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Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε: Επιτροπή Χωροταξίας & Δικτύων ΣΕΒ
Αρμόδιο όργανο του ΣΕΒ για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις δημόσιες πολιτικές του χώρου και συμμετοχή στο
δημόσιο διάλογο
Προεδρείο : Α. Καλλιτσάντσης-ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Ο. Αθανασίου-LAMDA DEVELOPMENT
Συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κλάδων καθώς και του τουρισμού

Στρατηγικοί στόχοι
• Ευαισθητοποίηση των μελών ΣΕΒ σχετικά με τη σημασία της χωροταξίας και της πολεοδομίας για τις επιχειρήσεις

•
•

Ενίσχυση της συνεργασίας του ΣΕΒ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και λοιπούς φορείς του χώρου
Ανάδειξη της Επιτροπής Χωροταξίας σε σημείο αναφοράς όλων των stakeholders για θέματα χωροταξίας και δικτύων

Γιατί ενδιαφέρει τον ΣΕΒ η θαλάσσια χωροταξία;
…Αυτονόητο για μια χώρα όπως η Ελλάδα με την 9η ακτογραμμή παγκοσμίως και
έντονο νησιωτικό και θαλάσσιο στοιχείο

✓ Το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων χωροθετείται στον παράκτιο χώρο
✓ Η Γαλάζια ανάπτυξη έχει αναδειχτεί σε Ευρωπαϊκή προτεραιότητα
✓ Η βιομηχανία επεκτείνεται και σε καινοτόμες δραστηριότητες που αξιοποιούν το
θαλάσσιο χώρο
✓ Σημαντικά προβλήματα αδειοδότησης και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
✓ Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο
(θαλάσσια αιολικά πάρκα, δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, κυματική ενέργεια,)
…. που όμως ματαιώνονται ελλείψει θεσμικού πλαισίου

Γιατί ενδιαφέρει τον ΣΕΒ η θαλάσσια χωροταξία;
• 1 στις 5 επιχειρήσεις θεωρεί ότι το έλλειμμα χωροταξικού σχεδιασμού προκαλεί
πολύ μεγάλη δυσκολία στην καθημερινή της λειτουργία.
• Το έλλειμα χωροταξικού σχεδιασμού στα 10 πρώτα προβλήματα του επιχειρείν
• Το θεσμικό πλαίσιο υδατοδρομίων μόλις θεσπίζεται

• Μεγάλα projects στον τομέα της ενέργειας καθυστερούν, ματαιώνονται ή
παρουσιάζουν χαμηλό επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω υψηλής αβεβαιότητας

Οι προοπτικές της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ελλάδα;
Η διάρθρωση των σημαντικότερων θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων
της ΕΕ, σε ΑΠΑ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, "Study on the economic effects of
Maritime Spatial Planning", 2011

Συμμετοχή πλωτών μεταφορών στο ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες
της ΕΕ 28 (2016) Πηγή: Eurostat, Ιδία Επεξεργασία

Συμμετοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο ΑΕΠ σε
επιλεγμένες χώρες της ΕΕ 28 και την Τουρκία (2015) Πηγή:
Eurostat, Ιδία Επεξεργασία

Εκφορτωθέντα και φορτωθέντα εμπορεύματα,
σε TEU, στις τρεις πρώτες χώρες στην ΕΕ 28
και την Ελλάδα (2008-2015) και μερίδια ανά
χώρα (2015)

Οι προοπτικές της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ελλάδα;
Περιοχές που προορίζονται για Έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων

Μεταφορά ενεργειακών πόρων μέσω
αγωγών (υφιστάμενη και σχεδιαζόμενη)

Πηγή: ΦΕΚ 47/Α/15-03-2018
Πηγή: ΔΕΠΑ

Οι προοπτικές της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ελλάδα;
Υποθαλάσσια Καλώδια

Πηγή: The European Marine Observation and Data Network (EMODnet)

Υπάρχουν προοπτικές για τη Γαλάζια Ενέργεια στην Ελλάδα;
Παρόλο που υπάρχουν ευκαιρίες …. δεν είναι βέβαιο ότι αυτές έχουν προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητας …σε μεγάλο
βαθμό λόγω αβεβαιότητας του θεσμικού πλαισίου
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ειδικό Χωροταξικό και η ειδική νομοθεσία για τις ΑΠΕ

Προβλέπεται η διαδικασία για τον καθορισμό της θέσης
των θαλάσσιων αιολικών πάρκων

Χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες από το πρώτο
στάδιο (πχ Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση)

Ορίζονται με σαφήνεια οι ελάχιστες αποστάσεις
Χωροθέτησης

Τίθενται οριζόντιες απαγορεύσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση
ή/και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των υποενοτήτων του εθνικού χώρου

Δίδεται έμφαση σε τομείς προτεραιότητας για την ΕΕ και
την εθνική οικονομία (πχ ενεργειακή εξασφάλιση των
νησιών)

Περιορισμένες προβλέψεις και κατευθύνσεις για τις
ειδικότερες μορφές ΑΠΕ του θαλάσσιου χώρου (πχ κυματική
ενέργεια)

