικιστικά 
κέντρα (Αγρίνιο, και µε µικρότερο βάρος Μεσολόγγι και Ναύπακτος). Η άµεση προοπτική στο Νοµό είναι η 
ενεργοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.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). 

                                            
6 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.  
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Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας: Όσον αφορά τους οργανωµένους υποδοχείς, προτεραιότητα έχει 
η ενεργοποίηση και αξιοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.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 δυνατότητα 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), όπου 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: «Η χαµηλή 
απόλυτη ένταση  των ανισοτήτων (λόγω γενικότερα χαµηλής παρουσίας της βιοµηχανίας) µειώνει την 
αντικειµενική σηµασία τους. Γεωγραφική επιλεκτική πολιτική µερικής διεύρυνσης της βιοµηχανικής 
βάσης».Ενίσχυση των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στις ορεινές ζώνες. 
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 4, βραχυ−µεσοπρόθεσµα:  
Πιθανή ποσοστιαία απώλεια θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία: Υψηλή 
Συµµετοχή της βιοµηχανίας στη συνολική απασχόληση: Χαµηλή 
Προοπτικές άλλων τοµέων ως προς την απασχόληση: Αρνητικές 
Πολιτική απασχόλησης για τους εργαζόµενους στη βιοµηχανία: Πολιτική µέσης έντασης όσον αφορά:  

• Ειδικά µέτρα για εργαζόµενους/ανέργους χαµηλής απασχολησιµότητας,  
• Οριζόντια µέτρα στήριξης της απασχόλησης (σύνολο αγοράς εργασίας),  
• ∆ράσεις κατάρτισης,  
• Έκτακτα µέτρα στήριξης της απασχόλησης σε ενδεχόµενους θύλακες ανεργίας λόγω έντονης 

αποβιοµηχάνισης.  
 
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 καινοτοµία, 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 της ελκυστικότητάς της, καθώς και η δηµιουργία νέων 
πολεοδοµούµενων υποδοχέων. 
Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες: 
Απαιτούνται ρυθµιστικές και περιβαλλοντικές παρεµβάσεις για την εξασφάλιση οµαλής τροφοδοσίας της 
αυξηµένης κατασκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή µε δοµικά υλικά µε τις ελάχιστες δυνατές 
επιπτώσεις από τη λειτουργία των συναφών µονάδων στο περιβάλλον. 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας: ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις από τη βιοµηχανία εν 
γένει, 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 
τύπου 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. 
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 1:  
Πιθανή ποσοστιαία απώλεια θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία: Υψηλή 
Συµµετοχή της βιοµηχανίας στη συνολική απασχόληση: Υψηλή 
Προοπτικές άλλων τοµέων ως προς την απασχόληση: Θετικές 
Πολιτική απασχόλησης για τους εργαζόµενους στη βιοµηχανία: Έντονη Πολιτική όσον αφορά:  
• Ειδικά µέτρα για εργαζόµενους/ανέργους χαµηλής απασχολησιµότητας,  
• ∆ράσεις κατάρτισης,  
Και Πολιτική µέσης έντασης όσον αφορά: Έκτακτα µέτρα στήριξης της απασχόλησης σε ενδεχόµενους 
θύλακες ανεργίας λόγω έντονης αποβιοµηχάνισης.  
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. 
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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: 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 
Βιοµηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 3:  
Πιθανή ποσοστιαία απώλεια θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία: Υψηλή 
Συµµετοχή της βιοµηχανίας στη συνολική απασχόληση: Χαµηλή 
Προοπτικές άλλων τοµέων ως προς την απασχόληση: Θετικές 
Πολιτική απασχόλησης για τους εργαζόµενους στη βιοµηχανία: Πολιτική µέσης έντασης όσον αφορά:  
• Ειδικά µέτρα για εργαζόµενους/ανέργους χαµηλής απασχολησιµότητας,  
• ∆ράσεις κατάρτισης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο άρθρο 8 γίνεται αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων και συµβατοτήτων  χωροθέτησης των 
βιοµηχανικών µονάδων και υποδοχέων που συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής 
χωροθέτησης. Επισηµαίνεται στο ίδιο άρθρο ότι οι περιοχές εντατικοποίησης (Πάτρα) έχουν εξαιρετικά 
υψηλή προτεραιότητα για όλους τους υποδοχείς γενικού χαρακτήρα και µεµονωµένων µονάδων, και οι 
περιοχές επέκτασης (Αίγιο, Πύργος) έπονται ελαφρώς. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι Προδιαγραφές των Περιφερειακών Πλαισίων πρέπει να προβλέψουν την υποχρέωση 
προσδιορισµού κατ’ ελάχιστον, σε διαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας, περιοχών αναζήτησης οργανωµένων 
υποδοχέων, στις οποίες θα επιτρέπεται µεταβατικά και µέχρι τη δηµιουργία των οργανωµένων υποδοχέων η 
µεµονωµένη εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων. Για τον προσδιορισµό των κατάλληλων περιοχών 
ακολουθούνται τα κριτήρια χωροθέτησης του άρθρου 9, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 
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5 του ΕΠΧΣΑΑ. Οι ζώνες αυτές θα εξειδικεύονται περαιτέρω από το σχεδιασµό σε τοπική κλίµακα. Επίσης 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 ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία. 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 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 ΕΠΧΣΑΑ 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 ΕΠΧΣΑΑ, µε τις αναγκαίες εξειδικεύσεις ή προσθήκες. Πρέπει να εξεταστεί η ενεργοποίηση της διάταξης 
της παρ. 3α του άρθρου 8 του ν. 2742/1999 που δίνει τη δυνατότητα ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας από 
τις Περιφέρειες. Η προβλεπόµενη από το ν. 2742/1999 δυνατότητα νοµαρχιακής εξειδίκευσης των 
Περιφερειακών Πλαισίων είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί για τον αναλυτικότερο χωροταξικό σχεδιασµό της 
βιοµηχανίας, ιδιαίτερα στους Νοµούς πολύ υψηλής και υψηλής προτεραιότητας. Τέλος τα χωροταξικά σχέδια 
πρέπει να διερευνούν τη σκοπιµότητα προσδιορισµού περιοχών για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων που 
εµπίπτουν στην εφαρµογή της Οδηγίας Σεβέζο ΙΙ και να θέτουν τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις 
εγκατάστασής τους. 
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5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΦΕΚ 1138/Β/2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Το ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισµό στοχεύει στη διαµόρφωση συνθηκών για: 
• Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισµού της χώρας, σύµφωνα µε τις 

