Βιοτεχνικά πάρκα μαρμάρου, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική
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Marble lndustrial Parks: Α deνelopmental and enνironmental necessity.
Particularization in the case of Attica.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η επεξεργασία του μαρμάρου συντελείται σε μονάδες που εντοπίζονται

στο χώρο

του λατομείου ή συνηθέστερα στην περιοχή αστικών κέντρων. Η χωροταξική οργάνωση των
τελευταίων με την ένταξή τους σε βιοτεχνΙκό πάρκα μαρμάρου παρουσιάζει αναπτυξιακό και
περιβαλλοντικό πλεονεκτήματα . Στην εισήγηση αναλύονται η δομή και τα πλεονεκτή ματα ενός

βιοτεχνΙκού πάρκου μαρμάρου , που ιδρύεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στην ανάγκη fδρυσης βιοτεχνΙκού πάρκου μαρμάρου στην Απική , σε σχέση με
τους αυ στηρούς περιορισμούς που θέτει το Π .Δ .

84/84

και εν όψει της κατασκε υής μεγάλων

τεχνΙκών έργων στο νομό .

ABSTRACT: The industήal units concemed with the elaboration of marbles are situated within the
quarry area or, more frequently, in urban areas. ln the case of the latter units the adνantages in the
land planning that will incorporate them in industήa l parks are both enνironmental and
deνelopmental. The structure and benefits of a law-abiding establίshment of such parks are
analyzed. ln the case of Attica, the necessity for a marble industrial ρark is perused with reference
to the stήct enνironmental laws and the imminent large-scale construction works in the area.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κλάδος του μαρμάρου αποτελεί ένα
δυναμι κό εξα γωγικό κλάδο της ΕθνΙκής μας
Οικονομίας. Το μάρμαρο συνδέεται με την
πολιτιστική μας κληρομιό, όμως σήμερα η
πρωτογενής παραγωγή του και η επεξεργασία

μαρμάρου από τα σχιστήρια για να παράγουν
επίσης τελικά προϊόντα .
Τα λατομεία αλλά και οι μονάδες μεταποίησης
του μαρμάρου που ευρίσκονται μέσα στους
λατομικούς χώρους υπάγονται στη λατομική

χάραξη και σταδιακή υλοποίηση επιθετικής

και μεταλλευτική νομοθεσία και ελέγχονται από
τις αρμόδιες επιθεωρήσεις μεταλλείων.
Οι περισσότερες όμως μονάδ ες επεξεργασίας
του μαρμάρου ευρίσκονται εκτός λατομικών

του αντιμετωπίζουν σοβαρό προβλήματα .

Η

αναπτυξιακής κα ι περιβαλλοντικής πολιτικής

χώρων.

για τον κλάδο του μαρμάρου θα πρέπει να
αποτελέσε ι ένα από τους άμεσους στόχους του

λειτουργίας των μονάδων αυτών καθορίζονται
από τη βιομηχανική νομοθ εσία , συγκεκριμένα

Υπουργείου Ανάπτυξης .

από

Η εξορυκτική (λατομική) και η μεταποιητική
(επεξεργασία) αποτελούν τις δύο μεγόλες

διατάξεις χωροταξικών και πολεοδομικών
ρυθμίσεων, που καθορίζουν χρήσεις γης και
όρους δόμησης. Οι εν λόγω μονάδες συνήθως
ευρίσκονται στις παρυφές ή και μέσα σε αστικό

κατηγορίες δραστηριοτήτων για την παραγωγή
προϊόντων

μαρμάρου .

