
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176 
  Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χω-

ροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-

λάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Ι. Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207) σε 

συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του 
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241).

2. Το άρθρο 6 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241).
3. Την αριθμ. 26298/1.7.2003 απόφαση υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 1469).

4. Την αριθμ. 51949/29.11.2010 υπουργική απόφαση 
«Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του 
Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» 
(Β’ 1925).

5. Την 10106/2011 υπουργική απόφαση «Έγκριση προ-
διαγραφών για τη σύνταξη των Περιφερειακών Πλαισί-
ων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(προδιαγραφές αξιολόγησης - αναθεώρησης - εξειδί-
κευσης Περιφερειακών Πλαισίων» (ΦΕΚ ΑΑΠ 45/2011).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/
28.8.2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’1225), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 40238/28-9-2017 από-
φαση «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» σχετικά με την εκτίμηση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ-

γραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27nc Ιουνίου 2001» (Β’3759/25-10-2017).

7. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει-
φόρου Ανάπτυξης (Α’ 128/2008).

8. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει-
φόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Β’ 2505/
2011).

9. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει-
φόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΑΑΠ151/2009).

10. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (Β’ 2464/2008).

11. Τη μελέτη «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξει-
δίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχε-
διασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας», που εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 
2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

12. Την με αριθμ. 49454/4.9.2013 διαβίβαση της Έκθε-
σης Πορισμάτων Αξιολόγησης του ισχύοντος Περιφερει-
ακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προς το Γενικό Γραμματέα 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για την περαι-
τέρω διαβίβασή του στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, 
Φορείς, Περιφέρειες και Περιφερειακά Συμβούλια.

13. Τη διαβίβαση της Έκθεσης Πορισμάτων Αξιολό-
γησης από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τους Υπουρ-
γούς Οικονομικών (αριθμ. 2321/12-9-2013), Εθνικής 
Άμυνας (αριθμ. 2322/12-9-2013), Εσωτερικών (αριθμ. 
2323/12-9-2013), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(αριθμ. 2324/12-9-2013), Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(αριθμ. 2325/12-9-2013), Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(αριθμ. 2326/12-9-2013), Υπουργό Υγείας (αριθμ. 2327/
12-9-2013), Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας (αριθμ. 2328/12-9-2013), Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (αριθμ. 2329/12-9-2013), Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων (αριθμ. 2330/12-9-2013), Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αριθμ. 
2331/12-9-2013), Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη (αριθμ. 2332/12-9-2013), Τουρισμού (αριθμ. 
2333/12-9-2013), Ναυτιλίας και Αιγαίου (αριθμ. 2334/
12-9-2013)
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14. Τη διαβίβαση της Έκθεσης Πορισμάτων Αξιολό-
γησης από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τον Περιφερει-
άρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
(αριθμ. 2349/12-9-2013)

15. Τη με αριθμ. 3966/8-7-2014 επιστολή του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης 
για τη συνεργασία τους σχετικά με ειδικότερα θέματα 
αρμοδιοτήτων τους.

16. Το αριθμ. οικ. 24271/12-5-2014 έγγραφο της 
Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων της μελέτης «Αξιολόγησης, αναθεώρη-
σης και εξειδίκευσης ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας».

17. Το με αριθμ. 172711/7-7-2014 έγγραφο της ΔΙΠΑ, 
με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί 
της διαβιβασθείασας ΣΜΠΕ.

18. Το με αριθμ. 47297/17-10-2014 έγγραφο προς τη 
ΔΙΠΑ, με το οποίο επαναϋποβλήθηκε η Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

19. Το με αριθμ. 177709/31-12-2014 έγγραφο της ΔΙΠΑ 
με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή συμπληρωματικών 
φακέλων της ΣΜΠΕ προκειμένου να προωθηθεί η δια-
δικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).

20. Το με αριθμ. οικ 145962/4.2.2015 έγγραφο της 
ΔΙΠΑ (Αριθμ. Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού 6720/
15.2.2015) με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα (1) αντίτυπο 
της ΣΜΠΕ του Σχεδίου στους κάτωθι φορείς και Υπηρεσί-
ες της Διοίκησης α) στα Υπουργεία Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, β) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, γ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 
Περιφερειακό Συμβούλιο, δ) Φορείς Διαχείρισης του 
Εθνικού Δρυμού Οίτης και Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

21. Το με αριθμ. 16932/21-4-2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Χωροταξίας (πρ. Χωροταξικού Σχεδιασμού) με το οποία 
διαβιβάστηκε η πρόταση αναθεώρησης-εξειδίκευσης 
του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας και η ΣΜΠΕ της πρότασης 
στα υπουργεία Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Οικονομι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

22. Το με αριθμ. οικ 10955/10-3-2015 έγγραφο με το 
οποίο διαβιβάστηκε η πρόταση αναθεώρησης και εξει-
δίκευσης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να προχω-
ρήσει η διαδικασία γνωμοδότησης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου.

23. Το με αριθμ. 16932/21-4-2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Χωροταξίας (πρ. Χωροταξικού Σχεδιασμού) με το οποία 

διαβιβάστηκε η πρόταση αναθεώρησης-εξειδίκευσης 
του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας και η ΣΜΠΕ της πρότασης 
στα υπουργεία Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Οικονομι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

24. Το από 5-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ορυκτών Πόρων της Γενικής 
Δ/νσης Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αριθμ. 
ΥΠΕΝ 19264/6-5-2015).

25. Την από 13-5-2015 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε 
στις εφημερίδες ΑΥΓΗ και Εφημερίδα των Συντακτών 
καθώς και στο διαδικτυακό κόμβο ΥΠΕΝ (πρ. ΥΠΕΚΑ), 
με την οποία γνωστοποιήθηκε στο κοινό η έναρξη της 
διαδικασίας διαβούλευσης επί της οικείας ΣΜΠΕ.

26. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρη-
ση-εξειδίκευση του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας 
και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αυτής.

27. Το με αριθμ. ΔΥΟ/οικ/5056/30-10-2015 έγγραφο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Οδηγί-
ες στο πλαίσιο της εκπόνησης μελετών Χωροταξικού 
Σχεδιασμού»

28. Την αριθμ. 196/2015 (ΑΔΑ: 766Η7ΛΗ-ΥΘΥ) γνωμο-
δότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλά-
δας και το με αριθμ. 12057/13/26-1-2016 έγγραφο του 
Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Συμπλή-
ρωση γνωμοδότησης επί του Β1 σταδίου της μελέτης 
«Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ 
Στερεάς Ελλάδας» και τη διαβίβαση της αριθμ. 207/2015 
(ΑΔΑ: ΒΖΙΙ57ΛΗ-ΨΨ8) συμπληρωματικής γνωμοδότησης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.

29. Την με αριθμ. 17899/5-4-2016 διαβίβαση στη ΔΙΠΑ 
της διαμορφωθείσας πρότασης μετά τη διαδικασία της 
διαβούλευσης.

30. Την με αριθμ. 39963/11-8-2016 απόφαση έγκρισης 
οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθε-
ώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: 60ΙΕ4653Π8-ΔΒ2).

31. Την με αριθμ. 54197/10.11.2016 εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
«’Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (ΑΔΑ: 6Π7Δ4653Π8-Ε1Τ)).

32. Την με αριθμ. 55729/18-11-2016 εισήγηση της 
Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΝ για την αναθεώρηση - 
εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

33. Τις με αριθμό 519/2017 και 3632/2015 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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34. Την υποστηρικτική μελέτη «Αξιολόγηση - Ανα-
θεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» της 
απόφασης 24208/2009 (Β’ 1138) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αυτής.

35. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 
Υ72/21-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Τρο-
ποποίησης απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο» (Β’ 4201).

36. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

II. Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης «Ευρώπη 2020»
2. Τον Σχεδιασμό και την κατάρτιση Αναπτυξιακού 

Προγράμματος «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020», 
12/2013.

3. Τα τομεακά προγράμματα 2014-2020:
• Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη
• Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτο-

μία
• Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
• Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση
• Τεχνική Βοήθεια
• Αγροτική Ανάπτυξη
• Θάλασσα και Αλιεία
4. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερε-

άς Ελλάδας 2014-2020
5. Την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου 

Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδα-
τικού Διαμερίσματος Δυτικής (EL04) (Β’ 2686/Β/2018) 
και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) (Β’ 2682/Β/2018) 
και των αντίστοιχων ΣΜΠΕ σε εφαρμογή της οδηγίας 
2007/60/ΕΚ.

6. Την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερί-
σματος Δυτικής (Β’ 4681/2017) και Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας (Β’ 4673/2017) και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε εφαρμογή 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ

7. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 63891/5427/
30.12.2016 σχετικά με την «Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ Β’ 31/2017) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 
31 του ν. 4342/2015.

8. Ειδικότερα εθνικά τομεακά νομοθετήματα:
• Αναπτυξιακή πολιτική:
- ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’152/2011) «Επείγοντα Μέτρα 

Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015».

- ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει-
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

- ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143/2011) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποι-
ητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις».

- ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204/2010) «Επιτάχυνση και δια-
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».

• Περιβάλλον, βιοποικιλότητα, τοπίο:
- ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 02/2018).
- Κοινή υπουργική απόφαση 50743/2017 για την «Ανα-

θεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (ΦΕΚ Β’ 4432).

- Κοινή υπουργική απόφαση 2331/2017 για τον «Κα-
θορισμό των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των 
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμο-
γής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’164).

- Κοινή υπουργική απόφαση 8353/276/Ε103/2012 
(ΦΕΚ Β’ 415/2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
κοινής υπουργικής απόφασης 37338/1807/2010 Καθο-
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημά-
των της [79/409/ΕΟΚ]».

- ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος».

- ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60/2011) «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

- ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Τοπίου και στοιχεία αναλυτικής προσέγγισης» (ΦΕΚ Α’ 
30/2010).

• Διοικητική μεταρρύθμιση
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Ευρωπαϊκές οδηγίες και δράσεις:
• Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, Ε.Ε., 

2011.
• Πολιτική συνοχής Ε.Ε. 2014 -2020: Επενδύσεις σε ανά-

πτυξη και απασχόληση, 2011.
• Παράρτημα του Κανονισμού (Ε.Κ.) σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, 16/2/2012.

• 4η Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή 
(Μάιος 2007).

• Στρατηγική για την «ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020», Ε.Ε. 
3/03/2010.

10. Την Έκθεση Αξιολόγησης που συντάχθηκε κατά 
την πρώτη φάση της μελέτης «Αξιολόγησης, Αναθεώ-
ρησης και Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» και κατέληξε στο συμπέρασμα της 
αναγκαιότητας της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ μεταξύ 
άλλων για:

- την αξιοποίηση νεώτερων προοπτικών που προκύ-
πτουν από νεώτερους προγραμματισμούς και πολιτικές 
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και ιδίως τις πολιτικές της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020 (Ε’ΚΠΣ και Στρατηγική Ευρώπη 2014-2020),

- την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που 
αφορούν κυρίως την συνάρθρωση του ΠΠΧΣΑΑ με τον 
υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό και την ένταξη νε-
ώτερων θεσμικών ρυθμίσεων στα θεματικά πεδία που 
σχετίζονται με το περιεχόμενό του και ως εκ τούτου απαι-
τούν προσαρμογή -εξειδίκευση των κατευθύνσεών του

- το συνυπολογισμό της «συγκυρίας» της οικονομι-
κής κρίσης που ανέτρεψε δραματικά τα βραχυπρόθεσμα 
δεδομένα και επηρεάζει διαφοροποιημένα ως προς τις 
προοπτικές τα μακροπρόθεσμα χωρίς να ανατρέπει βα-
σικές παραδοχές (εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα) του 
ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ.

III. Εκτιμώντας ιδίως τα ακόλουθα:
Α. Ως προς τα ευρύτερα χωρικά συστήματα στα οποία 

αναφέρεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η Περιφέρεια σήμερα εμφανίζεται σε ενισχυμένη γε-

ωπολιτική θέση και με νέες δυνατότητες στην Ευρώπη 
των Περιφερειών και στον ευρύτερο διαπεριφερειακό 
χώρο μετά τη διοικητική αυτονομία της στα πλαίσια 
του «Καλλικράτη». Επίσης ενισχυμένη γεωπολιτική θέση 
εμφανίζει λόγω της συνεχούς προώθησης κοινοτικών 
πολιτικών διαπεριφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια 
«μακρο-Περιφερειών», και «χώρων συνεργασίας» που δι-
ευκολύνουν την ένταξη της περιφέρειας σε δυναμικούς 
διεθνείς και ευρωπαϊκούς διαδρόμους του μεσογειακού 
χώρου.

Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας την κα-
θιστά ταυτόχρονα κόμβο και διάδρομο του συνόλου, 
πλην Εγνατίας Οδού, των πρωτευόντων και δευτερευ-
όντων ηπειρωτικών δικτύων μεταφορών και δικτύων 
επικοινωνίας και ενέργειας της Κεντρικής Ελλάδας και 
των πρωτευόντων και δευτερευόντων αναπτυξιακών 
αξόνων που αυτά υλοποιούν

Β. Ως προς τις χωρικές παραμέτρους:
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χωρικά πρέπει να 

αξιοποιεί τις προοπτικές που απορρέουν από το ότι:
• Καταλαμβάνει κρίσιμο ενδιάμεσο τμήμα του ηπειρω-

τικού κορμού της ιδιότυπης χερσονήσου της Ελλάδας 
αποτελώντας τον συνδετικό ηπειρωτικό χώρο ανάμεσα 
στις κεντρικές και βόρειες διασυνοριακές με τα Βαλκάνια 
περιφέρειες της χώρας, την προωθημένη στα νότια Πε-
λοπόννησο, την προωθημένη στα ανατολικά Μητροπο-
λιτική Περιοχή της Αθήνας και τη Δυτική Ελλάδα και την 
Ήπειρο. Παράλληλα, έχει ιδιαίτερη ανοιχτή επικοινωνία 
με τις Περιφέρειες του Αιγαίου και του Ιονίου μέσω των 
ακτών και των ιδιότυπων εσωτερικών θαλασσών της 
(Μαλιακός, Ευβοϊκός και Κορινθιακός Κόλπος).

• Χαρακτηρίζεται από την άμεση γειτνίασή της με τη 
διεθνή μητρόπολη της Αθήνας και τα αστικά της κέντρα 
πρέπει να αξιοποιήσουν την ιδιαίτερη "ενδιάμεση" θέση 
τους στο αστικό σύστημα της χώρας στα πλαίσια πολιτι-
κών εδαφικής συνοχής και μείωσης των μετακινήσεων.

• Οι χωρικές συνιστώσες της περιφέρειας (αστικά κέ-
ντρα, παραγωγικές δομές, δίκτυα υποδομών, φυσικοί 
και πολιτιστικοί πόροι) έχουν δυνατότητα ανάπτυξης 
πολυκεντρικότητας και δικτύωσης ως μηχανισμοί εδα-
φικής συνοχής.

2. Η κατάργηση του Ειδικού Πλαισίου ΧΣΑΑ για τον 
τουρισμό δημιουργεί την αναγκαιότητα ενίσχυσης των 
κατευθύνσεων και ρυθμίσεων του παρόντος σε σχέση με 
την οργάνωση τουριστικών δραστηριοτήτων προκειμέ-
νου να αποτραπεί η διάχυτη, μη οργανωμένη ανάπτυξή 
τους και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Γ. Ως προς τις αναπτυξιακές διαστάσεις:
Στον παραγωγικό χώρο κατέχει πολύ υψηλή θέση και 

στρατηγικά πλεονεκτήματα στους στρατηγικούς τομείς 
αειφορικής αξιοποίησης: των φυσικών ορυκτών πόρων 
και της συνδεδεμένης μ’ αυτούς βιομηχανικής δραστη-
ριότητας αλλά και επιχειρηματικούς ομίλους και εγκα-
ταστάσεις, των αγροτο-δασικών και γεωργικών πόρων, 
των υδάτινων πόρων συνδεδεμένων με τους γεωργι-
κούς πόρους και την ύδρευση της Αθήνας, καθώς και 
των πολιτιστικών πόρων και τουριστικών προορισμών 
και πόρων φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχει 
επίσης χαρακτήρα βιομηχανικού πόλου εθνικής/κοινο-
τικής κλίμακας λόγω της βιομηχανικής συγκέντρωσης 
στο νοτιοανατολικό της τμήμα στα σύνορα με την Αθή-
να-Αττική.

Παρά τη «συγκυρία» της οικονομικής κρίσης που 
ανέτρεψε δραματικά τα βραχυπρόθεσμα δεδομένα και 
επηρεάζει διαφοροποιημένα ως προς τις προοπτικές 
τα μακροπρόθεσμα, εκτιμάται ότι η Περιφέρεια έχει δυ-
νατότητες σημαντικής αναβάθμισης της θέσης και του 
ρόλου της στο άμεσο μέλλον για τους παρακάτω λόγους:

Η παραγωγική ανασυγκρότηση για ανάταξη της οικο-
νομικής κρίσης οδηγεί στην ανάγκη αναθεώρησης της 
αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας και των επιλογών 
της ελληνικής οικονομίας και ως εκ τούτου και της πε-
ριφερειακής οικονομίας με κατεύθυνση εξαγωγική και 
προώθηση της εξειδίκευσης.

Στους περισσότερους από τους προτεινόμενους εξα-
γωγικούς τομείς και τομείς εξειδίκευσης της ελληνικής 
οικονομίας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει ιδι-
αιτερότητα. Ειδικότερα, η Περιφέρεια έχει ήδη αναπτύξει 
ή προωθεί εξειδικεύσεις που τη θέτουν σε πλεονεκτική 
θέση, ενώ υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες συμπληρω-
ματικών εξειδικεύσεων στη διασυνοριακή συνεργασία 
με την Αττική.

Σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η Περιφέρεια 
αποτελεί δυνητικό τόπο προορισμού μέσω των μεγάλων 
οικονομικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή 
κυρίως στον τομέα των ορυκτών πόρων και της μεταλ-
λουργίας και των ΑΠΕ και προγραμματίζεται να επεκτεί-
νει την εμβέλειά της στους τομείς του ειδικού τουρισμού 
μέσω των δρομολογημένων στρατηγικών επενδύσεων 
και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (ΛΑΡΚΟ - 
Ιαματικά Κέντρα Καμένων Βούρλων- Θερμοπυλών-Υπά-
της). Έχει κομβική θέση που της εξασφαλίζει «κεντρικό-
τητα και αγορές» στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Η Περιφέρεια θα πρέπει να εξακολουθήσει να διεκδι-
κεί, όπως και στο προισχύον ΠΠΧΣΑΑ, σημαντική θέση:

• στη μεταλλουργία και τους ορυκτούς πόρους
• τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους και τον συν-

δεόμενο μ’ αυτούς ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό
• στο σύστημα συνδυασμένων μεταφορών
• στη γεωργική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων
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Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναδείξει διακεκριμένη 
θέση στις αναδυθείσες και αναδυόμενες νέες εξειδικεύ-
σεις της στους τομείς:

• των ΑΠΕ και της ενέργειας
• της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων και 

της αποκατάστασης των τοπίων (επιπτώσεις εξόρυξης 
και ΑΠΕ)

• του ιαματικού και ιατρικού τουρισμού
• των θαλάσσιων τουριστικών μεταφορών και υποδο-

χής τουριστικών σκαφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 1
Εγκρίνεται το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αναθεωρεί 
και αντικαθιστά το προισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Με την 
απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ,

Το προωθούμενο από το ΠΧΠ πρότυπο χωρικής ανά-
πτυξης της Περιφέρειας, το οποίο έχει παρεμβατικό χα-
ρακτήρα στις τάσεις, επιδιώκει τους παρακάτω γενικούς 
στόχους:

• ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της Περιφέρειας 
στον διεθνή, κοινοτικό και εθνικό χώρο για την ενίσχυση 
της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της,

• προώθηση της εδαφικής συνοχής και διασφάλιση 
διατηρήσιμης οικονομικής ευημερίας μέσω ολοκληρω-
μένων χωροαναπτυξιακά, διοικητικά (με την έννοια της 
διακυβέρνησης) και περιβαλλοντικά ενδοπεριφερειακών 
χωρικών ενοτήτων που αναδεικνύουν πόλους και άξονες 
ανάπτυξης,

• διασφάλιση της προστασίας του φυσικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος και ανάδειξή του σε παράγοντα 
ανάπτυξης μέσω αειφορικής διαχείρισης των δραστη-
ριοτήτων,

• αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, συμπεριλαμ-
βανομένου του πόρου "γη" και προώθηση της ανακύ-
κλωσης και επανάχρησης στη παραγωγική διαδικασία 
και την οικιστική ανάπτυξη,

• προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής και στις ενεργειακές ανάγκες με προτεραιότητα στη 
περιφερειακά σχεδιασμένη ανάπτυξη ΑΠΕ και τον επα-
νασχεδιασμό των μετακινήσεων,

• ένταξη της προστασίας του τοπίου με ιεραρχημένη 
αξιολόγηση και προστασία,

• προώθηση της συνεργατικότητας (collaboration) και 
συμπληρωματικότητας μέσω δικτυώσεων των χωρικών 
δομών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: 
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Άρθρο 2 
Ένταξη της Στερεάς Ελλάδας 
στα ευρύτερα χωρικά σύνολα

1. Για την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της ΠΣΤΕ 
στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο προωθούνται οι εξής 
στρατηγικοί στόχοι:

• αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης και ρόλου μέσω 
της ενδυνάμωσης λειτουργιών διαπεριφερειακής εμβέ-
λειας, αύξησης της δικτύωσης/συνεργασίας για την ανά-
δειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στα επιμέρους 
πεδία με υλικές και άυλες παρεμβάσεις.

• βελτίωση της γεωοικονομικής θέσης και ρόλου μέσω 
της δυναμικής ενσωμάτωσης της Περιφέρειας στον δι-
εθνή/ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο με εξειδικευμένη 
και τεχνολογικά ενισχυμένη παραγωγική ταυτότητα και 
εξωτερική ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες οικονομικής 
μεγέθυνσης, βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα 
με ανάδειξη της διατήρησης και προστασίας των φυ-
σικών και πολιτιστικών πόρων διεθνούς εμβέλειας σε 
παράγοντα ανάπτυξης.

• ισόρροπη δυναμική ένταξη της Στερεάς Ελλάδας στο 
χωρικό σύστημα της Ε.Ε. που θα: α) την τοποθετεί σε κομ-
βική θέση - χερσαία πύλη προς την κεντρική/ανατολική 
ευρώπη και το Αιγαίο στα διασυνδεδεμένα διευρωπαϊκά 
δίκτυα υποδομών εμπορευματικών μεταφορών και σε 
κομβική θέση στα δίκτυα ενέργειας, β) εξασφαλίζει δια-
κριτή θέση στα κύρια αστικά της κέντρα στο αστικό σύ-
στημα της Ε.Ε., και γ) την εντάσσει στα δίκτυα διαχείρισης 
και τουριστικής ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων της Ε.Ε.

1.1. Για την αναβάθμιση της γεωπολιτικής και βελτίωση 
της γεωοικονομικής θέσης της Περιφέρειας προβλέπο 
αξιοποίηση των νέων αυτοδιοικητικών δυνατοτήτων 
της Περιφέρειας και των ενωσιακών και εθνικών πο-
λιτικών ενίσχυση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας 
μέσω των πολιτικών έξυπνης εξειδίκευσης του Ε’ ΚΠΣ 
και ανάδειξή της ως πόλου έξυπνης εξειδίκευσης προ-
ώθηση δικτυώσεων διοικητικών διαχειριστικών αρχών ή 
φορέων χωρικών ενοτήτων για μεταφορά τεχνογνωσίας 
και πολιτισμική επικοινωνία ανάδειξη πόλεων, τόπων, 
πόρων και υποδομών διεθνούς/εθνικής εμβέλειας στην 
παραγωγική διαδικασία και στην εγκατάσταση και δια-
μονή, αξιοποιώντας νέα ποιοτικά πρότυπα παραγωγής, 
κατανάλωσης και συνθηκών ποιότητας ζωής και περι-
βάλλοντος.

Επιπλέον, προβλέπονται οι εξής ειδικές χωρικές κα-
τευθύνσεις:

- χρησιμοποίηση προτύπων σχεδιασμού που θα συν-
δυάζουν επιλεγμένα αστικά κέντρα και δίκτυα με συγκε-
κριμένη στρατηγική μεγέθυνσης καθώς και μέσων και 
αποτελεσμάτων σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος 
της ΠΣΤΕ με αναφορά σε ευρύτερους χώρους συνεργα-
σίας (από την πόλη, στην περιφέρεια, στη μακρο-περι-
φέρεια, στον διεθνή χώρο)

- προώθηση ένταξης της Στερεάς Ελλάδας στις μακρο-
περιφέρειες Αδριατικής/Ιονίου, Θαλάσσιας Λεκάνης Με-
σογείου και στον χώρο Μεσογειακής Συνεργασίας μέσω 
δικτυώσεων και συνεργασιών με τις περιφέρειες και τις 
πόλεις που συμμετέχουν σ’ αυτές σε θέματα θαλάσσιων 
μεταφορών, ιδίως των τουριστικών, και του πολιτιστικού 
τουρισμού μέσω του παγκόσμιας κληρονομιάς πόλου 
των Δελφών

- επικέντρωση σε εξειδικευμένους τομείς-πόλους 
ισχυρής αναγνωρισιμότητας και στα αστικά κέντρα που 
γειτνιάζουν
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- ένταξη στα Δίκτυα Περιφερειακών και Εθνικών Πάρ-
κων των κρατών μελών της Ε.Ε. των περιοχών NATURA 
2000 και των εθνικών δρυμών της περιφέρειας καθώς 
και προώθηση πιλοτικού προγράμματος ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας για τη λειτουργία πρότυπου Περιφερεια-
κού Πάρκου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την ορεινή 
φύση, αντιπροσωπευτικής μεσογειακής παραδοσιακής 
κληρονομιάς της Ευρυτανίας

- ένταξη υποδομών που θα εξασφαλίσουν στην Στερεά 
Ελλάδα διακριτή θέση στο κοινοτικό σύστημα περιφε-
ρειών- «πόλων» έξυπνης εξειδίκευσης.

1.2 Για την ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας στο 
διεθνές και ευρωπαϊκό χωρικό σύστημα, προβλέπονται 
οι εξής στρατηγικές κατευθύνσεις:

- αξιοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων ολο-
κλήρωσης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ) κορμού του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύ-
ου και προώθηση των ΔΕΔ-Μ του εκτεταμένου οδικού 
δικτύου με έμφαση στους αστικούς κόμβους των ΔΕΔ-Μ.

- ανάδειξη της θέσης της Περιφέρειας στα διεθνή χω-
ρικά δίκτυα πολιτιστικών διαδρομών στον τομέα της 
προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
τόσο παγκόσμιας (UNESCO) όσο και ευρωπαϊκής (Συμ-
βούλιο ευρώπης).

- προώθηση ολοκληρωμένων σχεδίων διασύνδεσης, 
μέσω των υποδομών μεταφορών, των ιστορικών φυσι-
κών και πολιτιστικών πόρων και χώρων της ευρύτερης 
Μεσογείου.

Επιπλέον, προβλέπονται οι εξής ειδικές χωρικές κα-
τευθύνσεις:

- άμεση προώθηση ως κοινού ευρωπαϊκού (Ε.Ε.) ενδια-
φέροντος του διαγώνιου οδικού άξονα των ΔΕΔ «Λαμία - 
Άμφισσα - Πάτρα», ως εναλλακτική διαδρομή του ΠΑΘΕ 
σε καθεστώς πολιτικών χαμηλού άνθρακα, υποστήριξης 
του κόμβου των ΔΕΔ-Μ στη Λαμία καθώς και άνοιγμα 
της Περιφέρειας στον μακροπεριφερειακό χώρο της Κε-
ντρικής Μεσογείου και της Αδριατικής μέσω του λιμένα 
της Ιτέας ως λιμένα κρουαζιέρας,

- ενίσχυση του ρόλου της περιφέρειας στον ευρω-
διάδρομο με: α) την εξασφάλιση της υλοποίησης του 
προγραμματιζόμενου εμπορευματικού σταθμού μετα-
ξύ του σιδηροδρομικού και οδικού ΠΑΘΕ στην περιοχή 
της Λαμίας και την ανάδειξη της σε αστικό κόμβο του 
ΔΕΔ-Μ και σε ηπειρωτική πλατφόρμα υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και β) τον προγραμματισμό λειτουργίας 
θαλάσσιας πλατφόρμας διεπαφής με το νησιωτικό χώρο 
της Χαλκίδας,

- ένταξη της Λαμίας και της Χαλκίδας στο κοινοτικό 
αστικό σύστημα και τα προγράμματα «βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης» ως λειτουργικές αστικές περιοχές/περιφε-
ρειακά κέντρα «μεσαίου μεγέθους»,

- προώθηση της ολοκλήρωσης του εκτεταμένου οδι-
κού δικτύου των ΔΕΔ-Μ και ένταξη σ’ αυτό του τμήματος 
«Χαλκίδα-Κύμη» και του λιμένα της Κύμης ως συμπλη-
ρωματικού του λιμένα της Χαλκίδας

- ταχεία ολοκλήρωση των εξελισσόμενων έργων του 
οδικού και σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ και του Ε65,

- ανάδειξη των διεθνών πολιτιστικών πόρων της Πε-
ριφέρειας ως κόμβων διεθνούς πολιτιστικού και του-

ριστικού προορισμού με επίκεντρο τους Δελφούς και 
διασύνδεση με άλλους παρόμοιους προορισμούς στη 
Μεσόγειο,

- δικτυώσεις με Περιφέρειες εξειδίκευσης στην εξό-
ρυξη - μεταλλουργία, την τεχνολογία ανακύκλωσης - 
αποκατάστασης τοπίων, και δικτύωση του δίπολου Δελ-
φοί-Θερμοπύλες με πόλεις/πόλους διεθνούς εμβέλειας 
Μεσογειακών πολιτισμών

- προώθηση ως Περιφερειακού Πάρκου Ορεινής Αμι-
γούς Φύσης και Ορεινής Μεσογειακής Παραδοσιακής 
Κληρονομιάς της Ευρυτανίας.