φυσικές, πολιτιστικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου 
και ειδικότερα στην προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους και στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

• 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 ταυτότητάς του. 

• Την προσαρµογή του σχεδιασµού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον 
τοµέα του τουρισµού. 

• Την 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 
Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., στον τοµέα του τουρισµού. 

• Τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισµού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές µε πολιτικές που 
ενθαρρύνουν ή 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. 
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Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση την κατηγοριοποίηση του Εθνικού Χώρου από το 
ΕΠΧΣΑΑ (άρθρο 4) εντοπίζονται (βλ. Χάρτη βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του 
τουρισµού):  

 
Ι. Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές (Β): 
Για τις περιοχές αυτές το όριο αρτιότητας για τη δόµηση κύριων τουριστικών καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών, αυξάνεται από τα τέσσερα (4) στρέµµατα στα οκτώ (8), ενώ η µέγιστη πυκνότητα 
περιορίζεται από τις 10, 12 και 15 κλίνες / στρέµµα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων 
αντίστοιχα σε 8, 9 και 10 κλίνες / στρέµµα. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τον εκσυγχρονισµό 
υφισταµένων, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό, τουριστικών καταλυµάτων 
καθώς και στις περιπτώσεις που βρίσκεται σε ισχύ έγκριση καταλληλότητας από τον Ε.Ο.Τ.  υπό την 
προϋπόθεση ότι η οικοδοµική άδεια θα είχε εκδοθεί εντός τριετίας από την δηµοσίευση του ΕΠΧΣΑΑ για τον 
τουρισµό. Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που προβλέπουν µεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των 
ανωτέρω ορίων. 
Οι περιοχές (Β) διαµορφώνονται σε τρεις υποκατηγορίες, ως εξής: 
Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τα παράλια των ∆.Ε. Αντιρρίου και Ναυπάκτου, τα νότια παράλια της 
∆.Ε. Αστακού και τµήµα της ∆.Ε. Κεκρωπίας και στην Π.Ε. Ηλείας τα παράλια των ∆.Ε. Κάστρου - 
Κυλλήνης, Βαρθολοµιού, Γαστούνης, Αµαλιάδος και τα βόρεια παράλια της ∆.Ε. Πύργου ως Περιοχές 
µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού (Β1), µε κυριότερες ειδικές κατευθύνσεις: ανάδειξη 
ταυτότητας / αναγνωρισιµότητας της περιοχής, µέτρα βελτίωσης των εισόδων και της σήµανσης των πόλεων, 
ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόµενο προϊόν, µέτρα εξυγίανσης 
και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος 
καθώς και των τουριστικών διαδροµών, ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε 
πολεοδοµικές παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των 
ελεύθερων χώρων και του πρασίνου, της ασφάλειας κίνησης των πεζών και της βελτίωσης της κυκλοφορίας, 
ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού χώρου, προστασία, ανάδειξη 
και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων 
υποβάθµισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους. 
Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και 
αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, κλπ.), παροχή κινήτρων για 
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ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών, επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, 
προσανατολισµός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε τύπους και τάξεις 
καταλυµάτων και σε υποδοµές που εµπλουτίζουν, αναβαθµίζουν και διαφοροποιούν το προσφερόµενο 
τουριστικό προϊόν. 
Βελτίωση της προσβασιµότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. Ενθάρρυνση χωροθετήσεων που 
αξιοποιούν τους εναλλακτικούς πόρους (εκτός ήλιου – θάλασσας) κάθε προορισµού. Κατασκευή νέων 
καταλυµάτων 3, 4 και 5 αστέρων σε κατάλληλες θέσεις κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, ορίων 
οικισµών και ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων. 
(Β2) Οι παρακάτω περιοχές:   
B2.7 Ορεινοί όγκοι Όθρυος – Τυµφρηστού – Καλιακούδας – Χελιδώνας − Παναιτωλικού − Ναυπακτίας 
− Βαρδουσίων – Γκιώνας − Παρνασσού – Καλλίδροµου − Οίτης (τµήµατα των Καλλικράτειων ∆ήµων 
Αγρινίου, Θέρµου, Ναυπακτίας) 
Β2.10 Ξηρόµερο (τµήµατα των Καλλικράτειων ∆ήµων Άκτιου-Βόνιτσας και Ξηροµέρου) 
Β2.11 Όρη Βάλτου (Τµήµα του Καλλικράτειου ∆ήµου Αµφιλοχίας) 
Β2.12 Αράκυνθος (Τµήµα των Καλλικράτειων ∆ήµων Αγρινίου και Ιεράς πόλης Μεσολογγίου) 
Β2.13 Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελµός, Ζήρεια, Ερύµανθος, Μαίναλο, Πάρνωνας 
και Ταΰγετος, ορεινή κεντρική Μεσσηνία και Νέδα) (Ορεινό τµήµα των Π.Ε. Αχαϊας και Ηλείας) 
ως περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού (Β2) µε 
κυριότερες ειδικότερες κατευθύνσεις α) διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, 
αρχιτεκτονικών, κ.α., σηµείων του χώρου µε «µοναδικά» χαρακτηριστικά καθώς και του χαρακτήρα, της 
κλίµακας και των χαρακτηριστικών των οικισµών, β) λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων 
υποβάθµισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους, γ) 
συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιµότητας µεταξύ των πόλων και των 
πόρων που τα συγκροτούν µε περιβαλλοντικά ήπιες παρεµβάσεις στις οδικές συνδέσεις, δ) κατασκευή νέων, 
συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
υποδοµών. 
• Περιορισµός της δόµησης νέων υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών µε τον τουρισµό 

