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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Πριν ξεκινήσω τη σύντοµη παρέµβασή µου θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΤΕΕ
για την πρόσκληση που απηύθηνε στον ΣΕΒ να µετάσχει στη σηµερινή
ηµερίδα.
Επιθυµώ παράλληλα να συγχαρώ τους οργανωτές για τις εύστοχες και
επίκαιρες επιλογές ως προς τη θεµατολογία της εκδήλωσης.
Όλοι γνωρίζουµε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που στερούνται
θεσµοθετηµένου χωροταξικού σχεδιασµού.
Η δυσάρεστη αυτή πραγµατικότητα συνδυαζόµενη και µε την έλλειψη
κτηµατολογίου πέρα από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα
ζωής µας, συνιστά κύριο συγκριτικό µειονέκτηµα ως προς την οικονοµία και
την επιχειρηµατικότητα. Μειονέκτηµα το οποίο ως χώρα έχουµε πληρώσει
µέχρι σήµερα πολύ ακριβά σε όρους ανάπτυξης.
Είναι άλλωστε κοινό µυστικό ότι µέχρι σήµερα έργα υποδοµής καθώς και
σηµαντικές επενδύσεις όπως επί παραδείγµατι για ανάπτυξη νέων πηγών
ενέργειας µε προφανή τη συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας
και τα περιβαλλοντικά οφέλη καθυστερούν εξαιτίας της περίπλοκης
διαδικασίας αδειοδότησης και τελικά ακυρώνονται στα δικαστήρια, καθώς δεν
έχει προηγηθεί ο απαραίτητος χωροταξικός σχεδιασµός.
Και βέβαια εφόσον δεν αρθεί το παραπάνω έλλειµµα και µάλιστα πολύ
σύντοµα, παρόµοιες εµπλοκές κατά τη διάρκεια της επόµενης
προγραµµατικής περιόδου µε βεβαιότητα θα σηµάνουν απώλειες κοινοτικών
κονδυλίων σηµαντικού ύψους, ιδιαίτερα για τις 5 περιφέρειες «οικονοµικής
ανάπτυξης» και στατιστικής σύγκλισης που αντανακλούν στο 60% του
πληθυσµού της χώρας.
Επιπροσθέτως κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει τις επιπτώσεις που
συνεπάγεται αυτή η στασιµότητα ως προς τον προσδιορισµό περιοχών για
υποδοχή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Και τούτο όχι µόνον σε ότι αφορά
στην εκπλήρωση των σύγχρονων προσεγγίσεων για οργανωµένη και
περιβαλλοντικά συµβατή αρχική εγκατάσταση αλλά ακόµα και σε αυτή τη
δυνατότητα ανανέωσης των αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστηµένες σε περιοχές για τις οποίες δεν έχουν προσδιορισθεί οι
χρήσεις γης σε συνδυασµό βέβαια και µε τα προβλεπόµενα στον Νόµο
1650/86.
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Ειδικά αυτό το τελευταίο πρόβληµα όλοι όσοι δραστηριοποιούµαστε στον
χώρο της βιοµηχανίας το ζήσαµε αρκετά έντονα την περίοδο 2003-04.
Είναι βέβαια γεγονός ότι το ΥΠΑΝ σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε
προσπάθησαν να αµβλύνουν τις σχετικές επιπτώσεις µέσω ειδικής
πρόβλεψης στον Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη».
Η ενέργεια αυτή επικροτήθηκε από τον ΣΕΒ, δεν είναι όµως δυνατόν να
αποτελέσει µακροπρόθεσµη λύση, δεδοµένου ότι αφορά αποκλειστικά
µεταποιητικές δραστηριότητες που ήδη λειτουργούν.
Ταυτόχρονα δεν θωρακίζει από εκ των υστέρων χωροταξικές παρεµβάσεις οι
οποίες πλήττουν νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις εξαναγκάζοντας σε
µετεγκατάσταση γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί σε οριστική
διακοπή της λειτουργίας τους.
Αυτοί ήσαν κάποιοι από τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τον Φεβρουάριο του
2005 τον ΣΕΒ, το ΤΕΕ, το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF) και τον
«Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» σε κοινή δηµόσια
παρέµβαση στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκαν:




Η ολοκλήρωση και συγκεκριµενοποίηση του πεδίου δράσης και του
χρονοδιαγράµµατος του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού.
Ο σχεδιασµός και η θεσµοθέτηση των Ειδικών Σχεδίων Χωροταξικού
Σχεδιασµού για τοµεακές πολιτικές, και τέλος
Η αναβάθµιση και επανενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού.