2. Για την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της ΠΣΤΕ 
στον εθνικό χώρο προβλέπονται οι εξής στρατηγικοί 
στόχοι;

• ενδυνάμωση της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρει-
ας και των τόπων της με προτεραιότητα στη θέση της 
διοικητικής έδρας

• διατήρηση και επέκταση της σημαντικής οικονομικής 
θέσης της περιφέρειας στους τομείς των συγκριτικών της 
πλεονεκτημάτων (μεταλλουργία, ειδικό πολιτιστικό και 
εναλλακτικό τουρισμό, συνδυασμένες μεταφορές και 
βιομηχανία τροφίμων) και ανάδειξη της στις νέες ανα-
δυόμενες ειδικεύσεις (ΑΠΕ/ενέρεγεια, αποκατάσταση πε-
ριβάλλοντος, ιαματικό, ιατρικό και θαλάσσιο τουρισμό).

• αναβάθμιση της θέσης και ρόλου στο εθνικό χωρικό 
σύστημα των αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης και 
ανάδυση παλαιών και νέων αξόνων ανάπτυξης.

2.1 Για την ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής 
θέσης και ρόλου της Περιφέρειας στον εθνικό χώρο προ-
βλέπονται οι εξής στρατηγικές κατευθύνσεις:

• προώθηση μιας περισσότερο ισόρροπης, διακλαδικά 
και χωρικά, ανάπτυξης της επιχειρηματικής οικονομικής 
δραστηριότητας,

• προώθηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της 
έρευνας και της καινοτομίας διασυνδεδεμένης με την 
παραγωγική εξειδίκευση της Περιφέρειας μέσω ανάπτυ-
ξης περιφερειακών δομών και υποδομών και λειτουργίας 
ενίσχυσης τους με δικτυακές διασυνδέσεις, ενδοπεριφε-
ρειακά και διαπεριφερειακά, με αντίστοιχες εξειδικευμέ-
νες δομές και υποδομές,

• προώθηση της δικτύωσης των αναπτυξιακών διοι-
κητικών δομών και ιδιωτικών δομών και λοιπών κοινω-
νικών δομών ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά 
με στόχο τη δημιουργία «κέντρων» διαχείρισης για τη 
διασύνδεση παραγωγικής διαδικασίας με την έρευνα, 
νέες τεχνολογίες και καινοτομία στους τομείς εξειδίκευ-
σης της Περιφέρειας,

• σταδιακή εξισορρόπηση των σχέσεων με την Αθήνα 
μέσω προώθησης κοινών συμπληρωματικών στρατη-
γικών των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας 
προς ένα αποκεντρωτικό σύστημα με δικτυακή και συ-
νεργατική λειτουργία για εδαφική ανταγωνιστικότητα 
και ανάπτυξη νέων αναδυόμενων διαπεριφερειακών 
διασυνδέσεων και συνεργασιών,

• αύξηση της δικτύωσης/συνεργασίας με τις όμορες 
περιφέρειες για ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών, 
πολιτιστικών πόρων, καθώς και της διασύνδεσης των 
παραγωγικών της συστημάτων με όρους ισόρροπης και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.
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Επιπλέον, προβλέπονται οι εξής ειδικές χωρικές κα-
τευθύνσεις:

• προώθηση νέων διαπεριφερειακών δικτυώσεων/
χώρων συνεργασίας «κρίσιμης μάζας» και νέων δυνα-
τοτήτων,

• προώθηση συνεργασίας με Αθήνα - Αττική για τον 
συντονισμό των παραγωγικών συστημάτων τους στα 
σημερινά δεδομένα «πόλων - συγκεντρώσεων» στη δι-
ασυνοριακή περιοχή, των μετακινήσεων και των νέων 
δεδομένων που προκύπτουν από έργα υποδομών και 
σχεδιασμούς (ΡΣΑ, ΠΠΧΣΑΑ, ΠΕΠ Αττικής - ΠΕΠ ΣΤΕ) 
καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τους,

• προώθηση: α) χωρικών αναδιατάξεων με στόχο την 
εξυγίανση, εξειδίκευση, διάχυση και αγκίστρωση στους 
δυνάμενους να οργανώσουν ποιοτικές υποδομές πόλους - 
πόλεις της Περιφέρειας, β) διακλαδικών συνδέσεων πρω-
τογενή - δευτερογενή τομέα και των δύο με εξειδικεύ-
σεις με τους τομείς - κλειδιά του τριτογενή και ειδικά του 
τουρισμού, της ενέργειας, από μη συμβατικούς πόρους 
και ιδίως ΑΠΕ, των τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών και του περιβάλλοντος. Επίσης, επέκταση της 
τουριστικής δραστηριότητας με ανάδειξη των αναδυό-
μενων ευκαιριών στον ιαματικό - ιατρικό τουρισμό και 
επιμονή στη διεθνούς εμβέλειας πολιτιστική και φυσική 
κληρονομιά της.

2.2. Για την ενίσχυση της θέσης της ΠΣΤΕ στο εθνικό 
χωρικό σύστημα προβλέπονται οι εξής στρατηγικές κα-
τευθύνσεις:

• επιτάχυνση της υλοποίησης των κόμβων-πυλών συν-
δυασμένων μεταφορών στους πρωτεύοντες και δευτε-
ρεύοντες άξονες ανάπτυξης και της διαμετακομιστικής 
λειτουργίας τους προς την δυτική και νότια Ελλάδα και 
τις διεπαφές με το σύμπλεγμα του Αιγαίου,

• ενσωμάτωση των νέων οικονομικών και γεωπολιτι-
κών διεθνούς και εθνικής εμβέλειας δυνατοτήτων των 
αστικών πόλων,

• δικτυακή διασύνδεση, μέσω κατάλληλων υποδομών, 
μεταφορών και επικοινωνιών και ολοκληρωμένη χωρικά 
(εδαφική συνέχεια) λειτουργία των φυσικών και πολι-
τιστικών πόρων και των οικιστικών και παραγωγικών 
συστημάτων με τις όμορες περιφέρειες.

Επίσης, προβλέπονται οι εξής ειδικές χωρικές κατευ-
θύνσεις:

• ένταξη του άξονα Χαλκίδα - Κύμη στη διασύνδεση 
των ΔΕΔ-Μ κορμού με τους θαλάσσιους διαδρόμους 
του Αιγαίου,

• η από κοινού με την Αθήνα - Αττική ικανοποιητική 
ένταξη στο χωρικό σύστημα της Περιφέρειας των «δο-
ρυφορικού» χαρακτήρα βιομηχανικών συγκεντρώσεων 
στη βιομηχανική περιοχή «Οινοφύτων - Σχηματαρίου - 
Θήβας» και της επέκταση τους στον άξονα Ριτσώνα - 
Χαλκίδα,

• άρση της λειτουργίας της Στερεάς Ελλάδας ως «εν-
διάμεση» περιφέρεια/«διάδρομος» στον άξονα Αθήνα - 
Θεσ/νίκη και η ολοκλήρωση της θέσης της στο διαπε-
ριφερειακό χωρικό σύστημα ως κόμβος επίγειων με-
ταφορών των ΔΕΔ-Μ και κέντρο εκπαίδευσης/έρευνας 
και τεχνολογίας,

• αναβάθμιση, μέσω ανάδρασης στον υπερκείμενο 
σχεδιασμό, της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λαμίας 

σε ενισχυμένη θέση ώστε να συμμετέχει μακροπρόθε-
σμα στην ανώτερη βαθμίδα του αστικού εθνικού δικτύου 
(πρωτεύοντα αστικά κέντρα),

• λειτουργία ενός δικτυακού χωρικού συστήματος ανά-
δειξης της έδρας της Περιφέρειας και της δυναμικής της 
Χαλκίδας στη σχέση με την Αθήνα-Αττική καθώς και η 
ανάδυση ενισχυμένων σε εθνικό επίπεδο πληθυσμιακά 
ή λειτουργικά άλλων κέντρων της Περιφέρειας,

• κατοχύρωση της συνοχής της Περιφέρειας και της 
ενίσχυσης της γεωπολιτικής της θέσης στον εθνικό χώρο 
μέσω ενίσχυσης της ενδοεπικοινωνίας του ανώτερου 
αστικού της συστήματος οδικά και σιδηροδρομικά (πε-
ριφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 3 
Επιλογή Προτύπου

Διατηρείται ως πρότυπο χωρικής ανάπτυξης ο συν-
δυασμός: α) της πολυκεντρικής συνεκτικής ως προς τη 
δόμηση ανάπτυξης και β) της δικτύωσης και συνεργα-
σίας μέσω χωρικών ενοτήτων, που θα προωθεί αστικά 
κέντρα-πόλους ανάπτυξης στα αλλεπάλληλα επίπεδα 
του χώρου (από το περιφερειακό στο εθνικό/ευρωπαϊκό/
διεθνές επίπεδο).

Ο περιφερειακός χώρος λειτουργεί με βάση ένα ιε-
ραρχημένο σύστημα αστικών κέντρων δικτυακά συν-
δεδεμένο που επιτρέπει συγκεντρώσεις κρίσιμης μάζας 
για την τροφοδοσία διαφόρων αναγκών βιωσιμότητας, 
διαχείρισης και επενδύσεων, αλληλεξάρτησης και επι-
κοινωνίας. Στο ενδοπεριφερειακό επίπεδο οι ενότητες 
αποτελούν πολλαπλάσια καλλικράτειων ΟΤΑ, εντός κατά 
κανόνα των ιδίων διοικητικών Περιφερειακών Ενοτήτων, 
που υλοποιούν την εταιρική σχέση πόλης - υπαίθρου. Οι 
ενότητες αυτές επιδιώκεται να αποτελούν και ενότητες 
ή υποενότητες τοπίου.

Άρθρο 4 
Αναπτυξιακή προοπτική 
και εξέλιξη της Περιφέρειας

1. Ο μόνιμος πληθυσμός εκτιμάται στους 580.000 κα-
τοίκους για το 2021. Προγραμματικά στον παραπάνω 
πληθυσμό πρέπει να προστίθενται οι σπουδαστές και 
ποσοστό εποχιακών κατοίκων, ιδίως συνταξιούχων, ιδι-
αίτερα ενισχυμένο λόγω της γειτνίασης με την Αθήνα - 
Αττική. Στρατηγικές κατευθύνσεις αποτελούν:

• η θετική πληθυσμιακή εξέλιξη και η δημιουργία συν-
θηκών απασχόλησης και δυνατοτήτων ευημερίας και 
ποιότητας ζωής που θα επιτρέπουν τη διατήρηση στην 
Περιφέρεια των παραγωγικών ηλικιών κατοίκων της και 
την έλξη νέων,

• η κατεύθυνση των εποχιακών κατοίκων ιδίως προς 
τις αραιοκατοικημένες ορεινές περιοχές, τη γεωργική 
ενδοχώρα και τα ημι-αστικά κέντρα της.

2. Ως προς τη γενική οικονομική φυσιογνωμία της Στε-
ρεάς Ελλάδας, διατηρείται ως κεντρική επιλογή η δια-
τήρηση του δευτερογενή τομέα ως κεντρικού πυρήνα 
της νέας αναπτυξιακής της προσπάθειας με ορίζοντα το 
2020+ και ως κινητήρια δύναμη του πρωτογενή και του 
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τριτογενή οικονομικού τομέα, ώστε να επιτύχει διακριτή 
και αναγνωρίσιμη θέση ανάμεσα στις αναπτυγμένες ευ-
ρωπαϊκές περιφέρειες, αυξάνοντας το περιφερειακό ΑΕΠ 
και τη βιώσιμη ενδοτομεακή παραγωγική και χωρική 
ανασυγκρότηση για εξασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης 
και περιφερειακή συνοχή.

Γενική κατεύθυνση για όλους τους παραγωγικούς το-
μείς είναι η προτεραιότητα στην «έξυπνη» εξειδίκευση 
και διασύνδεση με την «πράσινη οικονομία», την περι-
βαλλοντική βιομηχανία ιδίως στον τομέα της ανακύκλω-
σης, της επανάχρησης των πρώτων υλών της γεωργίας 
και των ΟΠΥ, αλλά και της διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων, που αποτελούν εξειδίκευση της Περιφέρειας 
και αγαθό ανταλλαγής με την Περιφέρεια της Αττικής 
και τις ΑΠΕ. Παράλληλα, η προσέλκυση επενδύσεων, 
νέων ή λόγω μετεγκατάστασης μονάδων πιεζόμενων 
από περιβαλλοντικές ανάγκες, να συνδέεται με την 
ελκυστική προσφορά συνθηκών και χώρων ποιοτικά 
αναβαθμισμένων και περιβαλλοντικά ασφαλών για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθώς και ελκυστικών συν-
θηκών κατοίκησης και εξυπηρετήσεων του ανθρώπινου 
δυναμικού τους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στον:
Πρωτογενή τομέα;
- προβλέπεται να αποτελέσει πρωταρχικό εργαλείο 

εξωστρεφούς ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενος τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας τόσο στις φυτικές 
καλλιέργειες όσο και στην κτηνοτροφία, δασοκομία, 
αλιεία και υδατοκαλλιέργειες. Η στροφή σε διεθνώς 
εμπορεύσιμα γεωργικά - διατροφικά προϊόντα υψηλής 
ποιότητας αναμένεται να δώσει εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα στο μέτωπο των εξαγωγών,

- η ανάδειξη ενός αγροτικού τομέα συνδεδεμένου με 
την επιχειρηματικότητα και τις υπηρεσίες, στην πρώ-
τη γραμμή των παραγωγικών δυνατοτήτων της ΠΣΤΕ, 
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει δυναμική μεταβλητή 
της αναπτυξιακής της προσπάθειας. Ιδιαίτερη προσοχή 
να δοθεί στη σημαντική δραστηριότητα της εξόρυξης.

Δευτερογενή τομέα:
- η μεταποίηση, ιδιαίτερα η δυναμική άμεσα συνδε-

όμενη με τους πόρους της Περιφέρειας στην εξόρυξη-
μεταλλουργία και οι επεκτάσεις της στην παραγωγή 
προϊόντων και στην επεξεργασία της φυτικής και ζωικής 
παραγωγής πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στη νέα δυναμική της Περιφέρειας: α) εκμεταλευόμενη 
την εμφάνιση νέων βιομηχανικών προηγμένων υλικών, 
της βιοτεχνολογίας και των βιοϋλικών σε συνδυασμό με 
τις δυνατότητες των ΟΠΥ και των φυτικών και θαλάσσιων 
πόρων της Περιφέρειας και β) προωθώντας τη παρα-
γωγή διατροφικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης 
και υψηλής ποιότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό 
εντείνοντας έτσι τα ενδογενή χαρακτηριστικά της,

- επιδιώκεται σημαντικός ρόλος της περιφέρειας στον 
τομέα της ενέργειας, ως ο αναδυόμενος τομέας σημα-
ντικής δραστηριότητας

- στον τομέα των κατασκευών, επιδιώκεται η ολοκλή-
ρωση των μεγάλων έργων μεταφορών ΔΕΔ-Μ που προ-
γραμματίζονται ή εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή, 
κυρίως της Λαμίας και Αμφισσας, αλλά και η προώθηση 

μικρο-μεσαίων τεχνικών έργων στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλά-
δας,

- η δραστηριότητα γενικά στον δευτερογενή τομέα 
προβλέπεται να αποτελέσει το κλειδί για την αναβάθμιση 
του τομέα έρευνα/τεχνολογία/εκπαίδευση.

Τριτογενή τομέα:
- προωθείται η εντατικοποίηση του τριτογενούς και 

ιδίως των τομέων του τουρισμού, της έρευνας και τε-
χνολογίας και των μεταφορών. Ειδικότερα, επιδιώκεται: 
η ανάταξη των εμπορικών δραστηριοτήτων (λιανικό - 
χονδρικό εμπόριο), αντιστρέφοντας τις επιπτώσεις της 
κρίσης καθώς και η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας και εκ-
παίδευσης,

- η ανάδειξη του τουριστικού κλάδου σε εντατικό 
παράγοντα ανασυγκρότησης της οικονομίας, αξιοποι-
ώντας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις τρέχουσες και 
αναδυόμενες προτιμήσεις των διεθνών/ευρωπαϊκών 
τουριστικών αγορών (τουρισμός ευεξίας, καλλωπιστι-
κός και ιαματικός/θεραπευτικός τουρισμός, γαστρονο-
μικός τουρισμός, κ.α.), την κρουαζιέρα και τη θαλάσσια 
δραστηριότητα υποδοχής και συντήρησης σκαφών 
αναψυχής.

- η προώθηση της καινοτομίας αξιοποιώντας υπηρε-
σίες έρευνας και ανάπτυξης και ενισχύοντας την τριτο-
βάθμια τεχνική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε όλες 
τις παραγωγικές δραστηριότητες.

- η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των υποδομών 
υπηρεσιών στον τομέα των συνδυασμένων οδικών και 
σιδηροδρομικών μεταφορών για την προώθηση της 
κομβικής λειτουργίας της Περιφέρειας στις μεταφορές 
και στην εφοδιαστική αλυσίδα στα ΔΕΔ-Μ και συνολικά 
του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

3. Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί κεντρικό στό-
χο. Επιδιώκεται η θετική εξέλιξη της απασχόλησης τόσο 
ως προς τα μεγέθη όσο και ως προς την ποιότητα της 
απασχόλησης με εμπλουτισμό σε εξειδικευμένη απασχό-
ληση ιδίως στους τομείς των ανωτέρων επαγγελμάτων, 
της έρευνας και της τεχνολογίας και η μείωση της ανερ-
γίας με έμφαση στην άνοδο των θέσεων απασχόλησης 
γυναικών και νέων.

Άρθρο 5
Βασικοί πόλοι και άξονες ανάπτυξης

Α. Πόλοι Ανάπτυξης
1. Πρωτεύοντες διεθνείς, εθνικοί, πρωτεύοντες και 

ενισχυμένοι δευτερεύοντες περιφερειακοί πόλοι ανά-
πτυξης.

Περιλαμβάνονται οι Λειτουργικές Αστικές Περιο-
χές Μεσαίου Μεγέθους της Λαμίας και της Χαλκίδας 
(>100.000 κατ.) με τις εξής διαβαθμίσεις και ρόλους:

- Λαμία (ευρύτερη αστική περιοχή): περιφερειακή πρω-
τεύουσα με ιεραρχημένες διαπεριφερειακού, περιφερεια-
κού και ενδοπεριφερειακού επιπέδου λειτουργίες/πόλος 
με κεντροβαρική θέση και ρόλο ισόρροπης διάχυσης της 
Αθήνας στον ενδιάμεσο χώρο της Κεντρικής Ελλάδας/
αστικός κόμβος - διεθνής πύλη/εμπορευματικός κόμβος 
και πλατφόρμα υλικοτεχνικής υποδομής στις συνδυασμέ-
νες μεταφορές του πρωτεύοντος (κεντρικού) οδικού-σιδη-
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ροδρομικού δικτύου των ΔΕΔ-Μ στον διεθνή διάδρομο 
IV προς Κεντρική ευρώπη-Ανατολή-Ανατολική Μεσόγειο 
καθώς και κόμβος διασύνδεσης με το δευτερεύον οδικό 
δίκτυο δυτικό των ΔΕΔ-Μ προς βόρειο-δυτικό και νοτιο-
δυτικό μέτωπο της χώρας και με τα διαπεριφερειακά λι-
μάνια Στυλίδας-Αγίου Κωνσταντίνου-Ιτέας.

Χαλκίδα (ευρύτερη αστική περιοχή): έδρα περιφερεια-
κής ενότητας με αποκεντρωμένες αντίστοιχες λειτουργί-
ες/με ειδικό ρόλο έλξης κατοίκησης και δραστηριοτήτων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας/με ειδικό ρόλο δι-
ασύνδεσης του νησιωτικού χώρου της Εύβοιας και της 
Σκύρου καθώς και δευτερεύουσας θαλάσσιας πύλης 
προς Αιγαίο/Ανατολική Μεσόγειο των ΔΕΔ-Μ μέσω του 
διασυνδεδεμένου συστήματος των εθνικής σημασίας 
λιμένων της Κύμης και Χαλκίδας.

Οι παραπάνω πόλοι στο εθνικό επίπεδο κατηγοριο-
ποιούνται στο 3ο ενισχυμένο και 3ο επίπεδο αντίστοιχα.

2. Ειδικοί διεθνείς, δευτερεύοντες εθνικοί και δευτε-
ρεύοντες περιφερειακοί πόλοι ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται τα αστικά κέντρα του δευτέρου 
επιπέδου διαβάθμισης του οικιστικού δικτύου, έδρες 
Περιφερειακών Ενοτήτων ή πόλοι με υπερτοπικές δυ-
νατότητες ανάπτυξης: 

- Λιβαδειά (ευρύτερη αστική περιοχή): έδρα περι-
φερειακής ενότητας με αποκεντρωμένες αντίστοιχες 
λειτουργίες και με ειδικό εθνικό ρόλο στη γεωργική 
παραγωγή και ενσωμάτωση των μεμονωμένων πόλων 
της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας και των 
εθνικής εμβέλειας τουριστικών πολιτιστικών προορι-
σμών και διαδρομών. 

- Θήβα: ενισχύεται ο ειδικός εθνικός της ρόλος στη 
βιομηχανική παραγωγή στη διασυνοριακή περιοχή με 
την Αθήνα-Αττική, στην ενσωμάτωση της εξειδικευμένης 
στη μεταλλουργία ΒΙΠΕ Θίσβης, καθώς και ο ρόλος της 
ως αναδυόμενος εμπορευματικός σταθμός στον σιδηρο-
δρομικό ΠΑΘΕ/ΔΕΔ-Μ και ως διεθνούς εμβέλειας πόλος 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

- Άμφισσα (δίκτυο Άμφισσα - Ιτέα - Δελφοί): έδρα πε-
ριφερειακής ενότητας με αποκεντρωμένες αντίστοιχες 
λειτουργίες, με ρόλο ειδικού διεθνούς/εθνικού πόλου 
λόγω ενσωμάτωσης ειδικών, παγκόσμιας εμβέλειας πολι-
τιστικών πόρων και υποδομών και λιμένα-πύλη σ’ αυτούς 
και άλλους, διεθνούς εμβέλειας, πολιτιστικούς πόρους 
της Περιφέρειας και ενισχυμένων τουριστικών δυνατο-
τήτων διεθνούς/ευρωπαϊκού προορισμού (κρουαζιέρα).

- Καρπενήσι: έδρα περιφερειακής ενότητας με απο-
κεντρωμένες αντίστοιχες λειτουργίες με ρόλο ειδικού 
εθνικού πόλου λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ως κέ-
ντρου χιονοδρομικού τουρισμού και ορεινού πόλου με 
φυσικούς πόρους ευρωπαϊκής και εθνικής εμβέλειας και 
σύνδεσμο της Κεντρικής Ελλάδας με σημαντικές υποδο-
μές - τουριστικές πύλες στον Ιόνιο Διάδρομο.

Οι παραπάνω πόλοι στο εθνικό επίπεδο κατηγοριοποι-
ούνται στο 5ο ενισχυμένο για Λιβαδιά και Θήβα και 5ο 
επίπεδο, αντίστοιχα, για Άμφισσα και Καρπενήσι.

3. Άλλοι Ειδικοί πόλοι ανάπτυξης
Ως ειδικοί πόλοι στον διεθνή και εθνικό χώρο προ-

ωθούνται τα οικιστικά κέντρα που συνδέονται με τους 
διεθνούς/εθνικής/διαπεριφερειακής εμβέλειας χώρους 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ειδικούς πό-
ρους, και τα οποία, εντασσόμενα σε υλικά (διαδρομές) 
και άυλα δίκτυα (πόλεων, ανταλλαγών, net κ.λπ.) εξα-
σφαλίζουν διαπεριφερειακή λειτουργία. Πρόκειται για:

• την Αράχωβα: διασυνδεδεμένη με τον χιονοδρομικό 
πόλο του Παρνασσού και το κύκλωμα των περιμετρικών 
οικισμών που το υποστηρίζουν

• την Αντίκυρα: διασυνδεδεμένη με τον παραγωγικό 
πόλο του Αλουμινίου

• τη Λάρυμνα: διασυνδεδεμένη με τον παραγωγικό 
πόλο του Νικελίου

• το Μαντούδι: διασυνδεδεμένο με τον παραγωγικό 
πόλο του Λευκολίθου

• τα Καμένα Βούρλα, τα Λουτρά Αιδηψού, την Ερέτρια, 
την Κύμη και τη Σκύρο ως πόλοι τουρισμού και το Αλι-
βέρι ως εθνικό ενεργειακό κέντρο.

Β. Άξονες Ανάπτυξης
Οι ενότητες του χώρου (αστικές, κοινωνικές, παρα-

γωγικές, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς) και οι 
πόλοι ανάπτυξης αναδεικνύουν τους παρακάτω άξονες 
ανάπτυξης:

1. Διεθνείς, εθνικοί, πρωτεύοντες άξονες ανάπτυξης
- Διαμήκης άξονας Αθήνα, Οριάσιο - Οινόφυτα, Χαλ-

κίδα - Θήβα - Λιβαδειά-Αταλάντη -Λαμία - προς Θεσ/
νίκη: αποτελεί τμήμα του ανατολικού χερσαίου άξονα 
της χώρας, αναπτύσσεται κατά μήκος του οδικού και 
τμήματος του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ, και ενσωματώνει 
σε ανεκτό βάθος τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας, τις σημαντικές βιομηχανικές συγκεντρώ-
σεις, κυρίως, κατά μήκος του ΠΑΘΕ «Οινοφύτων-Σχημα-
ταρίου - Ριτσώνας - Θήβας» καθώς και τις τουριστικές και 
αλιευτικές περιοχές των παραλίων του Βόρειου Ευβοϊκού 
και Μαλιακού Κόλπου.

- Διαγώνιος άξονας Λαμία - Ιτέα, Άμφισσα - Αντίρριο - 
Πάτρα ως διεθνής θαλάσσια πύλη: αποτελεί τμήμα του 
διαγώνιου άξονα της χώρας, αναπτύσσεται κατά μήκος 
του οδικού τμήματος των ΔΕΔ-Μ, ενσωματώνει τα αστι-
κά κέντρα της Λαμίας και της Άμφισσας-Ιτέας-Δελφών, 
τους πόλους εξόρυξης - επεξεργασίας - εξαγωγής βωξίτη 
και τους διεθνείς τουριστικούς πόλους Δελφών - χιονο-
δρομικό Παρνασσού και τις τουριστικές και αλιευτικές 
περιοχές των παραλίων της Φωκίδας. Ο άξονας αυτός 
συμπληρώνει τον Ανατολικό Χερσαίο Άξονα στις χερ-
σαίες ροές προς Πάτρα.

2. Διεθνείς, εθνικοί, Δευτερεύοντες άξονες ανάπτυξης
- Διαγώνιος άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία-Καρδί-

τσα-Τρίκαλα-Παναγιά, Εγνατία, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα): 
αποτελεί τμήμα του άξονα κεντρικής ενδοχώρας της 
χώρας, και αναπτύσσεται κατά μήκος του περιφερειακού 
οδικού τμήματος Ε65 και του πρωτεύοντος σιδηροδρο-
μικού δικτύου.

- Άξονας (ΠΑΘΕ), Λαμία - Καρπενήσι - Αγρίνιο - Ιόνια 
Οδός: αποτελεί συνδετήριο τμήμα του κόμβου των 
ΔΕΔ-Μ στη Λαμία με την Ιόνια Οδό και την δευτερεύ-
ουσα στα ΔΕΔ-Μ πύλη του Ακτίου-Πρέβεζας αλλά και 
ελλείποντος συνδέσμου των ΔΕΔ-Μ για τον απομονω-
μένο ορεινό χώρο της Ευρυτανίας.

- Άξονας (ΠΑΘΕ), Θήβα - Λιβαδειά - Ιτέα, Άμφισσα - 
(Διαγώνιος Λαμία -Πάτρα): αποτελεί συνδετήριο τμήμα 
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μεταξύ του διαγώνιου άξονα και του ανατολικού χερσαί-
ου άξονα της Χώρας.

- Οριζόντιος άξονας ΠΑΘΕ, Κόρινθος, - Θήβα, ΠΑΘΕ - 
Χαλκίδα - Κύμη, Λιμάνι Κύμης, Σκύρος, Αιγαίο: αποτελεί 
συνδετήριο τμήμα του ανατολικού χερσαίου άξονα της 
χώρας στον κόμβο διεπαφής της Χαλκίδας με την Εύβοια 
κα πέραν αυτής με τη νήσο Σκύρο και το Αιγαίο μέσω 
του λιμένα της Κύμης.

3. Περιφερειακοί άξονες ανάπτυξης
- Άξονας «Αλιβέρι - Κάρυστος»: αποτελεί συνδετήριο 

τμήμα με το λιμάνι της Καρύστου αλλά και ελλείποντος 
συνδέσμου των ΔΕΔ-Μ για τον απομονωμένο νησιωτικό 
χώρο της νότιας Εύβοιας.