υποδοµών, εντός οικισµών καθώς και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όριά τους στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός (ποσοστό αδόµητων γηπέδων <40%).  

• Προσαρµογή της τυπολογίας των καταλυµάτων(µορφολογικοί περιορισµοί, δυναµικότητα, τάξεις) και 
άλλων σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και 
των ειδικών µορφών που υποστηρίζουν. 

• Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και του τοπίου. 

• Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 
• ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών («δρόµοι» καπνού, αµπέλου, 

ελιάς κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 
• ∆ηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

απασχολουµένων σε εναλλακτικές µορφές τουρισµού (Eco−Management and Audit Scheme− EMAS). 
• Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών ή και παραδοσιακών µεταποιητικών δραστηριοτήτων 

φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας 
προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά). 

• Ενίσχυση του προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τον αγροτικό χώρο 
(Leader+, ΟΠΑΑΧ) προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη, πέραν της αποκλειστικής 
χρηµατοδότησης καταλυµάτων. 

(Β.3) Οι περιοχές εγκαταστάσεων του υφιστάµενου χιονοδροµικού κέντρου του Χελµού (Καλάβρυτα, 
∆ήµος Καλαβρύτων), ως αναπτυγµένος πυρήνας µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερα 
αναπτυσσόµενης περιοχής µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού, µε κύριες 
κατευθύνσεις α) ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής, β) µέτρα βελτίωσης 
των εισόδων και της σήµανσης των πόλεων, γ) ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας 
στο προσφερόµενο προϊόν, µε παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 
• Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό σηµείων 

τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδροµών. 
• Ανάληψη δράσεων αύξησης της χωρητικότητας µιας περιοχής (δηµιουργία τουριστικών πόρων µε σκοπό 

τη διάχυση των τουριστικών ροών στο χώρο και την αποφόρτιση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 
που δέχονται υψηλές πιέσεις, ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των ελεύθερων χώρων 
και του πρασίνου. 

• Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού χώρου. 
• Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 
• Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και 

αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, κ.λπ.). 
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• Αναβάθµιση υφιστάµενων καταλυµάτων και κατά περίπτωση κατασκευή νέων καταλυµάτων 4 και 5 
αστέρων σε κατάλληλες θέσεις κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, ορίων οικισµών και ζωνών 
χρήσεων γης που επιτρέπουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Παροχή κινήτρων για ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών. 
Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 
Προσανατολισµός των επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε τύπους και τάξεις καταλυµάτων και 
σε υποδοµές που εµπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν. 
 