επεξεργασίας

δ ιακρίνονται

Οι

μονόδες

Οι

το νόμο

όροι

και

2516/97,

οι

προϋποθέσεις

καθώς και από τις

πρώτη ύλη όγκους μαρμάρου από τα λατομεία

κέντρα σε άναρχη χωρική ανάμιξη με άλλες
δραστηριότητες οικιστικές, μεταποιητικές ή
δραστηριότητες
του
τριτογενούς
τομέα ,

και παράγουν ημικατεργασμένες πλάκες και
τελικά προϊόντα μαρμάρου και τις μι κρότερες

γεγονός
που
έχει
γενΙκά
δυσμενείς
αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

μονάδες (μαρμαρογλυφεία), που χρησιμοποι
ούν ως πρώτη ύλη ημικατεργασμένες πλάκες

Η χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων

σε

εργοστάσια

μαρμάρου (σχιστήρια) που χρησιμοποιούν ως

της μεταποίησης μαρμάρου σε ΒιομηχανΙκές
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Επιχειρηματικές
Περιοχές
(ΒΕΠ Ε)
με
κατάλληλες υποδομές λειτουργίας, προβολής

•

και υποστήριξης, μπορεί να δη μιουργήσει νέες

•

Πιθανή

απελευθέρωση

χώρων

για

χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού
Αξιοποίηση , αντί της απόρριψης, των

προοmικές για την αξιοποίηση του ελληνικού

στερεών και υγρών αποβλήτων

μαρμάρου , ενώ εξάλλου γενικότερα εντάσσεται

επεξεργασίας του μαρμάρου με τη
δημιουργία καταλλήλων μονάδων στα

στα πλαίσια των δράσεων για την ποιότητα
ζωής και τη βιώσιμη ανάmυξη .

της

ΒΙΟΠΑ λόγω των οικονομιών κλίμακας
που θα προκύψουν

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

2.
-

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑrπΥΞΗΣ

3.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Στη διακύρηξη της δι εθνούς διάσκεψης της
Στοκχόλμης
Περιβάλλον

για

την

(1972)

ολοκληρωμένη

Ανάmυξη
και
προτείνεται

ανάπτυξη

μέσω

ορθολογικού σχεδιασμού . Στην "Αρχή

το
η

13"

της

μια ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και
η
βελτίωση
με
τον τρόπο
αυτό
του
περιβάλλοντος ,
οι
χώρες
πρέπει
να
υιοθετήσουν
ένα
ολοκληρωμ ένο
και
συντονισμ ένο αναmυξιακό πρόγραμμα ώστε

να διασφαλίζεται παράλληλα με την ανάmυξη ,
η
προστασία
και
η
βελτίωση
του
περιβάλλοντος για το καλό του πληθυσμού

τους" και στην "Αρχή 14" ότι ''Ο ορθολογικός
σχεδιασμός αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο
για την άμβλυνση των αντιθέσεων ανάμεσα
ανάγκη

ανάmυξης

προστασίας

και

και

την

ανάγκη

βελτίωσης

του

περιβάλλοντος" .

Ο

χωροταξι κός

ακρογωνιαίο

λiθο

σχεδιασμός
του

κατά

τα

3.1 Περιγραφή

του

διακύρηξης αναφέρεται ότι "Για να επιτευχθεί

στην

ΠΟΚΠΣΙΙΙ

Το αναmυξιακό

-

επιχειρηματικό μέρος του

ΚΠΣ
111 στοχεύει στην ενiσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και θα

υλοποιηθεί από το Υπουργείο Ανάmυξης. Ο
άξονας προτεραιότητας
1 των σχετικών
δράσεων αναφέρεται στην βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το μέτρο 1.1
του ανωτέρω άξονα αφορά στην αναβάθμιση

του δικτύου βιομηχανικών, τεχνολογικών και
επιχειρηματικών
υποδομών.
Στόχος
του
μέτρου είναι η ορθολογικό χωροθετημένη
οργάνωση

και

ανάπτυξη

της παραγωγικής

δραστηριότητας με την αξιοποίηση των
ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων
που
προκύmουν από τη λειτουργία των ΒΕΠΕ
(ΒΙΠΕ , ΒΙΠΑ , ΒΙΟΠΑ , Τεχνολογικών Πάρκων

αποτελεί

και θερμοκοιτίδων) σε επιλεγμένες περιοχές

ανωτέρω

της χώρας.