- Άξονας ΠΑΘΕ, Γλύφα - Ωρεοί, Πορθμειακή σύνδεση - 
Ιστιαία - Μαντούδι. Λίμνη -Χαλκίδα: αποτελεί συνδε-
τήριο του κόμβου της Λαμίας στον ανατολικό χερσαίο 
άξονα της χώρας με την Βόρεια Εύβοια και ελλείποντος 
συνδέσμου των ΔΕΔ-Μ και του πόλου και του λιμένα 
της Χαλκίδας για τον παραγωγικό χώρο της Κεντρικής 
Εύβοιας (ΒΙΠΕ Μαντουδίου).

- Άξονας Θήβα, Βάγια -Θίσβη- Δίστομο, Όσιος Λουκάς: 
αποτελεί συνδετήριο άξονα με τον οδικό και σιδηρο-
δρομικό ΠΑΘΕ της ΒΙΠΕ της Θίσβης, συνδετήριο τμήμα 
του πόλου του Οσίου Λουκά με τον πόλο Άμφισσας-
Δελφών-Ιτέας ελλείποντος συνδέσμου των ΔΕΔ-Μ και 
ελλείποντος συνδέσμου για την άρση της απομόνωσης 
τμήματος των ακτών του Κορινθιακού.

Άρθρο 6
Χωρικές Ενότητες 
του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης

Προτείνονται δέκα (10) Χωρικές Ενότητες που διαθέ-
τουν τη δυνατότητα υποστήριξης, σε μεγέθη εξυπηρε-
τήσεων και ρόλους, από ισάριθμα αστικά (>10.000κατ) ή 
ημιαστικά (>5.000 κατ.) κέντρα ή δίκτυα οικισμών ιεραρ-
χημένα έως το 6ο ενισχυμένο επίπεδο. Οι ενότητες αυτές 
οργανώνουν την συνεκτική δόμηση (αρχή συμπαγούς 
πόλης), την ισόρροπη σχέση πόλης-υπαίθρου και προσ-
διορίζουν την ενδοχώρα επιρροής ως περιοχή καθημε-
ρινών μετακινήσεων «εμπορίου - εργασίας - αναψυχής», 
ελάχιστου μεγέθους άνω των 20.000 κατ. και μέσων απο-
στάσεων (μισή ώρα μετακινήσεων) των επιλεγμένων ως 
ανω αστικών κέντρων.

Οι Χωρικές Ενότητες αποτελούν τις περιοχές βάσης 
ολοκληρωμένου προγραμματισμού ενδογενούς βιώ-
σιμης ανάπτυξης, εδαφικής συνοχής και διασύνδεσης 
παραγωγικών τομέων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που τις 
απαρτίζουν και χαρακτηρίζονται αναπτυξιακά ως ακο-
λούθως:

Χ.Ε. 1: Λειτουργική Αστική Περιοχή (ΛΑΠ) Λαμίας
Χαρακτηρίζεται ως περιοχή αστικής ανάπτυξης και 

είναι κατ’ εξοχήν ενότητα υποδοχής υπηρεσιών, αφού 
περιλαμβάνει την έδρα της Περιφέρειας, και ειδικού του-
ρισμού. Εκτείνεται στα όρια των ΟΤΑ: Λαμιέων, Στυλίδας 
και Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου και έχει πληθυσμιακή δυ-
ναμική άνω των 100.000 κατοίκων στην άμεση περιοχή 
καθημερινών μετακινήσεων (αστική και περιαστική πε-
ριοχή) και έως 200.000 στην ευρύτερη ενδοπεριφερει-

ακή γεωγραφική αναπτυξιακή ενότητα (Π.Ε. Φθιώτιδας). 
Κέντρο της Χωρικής Ενότητας είναι η Λαμία (πρωτεύων 
διεθνής/εθνικός αναπτυξιακός πόλος), σε διασύνδεση 
με τη Στυλίδα και τα Καμ. Βούρλα (ειδικός αναπτυξιακός 
πόλος).

Χ.Ε.2: Λειτουργική Αστική Περιοχή (ΛΑΠ) Χαλκίδας
Χαρακτηρίζεται ως κατ’ εξοχήν περιοχή αστικής ανά-

πτυξης με δυνατότητα ανώτερων υπηρεσιών τριτογε-
νούς και ελκυστικής οικιστικής ανάπτυξης, τόσο για 
α’ όσο και β’ κατοικία και τουρισμού. Αποτελείται από 
τους ΟΤΑ Χαλκιδέων, Διρφύων-Μεσσαπίων και Ερέ-
τριας. Εχει πληθυσμιακή δυναμική 120.000 κατοίκων 
στην άμεση περιοχή καθημερινών μετακινήσεων και 
> 200.000 κατοίκων στην ευρύτερη ενδοπεριφερειακή 
αναπτυξιακή ενότητα που την υποστηρίζει. Σημειώνεται 
η ειδική σχέση επιρροής- εξάρτησης από την Αττική. 
Κέντρο της Χωρικής Ενότητας είναι η αστική περιοχή της 
Χαλκίδας.

Χ.Ε.3: Ευρύτερη Αστική Περιοχή Λιβαδειάς-Ορχομενού
Χαρακτηρίζεται ως περιοχή αστικής και αγροτοβιομη-

χανικής ανάπτυξης με ενισχυμένες υπηρεσίες και τουρι-
σμό. Περιλαμβάνει τους νέους Δήμους Λειβαδιάς, Ορχο-
μενού, Αλιάρτου και τις Δ.Ε Διστόμου και Δ.Ε. Αντίκυρας. 
Η πληθυσμιακή δυναμική της Χωρικής Ενότητας είναι >
60.00 κατοίκων, από τους περίπου 125.000 κατοίκους 
της ευρύτερης αναπτυξιακής ενότητας (Π.Ε. Βοιωτίας).. 
Κέντρο της Χωρικής Ενότητας είναι η ευρύτερη αστική 
περιοχή της Λιβαδειάς (Πολεοδομικό συγκρότημα Λει-
βαδιά - Ορχομενός).

Χ.Ε.4: Ευρύτερη Περιοχή Θήβας
Αποτελεί σύνθετο χώρο αστικής, βιομηχανικής, αγρο-

τικής και τουριστικής ανάπτυξης, Εκτείνεται στα όρια 
του νέων Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας και έχει πληθυ-
σμιακή δυναμική >50.000 κατοίκων. Κέντρο της Χωρι-
κής Ενότητας είναι το αστικό κέντρο της Θήβας (πόλος 
ειδικός διεθνής, δευτερεύων εθνικός και δευτερεύων 
περιφερειακός).

Χ.Ε.5: Ευρύτερη Περιοχή Δικτύου Άμφισσας - Ιτέας - 
Δελφών

Εχει αστικό χαρακτήρα και δυνατότητες ελκτικής κα-
τοίκησης, λειτουργεί ως πολιτιστικός, μορφωτικός και 
τουριστικός πόλος διεθνούς εμβέλειας, με τους Δελφούς 
και το Δελφικό Τοπίο σε συνδυασμό με τους παραδοσι-
ακούς οικισμούς και τα ιστορικά κέντρα της περιοχής. 
Εκτείνεται στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φω-
κίδας (Δήμοι Δελφών και Δωρίδος) και περιλαμβάνει 
τη Δ.Ε. Αράχοβας ως αναπόστατο τμήμα του Δελφικού 
Τοπίου. Έχει πληθυσμιακή δυναμική > 40.000 κατοίκων 
περίπου. Κέντρο της Χωρικής Ενότητας είναι το δίκτυο 
Άμφισσα-Ιτέα-Δελφοί.

Χ.Ε.6: Ευρύτερη Περιοχή Ευρυτανίας
Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός δυναμικού αστι-

κού πόλου με εξαιρετική αραιοκατοίκηση και ύπαρξη 
πληθώρας εγκαταλελειμμένων οικισμών και γεωργο-
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων υψηλής αξίας ως δείγ-
μα ορεινής οικονομίας και κατοίκησης των μεσογειακών 
ορεινών χώρων. Εκτείνεται στο σύνολο της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ευρυτανίας και ως εκ τούτου περιλαμβάνει 
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τους δύο Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων. Η πληθυ-
σμιακή δυναμική της περιοχής ξεπερνά το πληθυσμια-
κό μέγεθος των 20.000 κατοίκων. Κέντρο της Χωρικής 
Ενότητας είναι το Καρπενήσι.

X.E.7: Νότια Εύβοια
Η Χωρική Ενότητα παρουσιάζει έντονη οικιστική διά-

χυση α’ και β’ κατοικίας, στον άξονα Κύμη - Αλιβέρι αλλά 
και την Κάρυστο, τουριστική δραστηριότητα και αγρο-
τοδιατροφική παραγωγή και λειτουργεί ως ενεργειακός 
πόλος. Περιλαμβάνει τους Δήμους Κύμης-Αλιβερίου, 
Ερέτριας, Καρύστου και τη νησιωτική τουριστική Σκύρο, 
με πληθυσμιακή δυναμική > 50.000 κατοίκων. Κέντρο 
της Χωρικής Ενότητας ορίζεται το δίκτυο Κύμη-Αλιβέρι.

Χ.Ε.8: Βόρεια Εύβοια
Κατ’ εξοχή περιοχή ήπιας ελκτικής κατοίκησης σε 

μικρές πόλεις (ημι-αστικά κέντρα) προσφερόμενη ως 
αειφορικό πρότυπο στην παραγωγική διαδικασία και 
την κατοίκηση παρά την ανάγκη διαμόρφωσης πόλων 
εντατικής ανάπτυξης λόγω ειδικών πόρων (Λουτρόπολη 
Αιδηψού - Μαντούδι/Λίμνη). Εκτείνεται στους Δήμους 
Ιστιαίας-Αιδηψού και Λίμνης-Μαντουδίου με πληθυσμι-
ακή δυναμική > 30.000 κατοίκων. Κέντρο της Χωρικής 
Ενότητας είναι το δίκτυο Ιστιαία - Ωρεοί - Λουτρά Αιδη-
ψού, με τα Λουτρά Αιδηψού να αποτελούν επίσης ειδικό 
αναπτυξιακό πόλο της Περιφέρειας.

Χ.Ε.9: Λοκρίδα
Αποτελεί ενότητα της γεωργικής υπαίθρου της Περιφέ-

ρειας στην οποία επιδιώκεται η αύξηση της κατοίκησης 
α’ και β’ κατοικίας, οργανωμένης σύμφωνα με το προβλε-
πόμενο πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης (άρθρο 9, παρ. 
1 του παρόντος) με στόχο τη διατήρηση της γεωργικής 
γης, και η συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων για 
την ανάταξη της ύφεσης που παρουσίασε στη δεκαετία 
2001-2011. Περιλαμβάνει τους ΟΤΑ Λοκρών και Αμφί-
κλειας-Ελάτειας, με πληθυσμιακή δυναμική >30.000 κα-
τοίκων, τον ειδικό αναπτυξιακό πόλο της μεταλλουργίας 
Νικελίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα και κρίσιμο τμήμα 
της μεγάλης γεωργικής υπαίθρου της περιφέρειας. Κέ-
ντρο της Χωρικής Ενότητας είναι το δίκτυο Αταλάντη 
-Λιβανάτες.

Χ.Ε. 10: Βορειο-Δυτικής Φθιώτιδας
Περιλαμβάνει τους ΟΤΑ Δομοκού και Μακρακώμης 

με πληθυσμιακή δυναμική σχεδόν 30.000 κατοίκων με 
κέντρο το δίκτυο Σπερχειάδα-Μακρακώμη και συμπλη-
ρωματικό πόλο τη Δομοκό. Οι νέες συνθήκες που θα δη-
μιουργήσουν τα υπό ολοκλήρωση έργα του Οδικού Άξο-
να Ε65 και του σιδηροδρομικού ΠΑΟΕ Λαμία-Δομοκός 
κάνουν δυνατή την ανάδειξη της περιοχής ως μοχλού για 
τη διάχυση της ανάπτυξης στη Βόρεια Φθιώτιδα και την 
ενίσχυση της συνοχής πόλης -υπαίθρου στην ευρύτερη 
περιοχή της ΛΑΠ Λαμίας.

Άρθρο 7
Ευρύτερες χωρικές ενότητες

Ορίζονται Ευρύτερες Χωρικές Ενότητες που υποστηρί-
ζουν, σε κρίσιμη μάζα, τους πόλους ανάπτυξης εθνικού 
επιπέδου της περιφέρειας.

1. Ευρύτερη Χωρική Ενότητα Λαμίας - Άμφισσας - Καρ-
πενησίου 

Προσδιορίζεται η Ευρύτερη Χωρική Ενότητα των γει-
τονικών χωρικών ενοτήτων της Λαμίας, της Άμφισσας, 
του Καρπενησίου και της Σπερχειάδας - Δομοκού με 
αστικούς πόλους αναφοράς τις αντίστοιχες πόλεις με 
δυνατότητες ρόλου στο εθνικό σύστημα και κοινά χα-
ρακτηριστικά παραγωγικού και γεωγραφικού χώρου τη 
δυτική ύπαιθρο της Περιφέρειας. Χαρακτηρίζεται από 
την ορεινότητα, κυρίως στην αραιοκατοικημένη ενότη-
τα της Ευρυτανίας, την εξορυκτική δραστηριότητα, τη 
δυναμική αγροτική παραγωγή με προϊόντα ποιότητας 
(ΠΟΠ και ΠΕΓ), την εκτεταμένη μεταποίηση της αγροτι-
κής παραγωγής και τους εξειδικευμένους διεθνούς/εθνι-
κής εμβέλειας τουριστικούς πόρους και πόλους φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δυναμική «επιρροής» 
της ενότητας είναι άνω των 200.000 κατοίκων με τον 
κύριο αστικό πόλο της Λαμίας να έχει σήμερα τη μορφή - 
τυπολογία Λειτουργικής Αστικής Περιοχής «Μεσαίου Με-
γέθους» κατά τα κοινοτικά πρότυπα άνω των 100.000 
κατοίκων

2. Ευρύτερη Χωρική Ενότητα Λιβαδειάς
Η ευρύτερη χωρική ενότητα Λιβαδειάς συνίσταται από 

τις γειτονικές χωρικές ενότητες της Λιβαδειάς - Ορχομε-
νού και Αταλάντης - Τιθορέας και την ομοιογενή εκτε-
ταμένη γεωργική ύπαιθρο εντατικής καλλιέργειας που 
συνιστούν οι πεδινές περιοχές της Λεκάνης του Βοιωτι-
κού Κηφισού και του Κωπαϊδικού και παρακωπαϊδικού 
πεδίου. Η δυναμική της ενότητας είναι περίπου 100.000 
κάτοικοι με τον πόλο της αστικής περιοχής της Λιβαδειάς 
(Λιβαδειά - Ορχομενός) να έχει δυναμική της τάξης των 
30.000 κατοίκων

3. Ευρύτερη Χωρική Ενότητα Θήβας
Η ευρύτερη χωρική ενότητα της Θήβας ταυτίζεται με 

τη χωρική ενότητα της Θήβας και χαρακτηρίζεται από 
ισχυρή παρουσία βιομηχανικής παραγωγής και αυξανό-
μενη δυναμική ως προς τη κατοίκηση και το ρόλο της 
στο διαπεριφερειακό χώρο με την Αττική.

4. Ευρύτερη Χωρική Ενότητα Λιβαδειάς - Θήβας
Εναλλακτικά προτείνεται Ευρύτερη Χωρική Ενότητα 

δίπολου Θήβας - Λιβαδειάς ως ενότητα πληθυσμιακής 
δυναμικής 200.000 κατοίκων και δίπολου αστικών κέ-
ντρων πληθυσμιακού μεγέθους περισσότερο από 50.000 
κατοίκους με εξειδίκευση στους πόλους της Λιβαδειάς 
και της Θήβας ως ανωτέρω.

5. Ευρύτερη Χωρική Ενότητα Χαλκίδας
Αφορά την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας που συ-

νίσταται από τις χωρικές ενότητες που συνθέτουν τον 
ευρύτερο ιδιότυπο παραγωγικό και γεωγραφικό νησιω-
τικό χώρο της Περιφέρειας, των νήσων της Εύβοιας και 
της Σκύρου, με πόλους αναφοράς με δυνατότητες ειδι-
κού ρόλου τους οικισμούς - κόμβους δικτύων οικισμών 
του προτεινόμενου οικιστικού δικτύου, της Ιστιαίας, 
των Λουτρών Αιδηψού, της Κύμης, του Αλιβερίου και 
της Ερέτριας. Η δυναμική της ενότητας αυτής είναι άνω 
των 200.000 κατοίκων. Η Χαλκίδα κυρίαρχα, αλλά και τα 
λοιπά οικιστικά κέντρα της ενότητας έχουν αυξημένες 
σχέσεις επιρροής - εξάρτησης από την Μητροπολιτική 
Περιφέρεια της Αττικής λόγω της άμεσης γειτνίασης 
μ’ αυτή.
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Άρθρο 8 
Διαπεριφερειακές Συνεργασίες - Πύλες

Α. Διαπεριφερειακές συνεργασίες προτεραιότητας - 
Πύλες σε διεθνές, ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προωθείται η κατά προτεραιότητα διαπεριφερειακή 
συνεργασία με τη «Μέγα-Περιφέρεια Κεντρικής Ελλά-
δας» με στόχο την προώθηση αναδυόμενων νέων δυνα-
τοτήτων συμπληρωματικότητας χωρικών συστημάτων 
και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο (προς μακροπερι-
φέρειες Ιονίου - Αδριατικής - Δυτική Ευρώπης - Κεντρικής 
Μεσογείου) και ενίσχυση ή ανάδειξη της θέσης και ρόλου 
των πόλων και αξόνων της περιφέρειας στον κοινοτικό 
και διεθνή χώρο για την ενίσχυση της περιφέρειας στο 
εθνικό επίπεδο και την προώθηση της αποτελεσματικής 
ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται ως πόλοι-πύλες:
• Ο πόλος της Λαμίας σε διεθνή, ευρωπαϊκό ρόλο πύ-

λης συνδυασμένων μεταφορών του οδικού και σιδηρο-
δρομικού δικτύου στον πρωτεύοντα Διεθνή Διάδρομο 
4 «Βορράς -Μέση Ανατολή».

• Ο πόλος της Χαλκίδας ως δευτερεύουσα θαλάσσια 
πύλη στον διαπεριφερειακό χώρο του Βορείου και Νοτί-
ου Αιγαίου της Περιφέρειας και της Περιφέρειας Αττικής.

• Οι πόλοι της Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών σε άμεση δια-
σύνδεση με τη διεθνή θαλάσσια πύλη της Πάτρας και την 
πύλη θαλάσσιας κρουαζιέρας της Κυλλήνης καθώς και 
την Ολυμπία, τουριστικό και πολιτιστικό πόλο Διεθνούς 
Εμβέλειας (UNESCO).

• Ο πόλος του Καρπενησίου σε διασύνδεση με την Ιόνια 
Οδό και την αεροπορική τουριστική πύλη του Ακτίου-
Πρέβεζας και τη δυνατότητα διαδρομών διεθνούς εμβέ-
λειας μέσω της Πίνδου και του φυσιολατρικού διαδρό-
μου Ε4 και του οικοσυτήματος της Λίμνης Κρεμαστών.

• Οι πόλοι της Θήβας και Λιβαδειάς με τη δημιουργία, 
μέσω των παράκτιων χώρων τους, νέων διασυνδέσεων 
με τα κέντρα και τους πόλους της έναντι αυτών ακτής 
της Πελοποννήσου.

Β. Άλλες ειδικές διαπεριφερειακές συνεργασίες - Άξο-
νες ανάπτυξης εθνικού επιπέδου

1. Διαπεριφερειακή συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αθήνας-Αττικής

1.1. Η διαπεριφερειακή συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αττικής θέτει τα παρακάτω ζητήματα αιχμής και προτε-
ραιότητας για την Περιφέρεια:

• τη συνολική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των 
δραστηριοτήτων σε συνάφεια με τους αναπτυξιακούς 
στόχους του παρόντος και του ΡΣΑ της Αθήνας για την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης του Ασωπού και την επα-
νάχρηση/ανακύκλωση εγκαταστάσεων αναδιαρθρού-
μενων δραστηριοτήτων και οικονομία γης, και

• την αναδιάταξη των μετακινήσεων κατοικίας - εργα-
σίας συνδεδεμένη τόσο με την ανωτέρω αναφερθείσα 
αναδιάρθρωση/αναβάθμιση όσο και με την πολιτική βι-
ώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο των πολιτικών «χαμη-
λού άνθρακα» και συνδεόμενη με τις μεταφορές.

1.2. Δευτερεύουσα προτεραιότητα έχουν τα ζητήμα-
τα ολοκληρωμένης διαχείρισης των ορεινών όγκων και 
των κοινών θαλάσσιων χώρων καθώς και των υδατικών 
διαθεσίμων για την Περιφέρεια Αττικής.

1.3. Ιδιαίτερο ζήτημα συνεργασίας πρέπει να αποτελέ-
σει ο προγραμματισμός συνεργασιών στους τομείς της 
ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

2. Διαπεριφερειακή συνεργασία με την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας: πέραν των διοικητικών εξαρτήσεων μέσω 
των κεντρικών δομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και της ένταξης στις πανεπιστημιακές δομές του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, η Περιφέρεια Στερεάς θα πρέπει να 
προωθήσει τις νέες δυνατότητες συνεργασίας στην κοινή 
διασυνοριακή περιοχή ανάπτυξης που θα αναδείξει ο 
νέος άξονας Ε65.

3. Διαπεριφερειακή συνεργασία με τις Περιφέρειες 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου: στο θέμα των θαλάσσι-
ων μεταφορών, επικοινωνιών και προώθησης του αι-
γαιοπελαγίτικου τουρισμού, η Περιφέρεια Στερεάς να 
προωθήσει τις νέες δυνατότητες συνεργασίας με την 
απευθείας διασύνδεση μέσω των θαλάσσιων επιβατικών, 
τουριστικών και εμπορευματικών μεταφορών με το βό-
ρειο κυρίως αλλά και το κεντρικό Αιγαίο, πρωτευόντως 
μέσω του Λιμένα της Κύμης και δευτερευόντως με άλ-
λους περιφερειακούς λιμένες (Μαντούδι-Κάρυστος). Στο 
πλαίσιο αυτό να αναδιαταχθούν οι ζώνες ναυσιπλοΐας 
και τα κέντρα/κόμβοι εξυπηρετήσεων.

Άρθρο 9 
Διαχείριση φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων/τοπίο

Με βάση το προωθούμενο πρότυπο χωρικής ανάπτυ-
ξης, οι κεντρικοί στρατηγικοί στόχοι και κατευθύνσεις 
που διατρέχουν κάθε υποτομέα χωρικών ρυθμίσεων του 
ΠΠΧΣΑΑ αφορούν:

• την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με αειφορικό τρόπο 
σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
χρήση των φυσικών πόρων και ιδίως του πόρου "γη",

• την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη βέλτιστη 
διαχείριση των πόρων στα πλαίσια των εκάστοτε ασκού-
μενων πολιτικών και προγραμμάτων,

• την εκτεταμένη προστασία της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και των προστατευόμενων περιοχών βιοποικι-
λότητας,

• την ανάδειξη των πόρων της Περιφέρειας και ιδίως 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (θεσμικά 
προστατευόμενων περιοχών ή αναγνωρισμένων ως τέ-
τοιων) ως παράγοντες ανάπτυξης της Περιφέρειας και 
ενίσχυσης της θέσης και εξειδίκευσης του ρόλου της 
στον διεθνή/ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο,

• την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους 
στις μεταφορές, ειδικά στους τομείς φυσικής και πολιτι-
στικής κληρονομιάς (προστατευόμενες περιοχές),

• τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης με ανάπτυξη 
ήπιων μορφών ενέργειας με μείγμα ενεργειακό και με-
γέθη που συνάδουν με του φυσικούς και πολιτιστικούς 
πόρους,

• την εξοικονόμηση ενέργειας σ’ όλους τους τομείς και 
τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα,

• την ολοκληρωμένη χωρική διαχείριση των θαλάσσι-
ων χώρων και των ακτών

• την ένταξη της προστασίας του τοπίου στις χωρικές 
πολιτικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άρθρο 10
Διάρθρωση και ιεράρχηση 
του οικιστικού δικτύου

1. Η κατοίκηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οργα-
νώνεται κατά κύριο λόγο εντός πόλεων και οικισμών και 
στις με συνεκτικό και συμπαγή τρόπο επεκτάσεις αυτών. 
Η χωροθέτηση της β’ κατοικίας προωθείται κυρίως εντός 
οικισμών της υπαίθρου και στις επεκτάσεις αυτών, εντός 
οργανωμένων οικιστικών υποδοχέων ή/και ΠΕΡΠΟ β’ κα-
τοικίας στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών και σε συνάρ-
τηση με αυτούς, ή μεμονωμένα στον παράκτιο χώρο, όπου 
εντοπίζεται ζήτηση στο επίπεδο των ΤΧΣ/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

2. Για τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Περι-
φέρειας εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

Η αρχή της πολυκεντρικής δομής με την ανάπτυξη 
ενός ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου. 

Η συμπληρωματικότητα των ρόλων μεταξύ των οικι-
σμών και των πόλεων-πυρήνων αστικών συγκεντρώ-
σεων.

Η προώθηση Λειτουργικών Αστικών Περιοχών (ΛΑΠ) 
μεσαίου μεγέθους του κοινοτικού χώρου (>100.000 
ΛΑΠ και πυρήνας >50.000 κατ.) και αστικών περιοχών 
με πυρήνα >20.000 διά ανάδειξη στο κοινοτικό, εθνικό 
οικιστικό δίκτυο.

Η ενδυνάμωση των κόμβων του οικιστικού δικτύου, 
κυρίως μέσω δικτυώσεων, ώστε να επιτευχθεί η αστικο-
ποίηση (πληθ >10.000 κατ.) και να καταστούν πιο αντα-
γωνιστικοί και εξωστρεφείς σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
• 3ο ενισχυμένο εθνικό επίπεδο: Λαμία (ΛΑΠ Λαμίας)
Στο ανώτερο επίπεδο του οικιστικού δικτύου κα-

τατάσσεται η έδρα της Περιφέρειας και ειδικότερα η 
Λειτουργική Αστική περιοχή Λαμίας η οποία εκτείνεται 
πέρα από τα όρια της θεσμοθετημένης πόλης (οικιστική 
περιοχή ΠΟΑ ΓΠΣ του ν. 2508/1997) και περιλαμβάνει 
τις οικιστικές συγκεντρώσεις κατά μήκος των ακτών της 
Στυλίδας και τις οικιστικές συγκεντρώσεις κατά μήκος 
του ΠΑΘΕ και των ακτών Καμ. Βούρλων - Αγ. Κωνστα-
ντίνου και τη μεταξύ τους γραμμική διάχυση αστικών 
δραστηριοτήτων.

• 3ο εθνικό επίπεδο: Χαλκίδα (ΛΑΠ Χαλκίδας)
Στο επίπεδο αυτό κατατάσσεται η Λειτουργική Αστική 

Περιοχή Χαλκίδας η οποία εκτείνεται πέρα από τα όρια 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Χαλκίδας και 
περιλαμβάνει τις οικιστικές συγκεντρώσεις κατά μήκος 
των ακτών εκατέρωθεν του Ευρίπου, καθώς και τις βι-
ομηχανικές ζώνες της Χαλκίδας και αγροτικές εκτάσεις 
στην κοιλάδα των Ψαχνών.

• 5ο ενισχυμένο εθνικό επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται οι μεσαίες αστικές 

περιοχές/πόλεις του ΠΣ Λιβαδειάς-Ορχομενού και της 
ευρύτερης αστικής περιοχής της Θήβας.

• 5ο εθνικό επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται έδρες Περιφερει-

ακών Ενοτήτων, καθώς και αστικά κέντρα/πόλεις που 
περιλαμβάνουν το Καρπενήσι και το δίκτυο Άμφισσα 
- Ιτέα - Δελφοί

• 6ο ενισχυμένο εθνικό επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται έδρες χωρικών ενο-

τήτων και αστικά δίκτυα με πυρήνα μικρές πόλεις ως 
εξής:

- Το δίκτυο Κύμη - Αλιβέρι - Ερέτρια με πυρήνα το 
Αλιβέρι

- Το δίκτυο Ιστιαία - Ωρεοί - Λ. Αιδηψού με πυρήνα 
την Ιστιαία

- Το δίκτυο Αταλάντη - Λιβανάτες, με πυρήνα την Ατα-
λάντη

- Το δίκτυο Σπερχειάδα-Μακρακώμη (συμπαγές πο-
λεοδομικό συνεχές)

• 6ο εθνικό επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό κατατάσσονται έδρες Δήμων εντός 

ΛΑΠ και άλλες σημαντικές μικρές πόλεις.
• 7ο οικιστικό επίπεδο
Κατατάσσονται πρώην έδρες Δήμων, ακολουθούν οι 

λοιποί οικισμοί που θα οργανωθούν στο υποκείμενο 
επίπεδο σχεδιασμού.

Άρθρο 11 
Χωρική οργάνωση 
του παραγωγικού συστήματος

Α. Πρωτογενής τομέας
1. Προωθείται η θεώρηση της υπαίθρου ως σύνθε-

το φυσικό και ανθρωπογενές σύστημα, υπόβαθρο της 
παραγωγής, τροφοδότη των πόλεων και των οικισμών 
και όχι ως χώρο επέκτασής τους μέσω της ανεξέλεγκτης 
οικιστικής διάχυσης.