ΙΙ. Η περιοχή Αγράφων - Ασπροποτάµου ως περιοχή τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά 
χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό (Γ3) (τµήµα του Καλλικράτειου 
∆ήµου Αµφιλοχίας) µε κύριες κατευθύνσεις: α) διαφύλαξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.α., 
σηµείων του χώρου µε «µοναδικά» χαρακτηριστικά, β) δηµιουργία θεµατικών διαδροµών µε ανάδειξη 
στοιχείων των κυρίαρχων χρήσεων («δρόµοι» ελιάς, αµπέλου, καπνού, κ.α.), γ) αποκατάσταση και 
αξιοποίηση παλαιών κελυφών, δ) δηµιουργία µουσείων, κέντρων ερµηνείας του χώρου κλπ., ε) κατασκευή 
νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδοµών, στ) 
αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων µορφών 
τουρισµού, ζ) ανάδειξη και προστασία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τοπίου, προώθηση 
προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή 
βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών), ενίσχυση του 
προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader+, 
ΟΠΑΑΧ) προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη, πέραν της αποκλειστικής χρηµατοδότησης 
καταλυµάτων, δηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
(Eco−Management and Audit Scheme− EMAS), για τις περιοχές της κατηγορίας αυτής (περιοχές µε 
κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό και δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού) 
ορίζονται οι παρακάτω όροι για τη δόµηση κύριων τουριστικών καταλυµάτων σε εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισµών περιοχές: 
α) σε ζώνη πλάτους 500 µέτρων, από τα όρια των οικισµών αρτιότητα δύο (2) στρέµµατα, συντελεστής 
δόµησης 0.3 και πυκνότητα κλινών ανά στρέµµα 15. 
β) στις λοιπές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές διατηρούνται οι ισχύοντες όροι δόµησης. 
Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που σήµερα προβλέπουν µεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των 
ανωτέρω ορίων. 
Για τις παράκτιες περιοχές των υπό στοιχείων Β κατηγοριών χώρου (Αναπτυσσόµενες τουριστικά 
περιοχές) διακρίνεται ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, η οποία 
εκτείνεται σε απόσταση 350 µ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη του τουρισµού. 
Στη ζώνη αυτή που παρατηρείται υψηλός ανταγωνισµός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων όλων των ειδών, 
µε άµεση ή έµµεση επίπτωση στον τουρισµό, δίδονται µεταξύ άλλων οι κατευθύνσεις: α) περιορισµός της 
δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων µη συµβατών µε την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως 
βιοµηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου, εµπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα 
αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης, πρατήρια καυσίµων) ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται 
ως ανεπτυγµένες τουριστικά7, β) κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής 
του τοπίου και αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου.. 
 
ΙV. Οι περιοχές της Περιφέρειας που εκτείνονται σε υψόµετρο άνω των 600 µ., ως ορεινές 
περιοχές (ΣΤ), µε κύριες κατευθύνσεις: α) διατήρηση της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών 
πόρων µε µέτρα πρόληψης των κινδύνων υποβάθµισής τους, β) λήψη ειδικών µέτρων ενσωµάτωσης τρίτων 
δραστηριοτήτων αναγκαίων για τη λειτουργία του χώρου, που παρουσιάζουν ασυµβατότητες µε την 
τουριστική δραστηριότητα, ώστε να είναι δυνατή η συνύπαρξη τους µε αυτήν και ειδικότερα µέτρων 
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης των υποδοµών τους (π.χ. σύνταξη ειδικών προδιαγραφών 
κατασκευής και λειτουργίας), γ) δηµιουργία εξειδικευµένων, κατά περίπτωση, κανόνων για το σχεδιασµό και 
τη δόµηση λαµβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις τοπικές παραδόσεις, χρήσης υλικών 
και µορφών δόµησης, δ) υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν µειωµένη κατανάλωση ενέργειας και 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, ε) δηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και 
διαδροµών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης, στ) περιορισµός υπό ειδικούς όρους της δόµησης 
νέων υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών εντός οικισµών καθώς 
και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όριά τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 
κορεσµός (ποσοστό αδόµητων γηπέδων <40%), ζ) απαγόρευση της ανάπτυξης σύνθετων και 
ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µικτής χρήσης. 