ορθολογικού σχεδιασμού . Το περιεχόμενο του
χωροταξικού σχεδίου
είναι η ορθολογική
διάταξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων
στον γεωγραφικό χώρο με βασικό κριτήριο την

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κατά
τις επιταγές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24
του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες
ανατίθενται στο Κράτος η προστασία του

Στη συνοmική περιγραφή του

μέτρου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι " Η
εγκατάσταση εmχειρήσεων σε οργανωμένους
χώρους
επιτρέπει
ομαλότερες
και
οικονομικότερες
συνθήκες
λειτουργίας,
απλοποιεί σημαντικά
τις γραφειοκρατικές

διαδικασίες αδειοδότησης ενώ ταυτόχρονα
συμβάλλει στην περιφερειακή ανάmυξη .
Παράλληλα διευκολύνεται η δημιουργία και

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η

ανάπτυξη

χωροταξική

χώρας

επιχειρήσεων καθώς και κοινών υποδομών για

Στα πλαίσια ενός τέτοιου χωροταξικού
σχεδιασμού
που
αποτελεί
συνταγματική

πρόληψης και ασφάλειας της εργασίας. Ακόμα

επιταγή εντάσσονται τα βιοτεχνικά πάρκα
μαρμάρου . Τα οφέλη που θα προκύψουν για

περιβάλλοντος μέσα από τη δημιουργία
κοινών
υποδομών
περιβαλλοντικής

μια βιώσιμη ανάmυξη και το για περιβάλλον
είνα ι συνοmικά τα εξής:

προστασίας. "

(Δεκλερής,

•

•

αναδιάρθρωση

της

1996).

Αποφόρτιση του αστικού ιστού από
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται

άμεσα με αστικές χρήσεις
Απαλλαγή των περιοίκων από οχλήσεις
κύρια οmικής και ηχητικής ρύπανσης

δικτύων

συνεργασιών

μεταφορά τεχνολογίας και παροχή υπηρεσιών
διευκολύνεται η λήψη μ έτρων προστασίας του

3.2 Οι εμπειρίες από το

ΚΠΣ

11

Από την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ,

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου
Ανάτττυξης και της εμπειρίας από την
εφαρμογή του ΚΠΣ
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και

11,

προκύmει η ανάγκη για

συνέχεια

της

προσπάθειας

με στόχο την

οργανωμένες

περιοχές

αποτελεί

ο

νόμος

αναβάθμιση των υπαρχουσών βιομηχανΙκών

Ν .2545/97 "περί βιομηχανΙκών επιχειρηματι

κα ι
επιχειρηματικών υποδομών και την
οργανωμένη διεύρυνση της γεωγραφικής

κών περιοχών (ΒΕΠΕ)".

βάσης της παραγωγικής δροστηριότητας. Από
τις σχετικές δράσεις όμως στα πλαίσια του
ΚΠΣ 11, ελάχιστα ή καθόλου δεν ευνοήθηκε ο
κλάδος της μεταποίησης του μαρμάρου .

άλλων:

Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ

•

επέκταση - συμπλήρωση επιλεγμένων
υφιστάμενων βιομηχανικών υποδομών
(έργα βελτίωσης και συμπλήρωσης των

των

υφιστάμενων ΒΙΠΕ της ΕτΒΑ) ώστε αυτές
να ολοκληρωθούν λειτουργικά και να

κλαδικών βιοτεχνικών πάρκων, τα οποία θα

καταστούν ελκυστικές για την υποδοχή

ΓενΙκότερα εξ άλλου δεν προωθήθηκε από τα
αρμόδια

κρατικά

όργανα

η

έννοια

μεταποιητικών επιχειρήσεων

μπορούσαν να εξασφαλίσουν αναβαθμισμένες

δυνατότητες

συνεργασιών,

δικτύων

•

επιχειρήσεων, οικονομιών κλίμακας και τέλος

ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ , θερμοκοιτίδες)
σε περιοχές προτεραιότητας

προβολής των συγκεκριμένων κλάδων του
δευτερογενούς τομέα .