2. Οι γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής ορ-
γάνωσης της υπαίθρου που απορρέουν από το χωρικό 
πρότυπο του ΠΧΠ είναι:

• η αύξηση της ελκτικότητας της για παραγωγή και 
κατοίκηση μέσω της οργάνωσης κατά βιώσιμες χωρικές 
αναπτυξιακές και οικιστικές ενότητες πόλης - υπαίθρου

• ο προγραμματισμός ανάπτυξης της γεωργίας θα πρέ-
πει να στηρίζεται αρχικά στις δυνατότητες των φυσικών 
πόρων (έδαφος, νερά) καθώς και στα έργα υποδομής. Οι 
επιπλέον διαθέσιμοι πόροι (γεωργική γη - βοσκότοποι, 
οριακά γεωργικά εδάφη) αναπτύσσονται ήπια ή διαφυ-
λάσσονται με περιβαλλοντικά κριτήρια.

Κυρίαρχος κορμός της πρωτογενούς παραγωγής και 
των συνοδευτικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων 
είναι η χωρική δέσμη «Θήβα - Λιβαδειά - Γραβιά/Άμφισσα - 
Λαμία -Δομοκός» που έλκει τις ένθεν και ένθεν γε-
ωργοκτηνοτροφικές και αγροτοδασικές περιοχές της 
Φωκίδας, Εύβοιας και Ευρυτανίας. Στον σύνθετο αυτό 
στεριανό χώρο προστίθεται η θαλάσσια αλιευτική δρα-
στηριότητα (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια εντός ΠΟΑ Υ).

3. Οι ειδικές κατευθύνσεις διαχείρισης είναι:
• Η αυστηρή διατήρηση της γεωργικής γης και η απο-

τροπή της αλλαγής χρήσεων σε αυτήν.
• Η απαγόρευση στην αρδευόμενη, αρδεύσιμη ή σε 

αναδασμό ή υπό αναδασμό γεωργική γη, άλλων χρή-
σεων πλην γεωργικής και των συνοδών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και πρώτης επεξεργασίας των παραγόμε-
νων προϊόντων στη γεωργική εκμετάλλευση, ανεξάρ-
τητα της θέσης των εκμεταλλεύσεων ως προς το οδικό 
δίκτυο κάθε επιπέδου μέχρι τον καθορισμό της ΓΓΥΠ.
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• Η προσαρμογή στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλα-
γής και της ενεργειακής κρίσης, με χρήση των πολλα-
πλών εναλλακτικών ενεργειακών πόρων στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, π.χ. γεωθερμία, Φ/Β, μικρά υδροηλε-
κτρικά, βιομάζα, μικρά αιολικά.

• Η ορθολογική διαχείριση των αρδευτικών υποδομών 
και εγγειοβελτιωτικών έργων σε σχέση με τις απαιτήσεις 
ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών 
πόρων.

• Η προώθηση της «περιβαλλοντικής γεωργίας» και της 
ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής στις εκτεταμέ-
νες περιοχές παραδοσιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, 
με ταυτότητα και δυνατότητες «εναλλακτικών ολοκληρω-
μένων προγραμμάτων ανάπτυξης βιολογικών προϊόντων, 
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ κλπ», με παράλληλη διατήρη-
ση των αγροτικών τοπίων με στόχο την προώθηση του 
αγροτοτουρισμού και τουρισμού συνδεδεμένου με την 
παραδοσιακή γαστρονομία και την υπαίθρια αναψυχή.

• Η αποτύπωση και ορθολογική διαχείριση βοσκο-
τόπων. Προώθηση σχεδίων διαχείρισης ώστε να είναι 
επιλέξιμοι στις ενισχύσεις της περιόδου 2014-2020, με 
προτεραιότητα στον ορεινό και ημι-ορεινό χώρο.

• Η πιλοτική εφαρμογή φυσικών κτηνοτροφικών πάρ-
κων στην ευρεία ζώνη αγροτοδασικών δραστηριοτήτων 
ως συνεχείς εκτάσεις ελεύθερης βόσκησης και συλλογι-
κού σταυλισμού.

• Ο έλεγχος της συγκέντρωσης της ενσταβλισμένης 
κτηνοτροφίας και σφαγής ζώων στις ευρύτερες αστικές 
περιοχές της Χαλκίδας και της Θήβας μέσω κανονισμού 
χωροθετήσεων και καθορισμού ζωνών προστασίας και 
αποφυγής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της οπτι-
κής, στις οικιστικές περιοχές και σημεία θέας/τοπόσημα 
των πόλεων.

• Προώθηση της διάχυτης ή συλλογικής ελεγχόμενης 
συγκέντρωσης της εντατικής ενσταβλισμένης κτηνοτρο-
φίας με έλεγχο απόστασης εγκατάστασης ή εγκαταστά-
σεων και κατόπιν μελετών ανά μικρολεκάνες απορροής 
υδάτων.

• Η αποτροπή νέων εγκαταστάσεων ενσταβλισμένης 
εντατικής κτηνοτροφίας στον παράκτιο χώρο και απαγό-
ρευση εγκατάστασης στην κρίσιμη ζώνη έως 350 μ.από 
τη γραμμή αιγιαλού.

• Η ανάδειξη τοπικών θυλάκων ιδιαίτερης παραγωγής 
και η χωροθέτηση σ’ αυτούς οργανωμένων υποδοχέων 
διακίνησης και εγκαταστάσεων σφαγείων όπου απαιτεί-
ται από το είδος της παραγωγής.

• Η οργάνωση εγκαταστάσεων αλιείας (ιχθυόσκαλες - 
αλιευτικά λιμάνια) για την προώθηση των προϊόντων 
στους κυριότερους περιφερειακής σημασίας θαλάσσι-
ους χώρους.

• Η ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ και προώ-
θησης κοινών εγκαταστάσεων υποστηρικτικών δομών 
και συσκευασίας σε βέλτιστο χώρο για τις εκμεταλλεύ-
σεις και τις λοιπές χρήσεις του παράκτιου χώρου.

• Η διασύνδεση των τοπικών διατροφικών προϊόντων 
με τον τουρισμό των χωρικών ενοτήτων.

• Η προώθηση προγράμματος για αντιμετώπιση της 
ρύπανσης (Δήμος Θηβαίων πλην Θίσβης, Λεβαδέων, 
Ορχομενού, Βαθύ Αυλίδας, Τανάγρα - Ασωπός).

• Προώθηση αγρο-περιβαλλοντικού προγράμματος 
στην Ευρυτανία που θα συνδέει την κτηνοτροφία με την 
προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας (Πρό-
γραμμα Ενίσχυσης για διατήρηση τοπίων).

• Προώθηση ειδικού προγράμματος για τον Ελαιώνα 
Άμφισσας/Δελφών/Αράχωβας ως προστατευόμενο δι-
εθνές μνημείο (UNESCO) που θα συνδέει τη γεωργική 
δραστηριότητα με την προστασία του τοπίου και της βι-
οποικιλότητας και τη διασύνδεση του με την τουριστική 
επισκεψιμότητα (Πρόγραμμα Ενίσχυσης για διατήρηση 
τοπίων).

Αναβάθμιση υπαρχουσών δομών εφαρμοσμένης εκ-
παίδευσης, έρευνας και νέων τεχνολογιών στον πρω-
τογενή τομέα και δημιουργία Ινστιτούτου Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Β. Δευτερογενής τομέας και συνδεδεμένος τριτογενής 
και πρωτογενής Η οργάνωση της χωροθέτησης των επι-
χειρήσεων επιδιώκεται να κατατείνει σε οργανωμένους 
υποδοχείς σύνθετου περιεχομένου και λειτουργίας που 
θα προωθούν τη σύζευξη κυρίως του δευτερογενούς/
τριτογενούς αλλά και πρωτογενούς/τριτογενούς τομέα 
της οικονομίας και θα υποστηρίζουν το αστικό δίκτυο 
και τις χωρικές ενότητες. Οι κατευθύνσεις αυτές οδηγούν 
στις παρακάτω ζώνες δραστηριοτήτων που κατηγοριο-
ποιούνται σύμφωνα με το ΕΠ Βιομηχανίας:

Ως προς τη βιομηχανική παραγωγή, το ΠΧΠ οργανώνει 
τον κύριο δευτερογενή τομέα σε άξονες-δέσμες-ευρεί-
ες ζώνες συνδεόμενες με πόλους/πόλεις, ροές μετα-
φορών στους νέους και παλαιούς άξονες, οδικούς και 
σιδηροδρομικούς, των ΔΕΔΜ, με βάση τις υπάρχουσες 
συγκεντρώσεις ενεργών, υπό μετάλλαξη ή ανενεργών 
υποδομών και διακριτό πρωτεύοντα διαπεριφερειακό/
εθνικό ρόλο ως εξής:

• Οινόφυτα - Σχηματάρι (περιλαμβάνει την άτυπη συ-
γκέντρωση και θεσμοθετημένες περιοχές μέσω ΓΠΣ) - 
Θήβα (θεσμοθετημένες περιοχές μέσω ΓΠΣ) και προε-
κτάσεις προς ΒΙΠΕ και βιομηχανικό λιμάνι Θίσβης - με-
μονωμένος οργανωμένος υποδοχέας Αλουμίνιο Α.Ε./
Αντίκυρα-Ιτέα. Πρόκειται για περιοχή με διαπεριφερει-
ακή εμβέλεια - σχέση με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια 
Αθήνας-Αττικής - πρωτεύοντα εθνικό πόλο, συνδεόμενο 
ιδιαίτερα με τους πόλους Αλουμινίου (εξόρυξη και με-
ταλλουργία). Προτείνεται ως περιοχή ποιοτικής αναδι-
άρθρωσης με έλεγχο εξυγίανσης ιδίως στα Οινόφυτα.

• Σχηματάρι/Ριτσώνα-Χαλκίδα/Αυλίδα (ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ 
στο Βαθύ και λοιπές θεσμοθετημένες περιοχές μέσω ΓΠΣ 
Αυλίδας),. Προτείνεται ως περιοχή ποιοτικής αναδιάρ-
θρωσης με έλεγχο εξυγίανσης.

• Λαμία (ΒΙΠΕ και θεσμοθετημένα Επιχειρηματικά Πάρ-
κα μέσω ΓΠΣ) - Νέα Επιχειρηματικά Πάρκα Λοκρίδας. 
Πρόκειται για αναδυόμενο διαπεριφερειακό πόλο εθνι-
κού επιπέδου με πυρήνα τη ΒΙΠΕ Λαμίας. Προτείνεται 
ως περιοχή επέκτασης.

• Λιβαδειά (θεσμοθετημένο Ε.Π. Πάρκο/ΓΠΣ) - Κωπάίδα - 
Τιθορέα -Αταλάντη (ΒΙΟΠΑ). Πρόκειται για την παραδο-
σιακή περιοχή συγκέντρωσης μεταποίησης και επεξερ-
γασίας βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων με μεγάλο 
ανενεργό απόθεμα εγκαταστάσεων της αστικής περιο-
χής Λιβαδειάς - Ορχομενού. Διασυνδέεται επίσης με τους 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3228 Τεύχος ΑΑΠ 299/14.12.2018

πόλους της Μεταλλουργίας της ΛΑΡΚΟ και της Αλουμίνιο 
Α.Ε. αλλά και της Θήβας - Θίσβης λόγω γειτνίασης και 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Προτείνεται ως 
περιοχή Επέκτασης του Ε.Χ.Π της Βιομηχανίας.

2. Ως προς τη βιοτεχνική παραγωγή προωθούνται:
• Η ανάπτυξη των ΒΙΟΠΑ Άμφισσας και Καρπενησίου
• Στους άξονες Λαμία - Μακρακώμη/Σπερχειάδα - Καρ-

πενήσι και Μακρακώμη - Δομοκός προωθούνται βιοτε-
χνικές οργανωμένες συστάδες τύπου ΒΙΟΠΑ συνδεδε-
μένες με τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα ιδίως τα ΠΟΠ 
των περιοχών και τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί 
ο οδικός άξονας Λαμία - Ξυνιάδα/Δομοκός - Καρδίτσα 
(Ε65).

• Η δημιουργία μικρότερων υποδοχέων τύπου ΒΙΟΠΑ 
σε περιοχές οικιστικής επέκτασης (κανονιστική πολεο-
δόμηση) των οικισμών έως και 6ου επιπέδου για την πε-
ραιτέρω διάχυση και εκτόνωση των προαναφερθέντων 
βιομηχανικών ζωνών.

3. Ως μεμονωμένοι βιομηχανικοί πόλοι και βιομηχα-
νικές περιοχές σε διασύνδεση με την εξόρυξη προω-
θούνται:

• Ο χώρος ανάπτυξης του Εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη 
Λάρυμνα ως Μεμονωμένος Οργανωμένος Υποδοχέας.

• Η περιοχή του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου 
στα Άσπρα Σπίτια ως Μεμονωμένος Οργανωμένος Υπο-
δοχέας Αλουμίνιο Α.Ε.

• Το συνδεδεμένο με την επαναδραστηριοποίηση της 
εξόρυξης και της επεξεργασίας in situ στο Μαντούδι 
του Λευκόλιθου/Μαγνησίτη Επιχειρηματικό Πάρκο. Το 
επιχειρηματικό Πάρκο Μαντουδίου προτείνεται να λει-
τουργήσει ως τύπου Α ή Β.

• Οι μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες στα Δερβενοχώρια 
(διασυνοριακή ορεινή περιοχή με Αθήνα-Αττική) και στη 
Χαλκίδα (στο βαθμό που επανενεργοποιείται) και το Αλι-
βέρι παραμένουν και αναπτύσσονται στις ίδιες θέσεις.

4. Οι ειδικότερες χωροταξικές κατευθύνσεις έχουν ως 
εξής:

• Αποφυγή της διάσπαρτης χωροθέτησης, προώθηση 
διαφόρων τύπων οργανωμένων υποδοχέων, άμεση κα-
τάργηση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης 
και σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και 
αναθεώρηση υπαρχόντων ή προώθηση νέων ΓΠΣ/ΤΧΣ 
στις περιοχές της παραγρ. 1.

• Απόλυτη απαγόρευση χωροθέτησης νέων βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων ή οργανωμένων υποδοχέων στη Γή 
Υψηλής Παραγωγικότητας (αρδευόμενη, αρδεύσιμη και 
γη σε αναδασμό) καθώς και σε περιοχές NATURA 2000 
πλην αγροτοβιομηχανικών ή υφιστάμενων υποδοχέων ή 
εξυγίανσης υφιστάμενων υποδοχέων με περιβαλλοντικό 
έλεγχο ως προς την ρύπανση των γεωργικών εδαφών.

• Αναδιάταξη υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης και της 
άρσης φαινομένων δυϊσμού της Περιφέρειας με βάση 
τις χωρικές ενότητες του προτύπου χωρικής ανάπτυξης 
και τις νέες υποδομές τωνΔΕΔ-Μ του οδικού και σιδηρο-
δρομικού δικτύου ως εξής:

- Αναδεικνύεται ο άξονας «Οινόφυτα - Θήβα - Θίσβη», 
διασυνδέεται με τον βιομηχανικό πόλο της Χαλκίδας 
μέσω της Ριτσώνας και το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-
Αττικής (διαπεριφερειακή συνεργασία), και οργανώνεται 

η εξυγίανση και ποιοτική αναδιαμόρφωση του με οργα-
νωμένους υποδοχείς διαφόρων τύπων, ήτοι Επιχειρη-
ματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ), ΒΙΠΕ/ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ/
ΕΠΕΒΟ, μετά την εκπόνηση ενιαίας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης μέσω του θεσμικού 
μηχανισμού ΠΕΧΠ του ν. 2742/1999 ή άλλου θεσμικού 
μηχανισμού ολοκληρωμένης χωρικής διαχείρισης.

- Ανακόπτεται η γραμμική επέκταση της βιομηχανικής 
δραστηριότητας κατά μήκος του ΠΑΘΕ και προωθούνται 
ως Περιοχές Στήριξης, με άξονα τον σιδηρόδρομο, νέο 
Επιχειρηματικό Πάρκο και δημοπρατήριο αγροτικών 
προϊόντων στην αστική περιοχή Λιβαδειάς - Ορχομε-
νού και Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Γ στον Άνω Ρού 
Βοιωτικού Κηφισού.

- Ενισχύεται σε πολυλειτουργικότητα και επεκτείνεται 
ο βιομηχανικός πόλος της Λαμίας της ΒΙΠΕ Λαμίας, δια-
συνδέεται με την Άμφισσα μέσω του προαναφερθέντος 
Ε.Π. στον Άνω Ρού Βοιωτικού Κηφισού, ανασυγκροτείται, 
εξειδικεύεται, και επεκτείνεται.

- Μετατρέπονται σε Επιχειρηματικά Πάρκα Ειδικού 
Τύπου τα προτεινόμενα ως Τεχνολογικά Πάρκα στο 
προϊσχύον ΠΠΧΣΑΑ.

- Υποστήριξη της συγκρότησης της βιομηχανικής δο-
μής με ηλεκτρο-παραγωγή, ιδίως «soft», στους οργανω-
μένους βιομηχανικούς πόλους.

- Διατηρούνται, επεκτείνονται και υποστηρίζονται 
ενεργειακά, ιδίως με ΑΠΕ/ΣΥΘΗΑ/Φυσικό Αέριο, και 
για λόγους περιβαλλοντικής αναβάθμισης οι μεγάλοι 
μεμονωμένοι βιομηχανικοί πόλοι της Περιφέρειας και 
αξιοποιούνται ενισχυόμενοι με υπηρεσίες «τεχνολογικής 
εξειδίκευσης και καινοτομικής περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης» και δυνατότητες εξέλιξης σε Clusters συστάδας 
επιχειρήσεων.

- Αναζωογονείται, εξυγιαίνεται, αναδιοργανώνεται ο 
βιομηχανικός αστικός και περιαστικός χώρος της Χαλκί-
δας, και ενισχύεται ο βιομηχανικός πόλος του Αλιβερίου.

- Ενισχύεται η βιοτεχνική δραστηριότητα στις περιοχές 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στον πρωτογενή τομέα 
και, παράλληλα, πληθυσμιακή υστέρηση ή γεωγραφικές 
και φυσικές ιδιαιτερότητες (Καρπενήσι-Βοιωτικός Κηφι-
σός στον Άνω και Μέσο Ρού).

Γ. Εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα Ορυκτών 
Πρώτων Υλών (ΟΠΥ)

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εξόρυ-
ξης είναι:

• Διασφάλιση των εκάστοτε κατοχυρωμένων θεσμικά 
μεταλλευτικών χώρων για αποκλειστική εκμετάλλευ-
ση (μεταλλειοκτησία), σύμφωνα με το Άρθρο 67 του 
ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα και τον Κανονισμό 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, μέσω του 
χαρακτηρισμού τους ως αποκλειστικής μεταλλευτικής 
χρήσης στον υποκείμενο χωρικό σχεδιασμό. Οι χώροι 
αυτοί αποτυπώνονται ενδεικτικά στους Χάρτες του 
παρόντος ως Περιοχές Αποκλειστικής Μεταλλευτικής 
Δραστηριότητας.

• Ένταξη της δραστηριότητας στο πρότυπο χωρικής 
ανάπτυξης και διατήρηση και επέκταση των εγκαταστά-
σεων που τις εξυπηρετούν. Εξαίρεση αποτελούν οι εγκα-
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ταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας 
του βωξίτη στο θαλάσσιο και παράκτιο μέτωπο της Ιτέας 
άμεσα συνδεόμενες με τον τουριστικό προορισμό της 
Ιτέας/Γαλαξειδίου και το Δελφικό Τοπίο. Για τις εγκατα-
στάσεις αυτές προτείνεται η διατήρηση τους in situ, και 
παράλληλα η αισθητική τους ένταξη στο τοπίο αλλά και 
η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου συνολικά του πα-
ράκτιου μετώπου της Ιτέας.

• Αποφυγή της προώθησης νέων χρήσεων ανταγω-
νιστικών της εξόρυξης στις περιοχές για μεταλλευτική 
έρευνα που χαρακτηρίζονται ως κύριας μεταλλευτικής 
δραστηριότητας, σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώ-
δικα και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών

• Εξασφάλιση προσβασιμότητας και διασύνδεσης πε-
ριοχών εξόρυξης -βιομηχανίας, συνδεδεμένης μ’ αυτή, 
και κινητικότητας εργασίας.

• Προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων διαχείρι-
σης και προγραμμάτων δράσης για τις προστατευόμε-
νες περιοχές NATURA εντός των οποίων αναπτύσσονται 
δραστηριότητες εξόρυξης και ιδίως στις περιοχές εξό-
ρυξης βωξίτη που καλύπτουν το σύμπλεγμα των ορει-
νών όγκων Οίτης - Γκιώνας - Βαρδουσίων και κεντρικής 
Εύβοιας.

• Δημιουργία σε περιφερειακό επίπεδο εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών υποδομών που σε διασύνδεση με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα θα αναπτύξει περαιτέρω 
τις ήδη εξελισσόμενες καινοτομικές παρεμβάσεις στους 
τομείς της επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης, επα-
νάχρησης.

• Ένταξη στον σχεδιασμό του υποκείμενου επιπέδου 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΤΧΣ) των ζητημάτων της διαχείρισης των 
χρήσεων στις μεταλλευτικές ζώνες.

• Συνεργασία περιφερειακών φορέων επιχειρήσεων 
εξόρυξης, μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης τοπίων, 
για τη δημιουργία εξειδικευμένων μηχανισμών και εξει-
δικευμένου προσωπικού στην αποκατάσταση «τοπίων» 
εξόρυξης.

• Προώθηση της μετατροπής των εγκαταλελειμμένων 
περιοχών εξόρυξης σε «περιοχές οργανωμένης υποδο-
χής τουριστικής και αθλητικής αναψυχής» ως και προτε-
ραιότητας εγκατάστασης Φ/Β Πάρκων και βιομηχανικών 
χρήσεων, εφόσον δεν εντάσσονται σε προστατευόμενες 
περιοχές ή δεν γειτνιάζουν με τουριστικούς πόρους και 
εγκαταστάσεις.

• Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός 
των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας και στις πε-
ριοχές προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, είναι 
δυνατή η άσκηση εξόρυξης και η λειτουργία εγκατα-
στάσεων που τη συνοδεύουν σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθε-
στώτα προστασίας τους. Η διακίνηση προϊόντων εξό-
ρυξης στους ανωτέρω χώρους καθώς και σε ευρύτερες 
περιοχές αστικών κέντρων πρέπει να αντιμετωπίζονται 
από τις αντίστοιχες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων με ειδικούς όρους προστασίας της ατμόσφαιρας 
και του τοπίου.

• Είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η εγκατάσταση των βιο-
μηχανικών μονάδων που συνδέονται με την εξόρυξη 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.

• Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας και αισθητικής 
ένταξης στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη δόμηση 
με βάση την Αρχή της Αμοιβαιότητας ως προς την όχλη-
ση και τη συνύπαρξη των χρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση 
στους υπάρχοντες οικισμούς και τις πόλεις και τα ευρύ-
τερα τοπία τους.

• Σε περιπτώσεις όπου προϋφίστανται χωροθετημένες 
εκτατικές μορφές χρήσης γης (π.χ. ελεύθερη βόσκηση) 
πρέπει να εξασφαλίζεται η συνύπαρξη παράλληλων δρα-
στηριοτήτων, με συγκεκριμένους όρους.

Δ. Τριτογενής τομέας και Εκπαίδευση, Έρευνα και Τε-
χνολογία

Γενική στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ αποτε-
λεί η ανάπτυξη και χωροθέτηση των δραστηριοτήτων 
του τριτογενή εντός των αστικών κέντρων στα πλαίσια 
του υποκείμενου σχεδιασμού ανάλογα με τον ρόλο που 
διαδραματίζον στο χωρικό σύστημα της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερες κατευθύνσεις για ειδικές χωροθετήσεις δί-
δονται ακολούθως ως προτάσεις προτεραιότητας περι-
φερειακής σημασίας:

1. Υποδομές τριτογενή τομέα/υπηρεσίες:
- χωροθέτηση στη Λαμία Εθνικού Πάρκου Εφοδιαστι-

κής Διεθνούς Εμβέλειας και Εμπορευματικού Κέντρου, σε 
συνδυασμό με το νέο κόμβο συνδυασμένων μεταφορών 
«Σιδηροδρόμου - Οδικών Αξόνων Κορμού και Περιφε-
ρειακών ΔΕΔΜ» που θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως 
«πλατφόρμα προηγμένων τεχνολογιών και επικοινωνιών 
διαχείρισης της ασφάλειας στους πολλαπλούς μεγάλους 
άξονες των ΔΕΔΜ»

- ανασυγκρότηση και διασύνδεση των εγκαταστάσε-
ων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας με τον «κόμβο» 
της προηγούμενης παραγράφου και εξειδίκευσή της 
σε έκθεση συνδεδεμένη με τη μεσογειακού χαρακτήρα 
πρωτογενή παραγωγή 

- διερεύνηση χωροθέτησης ειδικού επιχειρηματικού 
πάρκου του ανώτερου τριτογενή σε μεγάλης έκτασης 
εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της πε-
ριαστικής περιοχής της Χαλκίδας, που επίσης θα μπορεί 
να ενσωματώνει «πλατφόρμα προηγμένων τεχνολογιών 
και επικοινωνιών διαχείρισης της ασφάλειας θαλάσσιας 
επικοινωνίας στους διαδρόμους των ΔΕΔΜ» 

- λειτουργία Σταθμού Εμπορευματικών Μεταφορών 
στην Οινόη/Οινόφυτα με προγραμματισμό που θα ενσω-
ματώνει την πρόβλεψη για δημιουργία εμπορευματικού 
Σταθμού στη Σφίγγα Θηβών στο νέο προγραμματιζό-
μενο σταθμό του ΟΣΕ επί της νέας γραμμής υψηλών 
ταχυτήτων Θριάσιο-Θήβα και της διασύνδεσης του με 
την Οινόη και τη Θίσβη.

- ενσωμάτωση υπηρεσιών Εφοδιαστικής στους ορ-
γανωμένους υποδοχείς Β’ γενούς τομέα των αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας και κατ’ εξοχήν αυτών επί του 
σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ.

- ανάπτυξη περιφερειακής αγοράς Αγροτικών στον 
σταθμό του ΟΣΕ Λιβαδειάς - Ορχομενού με δυνατότητα 
ανάπτυξης δικτύου που θα ενσωματώνει άλλους λει-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3230 Τεύχος ΑΑΠ 299/14.12.2018

τουργούντες (π.χ. Δημοπρατήριο Αλιάρτου) ή εν δυνάμει 
χώρους και πόλους υπηρεσιών περιφερειακής εμβέλειας 
και Κέντρου Διαχείρισης Τεχνολογίας και Καινοτομίας με 
αρμοδιότητες στους υδάτινους πόρους, τις ΑΠΕ και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση και ευαισθητοποίηση 
στη Λιβαδειά.

2. Υποδομές τριτογενή τομέα/τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων εκπαίδευσης πανεπιστη-

μιακού επιπέδου και εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνο-
λογίας πρέπει να ενσωματώνει υπάρχουσες εγκαταστά-
σεις, εξοικονομώντας πόρους, και να τις διασυνδέει με 
τις διοικητικές, παραγωγικές δομές και τις επιχειρήσεις 
με δυνατότητες/εφαρμογές σε καινοτομία, έρευνα και 
τεχνολογία. Τέτοια χαρακτηριστικά διαθέτουν τα αστι-
κά κέντρα της Λαμίας, της Χαλκίδας, της Λιβαδειάς, της 
Θήβας,του Δικτύου Άμφισσα-Ιτέα-Δελφοί, και το Καρ-
πενήσι.

Η πανεπιστημιακή/καινοτομική/τεχνολογική δομή 
πρέπει να επιδιώξει ρόλους και εξειδικεύσεις όπως:

• ο χώρος της Χαλκίδας/Θήβας να αποτελέσει το ση-
μείο βιομηχανικής και τεχνολογικής εξειδικευμένης 
έρευνας και διασύνδεσης με την παραγωγή της περιοχής 
(Τεχνολογικά Πάρκα και ενισχυμένα ΤΕΙ)

• ο χώρος της Λιβαδειάς να αποτελέσει το Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικών Εξειδικεύσεων γύρω από τους υδάτινους 
πόρους, την ανακύκλωση και επανάχρηση ή διαχείριση 
γύρω από τη μεταλλουργία και την ενέργεια με επίκε-
ντρο τις ΑΠΕ

• ο χώρος της Λαμίας και της Άμφισσας να αποτελέ-
σουν χώρους εξειδικευμένων πανεπιστημιακών σπου-
δών, τροφοδοτώντας με ειδικά Ινστιτούτα για την δια-
χείριση φυσικού ορεινού περιβάλλοντος, το Καρπενήσι.

Προωθούνται παράλληλα δικτυώσεις και συνεργασίες 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τοπικών δομών και 
ειδικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη 
Ινστιτούτων Καινοτομίας στα αστικά κέντρα της Περι-
φέρειας και μακροπρόθεσμα πανεπιστημιακών δομών.

Ε. Χωρική οργάνωση και κατευθύνσεις σχεδιασμού 
της τουριστικής δραστηριότητας

Η οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας γίνεται 
με βάση τους πολιτιστικούς και φυσικούς τουριστικούς 
πόρους της περιφέρειας ως πόροι έλξης για διαφόρων 
τύπων τουρισμού ανά Χωρική και Δημοτική Ενότητα, 
και παράλληλα καθορίζονται ευρείες ζώνες προτε-
ραιότητας για την ανάδειξη των διεθνούς, εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας πόλων έλξης. Γίνεται επίσης 
κατηγοριοποίηση των τουριστικών περιοχών ανάλογα 
με την τουριστική ένταση για συγκεκριμένες ενότητες 
(Πίνακας 1, Παράρτημα).