Θετική ήταν η αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία
προχώρησε στις προκηρύξεις των σχετικών µελετών που όπως είναι σε
όλους γνωστό, πέραν του Εθνικού Γενικού Χωροταξικού, αφορούν ειδικά στον
Τουρισµό, στις ΑΠΕ και στη Βιοµηχανία.
Σήµερα, µε δροµολογηµένες ήδη τις διαδικασίες παραλαβής των µελετών και
ενόψει της επικείµενης έναρξης της διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους, ο
ΣΕΒ επιθυµεί να αναδείξει ως απαραίτητα χαρακτηριστικά των µελλοντικών
χωροταξικών παρεµβάσεων και του συνδεδεµένου µε αυτές θεσµικού
πλαισίου:




Τη συµβατότητα µε τις πραγµατικές τάσεις ανάπτυξης.
Την ασφάλεια δικαίου για τις υφιστάµενες και τις µελλοντικές
εγκαταστάσεις.
Την παροχή δυνατοτήτων και πολεοδοµικών κινήτρων για οργανωµένη
αρχική εγκατάσταση καθώς και για την εκ των υστέρων χωροταξική
εξυγίανση υφιστάµενων περιοχών συγκέντρωσης δραστηριοτήτων µε
παράλληλη αποθάρρυνση της αρχικής εγκατάστασης σε άλλες περιοχές,
πλην βέβαια των περιπτώσεων όπου κάτι τέτοιο επιβάλλεται εκ των
πραγµάτων.
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Την πρόβλεψη πλαισίου βιωσιµότητας και ανάπτυξης για τις
δραστηριότητες που ήδη λειτουργούν εκτός οργανωµένης χωροθέτησης
µε προϋπόθεση την περιβαλλοντική συµβατότητα.
Την εξασφάλιση των απαραίτητων συνεργιών µεταξύ των χωροταξικών
σχεδίων σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό-Περιφερειακά-Ειδικά) µε µέριµνα των
µελετητών.
Την εκπόνηση µεταβατικής πολιτικής που να λαµβάνει υπόψη τη σταδιακή
ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδοµών για οργανωµένη εγκατάσταση
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της µεταποίησης.
Τη συµπερίληψη κατευθύνσεων χωροθέτησης για τις ενεργειακές
υποδοµές µε δεδοµένο και τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραµατίσει η
χώρα στο ενεργειακό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής.
Την κάλυψη µέσα από τις δροµολογηµένες διαδικασίες των αναγκών αλλά
και των προοπτικών ανάπτυξης της εξορυκτικής και µεταλλουργικής
βιοµηχανίας µε δεδοµένα:
o τη συνεισφορά στο επιχειρείν και συνολικά στην εθνική οικονοµία,
o τη συµβολή στην πολυµορφία της υπαίθρου, στην τοπική απασχόληση
αλλά και στη δηµιουργία τοπικών υποδοµών,
o τις ιδιαιτερότητες ως προς τη χωροθέτηση που συναρτάται από την
παρουσία των προς εκµετάλλευση πρώτων υλών και τη δυνατότητα
οικονοµικά βιώσιµης και περιβαλλοντικά συµβατής αξιοποίησης.

Κυρίες και κύριοι,
Όλο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας µας πρέπει να αποτελέσει για τα επόµενα χρόνια κύριο
ζητούµενο και πεδίο επικέντρωσης των προσπαθειών µας.
Ταυτόχρονα καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι η ανταγωνιστικότητα είναι
έννοια συνυφασµένη µε την επιχειρηµατικότητα και κατ’ επέκταση µε τη
µέριµνα για διευκόλυνσή της στο πλαίσιο της επιδίωξης για ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής.
Και αν µέχρι σήµερα η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων εξακολουθεί να
αποτελεί στην Ελλάδα την επικρατούσα έκφραση πολιτικής για διευκόλυνση
της επιχειρηµατικότητας, σταδιακά και µέχρι τα µέσα της επόµενης δεκαετίας
θα παύσει να υφίσταται ως ουσιαστική δυνατότητα.
Είναι λοιπόν πλέον καιρός να απεγκλωβισθούµε και σύντοµα µάλιστα από την
εµµονή µας στην παραπάνω λογική.
Άλλωστε άλλες χώρες –και δεν αναφέροµαι σε αναπτυσσόµενες οικονοµίεςµε ανύπαρκτα καθεστώτα ενίσχυσης προσελκύουν µεγάλες επενδύσεις, κάτι
που δεν ισχύει στη δική µας περίπτωση.
Σίγουρα η αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση, το υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό και οι ποιοτικές υποδοµές συνιστούν κάποιους από τους
διαχρονικούς παράγοντες ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας, τους
οποίους πρέπει να αναδείξουµε βελτιώνοντάς τους.
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Κύριους όµως ανασχετικούς παράγοντες που έχουν συντελέσει καθοριστικά
στον χαρακτηρισµό της χώρας µας διεθνώς ως µη κατάλληλης για υποδοχή
σοβαρών επενδυτικών πρωτοβουλιών (και δυστυχώς υπάρχουν αρκετά
παραδείγµατα) συνιστούν και η απουσία χωροταξικού σχεδιασµού και η
απορρέουσα προβληµατική λειτουργία των διαδικασιών αδειοδότησης.
Οι πρωτοβουλίες των τελευταίων µηνών τόσο του ΥΠΕΧΩ∆Ε όσο και του
ΥΠΑΝ δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για άρση του συγκριτικού
µειονεκτήµατος που συνεπάγεται η παραπάνω πραγµατικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό η πρόσφατη εναρµόνιση της εθνικής Νοµοθεσίας µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2001/42 Ε.Κ. δεν πρέπει επ’ουδενί να οδηγήσει σε νέες
σηµαντικές καθυστερήσεις.
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