δημιουργία περιορισμένου αριθμού νέων

•

δημιουργία

3.3 Μελέτη -Αποτύπωση
Η

συγκροτημένη

οργανωμένων

βιομηχαν~κών

υποδομών με σκοπό την υποδοχή ομάδων
οχλουσών
επιχειρήσεων,
όταν
αυτή

παρέμβαση

για

επιβάλλεται για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος
και
ιδιαίτερα
σε
περ ιmώσεις υποχρεωτικής μετεγκατάστα

τις

βιομηχανΙκές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές
υποδομές,
προβλέπεται
με
βάση
τα
συμπεράσματα μελέτης "Προσανατολισμού για
την
Ανάπτυξη
ΒιομηχανΙκών
και
Επιχειρηματικών Υποδομών" , η οποία θα
περιλαμβάνει
αναλυτική αποτύπωση του

έργων αποτελεί η δημιουργία
ιδιωτικών ή
μικτών φορέων διαχείρισης. Για τη συγκρότηση
των φορέων αυτών οι επιχειρήσεις του

συνόλου

μαρμάρου

των

υφιστάμενων

οργανωμένων

βιομηχανΙκών και επιχειρηματικών περιοχών
και
των
θεσμοθετημένων
βιομηχανΙκών
χρήσεων γης στη λογική ενΙαίου δικτύου με

ιεραρχημένους κόμβους (υπερεθνΙκής, εθνΙκής
και περιφερειακής ε μβέλειας) . Παράλληλα στη

σης

Προϋπόθεση

θα

rτe .
Σε περιοχές

εθν~κό μεταφορικό δίκτυο προκειμένου να
αναδειχθούν οι περιοχές προτεραιότητας για

των

εmχειρηματικών υποδομών. Ο κλάδος της
μεταποίησης του μαρμάρου έχει κατ' εξοχήν τις

προϋποθέσεις για να καταλάβει την δική του
θέση
στην
κατά
τα
ανωτέρω
μελέτη
χωροταξικής οργάνωσης και να αποκομίσει
σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις του και
την εθνΙκή οικονομία, απαιτούνται όμως οι
κατάλληλες παρεμβάσεις από τους φορείς του
κλάδου προς τους μελετητές και τα αρμόδια

κρατικό

όργανα

για

να

αξιοποιηθούν οι
με την

δυνατότητες αυτές που αναδύονται
υλοποίηση του ΚΠΣ

3.4 Θεσμική

111.

βάση και πλαίσιο δράσεων

Τη θεσμική βάση για τη χωροθέτηση των
μεταποιητικών δραστηριοτων σε κατάλληλα

τη

χρηματοδότηση

πρέπει

να

προσέλθουν

των

το

συντομότερο δυνατό σε σχετικές συνεννοήσεις
και συμφων~ές μ εταξύ τους, με πρωτοβουλία
των αντιπροσωπευτικών τους φορέων . Για την
ενiσχυση της δημιουργίας νέων ΒΕΠΕ θα
πραγματοποιηθεί σχετική προκύρηξη από τη

μελέτη αυτή θα αποτυπώνεται το δυναμικό
ανάmυξης κάθε περιφέρειας και θα ληφθεί
υπόψη το υπό ολοκλήρωση διευρωπαϊκό και

τη
χρ ηματοδότηση
επιλεγμένων
έργων
ανόmυξης βιομηχανΙκών, τεχνολογικών και

για

όπου

είτε

ήδη

λειτουργούν

βιομηχανΙκά ή βιοτεχνΙκά πάρκα είτε ο όγκος
δραστηριοτήτων

μαρμάρου

δεν

είνα ι

μεταποίησης

μεγάλος,

του

ώστε

να
δικαιολογεί
την
δημιουργία
κλαδικού
βιοτεχνΙκού πάρκου μαρμάρου , μπορεί να
αξιοποιηθεί η προγραμματιζόμενη επέκταση
των ήδη υφισταμένων πάρκων για την ένταξη