1. Γενικές Κατευθύνσεις
• Ιδιαίτερη διασύνδεση του σχεδιασμού με την ποιό-

τητα ζωής και την πολιτιστική αναψυχή των επισκεπτών 
και των κατοίκων μέσω διασύνδεσης τουριστικών υπη-
ρεσιών και αναβάθμισης του οικιστικού δικτύου.

• Ο σχεδιασμός πρέπει να ενσωματώνει την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων.

• Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με κα-
τεύθυνση προς τον εισερχόμενο τουρισμό, μέσω επι-

λεγμένων πόρων-προορισμών διεθνούς ελκτικότητας 
και τον τουρισμό προς ειδικές κατηγορίες πόρων.

• Διαφοροποίηση του συστήματος μεταφορών υπέρ 
των θαλάσσιων διασυνδέσεων και του σιδηροδρόμου 
για μείωση της πίεσης των τουριστικών οδικών μετα-
φορών στο ενεργειακό αποτύπωμα.

• Στις εκτός ευρείας τουριστικής ζώνης παράκτιες περι-
οχές (Χάρτης Π2α) αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα 
οι χρήσεις σύμφωνα με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της 
Χωρικής Ενότητας στην οποία ανήκουν. Οι τουριστικές 
χρήσεις αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα με πυρή-
νες τους αξιόλογους πολυπληθείς οικισμούς της Περιφέ-
ρειας ή οργανωμένους υποδοχείς, λαμβανομένης όψιν 
απαραιτήτως της φέρουσας ικανότητας ανά περίπτωση 
και σε συμβατότητα με άλλες χρήσεις.

• Διαχείριση κατ’ οικονομία των νέων τουριστικών 
αναπτύξεων, στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
τουριστικές περιοχές (Πίνακας 1, Παράρτημα) με προτε-
ραιότητα στην προώθηση της ανακύκλωσης/εκσυγχρο-
νισμού/απόσυρσης εγκαταστάσεων και επανάχρησης 
της γης με νέα χρήση την τουριστική ή της αξιοποίησης 
σχολάζοντος οικιστικού αποθέματος ιδίως σε αξιόλο-
γους, από άποψη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ή θέσης, 
οικισμούς.

• Η προώθηση των Οργανωμένων Υποδοχέων Τουρι-
στικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΤΔ) σύμφωνα με την του-
ριστική νομοθεσία προτείνεται για: α) τις ανεπτυγμένες 
και αναπτυσσόμενες περιοχές για αναβάθμιση συγκε-
ντρώσεων τουριστικών χρήσεων, τουριστικών καταλυ-
μάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε περιοχές που 
οριστικοποιούνται από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΤΧΣ, και β) τις 
περιμέτρους των οικισμών έως απόσταση που δεν τα 
αποκόπτει από τη λειτουργική διασύνδεση με τους οι-
κισμούς.

• Οι οικισμοί που περιβάλλουν τα χιονοδρομικά κέντρα 
κατηγοριοποιούνται ως προστατευόμενοι ή ως εγκατα-
λελειμμένοι οικισμοί πλην των αστικών κέντρων πόλων 
ανάπτυξης έως και 5ου επιπέδου.

• Στον ορεινό χώρο, τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύμα-
τα της τουριστικής νομοθεσίας επιτρέπονται έως 1 χλμ., 
σύμφωνα με το ν. 4280/2014, εντός των εγκαταλελειμ-
μένων οικισμών και στην περίμετρό τους έως απόσταση 
που δεν τα αποκόπτει από τη λειτουργική διασύνδεση 
με τους οικισμούς.

• Αποτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων 
στις απειλούμενες από διάβρωση παράκτιες δυναμικές 
ζώνες και στις απειλούμενες από φυσικές καταστροφές.

• Απαγορεύεται η ανάπτυξη τουριστικών δραστηρι-
οτήτων εντός της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικό-
τητας πλην τουρισμού υπαίθρου συνδεδεμένου με την 
αγροτική δραστηριότητα του συγκεκριμένου χώρου.

• Απαγορεύονται οι αναπτύξεις σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων εντός των δασών.

• Ανάδειξη και προστασία κυρίαρχων τουριστικών 
πόρων της Περιφέρειας που αφορούν τη φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά και τα τοπία με ιεράρχηση 
ως προς τη διεθνή τους εμβέλεια ως κόμβων αγκύρω-
σης της τουριστικής δραστηριότητας και δημιουργία 
ταυτότητας.
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• Βελτίωση προσβασιμότητας τουριστικών πόλων έλ-
ξης με το βασικό μεταφορικό δίκτυο ή/και τους μεταφο-
ρικούς κόμβους επεκτεινόμενο στο θαλάσσιο δίκτυο και 
το σιδηροδρομικό.

• Δικτύωση των τουριστικών πόρων (φυσικών και πο-
λιτιστικών) τόσο ενδο-περιφερειακά όσο και διαπεριφε-
ρειακά και ιδίως των πόρων διεθνούς εμβέλειας με τους 
λοιπούς αντίστοιχου επιπέδου στη χώρα.

• Αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και αύξηση 
προσφοράς υποδομών πολυτελείας.

• Προωθούνται κυρίως μικρομεσαία μεγέθη καταλυ-
μάτων υψηλής βαθμίδας για μεγαλύτερη διάχυση και 
προστασία του περιβάλλοντος. Εξαιρούνται ειδικές 
επενδύσεις συνδεόμενες με ειδικές μορφές και πόρους 
(ιαματικά, χιονοδρομικά κ.λ.π) και με την αξιοποίηση της 
δημόσιας τουριστικής περιουσίας.

• Σε ό,τι αφορά στους όρους της σημειακής χωροθέ-
τησης τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμών περιοχές, δίδονται οι εξής κατευ-
θύνσεις:

α) Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές: αύξηση της 
ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε είκο-
σι (20) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8 
και 9 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, 
αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην 
περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην 
της περίπτωσης τυχόν συμπλήρωσης αυτού με ειδικές 
τουριστικές υποδομές εκτός αν αυτό αποκλείεται από 
ειδικές διατάξεις.

β) Αναπτυσσόμενες (μαζικός τουρισμός): αύξηση της 
ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα 
(10) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 
10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, 
αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην 
περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην 
της περίπτωσης τυχόν συμπλήρωσης αυτού με ειδικές 
τουριστικές υποδομές εκτός αν αυτό αποκλείεται από 
ειδικές διατάξεις.

γ) Αναπτυσσόμενες (εναλλακτικός τουρισμός): αύξη-
ση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε 
δεκαπέντε (15) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνό-
τητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 
3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης 
αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου κα-
ταλύματος, πλην της περίπτωσης τυχόν συμπλήρωσης 
αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές εκτός αν αυτό 
αποκλείεται από ειδικές διατάξεις.

2. Κατευθύνσεις κατά μορφή τουρισμού
Πολιτιστικός τουρισμός
Ανάπτυξη κατά προτεραιότητα με επίκεντρο τα πο-

λιτιστικά δίκτυα/μνημεία-χώροι διεθνούς εμβέλειας 
(Δελφοί, Θερμοπύλες, Όσιος Λουκάς, Θήβα καθώς και 
Πλαταιές - Αυλίδα - Ερέτρια) και ιεραρχημένη επέκταση 
τους. Να ολοκληρωθεί η χάραξη Ζωνών Α’ και Β’ Προ-
στασίας στα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της 
Περιφέρειας, με προτεραιότητα σε όσα είναι επισκέψιμα 
και αξιοποιούνται τουριστικά.

Θερμαλιστικός Τουρισμός
• Άμεση αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στην 

περίμετρο των ιαματικών πηγών με διατήρηση της ιδι-

αίτερης κτηριακής και πολεοδομικής κληρονομιάς ως 
Περιοχές Ιδιαίτερου Χαρακτήρα, ιδίως στην περίπτωση 
των Καμένων Βούρλων και Θερμοπυλών (Σύμπλεγμα 
Αρχαιολογικού Πάρκου-Ιαματικών).

• Διασύνδεση με τους χιονοδρομικούς προορισμούς 
που αναπτύσσονται στις γειτονικές των ιαματικών πηγών 
περιοχές.

• Διασύνδεση του θερμαλιστικού τουρισμού με τον 
ιατρικό τουρισμό, κυρίως μέσω της αξιοποίησης του 
Περιφερειακού Νοσοκομείου Λαμίας (στην ευρύτερη 
περιοχή των Λουτρών Υπάτης, Θερμοπυλών, Καμ. Βούρ-
λων και Αιδηψού).

Θρησκευτικός/προσκυνηματικός τουρισμός
Οι θρησκευτικοί πόροι υποστηρίζονται λειτουργικά 

από τα πλησιέστερα ανεπτυγμένα οικιστικά και αστικά 
κέντρα.

Χιονοδρομικός - Χειμερινός Τουρισμός
Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα χιο-

νοδρομικά κέντρα (προς δραστηριότητες τουρισμού 
ορεινής υπαίθρου) και διασύνδεση με τους θερμαλιστι-
κούς πόρους.

Αστικός Τουρισμός
Ο αστικός τουρισμός αναπτύσσεται στις πόλεις Λα-

μία, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Θήβα, Καρπενήσι, και στο δί-
κτυο Δελφοί - Ιτέα - Γαλαξείδι σε συνδυασμό με την 
διαθεσιμότητα ή την ανάπτυξη ειδικών υποδομών και 
εξυπηρετήσεων.

Γαστρονομικός Τουρισμός
Προώθηση της προστασίας των παραδοσιακών αγρο-

τικών δραστηριοτήτων και της παραγωγής βιολογικών 
και παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων (ΠΟΠ κ.λπ.)

Παραθαλάσσιος Τουρισμός (Ήλιος - Θάλασσα) 
Προβλέπεται:
- η αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου των οικισμών, 

με ταυτόχρονη εξασφάλιση της απρόσκοπτης επαφής 
τους ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο

- ο αναλυτικός υποκείμενος σχεδιασμός με βάση τις 
κατευθύνσεις για τον παράκτιο χώρο.

Οικο-τουρισμός -Τουρισμός υπαίθρου
Ο οικοτουρισμός, ως εναλλακτική μορφή τουρι-

σμού, επιλέγεται να αναπτυχθεί στις προστατευόμε-
νες περιοχές της Περιφέρειας καθώς και στον ορεινό 
χώρο συμπληρωματικά με δραστηριότητες ορεινού 
και αθλητικού τουρισμού και υποστηριζόμενος από τα 
γειτνιάζοντα οικιστικά κέντρα.

Θαλάσσιος Τουρισμός
Ο θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες και σκάφη ανα-

ψυχής) αναπτύσσεται, συνδυαστικά και με τις κατευθύν-
σεις του αρμόδιου φορέα τουριστικών λιμένων, μέσω της 
ανάπτυξης των κάτωθι τουριστικών λιμένων:

- Μαρίνες: Καμένα Βούρλα, Ιτέα (μαρίνα και λιμάνι 
κρουαζιέρας), Σκύρο και Γρεγολίμανο Αγ. Γεωργίου 
Λιχάδων Εύβοιας (Ξενοδοχειακός Λιμένας) 

- Τουριστικά αγκυροβόλια : Κύμη, Λουτρά Αιδηψού, 
Λινάρια Σκύρου, Βουρκάρι Χαλκίδας, Ωρεοί, Ροβιές, 
Ερέτρια.

Γεωλογικός Τουρισμός
Οι πόροι της Περιφέρειας που δύνανται να αξιοποιη-

θούν για την ανάπτυξη του γεωλογικού τουρισμού είναι: 
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παλιρροϊκό φαινόμενο Ευρίπου, ιαματικές πηγές Θερμο-
πυλών και Ψωρονέρια και βόρειο μέτωπο Καλλιδρόμου, 
ηφαιστειακά πετρώματα Λιχαδονήσων και καθρέπτης 
Αρκίτσας κ.λπ., ενώ οι ειδικότερες κατευθύνσεις είναι:

- μέριμνα για την προστασία των φυσικών και γεωλο-
γικών σχηματισμών. Χάραξη ζωνών προστασίας όπου 
κρίνεται απαραίτητο

- προστασία του τοπίου της ευρύτερης περιοχής.
Αθλητικός Τουρισμός
Επισημαίνεται ότι οι πόλεις Χαλκίδας και Λαμίας αντα-

ποκρίνονται στα κριτήρια και προτείνεται να αποτελούν 
κέντρα διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων με αναβάθμιση 
και αξιοποίηση των αθλητικών τους εγκαταστάσεων. Το 
Καρπενήσι έχει ήδη αναπτύξει προπονητικό κέντρο εθνι-
κής εμβέλειας που προτείνεται να εξελιχθεί σε διεθνούς 
εμβέλειας.

Άρθρο 12
Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά 
και πόροι και κλιματική αλλαγή

Α. Φυσικά Υδατικά Αποθέματα
1. Υδατικά Αποθέματα
Επιβάλλεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων της 

Περιφέρειας βασισμένη στην εθνική και ενωσιακή νο-
μοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, όπως επίσης και στα Σχε-
δία Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών 
διαμερισμάτων που αφορούν την Περιφέρεια.

Στα πλαίσια των ανωτέρω καθορίζονται: Μητρώο 
προστατευόμενων περιοχών, Ευαίσθητες περιοχές με 
προβλήματα, Υγρότοποι.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πολιτική διαχείρισης υδα-
τικών πόρων έχει τις παρακάτω αρχές -κατευθύνσεις:

• Ορθολογική και ελεγχόμενη χρήση του νερού, που θα 
εκφράζεται με συγκεκριμένα μέτρα, όπως άδειες εκτέ-
λεσης έργων υδατικών πόρων και άδειες χρήσης νερού, 
τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες χρήσεις.

• Κοστολόγηση του νερού και τιμολόγηση του που να 
στηρίζεται αφενός στα κόστη διαχείρισης του νερού, 
και αφετέρου στην προσπάθεια να καλυφθούν και άλλοι 
στόχοι, κοινωνικοί, εξοικονόμησης πόρων, αναπτυξιακά 
κίνητρα, διατήρηση επιθυμητών ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών στους υδατικούς πόρους.

• Λήψη πρόνοιας και κινήτρων για την εξοικονόμηση 
νερού σε όλες τις χρήσεις, καθώς και συντονισμού μετα-
ξύ των χρήσεων για λόγους οικονομίας πόρων και μέσων.

• Έλεγχος στη χρήση του νερού για τις πτηνοτροφικές 
και χοιροτροφικές μονάδες της Δ.Ε. Διρφύων Ευβοίας, 
Θηβαίων και Οινοφύτων Βοιωτίας, όπου σημειώνονται 
και οι μεγαλύτερες καταναλώσεις στον κλάδο με την 
εγκατάσταση υδρομετρητών σε γεωτρήσεις και άλλα 
μέτρα ελέγχου.

• Προτεραιότητα για την κάλυψη αναγκών σε ελλειμ-
ματικές περιοχές και σε πρωτεύουσες χρήσεις. Η δια-
βάθμιση για τις χρήσεις προτείνεται κατά σειρά προτε-
ραιότητας: χρήσεις Α’ κατοικίας, παραγωγικές χρήσεις, 
παραθεριστική κατοικία.

• Πλήρης επεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων. Πα-
ρεμβάσεις για την προστασία από τη μόλυνση και ρύ-
πανση των ποταμών και λιμνών της περιοχής και απο-

δεκτών και προστασία των υπόγειων υδροφόρων που 
συμβάλλουν στην ύδρευση οικισμών και στην ανάπτυξη 
της καλλιέργειας

• Οργάνωση σχεδίου ισόρροπης κατανομής των υδά-
τινων αποθεμάτων εντός της Περιφέρειας και διαπερι-
φερειακά (τροφοδότηση Αθήνας-Αττικής)

2. Θαλάσσιο Περιβάλλον
2.1. Ολοκληρωμένη θεώρηση της διαχείρισης του θα-

λάσσιου χώρου
Εξασφάλιση της προστασίας και διατήρησης του θα-

λάσσιου περιβάλλοντος, πρόληψη της επιδείνωσης του 
ή, όταν αυτό είναι δυνατόν, αποκατάσταση των θαλάσ-
σιων οικοσυστημάτων, σε περιοχές όπου αυτά έχουν 
υποστεί αρνητικές επιδράσεις. 

- Υιοθέτηση της Θαλάσιας Στρατηγικής σύμφωνα με 
την Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ.

Προτείνεται η κατά προτεραιότητα προστασία των 
«κλειστών» θαλάσσιων διαμερισμάτων του Κορινθιακού 
κόλπου, του Βόρειου και Νότιου Ευβοϊκού κόλπου, του 
Μαλιακού κόλπου και Διαύλου Ωρεών

2.2. Πρόληψη ρύπανσης διερχόμενων πλοίων
Επιβάλλεται η οργάνωση της Περιφέρειας με ειδικό 

σχέδιο παρακολούθησης εφαρμογής των διεθνών συμ-
βάσεων μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών με πλοία, στον 
Ευβοϊκό και τον Κορινθιακό Κόλπο, όσο και με σχέδιο 
δράσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπαν-
σης (action plan), δεδομένου ότι τα παράκτια οικοσυστή-
ματα, αλλά και οι παράκτιες χρήσεις (ιχθυοκαλλιέργεια, 
κολύμβηση) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε περίπτωση 
επεισοδίων μεγάλης ρύπανσης.

2.3. Ακτές κολύμβησης
Να τηρείται ελάχιστη απόσταση 500 μ. από όλες τις 

θεσμοθετημένες ακτές κολύμβησης, για τις μελλοντικές 
δραστηριότητες και για τις πιθανές επεκτάσεις μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας.

2.4. Υδατοκαλλιέργειες
Επιβάλλεται η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και 

ελέγχων οργανικού φορτίου και λοιπών ρύπων στην 
περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών 
στο Μαλιακό Κόλπο και την παραλία Φωκίδας, καθώς 
πρόκειται για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ν. 1650/1986, 
ν. 3937/2011,Οδ. 92/43/ΕΚ).

Β. Διαχείριση φυσικών κινδύνων
1. Περιοχές Γεωτεχνικής Καταλληλότητας
Με σκοπό την οικιστική, οικολογική και αισθητική προ-

στασία των περιοχών που εμφανίζουν κατολισθητικά 
φαινόμενα, καθίζηση του εδάφους και έντονη διάβρω-
ση, δίδονται οι παρακάτω στρατηγικές κατευθύνσεις, 
με την επισήμανση ότι η κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
εξετάζεται ξεχωριστά:

• η οικιστική ανάπτυξη να περιοριστεί σε περιοχές 
με κλίσεις μικρότερες των 20%, σε περιοχές με κλίσεις 
σχηματισμών αντίρροπες του πρανούς, και γενικά απο-
φυγή των μεγάλων υψομέτρων και των ζωνών έντονης 
διάβρωσης από υδατορεύματα,

• να εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και ανάσχεσης 
του φαινομένου που να βασίζονται στην επαρκή γνώση 
της γεωλογικής δομής, των υδρογεωλογικών συνθηκών, 
των γεωτεχνικών παραμέτρων, των γεωλογικών σχη-
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ματισμών και των εδαφοτεχνικών και βραχομηχανικών 
μεγεθών των σχηματισμών που κατολισθαίνουν είτε 
καθιζάνουν ανά περιοχή,

• να αποφεύγονται μεγάλα τεχνικά έργα στις κατολι-
σθαίνουσες περιοχές και η εγκατάσταση Αιολικών Πάρ-
κων σε περιοχές κατολισθαίνουσες και ιδίως της Ευρυτα-
νίας λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των 
συνοδών οδικών έργων. Ωστόσο η κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξετάζεται ιδιαίτερα.

2. Περιοχές Σεισμικής Επικινδυνότητας
Είναι αναγκαία η εκπόνηση προγράμματος μικροζωνι-

κών μελετών για όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περι-
φέρειας και στη συνέχεια για τις περιοχές εκείνες που πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχιακή αύξηση του πληθυσμού 
(τουριστικές περιοχές) ή υπάρχει πρόβλεψη μελλοντικής 
οικιστικής ανάπτυξης.

Η ανοικοδόμηση σε περιοχές κοντινές των ρηγμάτων 
θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ η εκπόνηση ειδικής εδα-
φοτεχνικής μελέτης πριν την ανέγερση των οικοδομών ή 
την κατασκευή τεχνικών έργων θεωρείται επιβεβλημένη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οικιστική ανάπτυξη 
των παράκτιων περιοχών του Βόρειου Ευβοϊκού, του 
Μαλιακού και του Κορινθιακού Κόλπου.

3. Αντιμετώπιση Πλημμύρων
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν καθοριστεί 

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται στην αποτροπή οικιστικής ανάπτυ-
ξης και τη θεσμοθέτηση χρήσεων γης μέσω των ΤΧΣ/
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που πρέπει να προωθηθούν κατά προτε-
ραιότητα στις παραπάνω περιοχές.

Γ. Διαχείριση φυσικών πόρων
1. Έδαφος και Φυσικοί Πόροι
Η προώθηση της αποδοτικής κα ολοκληρωμένης χω-

ρικά χρήσης των πόρων και η αυστηρή διατήρηση της 
γεωργικής γης είναι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις 
δεδομένου του ειδικού βάρους της γεωργίας και της 
χρήσης των ορυκτών, ενεργειακών/υδάτινων/φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων στην εξωγενή και ενδογενή ανά-
πτυξη της Περιφέρειας.

2. Ορυκτοί πόροι
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώ-

σεων, προτείνεται η αυστηρή τήρηση των Α.Ε.Π.Ο. και η 
συγκρότηση - σε επίπεδο περιφέρειας - εξειδικευμένης 
μονάδας επιστημόνων για τον έλεγχο και την αποκατά-
σταση περιοχών εξόρυξης με την ίδρυση ειδικού ταμείου 
αποκατάστασης περιοχών εξόρυξης και την κατάθεση 
εγγυήσεων για την αποκατάσταση του χώρου και του 
τοπίου σε περιπτώσεις παύσης της δραστηριότητας.

Δ. Βιοποικιλότητα
Κύριο στόχο αποτελεί η διατήρηση της βιοποικιλότη-

τας μέσα από την προστασία των οικοτόπων καθώς και 
των ειδών χλωρίδας και πανίδας των προστατευομένων 
περιοχών.

1. Γενικές Αρχές Διαχείρισης Προστατευόμενων Πε-
ριοχών

Είναι προτιμητέα η εφαρμογή της αρχής της προλη-
πτικής προστασίας περιοχών προστασίας της φύσης με 
αποκλεισμό χρήσεων γης που είναι πιθανόν να δημιουρ-
γήσουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Περιπτώσεις 

όπου η ανάπτυξη διαφόρων χρήσεων γης είναι αναγκα-
στική, αφορούν αυτές που:

• η συγκεκριμένη χρήση προϋπάρχει του ορισμού της 
περιοχής ως προστατευόμενης (π.χ. οικιστικές περιοχές, 
εθνικά δίκτυα οδοποιίας, ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.),

• υπάρχουν φυσικοί πόροι στο υπέδαφος της προστα-
τευόμενης περιοχής οι οποίοι είναι πολύτιμοι και αξιο-
ποιήσιμοι (π.χ. νερό, διάφορα ορυκτά κ.λπ.).

2. Στρατηγικές κατευθύνσεις:
Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η συνύπαρξη 

της προστασίας μιας φυσικής περιοχής και η ανάπτυξη 
μιας συγκεκριμένης χρήσης γης, πρέπει να εφαρμόζο-
νται οι εξής αρχές:

• Εξέταση της δυνατότητας περιορισμού της χρήσης 
σε σχέση με το σύνολο των κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Καθορισμός ζωνών προστασίας.
• Υιοθέτηση συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας 

στο πλαίσιο των αναγκαίων χρήσεων γης (όπως εξόρυ-
ξη, βιομηχανία), ώστε να δημιουργούνται ελάχιστες έως 
καθόλου αρνητικές επιπτώσεις.

• Μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από γεωργική 
δραστηριότητα, με ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργει-
ας, ιδιαίτερα σε:

- περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα 
(ορεινός χώρος, βόρεια και νοτιοανατολική Εύβοια)

- περιοχές εναλλακτικού τουρισμού,
- ευαίσθητες ζώνες (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) όπως οι πε-

ριοχές προστασίας του πόσιμου νερού (Λίμνη Υλίκη) και 
το Κωπαϊδικό Πεδίο (ευπρόσβλητη ζώνη).

• Σε περίπτωση γραμμικών έργων υποδομής (οδοί, 
γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγοί, κ.λπ.), ιδιαίτερη 
έμφαση δίδεται σε ειδικά μέτρα προστασίας οικοτόπων 
και ειδών κατά την κατασκευή και λειτουργία μέσα από 
τον θεσμό της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

• Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης των 
πραγματικών επιπτώσεων, ώστε να είναι εφικτή κάθε συ-
μπληρωματική ή τροποποιητική ενέργεια προστασίας.

• Σε περιπτώσεις χρήσεων γης που, αναγνωρίζονται 
αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον (σε οικό-
τοπους, φυτικά και ζωικά είδη) επιβάλλεται η εφαρμογή 
μεθόδων αποκατάστασης του τοπίου.

3. Ειδικές Αρχές Διαχείρισης Προστατευόμενων Πε-
ριοχών

3.1. Οικιστικές αναπτύξεις εντός προστατευόμενων 
περιοχών

Πρόκειται ιδίως για τις εξής περιοχές:
- Π.Ε. Φθιώτιδας: η περιοχή εκβολών του Σπερχειού 

και ο υγρότοπος - νησιά του Κόλπου Αταλάντης που 
εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000. Στις περιοχές 
αυτές χαρακτηριστική περίπτωση αστικής ανάπτυξης 
αποτελούν οι οικισμοί: Στυλίδα, Καραβόμυλος, Ράχες, 
Αχινός, Μώλος, Αχλάδι, Λιβανάτες, Τραγάνα, Θεολόγος.

- Π.Ε. Εύβοιας: η περιοχή της Λιχάδας, η περιοχή βό-
ρεια της Ιστιαίας (υδροχαρές δάσος και υγροβιότοπος 
Αγ. Νικολάου), το όρος Καντήλι - Δέλτα Κηρέα, το Δά-
σος Στενής, το όρος Όχη - κάμπος Καρύστου - Ακρωτήρι 
Καφηρεύς, το όρος Κόχυλας - Σκύρος. Χαρακτηριστική 
περίπτωση αστικής ανάπτυξης σ’ αυτές τις περιοχές 
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αποτελούν οι περιοχές Λιχάδας - Αιδηψού, Ιστιαίας, Λί-
μνη - Μαντούδι, ευρύτερη περιοχή Καρύστου, Λινάρια - 
Σκύρος.

Στις περιοχές αυτές, και κυρίως στις παράκτιες ή ορει-
νές ζώνες τους, πρέπει να τηρούνται αυστηροί έλεγχοι 
για την αυθαίρετη δόμηση και την αστική διάχυση. Σε 
περίπτωση ήδη υφιστάμενων εντός αυτών οικισμών ή 
εγκεκριμένων περιοχών συνεταιρισμών ή παραθεριστι-
κής κατοικίας, η δημιουργία ή επέκταση τους πρέπει να 
γίνεται με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον (περιο-
ρισμός επεκτάσεων, οικολογικά υλικά, εξοικονόμηση 
νερού, ΑΠΕ, αποκατάσταση του φυσικού τοπίου που 
υποβαθμίζεται από τα έργα πρόσβασης, υποδομής, 
κατοικιών κ.λπ.).

3.2 Προστασία Ενοτήτων Ορεινού χώρου
Προτείνεται η θεσμοθέτηση ενιαίας και ολοκληρω-

μένης διαχείρισης των «Ενοτήτων του Ορεινού Χώρου 
της Περιφέρειας», χρησιμοποιώντας εργαλεία των 
ν. 3937/2011 και 1650/1986, και ολοκληρωμένο χωρικό 
σχεδιασμό ως εξειδίκευση του ΠΧΠ.

3.3 Εκπόνηση και ολοκλήρωση Σχεδίων διαχείρισης 
των Εθνικών Δρυμών και των προστατευόμενων περιο-
χών του Δικτύου NATURA 2000.

Στο πλαίσιο του έργου εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλο-
ντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και 
Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 προτείνεται η άμεση προώθηση του προ-
γράμματος για την περίπτωση των προστατευόμενων 
περιοχών της περιοχής, όπου αναπτύσσεται έντονη 
εξορυκτική δραστηριότητα και απαιτούνται συνολικές 
ρυθμίσεις χρήσεων που δεν μπορούν να διευθετήσουν 
τα μεμονωμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΤΧΣ.