                                            
7 Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, που έχουν ανάγκη θαλάσσιου µετώπου και 
εξυπηρετούν άµεσες τοπικές ανάγκες ή είναι σηµαντικές για την εθνική οικονοµία, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία ύστερα από συνεκτίµηση κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών 
παραµέτρων και στα τµήµατα των περιοχών αυτών που παρουσιάζουν µειωµένο τουριστικό ενδιαφέρον. Στις υπόλοιπες 
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (περιοχές υπό στοιχεία Β του άρθρου 4) η χωροθέτηση άλλων χρήσεων 
επιτρέπεται σε τµήµατα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα είτε σε οργανωµένους 
υποδοχείς. 
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V. Οι περιοχές του ∆ικτύου Φύση (NATURA) 2000 και άλλες περιοχές περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας όπως κηρυγµένοι ιστορικοί τόποι, καταφύγια άγριας ζωής, κλπ., όπως έχουν 
οριοθετηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως Περιοχές του ∆ικτύου Φύση 2000 και λοιπές 
περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας (Η), µε κυριότερες κατευθύνσεις: α) αξιοποίηση των εκάστοτε 
τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού, β) ανάδειξη και 
προστασία περιβάλλοντος και τοπίου, γ) δηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και 
διαδροµών («δρόµοι» καπνού, αµπέλου, ελιάς, κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης, δ) 
προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη 
ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.α), ε) 
δηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
(Eco−Management and Audit Scheme−EMAS), στ) οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων 
∆ιαχείρισης, ζ) θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ∆ιαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του 
τουρισµού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, µε σκοπό να χρησιµοποιείται για την προστασία, 
διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, η) µέχρι τον καθορισµό χρήσεων και 
δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δηµιουργία 
µικρών, σύµφωνα µε την κείµενη τουριστική νοµοθεσία, τουριστικών καταλυµάτων στις εντός σχεδίου και 
εντός ορίων οικισµών περιοχές, καθώς και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια τους στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός (ποσοστό αδόµητων γηπέδων <40%)8.  
Η χωροθέτηση σύνθετων και ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µικτής χρήσης αποκλείεται εντός 
περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 και οικοτόπων προτεραιότητας και επιβάλλεται η 
συγκέντρωση της δόµησης µε ταυτόχρονο περιορισµό της, όσο και της χρήσης των εγκαταστάσεων. 
 
VΙ. Οι χαρακτηρισµένοι κατά τις κείµενες διατάξεις ως παραδοσιακοί οικισµοί (Θ), µε κύριες 
κατευθύνσεις α) ∆ηµιουργία µηχανισµού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής 
δραστηριότητας βάσει των εξής κριτηρίων: επιφάνεια δοµηµένου χώρου, συνολικός αριθµός τουριστικών 
επιχειρήσεων µε έδρα ή πραγµατική λειτουργία στον οικισµό, αριθµός υφιστάµενων κλινών. Στόχος είναι η 
διαφύλαξη της αξίας του πόρου και η προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα, β) διαµόρφωση 
αυστηρότερων κανόνων για τη µορφολογία των νέων κτισµάτων, ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης 
κελυφών, γ) έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή µη των οικισµών κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η 
αξία του πόρου και έλεγχος της δόµησης εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισµών. Αξιοποίηση 
εγκαταλελειµµένων ορεινών οικισµών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, µε τη µετατροπή κτιρίων 
σε καταλύµατα ή και µε νέες µεγαλύτερου µεγέθους επενδύσεις (αύξηση µέχρι και 40% της υφισταµένης 
δοµηµένης επιφάνειας) µε κίνητρα.  
 
VΙΙ. Οι οριοθετηµένοι κατά τις κείµενες διατάξεις αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία (Ι), µε 
κατεύθυνση την εξασφάλιση της προσβασιµότητας, της επισκεψιµότητας και της οργάνωσής τους, 
εξωραϊσµός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης δικτύων υποδοµής, ώστε να 
διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους. 
 
Επιπλέον, στο άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑ καθορίζονται ειδικές µορφές τουρισµού: 
(Α) Συνεδριακός τουρισµός στην Πάτρα, µε κατευθύνσεις: α) Μέτρα για τη βελτίωση της ελκυστικότητάς 
της περιοχής, τον εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και τη δηµιουργία νέων, 
είτε αµιγών είτε συνδυασµένων µε καταλύµατα υψηλών προδιαγραφών µε συνεδριακά κέντρα, β) δράσεις 
ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών στις υποδοµές του συνεδριακού − εκθεσιακού τουρισµού και πρόσθετα 
κίνητρα για αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών καθώς και προώθηση δράσεων 
σύνδεσης του συνεδριακού µε τον εκθεσιακό τουρισµό, γ) δηµιουργία εγκαταστάσεων συνεδριακού – 
εκθεσιακού τουρισµού µικρότερης κλίµακας σε µικρότερα αστικά κέντρα και άλλους τουριστικούς 
προορισµούς, βάσει κριτηρίων, όπως: ύπαρξη Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων, παρουσία κάποιου ισχυρού / 
κυρίαρχου παραγωγικού τοµέα στην περιοχή, ύπαρξη διεθνούς φήµης ή άλλων αξιόλογων στοιχείων του 
φυσικού / ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
(Β) Αστικός Τουρισµός, κατά προτεραιότητα στην Πάτρα, µε κατεύθυνση δράσης α) ανάδειξης του 
ιστορικού κέντρου, µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών αξιόλογων στοιχείων του περιβάλλοντός της, 
β) δικτύωσης βάσει θεµατικών ενοτήτων γ) εµπλουτισµού παρεχόµενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
(µουσεία, εκθετήρια, σύγχρονες εγκαταστάσεις πληροφόρησης, φεστιβάλ κ.α.), δ) εκσυγχρονισµού και 