και συγκέντρωση των μονάδων μεταποίησης
μαρμάρου σε ένα ή περισσότερα

του

οικοδο μι κά

τετράγωνα

της

επέ.κτασης

των

πάρκων. τέτοια μικρή αλλά άμεση πιλοτική
εφαρμογή

μπορεί να αποτελέσει η μεταφορά

των μαρμαρογλυφείων του Πειραιά από τον
αστικό ιστό , όπου δημιουργούν οχλήσεις στους
κατοίκους, σε τμήμα του ΒΙΟΠΑ Σχιστού . Η
κατασκευή των υποδομών του εν λόγω ΒΙ ΟΠΑ
ολοκληρώνεται εντός του έτους 2001 . Ο
προσανατολισμός των μαρμαρογλυφείων του
Πειραιά σε ταφικές κατασκευές και η γειτνiαση
του ΒΙΟΠΑ Σχιστού μ ε το νέο νεκροταφείο του
Πειραιά
καθιστό
ιδιαίτερα
ελκυστική
επιχειρη ματικά τη μετεγκατάστασή τους .
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οικοδομικών
αδειών ,
για
την
έγκριση
περιβαλλοντικών
όρων
και
για
την

3.5 Τρόπος υλοποίησης

αδειοδότηση της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το πλαίσιο δράσεων που έχει
ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης η
αναβάθμιση
του
δικτύου
βιομηχανΙκών,
τεχνολογικών κα ι επιχειρηματικών υποδομών
(Μέτρο 1.1) θα υλοποιηθεί σε συνδυασμό με
τις αντίστοιχες παρεμβάσεις που θα γίνουν

προκύψουν από τη συνέργεια δράσεων, όπως
η αποθήκευση ογκομαρμόρων, προϊόντων

μέσα από τα
Προγράμματα

μαρμάρου και άλλων υλικών αποθήκης , από
κοινές δράσεις προβολής και βέβαια από την

Ανάmυξης

Περιφερειακό Επιχειρησιακό
( Π ΕΠ) .
Το
Υπουργείο

θα

συγχρη ματοδοτ ήσε ι

τη ν

4 .2 Οικονομίες κλίμακας
Σημαντικές οι κονομίες κλίμακας μπορούν να

κο ινή διαχείρησ η-αξιοποίηση των υγρών και

αναβάθμιση - επέκταση υφιστάμενων κα ι τη
δημιουργία
περιορισμένου
αριθμού νέων

στερεών

ΒΕΠΕ

αποτελεσματικό

καθαρισμό

ανακύκλωση

σημαντικών

εθν1κής

εμβέλειας

και

τα

ΠΕΠ

αντίστοιχα ΒΕΠΕ τοπικής εμβέλειας.
Η αναβάθ μ ιση

-

επέκταση των υφιστάμενων

βιομηχανΙκών και βιοτεχνΙκών περιοχών θα
υλοποιηθεί από φορέα που θα συστήσει η
ΕΤΒΑ
με αρ μοδιότητες σχετι κές με τη
διαχείριση των βιομηχανΙκών ακινήτων που
ευρίσκονται στην κατοχή της.

αποβλήτων

των

μονάδων

επεξεργασίας του μαρμάρου καθώς και τον
των

και

την

ποσοτήτων

νερού που χρησιμοποιούνται .

4.3 Αξιοποίηση αποβλήτων
Σε όλα τα ΒΙΟΠΑ προβλέπονται απαραιτήτως

μονάδες

επεξεργασίας

των

αποβλήτων.