3.4 Περιφερειακό Πάρκο Ευρυτανίας
Οι περιοχές της Χωρικής Ενότητας της Ευρυτανίας 

συνθέτουν ένα υψηλής βιοποικιλότητας και σε πολύ 
καλή κατάσταση διατήρησης σύνολο οικοσυστημάτων 
μερικά ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000 και παρου-
σιάζουν εξαιρετική αραιοκατοίκηση. Λόγω αυτών των 
χαρακτηριστικών τους, προσφέρονται κατ’ εξοχήν σαν 
περιοχές οικοανάπτυξης και πρότυπης διαχείρισης με 
όρους προστασίας της φύσης και των τοπίων και πα-
ράλληλα ανάδειξης του περιβάλλοντος σε παράγοντα 
ολοκληρωμένης ήπιας ανάπτυξης και διατήρησης της 
πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών χώρων της Ελ-
λάδας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υπαγωγή μετά 
από τη σχετική ειδική μελέτη, της Χωρικής Ενότητας 
της Ευρυτανίας στις διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 3.2 του 
ν. 1650/1986 και ο χαρακτηρισμός της ως «Περιφερεια-
κό Πάρκο». Στις προβλεπόμενες σε αυτό περιφερειακές 
ζώνες, που ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης, ενι-
σχύεται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά 
φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
όπως η αναψυχή, ο τουρισμός φύσης, η ολοκληρωμένη 
ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια υδρόβιων 
οργανισμών, η περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευ-
ση και η μεταποίηση τοπικών προϊόντων

Ε. Αντιμετώπιση της ρύπανσης
1. Πρόληψη δημιουργίας ρυπαντικών φορτίων στους 

υδάτινους αποδέκτες. Προς τούτο απαιτείται:

• Ο έλεγχος των μεγεθών των οικιστικών μονάδων και 
η αποφυγή της αστικής διάχυσης.

• Η ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης όλων των 
οικισμών, κατάργηση των βόθρων και μέριμνα για τη 
διαχείριση λυμάτων οικισμών με ι.π.<2000 κατοίκων.

• Η ελεγχόμενη ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων, 
που παράγουν σημαντικές ποσότητες τοξικών φορτί-
ων ρύπανσης. Προτείνεται η δημιουργία κεντρικής ΕΕΛ 
βιομηχανίας. Εναλλακτικά, επιβάλλεται η διαχείριση των 
λυμάτων μέσα από ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
βιομηχανικών αποβλήτων, απαγόρευση διάθεσης των 
επεξεργασμένων αποβλήτων σε ευαίσθητους αποδέκτες 
και προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργα-
σμένου λύματος στην παραγωγική διαδικασία, είτε για 
άρδευση εφόσον καθίσταται κατάλληλο.

• Η εφαρμογή των κανόνων ορθής καλλιεργητικής 
πρακτικής και η εκπόνηση σχεδίου εκτίμησης και δια-
χείρισης των κτηνοτροφικών λυμάτων.

• Η διαχείριση σε ΕΕΛ των πτηνο-κτηνοτροφικών απο-
βλήτων και των αποβλήτων της εσταυλισμένης κτηνο-
τροφίας.

• Η εφαρμογή ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου 
βιομηχανικών λυμάτων για τη ζώνη Οινοφύτων-Σχημα-
ταρίου.

2. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
• Για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων να 

προωθηθούν έργα ασφαλούς διάθεσης απορριμμάτων 
ανά Χωρική Ενότητα.

• Να εφαρμόζονται οι διαδικασίες της μείωσης της πα-
ραγωγής απορριμμάτων, της διαλογής στην πηγή και 
της ανακύκλωσης.

3. Διαχείριση Λυμάτων
Προτείνεται η αντιμετώπιση της έλλειψης εξυπηρέ-

τησης από ΕΕΛ για τη διαχείριση των λυμάτων των οικι-
σμών Γ’ προτεραιότητας.

Μέριμνα πρέπει να ληφθεί, ώστε να αλλάξουν οι απο-
δέκτες των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ Θήβας 
και Λιβαδειάς, που σήμερα διατίθενται στους ποταμούς 
Ερκύνα και Βοιωτικό Κηφισό, οι οποίοι είναι χαρακτηρι-
σμένοι ως ευαίσθητοι αποδέκτες (Οδηγία 91/271/ΕΚ).

Προτείνεται η αυστηρή εφαρμογή της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 19661/1982/1999 (Β’ 1811), κατά την 
οποία απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών και 
βιομηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από τον βαθμό 
καθαρισμού ή την καθαρότητα τους απ’ ευθείας στις λί-
μνες Παραλίμνη, Υλίκη και στον Μόρνο.

4. Με σκοπό την αποκατάσταση της αισθητικής του το-
πίου, όπου αυτή διαταράσσεται από οχλούσες βιομηχα-
νικές μονάδες, προτείνεται η ανάπτυξη περιβάλλουσας 
υψηλής βλάστησης, η οποία ταυτοχρόνως θα αποτελεί 
και τείχος προστασίας της παρακείμενης χλωρίδας και 
πανίδας. Όμοια ανάπτυξη υψηλής βλάστησης προτεί-
νεται για την αποφυγή τόσο της αισθητικής όσο και της 
ηχητικής όχλησης σε περιπτώσεις μη μετεγκατάστασης 
υφιστάμενων μονάδων που βρίσκονται κοντά σε οικι-
στικούς υποδοχείς.

ΣΤ Κλιματική αλλαγή
Προβλέπονται οι εξής κατευθύνσεις ως παράμετροι 

παρέμβασης και ενσωμάτωσης σε σχετικές τομεακές 
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ρυθμίσεις οι οποίες, ταυτόχρονα, πρέπει να λαμβάνονται 
ιδιαιτέρως όψη στον υποκείμενο σχεδιασμό των ΤΧΣ/
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ:

1. Τρωτότητα στην Κλιματική αλλαγή
• Υιοθέτηση πολιτικών αντιμετώπισης της τρωτότητας 

στην αύξηση της θερμοκρασίας σε σχέση με το χιονο-
δρομικό τουρισμό.

• Προσεκτική διαχείριση της χρήσης των υδάτινων 
πόρων με γνώμονα την προστασία τους και τη μείωση 
της κατανάλωσης.

• Αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών.
• Αποφυγή οικιστικών αναπτύξεων στις ευαίσθητες 

παράκτιες περιοχές.
• Ανάπτυξη πολιτικών και υποδομών προστασίας σε 

κρίσιμες περιοχές.
2. Ενέργεια - Κλίμα - Οικολογία
Προτείνεται η εξοικονόμηση ενέργειας: α) μέσω των 

προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης παρεμβάσεων 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με προτεραι-
οποίηση των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας στις 
χρηματοδοτικές πολιτικές ενίσχυσης των επενδύσεων 
στην εξοικονόμηση ενέργειας «κατ’ οίκον», β) στα μέσα 
μεταφοράς, καθώς και μέσω της προώθησης της αστικής 
κινητικότητας και μείωσης των μετακινήσεων κατοικίας-
εργασίας, γ) με την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών στις βιομηχανίες.

Ως προς το Κλίμα - Οικολογία προτείνονται:
• μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και αναδά-

σωσης, ως αύξηση της συμβολής του τομέα των δασών 
στον μετριασμό των κλιματικών αλλαγών.

• προώθηση των εφαρμογών της βιοκλιματικής αρ-
χιτεκτονικής.

• προστασία της βιοποικιλότητας των οικοσυστημά-
των.

• προστασία της ποιότητας των υδάτινων πόρων και 
των θαλασσών.

Ζ. Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομικός και Τοπίων
Η πολιτιστική κληρονομιά και τα τοπία της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας αντιμετωπίζονται ως πόρος ο 
οποίος:

• προστατεύεται και αναδεικνύεται σε συνδυασμό με 
την πλούσια φυσική κληρονομιά της Περιφέρειας κατά 
ενότητες/ζώνες τοπίου.

• συμβάλλει στην ενδογενή οικονομική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας και αποτελεί πηγή άμεσων και έμμεσων 
θέσεων απασχόλησης.

• αξιοποιείται κατ’ εξοχή για την ανάπτυξη του πολιτι-
στικού τουρισμού, που επιλέγεται να αποτελέσει κύρια 
μορφή τουρισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία της 
τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας,

• συμβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων (πολιτισμός, παιδεία κ.λπ.).

1. Γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού:
Για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση και προ-

στασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας 
προβλέπονται τα εξής:

• Προστασία των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων 
και αξιόλογων κτισμάτων και ανάδειξή τους κατά προ-
τεραιότητα.

• Προώθηση της οριοθέτησης/χάραξης των ζωνών 
προστασίας, σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

• Προώθηση της διασύνδεσης φυσικής και πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και διαχείρισης των αξιών μέσω των 
τοπιακών ενοτήτων «Ζωνών Τοπίου», όπως αυτές κατα-
γράφονται στο σχετικό θεματικό πεδίο του παρόντος 
με εξειδικεύσεις σε υποκείμενο επίπεδο και προτεραι-
ότητες.

• Προώθηση τουριστικής αξιοποίησης και τουριστικών 
επενδύσεων στους πολιτιστικούς πόλους της Περιφέ-
ρειας

• Δικτύωση και ένταξη των πολιτιστικών πόλων σε 
πολιτιστικά δίκτυα (υλικά και άϋλα), καθώς και σε πολι-
τιστικές διαδρομές «Τοπίου»

• Ενίσχυση και προβολή της μουσειακής υποδομής 
της Περιφέρειας, με ταυτόχρονη δικτύωση μεταξύ τους, 
τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά (με 
λοιπά μουσεία εθνικής και διεθνούς εμβέλειας) και 
υποστήριξη τους με υποδομές προσπελασιμότητας και 
στάθμευσης

• Αξιοποίηση των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμά-
των για την προβολή και ανάδειξη της μνημειακής και 
λοιπής πολιτιστικής κληρονομιάς της Στερεάς Ελλάδας

• Θεώρηση και αντιμετώπιση ορεινού και αγροτικού 
χώρου ως χώρων ανάπτυξης πολιτισμού, καθώς και δι-
ατήρησης και προστασίας της υλικής και άυλης πολιτι-
στικής κληρονομιάς

• Αντιμετώπιση από τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού 
ζητημάτων προστασίας του τοπίου και ιδίως από εγκα-
ταστάσεις Φ/Β ΑΠΕ.

• Εξασφάλιση επαρκούς και ήπιας προσβασιμότητας 
(σε περιπτώσεις επισκέψιμων χώρων)

2. Ειδικές κατευθύνσεις σχεδιασμού για ειδικούς πο-
λιτιστικούς πόρους:

• Προώθηση κατά προτεραιότητα της οδικής παρά-
καμψης και της προσπελασιμότητας με «ήπια μέσα» του 
αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και της σταθεροποί-
ησης των γεωλογικών - γεωτεχνικών φαινομένων στον 
αρχαιολογικό χώρο.

• Μέριμνα για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου 
των Θερμοπυλών στον κατάλογο των μνημείων παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

• Μέριμνα για την ένταξη της Θήβας - Θηβαϊκού κύ-
κλου στα μνημεία υπό την προστασία του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.

• Μέριμνα για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου 
της Αυλίδας στα πολιτιστικά μνημεία

• Μέριμνα για την κήρυξη του υπό εγκατάλειψη σιδη-
ροδρομικού δικτύου (από Τιθορέα έως Λιανοκλάδι), ως 
διατηρητέου μνημείου, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση 
της ζώνης του ιστορικού τόπου της Γέφυρας του Γορ-
γοποτάμου.

• Διερεύνηση της δυνατότητας και προώθηση νέων 
κηρύξεων παραδοσιακών οικισμών στην Περιφέρεια με 
προτεραιότητα στη Χωρική Ενότητας της Νότιας Εύβοιας 
και στη Χωρική Ενότητα Ευρυτανίας και πιο συγκεκριμέ-
να, εντός των προτεινόμενων Περιοχών Ειδικού Χαρα-
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κτήρα (προτεινόμενο Περιφερειακό Πάρκο Ευρυτανίας 
και κοιλάδα Κύμης-Αλιβερίου).

• Διερεύνηση δυνατότητας κήρυξης των ακόλουθων 
κέντρων πόλεων και οικισμών ως «διατηρητέα οικιστι-
κά σύνολα» (κήρυξη βάσει νομοθεσίας ΥΠΕΝ): Λαμία, 
Χαλκίδα, Λιβαδειά, Κύμη, Λ. Αιδηψού, Καμένα Βούρλα, 
Λ.Υττάτης, Λ.Πλατυστόμου, Άσπρα Σπίτια, Λίμνη Ευβοί-
ας, Κάρυστος, Δομοκός.

3. Κατευθύνσεις σχεδιασμού για την ανάδειξη και προ-
στασία εντός αστικών κέντρων:

• Αναβάθμιση παλαιών/ιστορικών κέντρων πόλεων 
(κατά προτεραιότητα των έως και 6ου επιπέδου οικι-
σμών), καθώς και ανάδειξη μνημείων και πολιτιστικών 
χώρων, με την υλοποίηση προγραμμάτων αστικών ανα-
πλάσεων.

• Υλοποίηση έργων ενοποίησης χώρων πολιτισμού 
εντός αστικών κέντρων.

• Προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξη άυ-
λης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στήριξη των 
νέων για την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων.

• Ενίσχυση υποδομών/χώρων πολιτισμού (ιδίως θέ-
ατρα, αίθουσες τέχνης, βιβλιοθήκες), καθώς και πολιτι-
στικών θεσμών.

4. Προσδιορισμός και Ειδική Διαχείριση Τοπίων
Προτείνονται οι παρακάτω «Ζώνες Τοπίου» για τις 

οποίες δίδονται γενικές κατευθύνσεις προστασίας/δι-
αχείρισης:

4.1. Διεθνούς αξίας ζώνες τοπίου
• Όρμος Αντίκυρας/Οσιος Λουκάς - βιομηχανική ακτή 

βωξίτη/Ασπρα Σπίτια.
• Πεδιάδα Άμφισσας - Δελφών - Κόλπος Ιτέας.
• Υπώρειες και ορεινός όγκος Καλλιδρόμου/Θερμο-

πύλες.
4.2. Εθνικής και διεθνούς αξίας ζώνες τοπίου Νότια 

Πίνδος - Άγραφα - Λίμνη Κρεμαστών
4.3. Περιφερειακής και εθνικής αξίας ζώνες τοπίου 
• Σύμπλεγμα νήσου Σκύρου και μικρών νησιών 
• Νότια Εύβοια 
• Ακτές Δίρφυος στο Αιγαίο πέλαγος 
• Ακτές Διαύλου Ορέων- Βόρεια Εύβοια 
• Ακτές και μικρά νησιά Βορείου Ευβοϊκού κόλπου 
• Πεδιάδα Κωπαίδας - κάτω ρους Βοιωτικού Κηφισού 
• Θηβαϊκή ακτή - Πλαταιές 
• Κόλπος Γαλαξιδίου - Ακτές Φωκίδας 
• Τεχνητή λίμνη και εκβολές Μόρνου ποταμού 
• Κοιλάδα Καρπενησιώτη 
• Οροπέδιο Δομοκού - Ξυνιάδας 
• Κοιλάδα ποταμού Σπερχειού 
• Χαλκίδα - Πορθμός Ευρίπου
4.4. Περιφερειακής αξίας ζώνες τοπίου 
• Κύμη - Κοιλάδα Αυλωναρίου - Αλιβέρι 
• Πεδιάδα Μαντουδίου - εξορυκτική περιοχή Μαγνη-

σίτη 
• Ορεινή Ναυπακτία
• Αστικό - βιομηχανικό σύμπλεγμα Λάρυμνας - εξόρυξη 

νικελίου 
• Κοιλάδα Ασωπού ποταμού - Παραθηβαϊκό τοπίο
4.5. Διεθνούς αξίας - Ιδιαίτερα υποβαθμισμές ζώνες
Θηβαϊκό Πεδίο- Λιμναίο σύμπλεγμα Υλίκης - Παρα-

λίμνης

4.6. Περιφερειακής αξίας - Ιδιαίτερα υποβαθμισμένες 
ζώνες Πεδιάδα Ψαχνών Ευβοίας

4.7. Διεθνούς αξίας πολιτιστικές διαδρομές 
• Αθήνα - Μονή Οσίου Λουκά - Δελφοί - Ολυμπία 
• Ολυμπία - Δελφοί - Θερμοπύλες - Θήβα/Πλαταιές 

-Αυλίδα- Ερέτρια
4.8. Γενικές κατευθύνσεις διαχείρισης 
• Καθιέρωση ειδικού έλεγχου ένταξης στο τοπίο στο 

πλαίσιο έκδοσης και υλοποίησης των οικοδομικών αδει-
ών, και λοιπών τεχνικών έργων, με έγκριση ΕΠΑΕ. 

• Προώθηση στον τομέα της εξόρυξης των υπόγειων 
εκμεταλλεύσεων και προώθηση αποκατάστασης τοπίων 
με ειδικές πολιτικές και προγράμματα

• Αποφυγή δόμησης σε κλίσεις εδάφους μεγαλύτερες 
του 45% πλην των περιοχών κατολισθήσεων όπου οι 
κλίσεις περιορίζονται στο 20%.

• Προώθηση έργων σηματοδότησης διαδρομών προ-
στατευόμενων ως Τοπία, σηματοδότησης τοποσήμων 
και μελετών διερεύνησης αξιών-στοιχείων σε υποκείμε-
νη του περιφερειακού σχεδιασμού κλίμακα για προσδι-
ορισμό ειδικών κανόνων προστασίας που θα τροφοδο-
τούν τον υποκείμενο σχεδιασμό.

Άρθρο 13 
Χωρική οργάνωση του ορεινού, 
παράκτιου, και νησιωτικού χώρου

Α. Ορεινός χώρος
1. Προσδιορισμός του ορεινού χώρου της Περιφέρειας
Στο ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας, ως ορεινός 

ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 800μ καθώς επίσης και 
όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται από την ισοϋψή 
των 800 μ.

Στο νησιωτικό τμήμα (Εύβοια και Σκύρο), ως ορεινός 
ορίζεται ο χώρος με υψόμετρο > 600μ καθώς επίσης και 
όσες Δημοτικές Κοινότητες τέμνονται από την ισοϋψή 
των 600μ..

Παράλληλα, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των σημαντικών, ευαίσθητων και συγχρόνως κρίσιμων 
περιοχών, ο ορεινός χώρος της Περιφέρειας διακρίνεται 
στις εξής Ενότητες Ορεινού Χώρου που αποτελούν δια-
κεκριμένους ορεινούς όγκους ή συμπλέγματα ορεινών 
όγκων, η διαχείριση των οποίων έχει δυνατότητα περαι-
τέρω εξειδίκευσης στον υποκείμενο σχεδιασμό:

Στο ηπειρωτικό τμήμα: α) Ορεινός Όγκος Όθρυος, 
β) Νότια Πίνδος -Σύμπλεγμα Ευρυτανικών Ορεινών 
Όγκων, γ) Νότια Πίνδος -Σύμπλεγμα Ορεινών Όγκων Οί-
της-Γκιώνας - Βαρδουσίων και δ) Δίκτυο Ορεινών Όγκων 
Παρνασσού - Καλλίδρομου - Ελικώνα

Στο νησιωτικό τμήμα (Εύβοια): α) Ορεινό σύμπλεγμα 
Βόρειας Εύβοιας, β) Όρος Κανδύλι, γ) Ορεινός Όγκος 
Δίρφυς και δ) Όρος Όχη.

2. Γενικές Κατευθύνσεις σχεδιασμού για τον ορεινό 
χώρο

Οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν σημα-
ντικό χώρο άσκησης αγροτο-δασικής και εκτατικής πα-
ραδοσιακής κτηνοτροφίας, δραστηριοτήτων,πολιτικών 
και προγραμμάτων ορεινού χώρου. Αντιμετωπίζονται ως 
κατ’ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος, ενώ παράλ-
ληλα επιδιώκεται η διατήρηση και προστασία των παρα-
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δοσιακών δραστηριοτήτων καθώς και του υφιστάμενου 
οικιστικού αποθέματος και της κατοίκησης.

Ο ορεινός χώρος λειτουργεί σε διασύνδεση με τα 6ου 
και ανωτέρου περιφερειακού επιπέδου κέντρα και μέσω 
αυτών με το ευρύτερο πλέγμα του οικονομικού-λειτουρ-
γικού χώρου της Περιφέρειας.

Προτεραιότητα δίδεται στην εφαρμογή δράσεων 
ολοκληρωμένης αγροτικής τοπικής ανάπτυξης για την 
τόνωση της ελκυστικότητας τους, τη συντήρηση των 
μεμονωμένων οικισμών και την ανακοπή της πληθυσμι-
ακής αποψίλωσής τους.

Σημαντικό μέρος των χωροταξικών ρυθμίσεων που θα 
εφαρμοστούν οφείλει να αφορά στην αποτελεσματική 
προστασία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων 
με την παράλληλη πρόβλεψη για την συγκράτηση του 
δασόβιου και παραδασόβιου πληθυσμού στην περιοχή, 
και παράλληλα στη δημιουργία ελκτικών συνθηκών δι-
αβίωσης των απασχολουμένων.

3. Οι πολιτικές που προτείνονται συνδυάζονται με τη 
δυνατότητα του κάθε όγκου χωριστά, αλλά και σε συν-
δυασμό μεταξύ τους ιδίως στην ανάπτυξη του ορεινού 
τουρισμού (αγροτουρισμού). Η διαχείριση του ορεινού 
χώρου γίνεται σε επίπεδο ΟΤΑ ή υποενότητα ή συνεργα-
ζόμενων ΟΤΑ για ολοκληρωμένα χωρικά ορεινά σύνολα, 
ενώ κρίσιμη θεωρείται και η εφαρμογή κατευθύνσεων 
ανά Ενότητα Ορεινού Χώρου, ως ακολούθως:

Όθρυς: Προωθείται κατά προτεραιότητα η αγροτική 
ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ, ενώ η Ενότητα υπο-
στηρίζεται λειτουργικά από την Στυλίδα και την ευρύτε-
ρη αστική ζώνη της Λαμίας (ΛΑΠ Λαμίας).

Νότια Πίνδος - Σύμπλεγμα Ευρυτανικών Υψηλών Ορει-
νών Περιοχών: Η Ενότητα προτείνεται ως κατ’ εξοχήν πε-
ριοχή φυσικού αποθέματος και τοπιακή ενότητα υψηλής 
αξίας. Προωθείται ο χαρακτηρισμός της σε Περιφερειακό 
Πάρκο, προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η «έξυπνη» 
ανάπτυξη της ιδιαίτερης αυτής περιοχής (αραιοκατοίκη-
ση) και να προστατευτεί το αξιόλογο φυσικό της περι-
βάλλον, μέσω της διατήρησης των παραδοσιακών και 
αγροτοδασικών δραστηριοτήτων και του συνδυασμού 
τους με την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυ-
χής και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ελκυστικής 
κατοίκησης για κύρια και παραθεριστική κατοικία, σε 
συνθήκες εξαιρετικά καθαρής ορεινής φύσης στα πλαί-
σια των νέων δυνατοτήτων του διαδικτύου και σύμφωνα 
με το προβλεπόμενο από το παρόν πρότυπο οικιστικής 
οργάνωσης.

Νότια Πίνδος - Σύμπλεγμα Οίτης - Γκιώνας - Βαρδου-
σίων: Η Ενότητα σχεδιάζεται ως κατ’ εξοχήν περιοχή 
εξορυκτικής δραστηριότητας, σε συγκεκριμένους ορ-
γανωμένους θύλακες και ως περιοχή στην οποία προω-
θούνται δραστηριότητες ορεινής οικονομίας. Κυρίαρχο 
λειτουργικό κέντρο της περιοχής ορίζεται η Άμφισσα 
(δίκτυο Άμφισσα-Δελφοί-Ιτέα), και συμπληρωματικά το 
Λιδορίκι και η Γραβιά.

Παρνασσός - Καλλίδρομο - Ελικώνας: Η Ενότητα προ-
ωθείται και σχεδιάζεται κυρίως ως περιοχή ήπιας αναψυ-
χής, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
μητροπολιτικής Αθήνας αλλά και ως εναλλακτικός προ-
ορισμός τουρισμού Σαββατοκύριακου. Προωθούνται η 

προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 
ήπιες δραστηριότητες όπως πεζοπορία και παρατήρηση 
της φύσης και του τοπίου, δραστηριότητες χιονοδρομίας 
(ειδικά στον Παρνασσό) και ανάπτυξη αγροτικών δρα-
στηριοτήτων σε συνδυασμό με τη διατήρηση του φυσι-
κού περιβάλλοντος (ειδικά στο Καλλίδρομο). Κυρίαρχα 
αστικά κέντρα ορεινής και τουριστικής ανάπτυξης, γύρω 
από τα οποία οργανώνεται η Ενότητα είναι η Αράχοβα, 
οι Δελφοί (Δίκτυο Άμφισσα-Ιτέα-Δελφοί), η Αμφίκλεια 
και η Λιβαδειά και το Δίστομο -Αντίκυρα.

Τελέθριο Όρoç: Προτείνεται η κατά προτεραιότητα 
ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό 
με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Κανδύλι - Μαντούδι: Προτείνεται να προσανατολιστεί 
κυρίως στην άσκηση αγροτο-κτηνοτροφικών δραστη-
ριοτήτων

Δίρφυς: Προτείνεται να σχεδιαστεί ως περιοχή αστικής 
αναψυχής, με επίκεντρο τον ορεινό οικισμό της Στενής 
Διρφύος.

Όρος Όχη - Κάρυστος: Προτείνεται η κατά προτεραι-
ότητα προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλ-
λοντος (αμιγής φύση).

Β. Παράκτιος και νησιωτικός χώρος
1. Προσδιορισμός του παράκτιου χώρου της Περιφέ-

ρειας
Για την ολοκληρωμένη διαχείριση του κρίσιμου πα-

ράκτιου χώρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δια-
κρίνονται οι ακόλουθες ζώνες σε βάθος από την ακτο-
γραμμή:

Κρίσιμη Ζώνη: Ορίζεται από την ακτογραμμή έως 100 
μέτρα βάθος από τη γραμμή αιγιαλού Δυναμική Ζώνη: Η 
περιοχή που εκτείνεται μετά την κρίσιμη ζώνη έως 350 
μέτρα βάθος από τη γραμμή αιγιαλού

Μεταβατική Ζώνη: Η περιοχή που εκτείνεται μετά τη 
Δυναμική Ζώνη έως τα όρια της πρώτης από τη θάλασ-
σα ισοϋψούς των 400μ., συμπεριλαμβανομένων και των 
Δημοτικών Κοινοτήτων που τέμνονται από την πρώτη 
ισοϋψή των 400μ. και μέχρι βάθους 5 χλμ.

Παράλληλα, διακρίνονται και οι ακόλουθες Ευρύτερες 
Γεωγραφικές Ενότητες Παράκτιου Χώρου (κατά μήκος 
της ακτογραμμής):

• Μαλιακός Κόλπος και Δίαυλος Ωρεών
• Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος
• Παράκτιος οικιστικός χώρος Χαλκίδας
• Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος
• Ανατολικές Ακτές Εύβοιας προς Αιγαίο Πέλαγος
• Βοιωτικές ακτές Κορινθιακού Κόλπου
• Ακτές Φωκίδας στον Κορινθιακό Κόλπο
• Τριζώνια και λοιπά μικρά/ακατοίκητα νησιά
2. Γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού για τον παράκτιο 

και νησιωτικό χώρο
Οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζονται 

ως ευαίσθητος και κρίσιμος χώρος, ως σημαντικός παρα-
γωγικός πόρος και ως ιστορικός χώρος κατοίκησης και 
κατά περίπτωση είτε προστατεύεται ως αμιγώς φυσικός 
χώρος, είτε αξιοποιείται για την ανάπτυξη παραγωγικών 
δραστηριοτήτων (του πρωτογενή και δευτερογενή το-
μέα), είτε αξιοποιείται για οικιστικούς σκοπούς. Σε σχέση 
με τον τουρισμό, επιδιώκεται η ανάπτυξη του σε διακρι-
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τούς πόλους ή/και ζώνες και κατά προτίμηση εντός σχεδι-
ασμένων οικιστικών υποδοχέων. Παράλληλα, επιθυμητή 
είναι και η μετατόπιση της τουριστικής δραστηριότητας 
(και κατ’ επέκταση των πιέσεων που δημιουργεί) από τις 
ακτές στην ενδοχώρα και ειδικότερα σε αστικά και οικι-
στικά κέντρα του ευρύτερου παράκτιου χώρου.

Η διαχείριση και ο σχεδιασμός του παράκτιου χώρου 
γίνεται σε επίπεδο Ευρύτερων Γεωγραφικών Ενοτήτων 
ή εναλλακτικά σε επίπεδο Χωρικών Ενοτήτων, ΟΤΑ ή 
περισσοτέρων παράκτιων ΟΤΑ.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη διατή-
ρηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και 
των παράκτιων δασών, την προστασία και διαχείριση 
των κηρυγμένων φυσικών περιοχών, την προστασία 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (κηρυγμένων ή 
μη) καθώς και παραδοσιακών οικισμών, την προσεκτι-
κή διαχείριση του νερού, καθώς και την αποφυγή της 
υπεράντλησης και της υφαλμύρινσης των υδροφόρων 
οριζόντων, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των σχετι-
κών προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιπλέον, στον κρίσιμο παράκτιο χώρο (από τη γραμ-
μή αιγιαλού έως τα 100μ), πρέπει να αποφεύγεται η συνε-
χής και γραμμική δόμηση, τόσο για την προστασία των 
ακτών, όσο και για τυχόν επιπτώσεις από το φαινόμενο 
της κλιματικής αλλαγής.