                                            
8 Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει α) στις υπό το στοιχείο Θ περιοχές (παραδοσιακοί οικισµοί) που η δόµηση περιορίζεται 
µόνο εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών, β) για την επέκταση υφισταµένων µονάδων για λόγους βιωσιµότητας, γ) 
για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών υποδοµών µε ή χωρίς υποδοµές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται µε 
την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική εξάρτηση π.χ. (ιαµατικές πηγές) και δ) για την ανάπτυξη σύνθετων και 
ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µικτής χρήσης για τις οποίες ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΕΧΣΑΑ. Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να 
δίδεται η δέουσα βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. 
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βελτίωσης της ποιότητας του ξενοδοχειακού δυναµικού, ε) ενηµέρωσης των επισκεπτών για τη θέση και το 
περιεχόµενο των τουριστικών πόρων και εξασφάλισης εύκολης πρόσβασης σε αυτούς, στ) αναβάθµισης του 
ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και βελτίωσης της κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πεζών. 
(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός στην Πάτρα µε ακτίνα επιρροής τις ακτές του Κορινθιακού και Πατραϊκού 
Κόλπου, της ∆υτικής Ελλάδας και νήσων του Ιονίου και στην Κέρκυρα και Λευκάδα, µε ακτίνα 
επιρροής τις ακτές της ∆υτικής Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένου και του Αµβρακικού κόλπου, της 
Β.∆. Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου. Αποτελούν 2 από τις 11 ενότητες θαλάσσιου τουρισµού 
που ορίζονται για το σύνολο της χώρας. Τα κέντρα τους, συγκεκριµένα για την πρώτη ενότητα η Πάτρα, θα 
διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές ελλιµενισµού, ανεφοδιασµού και επισκευών και υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες, κ.λπ. Τα κέντρα αυτά θα εξυπηρετούν το 
µεγαλύτερο δυνατό συνδυασµό θαλάσσιων δραστηριοτήτων του τουρισµού. Βασική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη αυτών των κέντρων αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονης υποδοµής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας 
και η γειτνίαση µε αεροδρόµιο. Επισηµαίνεται ότι ο θαλάσσιος τουρισµός προσδιορίζεται από τη δυνατότητα 
χρήσης ιδιόκτητων και εκµισθωµένων σκαφών αναψυχής διαφορετικών µεγεθών και εµβέλειας ταξιδίων, µε ή 
άνευ πληρώµατος και µε ποικίλους τρόπους κίνησης. 
(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός 
Για την ανάπτυξη του πολιτισµικού τουρισµού απαιτείται η ιεραρχηµένη αναβάθµιση και διασύνδεση του 
µουσειακού, µνηµειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού κεφαλαίου της χώρας, η διατήρηση και ανάδειξη 
της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και ειδικότερα των ιστορικών κέντρων των πόλεων αλλά και 
µεµονωµένων κτιρίων, η εξασφάλιση της προσβασιµότητας, της επισκεψιµότητας και οργάνωσης των 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και υποστήριξη τους µε κατάλληλα έργα υποδοµών. Ένταξή τους σε 
τουριστικά δίκτυα, η δηµιουργία µουσείων και θεµατικών πάρκων συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογικών 
για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, η ενίσχυση δράσεων τύπου 
RISE, η ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισµικών θεσµών και άλλων σχετικών 
εκδηλώσεων, η ανάπτυξη του γαστριµαργικού τουρισµού και η ένταξή του στο τουριστικό προϊόν (ανάπτυξη 
βιολογικών προϊόντων, συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητάς τους και πιστοποίησης της αξίας και της 
µοναδικότητάς τους). 
(∆.1) Θρησκευτικός Τουρισµός 
Για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισµού απαιτείται η ιεραρχηµένη ανάδειξη πόλων ανάπτυξης 
θρησκευτικού τουρισµού, συγκρότηση, οργάνωση και προβολή τους σε δίκτυα, βελτίωση της 
προσβασιµότητάς τους καθώς και των µεταξύ των συνδέσεων, προώθηση µέτρων εξωραϊσµού / 
αναβάθµισης και ανάδειξης των λατρευτικών χώρων, των συνοδών τους εγκαταστάσεων διηµέρευσης και 
διαµονής καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους, διαφύλαξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των 