Τίθεται Εθνικός Στόχος για τις ΑΠΕ

Απουσία επενδυτικών κινήτρων

Τι μας έχει διδάξει η εμπειρία από το χερσαίο χωρικό σχεδιασμό;
✓ Η εθνική Στρατηγική δεν εξυπηρετείται από τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, δεν είναι δυναμική και δεν εξυπηρετεί τις
σύγχρονες ανάγκες της επιχειρηματικότητας
✓ Τα Ειδικά χωροταξικά δεν αξιολογούνται και δεν αναθεωρούνται στις προθεσμίες που προβλέπονται
✓ Τα Περιφερειακά πλαίσια βρίσκονται υπό αναθεώρηση για περισσότερα από 6 χρόνια με κίνδυνο να είναι ήδη
ανεπίκαιρα όταν θα θεσμοθετηθούν
✓ Συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού καταγράφονται με υψηλή συχνότητα
✓ Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών είναι χαμηλός (χαρακτηριστικό παράδειγμα: περιφέρειές vs κεντρικές
υπηρεσίες, ΓΓΒ vs ΥΠΕΝ)
✓ Η διαβούλευση και εμπλοκή των φορέων είναι περιορισμένη
✓ Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης για το 53% του εθνικού χώρου
✓ Η οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης δεν έχει πραγματοποιηθεί
✓ Μόλις το 12% της ελληνικής ακτογραμμής διαθέτει τοπογραφική οριοθέτηση
✓ Δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και το δασολόγιο (παρότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο)
✓ Η ρύθμιση του χώρου γίνεται κατανοητή σχεδόν αποκλειστικά ως αδειοδότηση και όχι ως αναπτυξιακό εργαλείο μακράς
πνοής
✓ Δεν διατίθενται ενοποιημένα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα
✓ Σημαντικές καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες στην επίλυση διαφορών

Ποιες είναι οι προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα κατά
το θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό;
✓ Να μην αναπαραχθούν τα προβλήματα του χερσαίου χωρικού σχεδιασμού κατά το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
✓ Να αξιοποιηθεί η επιχειρηματική δυναμική και οι επενδυτικές ευκαιρίες στο θαλάσσιο χώρο με έμφαση στη γαλάζια ενέργεια,
την εξόρυξη, τις μεταφορές και τα δίκτυα.
✓ Να αξιοποιηθεί ο θαλάσσιος χώρος χωρίς να διαταραχθεί η σχέση με τις δραστηριότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο
παράκτιο χώρο (δλδ να μειωθεί ο ήδη περιορισμένος χερσαίος χώρος για τη βιομηχανία)
✓ Να υποστηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της χωράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο
✓ Να τεθεί ένα πλαίσιο αρμονικής και βιώσιμης συνύπαρξης με άλλες δραστηριότητες (πχ τουρισμός).
Να μην αποτελέσει ο ΘΧΣ αφορμή για την ανάσχεση ήδη προγραμματισμένων επενδύσεων στον παράκτιο χώρο
✓ Να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος
✓ Ο ΘΧΣ να αποτελέσει οδηγό για μια αλλαγή προτύπου στη ρύθμιση του χώρου εισάγοντας δυναμικά εργαλεία σχεδιασμού,
απλοποιημένες διαδικασίες και μηχανισμούς γρήγορης και ουσιαστικής διαβούλευσης

✓ Κοινή πρόκληση: Η έγκαιρη υλοποίηση του σχεδιασμού.(Συλλογική ευθύνη, υποστήριξη δημοσιάς διοίκησης)

Ποιες είναι οι προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα κατά
το θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό;
✓ Να μην αποκλειστούμε από μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που μόλις ξεκινούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη

Η σημασία του ΘΧΣ για την αξιοποίηση των ευκαιριών της
ευρωπαϊκής πολιτική για τη Γαλάζια Ενέργεια

Θα μπορέσει η χώρα μας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες
και να υλοποιήσει τις προβλέψεις του Roadmap ;

Η σημασία του ΘΧΣ για την αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών εργαλείων της Ένωσης

Η πορεία εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων στην Ελλάδα.
Πηγή: European Structural and Investment Funds

Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΕΒ;
✓ Ο σχεδιασμός (κατευθυντήριος και ρυθμιστικός) του παράκτιου χώρου (αιγιαλός + παραλία + ζώνη αλληλεπίδρασης) να
εξακολουθήσει να διέπετε από τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του χερσαίου χωρικού σχεδιασμού.
✓ Άμεση κατάρτιση της Νέας Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής στην οποία πλέον (μετά το Ν. 4447/2016) ενσωματώνεται ο
θαλάσσιος χώρος ως οργανικό και ισοβαρές τμήμα της
✓ Αποσαφήνιση/καθορισμός των θαλάσσιων χωρικών ενοτήτων και της κλίμακας εφαρμογής του σχεδιασμού, και των
εργαλείων σχεδιασμού καθώς οι σχετικές διατυπώσεις στο Νόμο θεωρούνται σχετικά ρευστές/ασαφείς.
✓ Ένταξη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στο επίπεδο των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, Θέσπιση Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τον θεσμοθετημένο ή εν εξελίξει τομεακό χωρικό
σχεδιασμό ώστε να αποφευχθούν αντιφατικές προβλέψεις
✓ Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των θεσμικών γραμμών, των ζωνών και των δεδομένων του θαλάσσιου χώρου σε
ενιαία βάση δεδομένων.
✓ Πρόβλεψη διαδικασιών πολυεπίπεδης διακυβέρνησης: Δημιουργία ειδικής μόνιμης υπο-επιτροπής θαλάσσιας χωροταξίας στο
πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας)

✓ Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα θαλάσσιου σχεδιασμού

Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΕΒ;
✓ Ενίσχυση της έρευνας στο θαλάσσιο περιβάλλον (χρηματοδότηση, ερευνητικά προγράμματα, δια τμηματικά προγράμματα
σπουδών )
✓ Δημιουργία πολυθεματικού “cluster” θαλάσσιας επιχειρηματικότητας
✓ Ενσωμάτωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής στον ΘΧΣ
✓ Ανάδειξη της Γαλάζιας Ενέργειες ως άξονα προτεραιότητας στην Εθνική Χωρική Στρατηγική

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας: Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας: Διακρατική συνεργασία
Baltic Sea Maritime Spatial Planning

North Sea Maritime Spatial Planning

Ευχαριστούμε πολύ