3. Κατευθύνσεις σχεδιασμού κατά Ζώνη Παράκτιου 
Χώρου

3.1. Στην Κρίσιμη Ζώνη, και ειδικότερα μεταξύ 0 και 
50 μέτρων, δεν επιτρέπεται καμιά νέα κατασκευή πλην:

• ελαφρών εγκαταστάσεων καθώς και ήπιων τεχνικών 
έργων προστασίας των ακτών (π.χ. από διάβρωση ή από 
φυσικές καταστροφές περιλαμβανομένων των πλημ-
μύρων),

• λιμένων, εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, λιμενικών 
ζωνών και ναυπηγικών εγκαταστάσεων, που χωροθε-
τούνται μαζί με τα συνοδό τους έργα σε διακριτές ζώνες 
συμβατών χρήσεων,

• ελαφρές/προσωρινές εγκαταστάσεις εστίασης/ανα-
ψυχής/συνοδών έργων υδατοκαλλιεργειών

• χωροθετικά εξαρτημένες βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις σύμφωνα με τον εκάστοτε χωρικό σχεδιασμό,

• ελαφρές κατασκευές που προβλέπονται από τα οι-
κεία Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών προστασίας της 
φύσης και του τοπίου (ν. 1650/1986), καθώς και έργων 
πρόσβασης, προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών 
χώρων και ιστορικών τόπων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις,

• γεωργικές καλλιέργειες με απαγόρευση εντατικής 
άρδευσης και εντατικής χρήσης λιπασμάτων και φυτο-
φαρμάκων.

3.2. Στη Δυναμική Ζώνη κύρια χρήση ορίζεται η κα-
τοικία και ο τουρισμός. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η 
επέκταση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών 
με την προϋπόθεση ότι οι επεκτάσεις αυτές δεν γίνονται 
παράλληλα προς την ακτογραμμή αλλά προς το βάθος 
της ζώνης. Επιτρέπεται επίσης η δόμηση τουριστικών κα-
ταλυμάτων σύμφωνα με τον εκάστοτε χωρικό σχεδιασμό.

Απαγορεύεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 
βιομηχανίας/βιοτεχνίας κλπ. έως την ολοκλήρωση του 
σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΤΧΣ).

3.3 Για τη Μεταβατική Ζώνη ισχύουν οι έως σήμερα 
επιτρεπόμενες χρήσεις και απαγορεύεται η εγκατάσταση 
εντατικών μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων έως και τα 
2 χλμ από την ακτογραμμή.

4. Κατευθύνσεις σχεδιασμού κατά Ενότητα Παράκτιου 
Χώρου

Μαλιακός Κόλπος - Δίαυλος Ωρεών: Ο χώρος προτείνε-
ται να αποτελέσει κυρίως χώρο αγροτικών δραστηριοτή-
των (γεωργία και υδατοκαλλιέργειες) και δευτερευόντως 
χώρος οικιστικής ανάπτυξης (α’ και β’ κατοικία) και πά-
ντοτε υπό το πρίσμα μιας έντονα αειφορικής διαχείρισης, 
ιδίως στα ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα (ακτές 
Natura κ.λπ.) του μυχού του Μαλιακού Κόλπου.

Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος: Η Ενότητα προτείνεται 
να αποτελέσει ένα κατ’ εξοχήν χώρο ήπιας αγροτικής 
παραγωγής προϊόντων ποιότητας (υδατοκαλλιέργειες 
και γεωργία) και εξειδικευμένου ποιοτικού τουρισμού 
με έντονα αειφορική διαχείριση του παράκτιου χώρου, 
ιδίως στα ευαίσθητα οικοσυστήματα Natura και Αταλα-
ντονήσια. Στην περιοχή αναπτύσσονται οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ.

Παράκτιος οικιστικός χώρος Χαλκίδας: Η Ενότητα 
σχεδιάζεται κατά προτεραιότητα για οικιστική χρήση 
(κυρίως α’ και β’ κατοικία) σε συνδυασμό με «σημειακές» 
ειδικές παραγωγικές και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος: Προτείνεται να αποτελέσει 
ένα δυναμικό χώρο παραδειγματικής βιώσιμης ανάπτυ-
ξης βασισμένης στην παραγωγή παραδοσιακών αγροτι-
κών προϊόντων, τον τουρισμό και την ενέργεια.

Ανατολικές Ακτές Εύβοιας προς Αιγαίο Πέλαγος: Προ-
ωθείται κατά προτεραιότητα η προστασία της φύσης, 
των ακτών και του τοπίου.

Νήσος Σκύρος: Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια δρα-
στηριότητα του νησιού, γι’ αυτό και ενισχύεται από τον 
σχεδιασμό. Παράλληλα, ενισχύονται και οι παραδοσια-
κές καλλιέργειες και δραστηριότητες σε συνδυασμό με 
την ανάπτυξη καινοτόμων (υβριδικών) τεχνολογιών για 
την παραγωγή ΑΠΕ.

Βοιωτικές ακτές Κορινθιακού Κόλπου: Προτείνεται 
η διατήρηση και κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των 
υπαρχουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς 
και η διευκόλυνση (σε περιορισμένο όμως βαθμό) της 
ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας.

Ακτές Φωκίδας στον Κορινθιακό Κόλπο: Προτείνεται 
η διατήρηση και η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των 
υπαρχουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
η προστασία των ακτών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική 
αξία. Η ανάπτυξη του τουρισμού προτείνεται σημειακά 
και σε οργανωμένους οικιστικούς θύλακες.

Τριζώνια και λοιπά μικρά/ακατοίκητα νησιά: Το σύνολο 
των νησιών αυτών διατηρούν τον χαρακτήρα τους και 
παραμένουν αναλλοίωτα ως φυσικό απόθεμα.

Άρθρο 14 
Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων 
μεταφορικής υποδομής

Α. Στόχοι - Προγραμματισμός
Κύριος στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας παρα-

μένει η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκής και διαπεριφε-
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ρειακής σημασίας πλέγματος δικτύων και κόμβων συν-
δυασμένων μεταφορών ως πρωτεύουσας και ζωτικής 
σημασίας. Οι νέες πολιτικές για προώθηση θαλάσσιας 
στρατηγικής δίνουν την ευκαιρία για ανασύνταξη της 
θέσης της Περιφέρειας στις θαλάσσιες μεταφορές και 
ένταξη των σημαντικών λιμένων της στο σύστημα οδι-
κών και σιδηροδρομικών δικτύων της.

Σε σχέση με το Δίκτυο των ΔΕΔ-Μ η Περιφέρεια εντάσ-
σεται:

1. Στον Βασικό Κορμό των ΔΕΔ-Μ με:
• την υπό ολοκλήρωση σιδηροδρομική γραμμή υψη-

λών ταχυτήτων του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ Ανατολική 
Αθήνα/ΣΜΑ -Λαμία/Λιανοκλάδι,

• την υπό ολοκλήρωση σιδηροδρομική γραμμή υψη-
λών ταχυτήτων του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ Λαμία/Λια-
νοκλάδι - Δομοκός- προς Θεσ/νίκη

• και την προγραμματιζόμενη μεταφορική σιδηροδρο-
μική γραμμή υψηλών ταχυτήτων του σιδηροδρομικού 
ΠΑΘΕ Δυτική Αθήνα/Θριάσιο - Θήβα προς Λαμία-Θεσ/
νίκη

2 Στο Περιφερειακό Δίκτυο (Comprehensive Networks) 
και τους Κόμβους Συνδυασμένων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)_
με τα ήδη εντεταγμένα στο Δίκτυο (ΔΕΔ-Μ):

• τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Κεντρικής Ελλάδας 
Ε65 και τον κομβικό Σιδηροδρομικό Σταθμό στην ευρύ-
τερη περιοχή Δομοκού με το σιδηροδρομικό ΠΑΘΕ ως 
πύλη προς Δυτική Φθιώτιδα-Ευρυτανία-Δυτική Ελλάδα.

• τους προγραμματιζόμενους για υλοποίηση αναβαθ-
μιζόμενους άξονες Λαμία - Αντίρριο ως συνέχεια του 
οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας Ε65, και Λαμία - Καρ-
πενήσι - Αγρίνιο ως διασύνδεση με τον άξονα κορμού 
των ΔΕΔ-Μ της Ιόνιας Οδού.

• τον οδικό άξονα Βορρά - Νότου της Εύβοιας.
• τον Κόμβο Συνδυασμένων Μεταφορών Rail - Road 

στη Λαμία με επόμενους κόμβους στον ελληνικό χώρο 
την Κοζάνη, Θεσσαλονίκη/Αλεξανδρούπολη και στον 
βαλκανικό χώρο τη Σόφια.

• το εμπορευματικό λιμάνι της Χαλκίδας.
3. Στο Περιφερειακό Δίκτυο με τα προτεινόμενα για 

ένταξη στο Δίκτυο (ΔΕΔ-Μ):
• κατά προτεραιότητα τον οδικό άξονα Λέπουρα (Χαλ-

κίδα-Κάρυστος) - Κύμη.
• κατά προτεραιότητα τό λιμάνι της Κύμης.
Β. Οργάνωση Δικτύων- Γενικές Στρατηγικές Κατευθύν-

σεις
Τα συνδυασμένα δίκτυα υποδομών οργανώνουν το 

σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας και αναπτύσσο-
νται και οργανώνονται με τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται:

- ο μεταξύ τους συντονισμός, με στόχο την αποτελε-
σματικότερη χρήση των φιλικών περιβαλλοντικά μέ-
σων (σιδηρόδρομος - λιμάνια/θαλάσσιες μεταφορές) 
και τη μεγαλύτερη προσπελασιμότητα των περιοχών 
σε διάφορα επίπεδα του χώρου (μητροπόλεις - πόλεις - 
πύλες κ.λπ.)

- άρση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της κατάτμη-
σης των αστικών χώρων και της απομόνωσης περιοχών 
ώστε σε ορατό χρονικό ορίζοντα: α) όλα τα αστικά κέ-
ντρα της περιφέρειας να έχουν ρυθμίσει τη διερχόμενη 
(transit) κυκλοφορία (π.χ. παρακάμψεις, πλατφόρμες 

ανταλλαγής και στάθμευση), β) οι οικισμοί να έχουν τα-
χεία πρόσβαση στο κύριο δίκτυο, γ) να έχουν αποκατα-
σταθεί οι περιπτώσεις διάσπασης αστικού χώρου με έργα 
αισθητικής και λειτουργικής ένταξης, με προτεραιότητα 
την αστική περιοχή της Λαμίας, καθώς και ρύπανσης και 
φόρτισης των ευαίσθητων περιοχών φυσικής και πολι-
τιστικής κληρονομιάς, με απόλυτη προτεραιότητα την 
διευθέτηση της κυκλοφορίας στον αρχαιολογικό χώρο 
των Δελφών.

Ο γραμμικός αυτός δομημένος χώρος προτείνεται να 
είναι και ο κορμός ανάπτυξης κατά το δυνατόν και άλλων 
γραμμικών αναπτύξεων όπως δικτύων τηλεπικοινωνιών, 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανεμογεννητριών 
και φωτοβολταϊκών πάρκων, αγωγών μεταφοράς υγρών 
κ.λπ. καθώς και εγκαταστάσεων εφοδιαστικής.

Τα σημεία τομής/συντονισμού προτείνεται να συνδυά-
ζονται και αναπτύσσονται με τα «αστικά» και τουριστικά 
κέντρα του οικιστικού δικτύου.

1. Οδικές Μεταφορές - Οδικές υποδομές
Το κύριο οδικό της Περιφέρειας ιεραρχικά οργανώνε-

ται σε κατηγορίες στην κορυφή των οποίων τοποθετείται 
το οδικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ ακολουθούμενο από το εθνικό/
δια-περιφερειακό, πρωτεύον περιφερειακό, δευτερεύον 
ενδοπεριφερειακό/δίκτυο δια-σύνδεσης εδρών ΟΤΑ ή 
κρίσιμων θέσεων παραγωγής. Προτείνεται να προωθη-
θούν οι παρακάμψεις των σημαντικών οικιστικών κέ-
ντρων και των αρχαιολογικών χώρων με προτεραιότητα 
την παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

2 Σιδηροδρομικές υποδομές
Το σύστημα σιδηροδρομικών υποδομών οργανώνεται 

σύμφωνα με τα ακόλουθα:
2.1. Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΔΕΔ-Μ) και 

Εθνικό-Διαπεριφερειακό Σιδηροδρομικό Δίκτυο ως σύ-
στημα: α) σιδηροδρομικών γραμμών «transit» του ΟΣΕ/
ΔΕΔ-Μ επιβατικών και μεταφορικών, β) οδικού/σιδηρο-
δρομικού κόμβου συνδυασμένων μεταφορών RRT των 
ΔΕΔ-Μ και Εμπορευματικού Κέντρου Λαμίας, γ) σιδηρο-
δρομικών σταθμών και διαπεριφερειακών Εμπορευμα-
τικών Σταθμών μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Σφίγγα Θηβών και Οινόη.

2.2. Περιφερειακό Σιδηροδρομικό Αστικό και τουρι-
στικό Δίκτυο

Προτείνεται η μελέτη και δρομολόγηση Περιφερεια-
κού Σιδηροδρομικού δικτύου επιβατικών μεταφορών 
που, μέσω των γραμμών του ΟΣΕ με περιφερειακού 
προγραμματισμού δρομολόγια, θα εξυπηρετεί τις εν-
δοπεριφερειακές συνδέσεις ως εξής:

• Χαλκίδα-Οινόη-Θήβα-Λιβαδειά-Τιθορέα/Αμφισσα-
Λαμία/Στυλίδα-Δομοκός.

Προτείνεται να λειτουργήσει ως Τουριστική Γραμμή και 
να προωθηθεί η κήρυξη της από το ΥΠΠΟ ως Μνημείο 
Σιδηροδρομικών Τεχνών

• Εγκαταλειπόμενη γραμμή Τιθορέα-Μπράλος-Λιανο-
κλάδι.

Η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής της 
περιφέρειας αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση και περι-
βαλλοντική αναγκαιότητα ιδίως στη περιοχή της Λαμίας 
και του υγροτόπου του Σπερχειού.

3. Λιμενικές υποδομές - θαλάσσιες συγκοινωνίες
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Οργανώνεται το σύστημα λιμενικών υποδομών και 
θαλάσσιων συγκοινωνιών ανά λιμένα και ενισχύεται η 
θέση των λιμένων της Περιφέρειας ως εξής:

• Ιδιαίτερη στρατηγική κατεύθυνση του παρόντος πλαι-
σίου αποτελεί η η ενίσχυση της θέσης των λιμένων της 
Περιφέρειας με τη λειτουργία του λιμένα της Ιτέας ως 
λιμένα κρουαζιέρας εθνικής σημασίας,

• λειτουργία του λιμένα της Κύμης ως εθνικής εμβέλειας 
μεικτού, εμπορευματικού και επιβατικού, προς Κεντρικό 
και Βόρειο Αιγαίο συμπληρωματικού του λιμανιού της 
Χαλκίδας και του συστήματος λιμένων Αττικής και ως 
διεθνούς ενδιαφέροντος τουριστικού λιμένα υποδοχής, 
ανεφοδιασμού και υποστήριξης μεγάλων σκαφών θα-
λάσσιας αναψυχής ως διεθνούς ενδιαφέροντος,

• αναβάθμιση των λιμένων Στυλίδας και Χαλκίδας ως 
εμπορευματικών λιμένων διαπεριφερειακής εμβέλειας 
με διεθνές ενδιαφέρον.

4. Αεροπορικές υποδομές
4.1 Διεθνείς αερολιμένες - Πύλες
Ως δεύτερη πύλη, μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας που 

συνεχίζει να λειτουργεί ως κύρια πύλη εξυπηρέτησης,, 
προτείνεται ο τουριστικός αερολιμένας στο «Άκτιο-Πρέ-
βεζα» με προώθηση της αναγκαίας διαπεριφερειακής 
οδικής υποδομής προς Πρέβεζα. Συμπληρωματικά, η 
περιφέρεια μπορεί να εξυπηρετείται για τις τουριστικές 
μεταφορές από τον αερολιμένα Αγχιάλου και τον αερο-
λιμένα της Αράξου υπό την προϋπόθεση της αναβάθ-
μισης τους και της λειτουργίας τους εντός του εθνικού 
συστήματος.

4.2. Εσωτερικοί - Ειδικοί αερολιμένες
Οι εσωτερικές αεροπορικές μετακινήσεις και υπηρεσί-

ες Γενικής Αεροπορίας οργανώνονται με βάση:
- τον επιβατικό αερολιμένα της Σκύρου
- το ελικοδρόμιο στο Καρπενήσι
- το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λαμίας για επιχει-

ρηματική εξυπηρέτηση με μικρά επαγγελματικά αερο-
πλάνα.

- το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας. Προτείνε-
ται η εξέταση της λειτουργίας του ως συμπληρωματικού 
αερολιμένα του «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τις μελλοντι-
κές ανάγκες αυτού σε σχέση με την εξυπηρέτηση της 
Κεντρικής Ελλάδας και για την επιχειρηματική εξυπηρέ-
τηση της αλυσίδας Επιχειρηματικών Πάρκων της ΠΕΧΠ

«Οινόφυτα - Σχηματάρι - Θήβα -Ριτσώνα/Χαλκίδα».
5. Υδατοδρόμια
Η ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς με υδροπλάνα θε-

ωρείται σκόπιμη για τα απομακρυσμένα από το οδικό 
δίκτυο λιμάνια, ιδίως τα τουριστικά (τουριστικές μαρίνες 
και τουριστικά αγκυροβόλια).

Άρθρο 15 
Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων 
λοιπής τεχνικής υποδομής

Α. Υποδομές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
Ως γενική στρατηγική προτείνεται η ανάπτυξη του συ-

στήματος ενέργειας σε συνεργεία με το δεκαετές Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.

Παράλληλα, προωθούνται οι εξής, στρατηγικοί στόχοι:
• Διασύνδεση της παραγωγής ενέργειας με το τοπικό 

ανθρώπινο δυναμικό, τη διατήρηση του περιβάλλοντος 
και την εξασφάλιση αειφορίας της ανάπτυξης καθώς και 

τη δημιουργία υπεραξίας σε τοπικό επίπεδο που θα ενι-
σχύσει την εξωστρέφεια της Περιφέρειας.

• Εξοικονόμηση ενέργειας τόσο στα κτίρια όσο και στο 
επίπεδο αξιοποίησης και διάδοσης νέων τεχνολογιών 
στους τομείς ζήτησης και προσφοράς ενέργειας.

• Ίδρυση και δικτυακή λειτουργία Ενεργειακών Κέ-
ντρων (Αλιβερίου, Λάρυμνας, Διστόμου, Θήβας) με 
στόχο την συμβολή στη διαμόρφωση της περιφερειακή 
ενεργειακής πολιτικής με τη συνεργασία στο ενεργειακό 
σύστημα.

• Περαιτέρω προώθηση των δικτύων φυσικού αερίου 
ώστε να εξυπηρετούν όλα τα αστικά κέντρα και τους 
πόλους παραγωγής (βιομηχανικές περιοχές, ενεργειακά 
κέντρα, μεγάλες μεμονωμένες παραγωγικές εγκαταστά-
σεις κ.λπ.) και συμπληρωματική λειτουργία με ΑΠΕ και 
δίκτυα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας..

• Περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ μέσω:
- σχεδιασμού του ενεργειακού μείγματος της Περιφέ-

ρειας με κατεύθυνση την αύξηση της παραγωγής ενέρ-
γειας από γεωθερμία και ΜΥΗΕ και ορθολογική ανάπτυ-
ξη Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Πάρκων καθώς και την 
προώθηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της βιομάζας,

- εξειδίκευσης περιοχών ανά τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ 
λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός το σύστημα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου, την ευαισθησία των 
επιμέρους χώρων ως προς το περιβάλλον και την παρα-
γωγική ταυτότητα.

• Διατήρηση των υπαρχουσών αναπτύξεων εγκαταστά-
σεων ΑΠΕ καθώς και ορθολογική ανάπτυξη νέων σταθ-
μών πλησίον υφιστάμενων, δεδομένου ότι τα συνοδό 
έργα -που προϋποθέτουν σημαντικές παρεμβάσεις στο 
περιβάλλον (οδικά δίκτυα, ηλεκτρικά δίκτυα)- είναι ήδη 
κατασκευασμένα.

• Ανάπτυξη ΑΠΕ μέσω ΜΥΗΕ και της αξιοποίησης της 
βιομάζας με χρήση των ηπιότερων τεχνολογιών και εγκα-
ταστάσεων στον ευαίσθητο οικολογικά και αναπτυξιακά 
ορεινό χώρο των υψηλών δασικών και αλπικών οικοσυ-
στημάτων και των κατολισθαινουσών περιοχών τους και 
ιδίως στην Π.Ε. Ευρυτανίας λόγω παρουσίας όλων των 
ανωτέρω παραμέτρων.

• Προώθηση της ανάδρασης προς το Ε.Π. ΑΠΕ της 
έγκαιρης εξαίρεσης συνολικά της Π.Ε. Ευρυτανίας και 
τμημάτων των ορεινών όγκων Οίτης - Βαρδουσίων - 
Γκιώνας και Ελικώνα και τμημάτων της Εύβοιας από τις 
περιοχές ΠΑΠ του Ε.Π.

• Χωρικά εστιασμένο repowering μετά την πάροδο του 
χρόνου ζωής των εγκατεστημένων σταθμών ΑΠΕ.

• Προτείνεται η διαφοροποίηση των κατασκευών των 
συνοδών κυρίως έργων (οδοποιίες και έργα διασύν-
δεσης) προς ηπιότερες για το περιβάλλον και το τοπίο 
κατασκευές (π.χ. υπόγεια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας).

• Κατά προτεραιότητα χωροθέτηση Αιολικών και Φω-
τοβολταϊκών Πάρκων στις περιοχές ανενεργών λατομεί-
ων ή εξορύξεων.

Β. Υποδομές και δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
Προτείνεται:
• Η ολοκλήρωση του δικτύου προς τον πολίτη κατά 

προτεραιότητα, σύμφωνα με την ιεράρχηση του ΠΧΠ. 
Ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου στις μη κεντρικές 
αστικές και λοιπές παραγωγικές ζώνες ιδίως στις αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις.
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• Προώθηση βελτιώσεων που αφορούν στην ανάπτυξη 
της Ευρυζωνικότητας μέσω Δικτύων Οπτικών Ινών και 
ιδίως στη χρήση των ΤΠΕ από δημόσιους φορείς και ορ-
γανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρή-
σεις, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από τους 
διοικητικούς και κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες των 
αστικών κέντρων.

• Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών σε σημαντικούς 
αρχαιολογικούς πόλους.

• Προώθηση κατά προτεραιότητα σε εθνικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο (Ε.Π. Ε’ ΚΠΣ και ΠΕΠ) του δικτύου 
των απομονωμένων με δυσκολίες ανάπτυξης περιοχών 
ορεινών όγκων της Ευρυτανίας - Γκιώνας - Βαρδουσίων. 
Οι στόχοι- προτεραιότητες προτείνεται να είναι:

- Διευκόλυνση της κατοίκησης μόνιμων και εποχιακών 
κατοίκων (και της φιλοξενίας τουριστών), δικτυακή λει-
τουργία οικιστικών πυρήνων για άρση απομόνωσης και 
πληρέστερη και εφικτότερη οικονομικά εξυπηρέτηση 
(μείωση κόστους - επενδυτικό ενδιαφέρον).

- Προώθηση σε αστικά κέντρα και οικισμούς 6ου επι-
πέδου εντός των ορεινών όγκων ή στο άμεσο περίγραμ-
μα τους τηλε-κέντρων για την τηλε-εργασία και τηλε-
εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και ιδίως παραγωγών 
του πρωτογενή τομέα. Τα τηλε-κέντρα θα συνίστανται 
σε «κέντρα παροχής υπηρεσιών υποδομής για εργασία 
ατομική» διαχειριζόμενα από δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς ή μεικτούς.

Άρθρο 16 
Μηχανισμοί εφαρμογής-
Υποκείμενος σχεδιασμός

Α. Οργανωμένοι Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστη-
ριοτήτων

Εκτός των οργανωμένων υποδοχέων που λειτουργούν 
σήμερα στην Περιφέρεια και αφορούν τις παλαιού θεσμι-
κού καθεστώτος ΒΙΠΕ Λαμίας και Θίσβης στην ευρύτερη 
Θήβα, το νέο Επιχειρηματικό Πάρκο στο Μαντούδι και τα 
ΒΙΟΠΑ Χαλκίδας και Άμφισσας, προτείνονται στον εξωα-
στικό χώρο και οι παρακάτω περιγραφόμενοι υποδοχείς:

• Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) στη Λιβαδειά και στον 
Άνω Ρού του Βοιωτικού Κηφισού (ευρύτερη περιοχή Γρα-
βιάς) με προτεραιότητα στο Ε.Π. της Λιβαδειάς.

• Δίκτυο Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων τύπων 
και Εμπορευματικός Σταθμός που θα προκύψουν από 
την εξυγίανση-αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων στην 
προωθούμενη για συντονισμένο σχεδιασμό μέσω ΠΕΧΠ/
ΟΧΕ Οινοφύτων- Σχηματαρίου - Ριτσώνας/Βαθύ Χαλκί-
δας - Θήβας.

• Εθνικό Πάρκο Εφοδιαστικής Διεθνούς Εμβέλειας και 
Εμπορευματικό Κέντρο στον σιδηροδρομικό/οδικό κόμ-
βο της Λαμίας: προτείνεται ως εφαρμογή του κοινοτικού 
σχεδιασμού μεταφορών ΔΕΔ-Μ.

• Λειτουργία ΒΙΟΠΑ με χαρακτήρα επιχειρηματικά ορ-
γανωμένο ή με απλή πολεοδόμηση στα πλαίσια των ΓΠΣ 
κατά προτεραιότητα στα ημιαστικά κέντρα Αλιβερίου, 
Αταλάντης, Ιστιαίας, Μακρακώμης.

• ΠΟΑΥ ιχθυοκαλλιεργειών: εφαρμόζεται το Ειδικό 
Πλαίσιο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες με παράλληλη εκτίμη-
ση, για τον καθορισμό τους, των ειδικών κατευθύνσεων 
των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων 

και των κατευθύνσεων του παρόντος τόσο για τη διαχεί-
ριση των ζητημάτων του περιβάλλοντος όσο και για τον 
ιδιαίτερο αναπτυξιακό χαρακτήρα των Χωρικών Ενοτή-
των στις οποίες εντάσσονται.

β. Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ)
Προτείνεται η άμεση προώθηση πιλοτικής εφαρμογής 

του εργαλείου ΠΕΧΠ στην ευρεία ζώνη βιομηχανικής 
συγκέντρωσης Οινοφύτων - Σχηματαρίου - Ριτσώνας/
Βαθύ Χαλκίδας -Θήβας, με στόχο: α) τη διερεύνηση 
των βιομηχανικών εξειδικεύσεων και των μεγεθών των 
εγκατεστημένων χρήσεων, και β) τον καθορισμό μέσων, 
φορέων και μηχανισμών που θα επιτρέψουν την σχεδια-
σμένη εξυγίανση και αναβάθμιση δραστηριοτήτων, την 
επανάχρηση και την εξασφάλιση υποδομών, την επα-
νάχρηση κελυφών και τη διασύνδεση με την ανάπτυξη 
των αστικών κέντρων Ευρύτερης Χαλκίδας και Θήβας, 
σύμφωνα με τους ρόλους τους. Η πιλοτική εφαρμογή 
του εργαλείου ΠΕΧΠ θα προχωρήσει στην εκτίμηση του 
είδους, αριθμού και του μεγέθους των αναγκαίων οργα-
νωμένων υποδοχέων (Επιχειρηματικά Πάρκα διαφόρων 
τύπων) λαμβάνοντας υπόψη:

• υπάρχοντες και προγραμματιζόμενους, μέσω των 
θεσμοθετημένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή βάσει σχετικής νομο-
θεσίας, υποδοχείς,

• την περιβαλλοντική εξυγίανση μέσω του ειδικού προ-
γράμματος αντιμετώπισης της ρύπανσης του Ασωπού 
Ποταμού, και

• την ανάγκη ενεργοποίησης κατάλληλων χρηματοδο-
τικών μηχανισμών για την εφαρμογή του σχεδιασμού. 
Η σχεδιαστική αυτή παρέμβαση είναι απαραίτητο να 
συντονιστεί με το ΡΣΑ της Αθήνας-Αττικής και να απο-
τελέσει «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.)» του 
Ε’ ΚΠΣ μέσω των ΠΕΠ των Περιφερειών ΣΤΕ και Αττικής.

Γ. Περιοχές Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμ-
βάσεων

Προτείνονται οι παρακάτω περιοχές για εφαρμογή 
του θεσμού:

• Οικιστική περιοχή Λαμίας για την υλοποίηση της 
ένταξης των μεγάλων οδικών έργων, των κόμβων οδι-
κού-σιδηροδρομικού δικτύου και του εμπορευματικού 
κέντρου στον ιστό της οικιστικής περιοχής.

• Ευρύτερη Περιοχή Χαλκίδας με έμφαση στην εξυγί-
ανση και αναζωογόνηση των εγκαταλελειμμένων βιο-
μηχανικών κτηρίων

• Ευρύτερη Περιοχή Λιβαδειάς για την εξυγίανση και 
αναζωογόνηση και μετατροπή σε Επιχειρηματικό Πάρκο 
της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

• Ευρύτερη Περιοχή Θήβας για την εξυγίανση και του-
ριστική αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της πό-
λης και την αξιοποίηση του νέου Μουσείου.

• Δίκτυο Άμφισσα -Ιτέα - Δελφοί για την τουριστική 
αναζωογόνηση με ανάδειξη αισθητικής και λειτουργικής 
ποιότητας δημοσίων υποδομών και χώρων για την υπο-
δοχή διεθνούς εμβέλειας τουριστικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες.