Η

Στο πλαίσιο προσαρμογής προς τις κοινοτικές
διατάξεις περί ανταγωνΙσμού ανακοινώθηκε
επίσης η πρόβλεψη για την αναθεώρηση
ορισμένων όρθρων του νομικού πλαισίου περί

εγκατάσταση σε ΒΙΟΠΑ μαρμάρου κεντρικών
μονάδων επεξεργασίας ,
προσαρμοσμένων

ΒΕΠΕ (νόμος

αξιοποίηση των τελευταίων για την παραγωγή
δευτερογενών
προϊόντων,
όπως

4.

2545197).

στη σύσταση των αποβλήτων της κοπής και
λείανσης

του

μαρμάρου

ΒΙΟΠΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛτΙΩΣΗ

μαρμαρόσκονης,

ΤΟΥ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΜΑτΙΚΟΥ
ΛΟΝΤΟΣ

μάρμαρα)

ΠΕΡΙΒΑΛ

και

θα

επιτρέψει

μαρμαροψηφίδας
ίσως

και

αδρανών

την

(λευκό
υλικών

(έγχρωμα μάρμαρα) καθώς και αξιοπο ίηση του

aπορρίμματος της επεξεργασίας των υγρών
Η
απλοποίηση
διαδικασιών,
η

αξιοποίηση ο ι κονομιών κλίμακας σε διάφορες

αποβλήτων (μουργκόνα) για την παραγωγή
πλακών δαπεδοστρώσεως πεζοδρόμων. Τα
ανωτέρω σε συνδυασμό με τον κεντρικό
καθαρισμό και ανακύκλωση του νερού προς

δράσεις ,

τις μονάδες, θα συμβάλουν ώστε οι ποσότητες

μακρόπνοων

των
γραφειοκρατικών
δυνατότητα
καταρτισης

επιχειρηματικών

όπως

της

σχεδίων,

προβολής

και

η

της

αξιοποίησης των αποβλήτων, η δημιουργία

των προς απόρριψη τελικών αποβλήτων από

των καταλλήλων προϋποθέσων συνεργειών

τη λεπουργία του ΒΙΟΠΑ να είναι εξαιρετικό
περιορισμένες, έως αμελητέες . Στο εκ των

και δημιουργίας δι κτύων επιχειρήσεων, είναι
μερικό

από

τα

επιχειρη ματικά

οφέλη

που

μπορούν να προκύψουν απο τη λειτουργία
ενός ΒιοτεχνΙκού Πάρκου μαρμάρου . Μερικά
από τα επιχειρη ματικά οφέλη αναmύσσονται
συνοπτικό κατωτέρω :

4.1 Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

2545197

ανωτέρω σημαντικό οικονομικό όφελος θα
πρέπει να προστεθεί και το κόστος της
διάθεσης
των
στερεών
απορριμμάτων

(μπάζα), ιδιαίτερα μάλιστα σε μεγάλα αστικό
κέντρα , όπου χώροι απόρριψης μπάζων
απουσιάζουν ή είναι ανεπαρκείς. Τέλος μη
ορατό αλλά σημαντικό όφελος θα προκύψει
από τη βελτίωση της εικόνας συνολικά του
κλάδου του μαρμάρου στην κοινή γνώμη .

δεν απαιτείται άδε ια εγκατάστασης σε ΒΕ Π Ε .

Εξ άλλο υ, δεδομ ένου ότι η εγκατάσταση των
μονάδων γίνεται σε πολεοδομημένο χώρο με

4.4 Απόκτηση περιβαλλοντικού
(π.χ. EMAS)

σήματος

θεσμοθετημένη χρήση γης και συντελεστές
δόμησης

καθώς

και

με

υποδομές

για

τη

διαχείρηση των αποβλήτων , απλοποιούνται σε
σημαντικό βαθμό οι διαδικασίες για την έκδοση
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Η χωροθέτηση μονάδων μαρμάρου σε ΒΙΟΠΑ
και
η
συνακόλουθη
αξιοποίηση
των
απορριμμάτων και η ελαχιστοποίηση της