µοναστηριών από νέες µη προσαρµοσµένες στο χαρακτήρα τους κτιριακές επεκτάσεις, στήριξη δράσεων που 
αφορούν στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, προώθηση / στήριξη προγραµµάτων ανταλλαγής 
επισκέψεων µεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων. 
(Ε) Αθλητικός Τουρισµός 
Για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού απαιτείται α) η αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, β) η 
ανάπτυξη προπονητικών κέντρων σε περιοχές του ορεινού και ηµιορεινού χώρου που διαθέτουν 
ικανοποιητική πρόσβαση και ξενοδοχειακή υποστήριξη καθώς επίσης σε παραθαλάσσιες και παραλίµνιες 
περιοχές για τα αθλήµατα του θαλάσσιου σκι, ιστιοδροµίες, κλπ., γ) η δηµιουργία υποδοµών µηχανοκίνητου 
αθλητισµού και δ) η  προώθηση της σύνδεσης δράσεων αθλητικών φορέων (συλλόγων και σωµατείων) µε 
την τουριστική δραστηριότητα. 
(Ε.1) Άλλες µορφές αθλητικού τουρισµού  
(Ε.1.1) Γκολφ 
Για την ανάπτυξή του δίδεται η παρακάτω κατεύθυνση για δηµιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στην ευρύτερη 
περιοχή της Πάτρας (Ως ευρύτερη περιοχή Πάτρας ορίζεται η περιοχή που περικλείεται σε ζώνη πλάτους 30 
χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης) και στο Νοµό Ηλείας και για αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων 
γηπέδων golf.  
(Ε.1.2) Χιονοδροµικός τουρισµός 
α) Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης πιθανής συµπλήρωσης, επέκτασης και 
αναβάθµισης της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, β) βελτίωση της ασφάλειας των υποδοµών 
πρόσβασης (οδικό δίκτυο), γ) δηµιουργία δικτύων διαδροµών ορειβατικού σκι σε υφιστάµενες δασικές οδούς 
και ορειβατικά µονοπάτια, κατά προτεραιότητα, σε ορεινά συγκροτήµατα που δεν διαθέτουν χιονοδροµικά 
κέντρα καθώς και γύρω από ορεινούς οικισµούς, που διαθέτουν ικανοποιητική υποδοµή φιλοξενίας και 
εστίασης. 
(Ε.1.3) Καταδυτικός Τουρισµός 
Ο καταδυτικός τουρισµός προτείνεται να προωθηθεί για τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος σε 
αναπτυσσόµενες και ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές. 
(Ε.1.4) Αθλητικές δραστηριότητες του ορεινού χώρου µε ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (σπορ) 
του ορεινού χώρου(π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, κανόε − καγιάκ, rafting, αιωροπτερισµός, αλεξίπτωτο 
πλαγιάς) και ενίσχυση σωµατείων και συλλόγων αθληµάτων του ορεινού χώρου. 
(ΣΤ) Ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός: Προτείνεται η ιεραρχηµένη αξιοποίηση των ιαµατικών 
φυσικών πόρων µε σκοπό την ανάπτυξη κέντρων θερµαλισµού µε κριτήρια α) την αξία / ιαµατικότητα (µε 
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βάση σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα) σε συνδυασµό µε την επάρκεια του φυσικού πόρου για τη 
βιωσιµότητα της επένδυσης β) την ποιότητα του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας, γ) το 
βαθµό χωροταξικής ένταξής τους σε περιοχές που παρουσιάζουν ευρύτερο τουριστικό ενδιαφέρον, δ) την 
προσβασιµότητα της περιοχής και την υποστήριξή της µε σύγχρονη τεχνική και κοινωνική υποδοµή, ε) τη 
δυνατότητα υποστήριξης µε ξενοδοχειακές υποδοµές υψηλών προδιαγραφών καθώς και µε συναφείς 
εγκαταστάσεις ελευθέρου χρόνου, αναψυχής, αθλητισµού. 
Επιπρόσθετα απαιτείται η λήψη µέτρων για τη διαφύλαξη του φυσικού πόρου(πηγών) από τη ρύπανση και 
γενικότερα κάθε είδους υποβάθµιση προερχόµενη από κατασκευή τεχνικών έργων, κλπ. και 
Προτείνεται η δηµιουργία κέντρων θαλασσοθεραπείας και γενικότερα κέντρων θεραπευτικού τουρισµού µε 
έµφαση στον συνδυασµό πρόληψης / θεραπείας −αποκατάστασης, αναψυχής και παραθερισµού σε περιοχές 
που διαθέτουν, σε αντιστοιχία µε το αντικείµενο «θεραπείας», κατάλληλους πόρους, ιδιαίτερα σε 
ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές της χώρας µε καλή συγκοινωνιακή σύνδεση 
(κυρίως αεροπορική). 
(Ζ) Τουρισµός φύσης (οικοτουρισµός – αγροτοτουρισµός) 
Ο τουρισµός φύσης αναπτύσσεται στον ορεινό χώρο και σε ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικά περιοχές 
όπως περιοχές του δικτύου Φύση (NATURA) 2000, και Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλους (Τ.Ι.Φ.Κ.), 
δάση καθώς και σε περιοχές του αγροτικού χώρου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τουρισµό. 
 