• Εντοπίζονται ως προς την προτεραιότητα τα παρακά-
τω ημιαστικά κέντρα ή τουριστικά κέντρα: Αλιβέρι, Κύμη, 
Ερέτρια, Αταλάντη, Αμφίκλεια, Αράχωβα, Πολύδροσος, 
Ιστιαία, Λουτρά Αιδηψού, Καμένα Βούρλα, Υπάτη, Λίμνη, 
Μαντούδι, Καρπενήσι, Κάρυστος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Άρθρο 17 
Προγραμματικές Προτεραιότητες

Διατυπώνεται ένα συνολικό Πρόγραμμα Δράσης διαρθρωμένο σε άξονες, που αντιστοιχούν στις βασικές επιλογές 
του ΠΠΧΣΑΑ, στους οποίους εντάσσονται οι ομάδες παρεμβάσεων για τη περίοδο 2014-2020 ως Προγραμματικές 
προτεραιότητες.

Άξονας 1 Ισότιμη και ανταγωνιστική ένταξη της ΠΣΤΕ 
στον Διεθνή, Ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο

ΕΠ/Υποτομείς ΣΕΣ 
2014-2020

Μέτρα 1.1
Υλοποίηση του αστικού κόμβου στο κεντρικό και εκτεταμένο δίκτυο 

ΔΕΔ-Μ της Λαμίας (κόμβοι, ελλείποντα τμήματα παράκαμψης 
της πόλης, πλατφόρμα υλικο-τεχνικής υποστήριξης εθνικής εμβέλειας).

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ 
Ολοκλήρωση ΔΕΔ-Μ

1.2 Αναβάθμιση του τμήματος του Διαγώνιου Οδικού Άξονα 
των ΔΕΔ-Μ «Λαμία - Άμφισσα - Ιτέα»

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ 
Ολοκλήρωση ΔΕΔ-Μ

1.3 Ολοκλήρωση της σύνδεσης Λαμία - Καρπενήσι ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ 
Ολοκλήρωση ΔΕΔ-Μ

1.4
Προώθηση Οδικού Άξονα Χαλκίδα - Κύμη 

(παρακάμψεις αστικών κέντρων - αναβάθμιση οδικού άξονα 
και προώθηση του στο δίκτυο των ΔΕΔ-Μ.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/
Ολοκλήρωση

ΔΕΔ-Μ
ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

1.5 Αναβάθμιση Ανώτερων Εκπαιδευτικών Δομών και Υποδομών ΕΠ Εκπαίδευση/ 
Τριτοβάθμια Εκπ.

1.6 Στοχευμένη χωρικά ενίσχυση της πρόσβασης στα Δίκτυα 
Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών ΕΠΑΝΕΚ

1.7
Προώθηση Μέγα Γεγονότων (Φεστιβάλ - Συνέδρια Πολιτισμού 

και Τεχνών) με κέντρο τους Δελφούς και σε δικτύωση με τις μεγάλης 
εμβέλειας υποδομές της ΠΣΤΕ

ΕΠΑΝΕΚ/
Τουρισμός -
Πολιτισμός

1.8 Ολοκλήρωση οδικών και σιδηροδρομικών έργων του κύριου δικτύου 
ΔΕΔ-Μ (οδικός και σιδηροδρομικός ΠΑΟΕ) και παράκαμψης πόλεων

ΥΜΕΠΕΡΑΑ/
Ολοκλήρωση

ΔΕΔ-Μ

Άξονας 2
Ανασύνθεση, τόνωση και αναζωογόνηση της αστικής δυναμικής 

του περιφερειακού χώρου - Ενίσχυση αστικής
διάστασης, συνεργασία πόλης-υπαίθρου

ΕΠ/Υποτομείς

Μέτρα 2.1 Προώθηση οικιστικών επεκτάσεων μέσω μελετών πολεοδομικού 
σχεδιασμού (ΤΧΣ) σε επιλεγμένα κέντρα ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

2.2 Προώθηση επιλεγμένων μελετών υποκείμενου 
πολεοδομικού σχεδιασμού ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

2.3 Προώθηση προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης 
για τα ημιαστικά κέντρα ως ΠΠΧΣΑΑ ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

2.4
Προώθηση προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
για τις Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (Λαμία - Χαλκίδα) 

και τις Αστικές Περιοχές (Θήβα -Λιβαδειά)
ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

Άξονας 3 Προώθηση δομών και υποδομών- 
Εκπαίδευσης Έρευνας/Τεχνολογίας/Καινοτομίας ΕΠ/Υποτομείς

Μέτρα 3.1 Clusters της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας και οργανωμένων υποδοχέων 
ανακύκλωσης και επανάχρησης scrap σ' αυτούς in situ. ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

3.2

Δίκτυα «έξυπνων» δομών Έρευνας/Τεχνολογίας και Καινοτομίας και 
θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στους κύριους αστικούς πόλους κατά 

προτίμηση με επανάχρηση υπαρχόντων κελυφών και οικιστικής γης και 
συνδεδεμένες με στις εξειδικεύσεις τους

ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

3.3
Ανασυγκρότηση δομών ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης και 

διασύνδεση τους με δομές έρευνας/καινοτομίας και θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων και τις εξειδικεύσεις της ΠΣΤΕ.

ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

3.4 Δομές διασύνδεσης (Clusters) στον αγροτοδιατροφικό τομέα ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ
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Άξονας 4: Ειδική διαχείριση ευπαθών - ευάλωτων περιοχών 
και «ειδικών χωρικών συνόλων» ΕΠ/Υποτομείς

Μέτρα 4.1
Πρόληψη κινδύνων σε περιοχές κατοίκησης ή τουριστικής ανάπτυξης, 

παράκτιες, ορεινές σε έντονο ανάγλυφο ή πλημμυρίζουσες (Ειδικές 
Τεχνικές Μελέτες και Έργα)

ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

4.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση παραλιακού μετώπου Ιτέας ΕΠΑΝΕΚ

4.3 Ολοκληρωμένη διαχείριση οικιστική ανάπτυξης κυκλώματος 
οικισμών Χιονοδρομικού Παρνασσού ΕΠ ΠΕΠ ΠΣΤΕ

4.4 Ειδικό πρόγραμμα προστασίας από οδική κυκλοφορία και φυσικές 
καταστροφές του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών

ΕΠΑΝΕΚ/
Τουρισμός-
Πολιτισμός

Άξονας 5 Οργάνωση, ενίσχυση και δικτύωση των παραγωγικών τομέων με οικονομία 
αλλαγής χρήσεων και μετακινήσεων ΕΠ/Υποτομείς

Μέτρα 5.1 Προώθηση μελέτης ΠΕΠΧ Οινοφύτων και πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/

5.2 Προώθηση νέου Επιχειρηματικού Πάρκου και Αγροτικής Αγοράς 
Λιβαδειάς μέσω Ο.Χ.Ε.. ΕΠ ΠΕΠ ΠΤΣΕ

5.3 Οριοθέτηση γεωργικής γης Υψηλής Παραγωγικότητας Ε.Π. Αγροτική 
Ανάπτυξη

5.4 Δημιουργία προτύπων φυσικών κτηνοτροφικών Πάρκων στους 
ορεινούς χώρους.

Ε.Π. Αγροτική 
Ανάπτυξη

5.5 Προώθηση Εξειδίκευσης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας 
στοναγροτοδιατροφικό τομέα ΕΠ ΠΕΠ ΠΤΣΕ

5.6
Προώθηση Εθνικού Πάρκου Εφοδιαστικής Διεθνούς Εμβέλειας 

και Εμπορευματικού Κέντρου Λαμίας ως «Ολοκληρωμένη Χωρική 
Επένδυση» του Ε' ΚΠΣ. 

ΕΠ ΠΕΠ ΠΤΣΕ

5.7
Συμπλήρωση ελλειπουσών εγκαταστάσεων για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ζωικής παραγωγής 
και αλιείας (σφαγεία-ιχθυόσκαλες)

Ε.Π. Αγροτική 
Ανάπτυξη

Άξονας 6 Ολοκληρωμένη χωρικά και τομεακά προστασία/ ανάδειξη του 
περιβάλλοντος σε παράγοντα ανάπτυξης ΕΠ/Υποτομείς

Μέτρα 6.1
Εκπόνηση σχεδίων δράσης και ολοκληρωμένη διαχείριση των «κλειστών 

θαλασσών» Μαλιακού -Βόρειου Ευβοϊκού και Κορινθιακού μέσω 
θαλάσσιου ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού.

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

6.2 Ενιαίο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα και Σχέδιο Διαχείρισης 
NATURA Οίτης - Γκιώνας - Βαρδουσίων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

6.3 Αποκατάσταση και ανάδειξη του διεθνούς ενδιαφέροντος 
υποβαθμισμένου τοπίου του θηβαϊκού Πεδίου ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

6.4 Προώθηση πρότυπου Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

6.5 Ολοκλήρωση των Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος
(Αποβλήτων - Απορριμμάτων) ΕΠ ΠΕΠ ΠΤΣΕ

6.6 Σχέδιο Διαχείρισης της «Κωπάίδας - Υλίκης Παραλίμνης» και της 
αντίστοιχης Ζώνης Τοπίου του Κωπαϊδικού Πεδίου ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

6.7 Αποκατάσταση και ανάδειξη του διεθνούς ενδιαφέροντος 
υποβαθμισμένου τοπίου του αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΠΕΠ

Άξονας 7 Τουρισμός - Φύση και Πολιτισμός ΕΠ/Υποτομείς

Μέτρα 7.1 Αξιοποίηση των Λουτροπόλεων - ιαματικών πόρων του Δικτύου 
Καμένα Βούρλα-Οερμοπύλες-Υπάτη-Πλατύστομο ΤΑΙΠΕΔ

7.2 Ανάδειξη του Λιμένα της Ιτέας ως Λιμένα- 
Πύλη κρουαζιέρας διεθνούς εμβέλειας ΕΠ ΠΕΠ ΠΤΣΕ

7.3 Αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών ΕΠΑΝΕΚ

7.5
Προώθηση περιπατητικών ή οδικών ή μεικτών «πολιτιστικών 

διαδρομών τοπίου» που θα διασυνδέουν 
τους μεγάλους πολιτιστικούς πόλους

ΕΠΑΝΕΚ/ΠΕΠ

7.6 Διασύνδεση χιονοδρομικού τουρισμού - Κέντρων-Λουτροπόλεων ΕΠΑΝΕΚ/ΠΕΠ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 18 
Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προ-
στασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

1. Κατά τον σχεδιασμό των χωρικών σχεδίων, των 
έργων και δράσεων που αφορούν την υλοποίηση του 
Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1.1. Η διασφάλιση των φυσικών διεργασιών, η αποδο-
τικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη 
των οικοσυστημάτων καθώς και η βιοποικιλοτητά τους.

1.2. Η απορρέουσα από την εθνική και κοινοτική νο-
μοθεσία υποχρέωση της χώρας για την προστασία και 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας (διατήρηση 
των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων, και 
διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των 
διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον).

1.3. Η αρχή της πρόληψης.
1.4. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμο-

θετημένων γενικών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, 
όπως εκάστοτε ισχύουν.

1.5. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που θα 
επιβληθούν από τα προεδρικά διατάγματα (π.δ.) του 
άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως 
τροποποιήθηκε (αντικαταστάθηκε) από το άρθρο 6 του 
ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), που τυχόν εκδοθούν επί 
τη βάσει των συμπερασμάτων των Ειδικών Περιβαλλο-
ντικών Μελετών (ΕΠΜ) των οποίων η εκπόνηση προβλέ-
πεται από το Σχέδιο.

2. Το Σχέδιο πρέπει να προσαρμόζεται στις προβλέψεις 
των εκάστοτε εν ισχύ σχεδίων και προγραμμάτων με 
αυξημένη ισχύ έναντι αυτού σε περιπτώσεις διαφορο-
ποίησης του.

3. Για τη βιώσιμη διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών όπως του Δικτύου Natura 2000 στο στάδιο 
αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασμού των έργων 
του Σχεδίου να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

3.1 Τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής ώστε να 
διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν 
αποτελούν ενδιαιτήματα για είδη πανίδας και χλωρίδας 
ιδιαίτερης σημασίας και που τελούν υπό καθεστώς προ-
στασίας (Οδηγία 79/409 και Οδηγία 92/43).

3.2 Οι όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις προστασίας και 
διαχείρισης.

4. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσι-
κών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας θα 
πρέπει:

4.1 Να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που απορ-
ρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

4.2 Στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του Σχε-
δίου να ενσωματωθούν κατάλληλα κριτήρια επιλογής 
προτάσεων/καθορισμού των ζωνών προστασίας, οι 
οποίες να περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς 
τη συμβατότητα της αξιολογούμενης πρότασης με τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξης 
της. Επίσης να δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση 
εκείνων των δράσεων που ενισχύουν της προστασία και 
ανάδειξη φυσικών οικοτόπων.

4.3 Να δίνεται προτεραιότητα στις δράσεις αποκατά-
στασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμά-
των (ΧΑΔΑ) και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εντός 
οικοτόπων.

4.4 Να εφαρμόζονται βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
σε έργα και δραστηριότητες, προκειμένου να ελαχιστο-
ποιείται η προκαλούμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση.

4.5 Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

7.7 Προώθηση τουριστικής εξειδίκευσης του λιμανιού της Κύμης ΕΠ/ ΠΕΠ/ ΠΤΣΕ

7.8
Ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας, ανάδειξης, διαχείρισης ενός 

διαχρονικού αρχαιολογικού-πολιτιστικού πάρκου στον αρχαιολογικό 
χώρο της Αυλίδας και διασύνδεσης του με Χαλκίδα

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΠΕΠ

Πρόγραμμα οριοθέτησης υγροτόπων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΠΕΠ
Άξονας 8 Μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνεργασία/ δικτύωση/ανταλλαγές ΕΠ/Υποτομείς

Μέτρα 8.1
Προώθηση δικτύων συνεργασίας στα πλαίσια 

της Μακροπεριφέρειας Ιονίου-Αδριατικής 
και Χώρου Συνεργασίας Μεσογείου.

INTEREG

8.2
Προώθηση συνεργασιών με Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο 

για τη διαχείριση του Κορινθιακού και την υλοποίηση Δικτύου 
Πολιτιστικών Διαδρομών Διεθνούς Εμβέλειας.

ΕΠ ΠΕΠ ΠΤΣΕ

8.3

Προώθηση ενός προγράμματος Partenariat (Δικτύου αλληλεγγύης 
και συνεργασίας) στην παράκτια Μεσόγειο με Κέντρο τους Δελφούς 
στα πλαίσια της UNESCO και Συμβουλίου της ευρώπης ως συνέχεια/ 
εφαρμογή του προγράμματος Intereg Archimed II «Το Περιβάλλον 

ως παράγων ανάπτυξης» και σε εφαρμογή της Κοινοτικής Μεσογειακής 
Πολιτικής. Προγραμματικές προτεραιότητες

INTEREG

8.4
Προώθηση διαπεριφερειακών συνεργασιών στα πλαίσια 
του INTEREG για μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία 

κοινών δομών καινοτομίας στις εξειδικεύσεις της ΠΣΤΕ
ΕΠ ΠΕΠ ΠΤΣΕ
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5. Στα έργα και δράσεις του Σχεδίου να ενσωματώνο-
νται κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής.

6. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόμενες 
ή μη περιοχές και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή 
υποβάθμισης τους, θα πρέπει:

6.1 Στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδια-
σμού, καθώς και κατά την υλοποίηση και περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση μεμονωμένων έργων, να λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της επιβάρυνσης 
του εδάφους.

6.2 Να ενθαρρύνεται η υλοποίηση έργων σε κατάλ-
ληλες περιοχές (με γνώμονα την αξιοποίηση κατά το 
δυνατόν υποβαθμισμένων περιοχών και εδαφών αντί 
παραγωγικών εδαφών), αποφεύγοντας κατά το δυνατόν 
την χωροθέτησή τους σε περιοχές με μοναδικό χαρακτή-
ρα τοπίου (λόγω της ποικιλίας του φυσικού ανάγλυφου 
που παρουσιάζουν) και με μεγάλη αισθητική αξία (λόγω 
του αξιόλογου βαθμού φυσικότητας).

7. Για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των στερε-
ών/επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει:

7.1 Οι δράσεις του Σχεδίου για την ολοκληρωμένη δια-
χείριση των στερεών αποβλήτων να προωθούνται κατά 
προτεραιότητα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το αντίστοιχο Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, όπως εκάστοτε ισχύει. Να ενθαρρύνονται κατά 
το δυνατόν παρεμβάσεις ανάκτησης, ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων.

7.2 Να εφαρμόζονται και να προωθούνται προς υλο-
ποίηση κατά προτεραιότητα τα προβλεπόμενα από το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.

7.3 Να προωθούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις 
που ενθαρρύνουν τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, 
πρακτικών μείωσης αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης 
επικινδύνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων, ή 
άλλων ρύπων στο έδαφος.

8. Για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων θα πρέπει:

8.1 Να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η προβλε-
πόμενη αποπεράτωση και άμεση λειτουργία όλων των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της κοινής 
υπουργικής απόφασης 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β’).

8.2 Να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η ολοκλήρωση 
των δικτύων αποχέτευσης όλων των οικισμών, η κατάρ-
γηση των βόθρων και να δοθεί μέριμνα για τη διαχείριση 
λυμάτων οικισμών με ι.π.<2000 κατοίκων.

8.3 Να προωθηθούν κατάλληλα έργα/δράσεις με στό-
χο την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’), όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπουργική απόφαση 
191002/2013 (ΦΕΚ 2220 Β’).

8.4 Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
(ΒΑΤ) για την ελαχιστοποίηση των υγρών αποβλήτων, 
καθώς και για τη συλλογή και επεξεργασία τους.

9. Για την προστασία και αξιοποίηση του δασικού 
πλούτου θα πρέπει:

9.1 Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου να λαμβάνεται 
μέριμνα για την μικρότερη δυνατή επέμβαση στα δάση 
και στις δασικές εκτάσεις και να συντάσσονται ειδικές 
μελέτες αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

9.2 Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων προς 
υλοποίηση σε εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής της δασικής νομοθεσίας, και ασχέτως των προ-
βλεπόμενων από το Σχέδιο χρήσεων για την περιοχή 
υλοποίησης τους, θα πρέπει είτε να γίνει προσαρμογή 
αυτών στις προβλέψεις της δασικής νομοθεσίας, είτε 
να επιτραπεί η υλοποίηση τους κατόπιν τήρησης των 
προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία διαδικασιών.

9.3 Να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη σύνταξη των 
δασικών χαρτών με στόχο την πληρέστερη εφαρμογή 
του χωροταξικού σχεδιασμού, κυρίως των υποκείμενων 
του παρόντος Σχεδίου επιπέδου, ώστε να αποσαφηνίζε-
ται το πλαίσιο χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων.

9.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η υπαγωγή στο πε-
δίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας περιοχών του 
Σχεδίου για τις οποίες προβλέπονται ασύμβατες χρή-
σεις, είτε με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ή δια 
της κύρωσης δασικών χαρτών, το Σχέδιο θα πρέπει να 
αναπροσαρμόζεται καταλλήλως προς επίτευξη της συμ-
βατότητας τους με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

10. Για την προστασία της Αγροτικής Γη Υψηλής Πα-
ραγωγικότητας στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, 
θα πρέπει:

10.1 Η Αγροτική Γη και ιδιαίτερα η Αγροτική Γη Υψηλής 
Παραγωγικότητας (Α.Γ.Υ.Π.) να διαφυλάσσεται εξυπηρε-
τώντας την αγροτική εκμετάλλευση (όπως αυτή ορίζεται 
στο ν. 3874/2010 όπως ισχύει), αποκλείοντας την αλλαγή 
χρήσης της παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη 
δυνάμενες να καλυφθούν κατά άλλον τρόπο.

10.2 Σε περιοχές που εμπίπτουν σε Αγροτική Γη Υψη-
λής Παραγωγικότητας (Α.Γ.Υ.Π.) να χωροθετούνται έργα 
συμβατά με την αγροτική δραστηριότητα (όπως αυτή 
ορίζεται στις διατάξεις του ν. 3874/2010, όπως ισχύει), 
ορισμένες μορφές ΑΠΕ (εκτός των φωτοβολταικών με 
εξαίρεση όσους έχουν υποβάλει αιτήματα χορήγησης 
προσφοράς σύνδεσης από 04.06.2010 έως 21.09.2011), 
καθώς και έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας (άρθ. 8 του ν. 4203/2013).

10.3 Να προταθεί η οργάνωση βιομηχανικής δραστη-
ριότητας σε ειδικά ελεγχόμενες ζώνες, με σταδιακή με-
τεγκατάσταση και των λοιπών διάσπαρτων βιοτεχνικών 
και βιομηχανικών μονάδων, μέσης και χαμηλής όχλησης, 
ώστε να ανασχεθεί η αλλοίωση των γεωργικών περιοχών.

11. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πό-
ρων θα πρέπει:

11.1 Για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα για τα οποία 
έχει αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα η Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας, οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών 
πόρων συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων για την 
προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλο-
ντος να είναι συμβατό με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχεί-
ρισης των Υδατικών Πόρων Λεκανών Απορροής ή με τις 
δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού 
Μητρώου προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή 
του ν. 3199/2003 και π.δ. 51/2007.
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11.2 Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της κοι-
νής υπουργικής απόφασης Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010, 
τα έργα/δράσεις του Σχεδίου να εναρμονίζονται με τα 
Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, όταν αυτά 
ολοκληρωθούν.

11.3 Να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των 
αντιπλημμυρικών έργων ο ενιαίος χαρακτήρας του ρε-
μάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η 
αξιοποίηση του ως φυσικό στοιχείο μέσα στους οικι-
σμούς/πόλεις.

11.4 Να παρακολουθούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συσχέτιση με τα 
αντίστοιχα ύδατα των γειτνιαζόντων Περιφερειών Δυτι-
κής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

12. Για την αξιοποίηση και προστασία των ορυκτών 
πόρων θα πρέπει:

12.1 Να προταθεί ο καθορισμός ειδικών ζωνών εκ-
μετάλλευσης ορυκτών πόρων για την ορθολογικότερη 
εκμετάλλευση και την οικονομία των κοιτασμάτων με 
παράλληλη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος.

12.2 Να καθορίζεται για κάθε ζώνη η μέγιστη δυνατή 
χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης.

12.3 Να προτείνεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός 
και η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
των μονάδων παραγωγικής αξιοποίησης των ορυκτών 
πρώτων υλών με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων, 
την προστασία των πόρων, τη μείωση των επιπτώσεων 
στους αποδέκτες και την εν γένει επίτευξη βιώσιμων συν-
θηκών αναπαραγωγής σε οικονομικούς - κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς όρους.

13. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι οι δράσεις του 
Σχεδίου δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθμιση 
θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον στο πλαίσιο των 
μηχανισμών εφαρμογής του Σχεδίου θα πρέπει:

13.1 Να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του ν. 3028/
2002 (ΦΕΚ 153 Α’) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», και σε περί-
πτωση χρηματοδότησης έργων ή/και δραστηριοτήτων 
από Κοινοτικούς πόρους, οι διατάξεις του ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ 53 Α’) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και 
άλλες διατάξεις».

13.2 Για κάθε έργο/δραστηριότητα να εξασφαλίζεται 
η σύμφωνη γνώμη των (συν)αρμοδίων Υπηρεσιών του 
Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο-
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Να αποφεύγεται η εγκατάσταση μη συμβατών έργων/
δραστηριοτήτων εντός οριοθετημένων και θεσμοθετη-
μένων περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

13.3 Να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν 
οι δράσεις του Σχεδίου για την ανάδειξη της πολιτιστικής 
και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας κάθε περιοχής.

14. Για την προστασία του τοπίου θα πρέπει:

14.1 Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έρ-
γων και δράσεων του Σχεδίου, να διασφαλίζεται κατά το 
δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν 
και να λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης του τοπίου, 
όπου αυτό απαιτείται.

14.2 Στις μελέτες διαχείρισης και αποκατάστασης 
τοπίων να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις πα-
ραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ενερ-
γοποίησης των μηχανισμών του ν. 3937/2011 για τη βι-
οποικιλότητα.

14.3 Να γίνει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Με-
λέτης Τοπίου που συντάχθηκε στο πλαίσιο της αναθεώ-
ρησης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ.

15. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλ-
λοντος και της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει:

15.1 Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
(ΒΔΤ) σε έργα/δραστηριότητες για να ελαχιστοποιηθεί η 
προκαλούμενη περιβαλλοντική όχληση από την παρα-
γωγή κάθε είδους αποβλήτων.

15.2 Να εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής δι-
αχείρισης.

15.3 Να εφαρμόζονται προγράμματα διαχείρισης ρί-
σκου.

15.4 Να εφαρμόζονται προγράμματα πρόληψης και 
διαχείρισης ατυχημάτων.

15.5 Να γίνεται κοινωνικός διάλογος προκειμένου να 
υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

15.6 Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι δράσεις για 
την προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρο-
μαγνητικές ακτινοβολίες και στο θόρυβο πάνω από τα 
θεσμοθετημένα όρια.

16. Για τα θέματα που αφορούν στην μεταφορική Υπο-
δομή να προωθείται όπου απαιτείται η συμπλήρωση 
του οδικού δικτύου βάσει των στόχων του Σχεδίου με 
τη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση της 
υφιστάμενης οδικής υποδομής καθώς και με την ανά-
πτυξη νέων υπεραστικών οδικών συνδέσεων.

17. Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των έργων/δρα-
στηριοτήτων του Σχεδίου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στα υλικά πε-
ριουσιακά στοιχεία.

18. Για τις Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες Περιοχών Ει-
δικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), να τηρούνται οι 
κατευθύνσεις περιβαλλοντικής ένταξης των προτεινόμε-
νων δράσεων, που περιλαμβάνονται στη ΣΜΠΕ.

19. Για τα θέματα που αφορούν στα Σχέδια Ολοκλη-
ρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), θα πρέπει 
στις προτεραιότητες των σχεδίων να περιλαμβάνεται 
η αύξηση των ανοικτών, ελεύθερων και δημόσιων χώ-
ρων, η ανάδειξη του αξιόλογου οικιστικού αποθέματος 
και της ιστορικής κληρονομιάς, η βιώσιμη κινητικότητα 
του πληθυσμού και η εκμηδένιση κινδύνων πολιτικής 
προστασίας.

20. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων του Σχεδίου γί-
νεται μέσω του υποκείμενου σχεδιασμού. Σε αυτό το 
πλαίσιο είναι αναγκαία η προώθηση - ολοκλήρωση των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και των Πολεοδομικών Μελετών, καθώς 
και η αναθεώρηση των υφιστάμενων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και 
πολεοδομικών μελετών. 
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21. Στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδια-
σμού, είναι αναγκαία η άμεση προώθηση των διαδικασι-
ών για τον καθορισμό και την οριοθέτηση των υποδοχέ-
ων των διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που 
αναφέρονται στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ισχύουν εφόσον δεν έρχονται 
σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Άρθρο 19
Σύστημα Παρακολούθησης 
των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την εφαρμογή του σχεδίου

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου πραγ-
ματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με 
τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας με αρ-
μοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων 
και παραμέτρων στον τομέα της, προκειμένου μεταξύ 
άλλων να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτι-
κά μέτρα. Υφιστάμενα προγράμματα παρακολούθησης 
του περιβάλλοντος δύνανται να ενταχθούν στο σύστημα 
παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου, προς αποφυγή 
διπλού ελέγχου.

2. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω εκθέ-
σεων που εκπονούνται με συχνότητα που επιτρέπει την 
έγκαιρη λήψη των διορθωτικών μέτρων που τυχόν κρι-
θούν απαραίτητα, και τουλάχιστον ανά πενταετία από 
το χρόνο έγκρισης του Σχεδίου. Το περιεχόμενο των 
εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:

2.1. Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την κα-
ταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις δράσεις του 
Σχεδίου και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλ-
λοντικές μεταβολές, όπως οι αναφερόμενοι στη ΣΜΠΕ. 
Η Αρχή Σχεδιασμού οφείλει να μεριμνά για την συγκέ-
ντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς 
αποδέκτες των δράσεων του Σχεδίου. Η έκθεση για κάθε 
περίοδο μελέτης συντάσσεται, υποβάλλεται και δημο-
σιοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου της επόμενης 
περιόδου.

2.2. Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των σχετι-
ζόμενων με το περιβάλλον στόχων του Σχεδίου γίνεται 
με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχι-
κών εκθέσεων. Σκοπός της σύγκρισης των παραπάνω 
στοιχείων αποτελεί η ποσοτικοποίηση των περιβαλ-
λοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν 
τμήμα του Σχεδίου, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις της 
ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το πε-
ριβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας 
ή μη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών Σε περίπτω-
ση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις 
εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το 
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά 
μέτρα.

3. Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πα-
ρακολουθούνται αναφέρονται λεπτομερέστερα στο κε-
φάλαιο 7 (ενότητα 7.4) της ΣΜΠΕ.

4. Οι αρμόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κε-
ντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ελέγχουν την τήρηση 
των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων που τίθενται 
στην παρούσα.

Άρθρο 20 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι τυχόν αντιφάσεις ή αποκλίσεις του παρόντος πε-
ριφερειακού χωροταξικού πλαισίου σε σχέση με τα υπερ-
κείμενα εν ισχύι Γενικό και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, 
οι οποίες δεν αποτελούν εξειδικεύσεις/συμπληρώσεις 
αυτών, ισχύουν υπό τον όρο ενσωμάτωσής τους στα 
Πλαίσια.

2. Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται 
η υπουργική απόφαση με αριθμό 26298/1.7.2003 
(ΦΕΚ Β’ 1469/2003).

3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία της δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  
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