προσβολής του περιβάλλοντος θέτει τις
προϋποθέσεις
για
την
απόκτηση
περιβαλλοντικού σήματος, όπως το EMAS,
που

στις

σύγχρονες

απαιτήσεις

aποτελεί

ενεργειών προβολής επιμερίζει

μία

εύλογη

δαπάνη κατά επιχείρηση, η οποία μάλιστα για
την
περίmωση
χρηματοδοτούμενου

εγκεκριμένου
και
δικτύου
επιχειρήσεων

ανταγωνΙστικό πλεονέκτημα για την προώθηση
των προϊόντων του ελλην~κού μαρμάρου στις

επιδοτείται μέχρι ποσοστού

διεθνείς αγορές .

περιλαμβάνουν κοινή παρουσία σε διεθνείς

δράσεις

προβολής

70%.

Οι κοινές

μπορούν

να

εκθέσεις μαρμάρου , δημιουργία εντυπωσιακών

4.5 Συνέργειες

και

δημιουργία

δικτύων

επιχειρήσεων

Η

συνύπαρξη

των

ιστοσελίδων προβολής
δράσεων

μονάδων

στο

ΒΙΟΠΑ

στο

και επιχειρηματικών

Διαδίκτυο

μόν~μο εκθεσιακό
μαρμάρου .

χώρο

και

οπωσδήποτε

μέσα

στο

ΒΙΟΠΑ

δημιουργεί τις προϋποθέσεις συνεργασιών και

οικοδόμησης

κλίματος

αμοιβαίας

4.8 Εκπαίδευση

και
επανακατάρτιση
εργατοτεχνΙκού δυναμικού

εμπιστοσύνης για κοινές δράσεις, το οποίο
σήμερα κατά γεν~κή ομολογία δυστυχώς
aπουσιάζει
από
την
ελλην~κή
μαρμαροβιομηχανiα . Γρήγορη μετεξέλιξη των
ανωτέρω συνεργασιών μπορεί να είναι ένα

Η
χω ρική
συγκέντρωση
μεταποιητικών
μονάδων μαρμάρου δημιουργεί καλλίτερες

δίκτυο
επιχειρήσεων
μαρμάρου
(cluster),
εδραζόμενο
σε
σταθερή,
υπαρκτή
και
συγκεκριμένη
βάση,
του
οποίου
η
χρηματοδότηση
με
σημαντικά
ποσά
προβλέπεται και aπό το ΚΠΣ 111.

εκπαίδευσης
των
υποψήφιων
τεχν~τών
μαρμάρου των σχολών που έχουν ιδρυθεί από

4.6 Δυνατότητα

μακροπρόθεσμου επιχει
ρηματικού σχεδιασμού

Οι μονάδες που εγκαθίστανται σε περιοχές με
χωροθετημένη τη δραστηριότητα που ασκούν,
τελούν υπό την προστασία της Πολιτείας και
μπορούν να λειτουργούν απολαμβάνοντας το
αίσθημα
της
μον~μότητάς
τους
στη
συγκεκριμένη θέση . Το γεγονός αυτό επιτρέπει
την κατάρτιση μακρόπνοων επιχειρηματικών

σχεδίων, ορθολογικού προγραμματισμού των
δράσεων και aποτελεί προϋπόθεση για την

υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων και για
την
εφαρμογή
νέων
τεχνολογιών.
Τα
παραπάνω θέτουν τις προϋποθέσεις και για
την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση εθν~κών
και

κοινοτικών επενδυτικών προγραμμάτων

από τις βιομηχανiες

-

βιοτεχνiες μαρμάρου

που είναι εγκατεστημένες σε ΒΙΟΠΑ .