Σε ό,τι αφορά τις ειδικές και τεχνικές υποδοµές ανά κατηγορία, δίνονται µια σειρά από κατευθύνσεις (Άρθρο 7 
του ΕΠΧΣΑΑ) για την ανάπτυξη και την βελτίωση της αξιοποίησης των µεταφορικών υποδοµών, των 
σταθµών εισόδου (Πάτρα), ύδρευσης, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, υγεία. 
 
Στο άρθρο 8 δίνονται ειδικότερες κατευθύνσεις και όροι και περιορισµοί χωροθέτησης ορισµένων τουριστικών 
εγκαταστάσεων για κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς όπως σε δάση και δασικές εκτάσεις, αγροτική γη 
υψηλής παραγωγικότητας, λοιπή αγροτική γη καθώς και γενικές κατευθύνσεις επίλυσης συγκρούσεων µε 
άλλες χρήσεις όπως µε την βιοµηχανία, την εξόρυξη, τις αιολικές εγκαταστάσεις, τις υδατοκαλλιέργειες.  
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6. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1575/Β/2001) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Το ΕΠΧΣΑΑ Καταστηµάτων Κράτησης αποσκοπεί στη διαµόρφωση κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο για 
τη χωροθέτηση των Καταστηµάτων Κράτησης µε στόχο την προώθηση αρχών του Σωφρονιστικού Κώδικα, 
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών συµπλήρωσης των υποδοµών και τη βέλτιστη γεωγραφική κατανοµή τους 
κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται αποτελεσµατικότερα ο πληθυσµός, να καλύπτονται οι ανάγκες των 
καταστηµάτων κράτησης σε υποδοµές και υπηρεσίες, καθώς και να ελαχιστοποιείται το κοινωνικό, οικονοµικό 
και περιβαλλοντικό κόστος. 
 
Με βάση τα κριτήρια Χωροθέτησης Καταστηµάτων Κράτησης και το Πρόγραµµα ∆ράσης 2001-2016 (άρθρα 
2 και 3 του ΕΠΧΣΑΑ), για το έτος στόχο (2016), προτείνεται: 
• Η δηµιουργία ενός νέου Γενικού Καταστήµατος Κράτησης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, εκτός 

του αστικού ιστού και σε λειτουργική απόσταση από αυτόν, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια 
χωροθέτησης: 
o ∆ηµιουργία ενός καταστήµατος κράτησης στην ευρύτερη περιοχή της έδρας κάθε εφετείου. 
o Συµβατότητα µε υφιστάµενες ή προγραµµατισµένες χρήσεις γης ανάλογα µε το είδος του 

καταστήµατος κράτησης. 
o Το χαµηλότερο κατά περίπτωση περιβαλλοντικό, κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος για το 

κατάστηµα κράτησης και την περιοχή υποδοχής του, Ειδικότερα δίδεται ως κατεύθυνση: 
� η αποφυγή δηµιουργίας νέων σωφρονιστικών υποδοµών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά 

περιοχές. Ως ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές νοούνται τόσο οι περιοχές προστασίας της 
φύσης όσο και οι ευαίσθητες πολιτισµικά περιοχές όπως οι αρχαιολογικοί χώροι. 

� η επιδίωξη αξιοποίησης τόσο των υφιστάµενων τεχνικών και µεταφορικών όσο και των 
υπολοίπων υποδοµών. 

� η αποφυγή δηµιουργίας νέων σωφρονιστικών υποδοµών σε περιοχές που παρουσιάζουν 
έντονες κλίσεις ή και πυκνή βλάστηση. 

� ο έλεγχος ύπαρξης χαρακτηριστικών οικιστικής καταλληλότητας που αφενός σχετίζονται µε το 
περιβαλλοντικό, κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος και αφετέρου συµβάλουν στην 
εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης και στην ασφάλεια του κτιρίου όσο και των 
διαβιούντων σε αυτό. 

o Κατά το δυνατό, αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζεται από τους θεσµοθετηµένους 
φορείς της. 

o Κατάλληλη λειτουργική σύνδεση των καταστηµάτων κράτησης µε το οικιστικό δίκτυο. 
• Η δηµιουργία ενός Θεραπευτικού Καταστήµατος Κράτησης (γενικά νοσοκοµεία, θεραπευτήρια για 

ψυχασθενείς και καταστήµατα για τοξικοµανείς) εναλλακτικά σε µια από τις παρακάτω περιφέρειες: 
Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, που µετά τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο πληθυσµιακό µέγεθος. Με δεδοµένη την ιδιαίτερη σηµασία 
της σύνδεσης των θεραπευτικών καταστηµάτων µε αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κριτήριο για την 
χωροθέτησή του αποτελεί η λειτουργία σχετικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην ευρύτερη περιοχή.  

• Η δηµιουργία Κεντρικών Αποθηκών Υλικού Φυλακών σε  κοµβικά σηµεία διαµετακόµισης καθώς και 
Καταστηµάτων Νέων και Κέντρων Ηµιελεύθερης ∆ιαβίωσης στις ευρύτερες περιοχές των µεγαλύτερων 
αστικών κέντρων. 

 
Πίνακας: Κατανοµή νέων Καταστηµάτων Κράτησης ανά περιφέρεια 
Περιφέρεια Ανάγκες δηµιουργίας νέων 

Γενικών Καταστηµάτων  
Κράτησης 

Ανάγκες δηµιουργίας νέων 
Θεραπευτικών Καταστηµάτων 
Κράτησης 

Αττικής 3  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 1  
Κεντρικής Μακεδονίας 3 1 
∆υτικής Μακεδονίας 1  
Ηπείρου 1  
Θεσσαλίας 2 *(1) 
Ιονίων Νήσων  1  
∆υτικής Ελλάδος 1 *(1) 
Στερεάς Ελλάδας 1  
Πελοποννήσου 1 *(1) 
Βορείου Αιγαίου 0  
Νοτίου Αιγαίου 0  
Κρήτης 2 1 
Γενικό Σύνολο : 17 3 
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