συνθήκες πρακτικής άσκησης και αρτιότερης

τον ΟΑΕΔ και ήδη λειτουργούν. Επίσης η
επανοκατάρτιση
και
προσαρμογή
του
απασχολούμενου εργατοτεχνΙκού δυναμικού
σε νέες ειδικότητες και τεχνολογίες είναι σε ένα
ΒΙΟΠΑ
μαρμάρου
ευχερέστερη
και
αποτελεσματικότερη.
Τέλος
η
λειτουργία
σχολής μαρμάρου μ έσα στο χώρο του ΒΙΟΠΑ
θα εξασφάλιζε ιδανΙκές συνθήκες εκπαίδευσης,
πρακτικής
άσκησης
και
ταυτόχρονα
απασχόλησης των εκπαιδευο μένων.

4.9 Ελεγχος ποιότητας
Δράσεις που αφορούν στην πιστοποίηση των
δ ιαδικασιών παραγωγής και του ελέγχου
ποιότητας των προϊόντων μαρμάρου είναι
ευκολότερο να υλοποιηθούν επιτυχώς σε ένα
ΒΙΟΠΑ μαρμάρου λόγω της συγκέντρωσης
των μονάδων και της δυνατότητας του
συντον~σμού των σχετικών ενεργειών από τον
φορέα διαχείρησης του Πάρκου . Η λειτουργία
στο ΒΙΟΠΑ πιστοποιημένου κέντρου ελέγχου

ποιότητας,

μετρήσεων

των

τιμών

φυσικομηχαν~κών ιδιοτήτων του μαρμάρου και

4.7 Προβολή των προϊόντων

έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών,

θα

aποτελούσε πρόσθετο σημαντικό πλεονέκτημα
Μεγάλες νέες αγορές μαρμάρου , όπως αυτή
της Κίνας, έχουν ανοίξει τις πύλες τους και
αποτελούν τη

ελλην~κό

σύγχρονη

μάρμαρο.

πρόκληση για

Η

Ο

καταμερισμός

του

αποτελεσματική

κόστους

μονάδων .

το

προβολή
των
προϊόντων
μικρομεσαίων
ιδιαίτερα επιχειρήσεων μαρμάρου μπορεί να
γίνει με κοινές δράσεις προβολής ολόκληρου
του ΒΙΟΠΑ και του δικτύου των επιχειρήσεών

του .

για τις εξαγωγικές κυρίως δραστ ηριότητες των

των

5.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΙΟΠΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Από τα παραπάνω προκύmει η συγκρότηση

ενός ολοκληρωμένου ΒΙΟΠΑ μαρμάρου , η
οποlα εκτός των παραγωγικών μονάδων θα
πρέπει να περιλαμβάνει :

519

•
•

Εκθεσιακό κέντρο
Κέντρο

ελέγχου

μαρμάρου

•

•

•

αν

της

(ίσως

παράρτημα

του

μονάδες απαγορεύεται να επεκταθούν

έστω και σε όμορο οικόπεδα. Επίσης

τεχνιτών

μαρμάρου

εποmευόμενη από τον ΟΑΕΔ και τον

απαγορεύεται

φορέα διαχείρησης του Πάρκου .

μετεγκατασταθούν, ακόμα και
συντρέχουν
λόγοι
ανωτέρας

Κεντρική

μονάδα

επεξεργασίας

των

(σεισμός,
έξωση
απαγορεύεται
να

Μονάδα

ορισμένων

επεξεργασίας
από

της

την

παραγωγική

λάσπης

ή

άλλων

θραύσεως

απορριμμάτων

των

(λατύττη)

μηχανολογική

•

μονάδα

δεν

είναι

Η άναρχη χωρική διασπορά στην πόλη

χρήσεις

αποθήκευσης

κατοικίας

ή

αναmύσσονται

πρώτων υλών και προϊόντων

δραστηριότητες του τριτογενούς τομ έα.

Η

σε
περιοχές
επαγγελματικής
εγκατάστασης ( κόκκινες περιοχές ),

Η μετακίνησή τους εντός της Αmκής

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

μόνη

γενικών,

σοβαρό

ειδικά

προβλήματα

που

επηρεάζουν την ανόmυξη τους και την
επιχειρηματική τους αποτελεσματικότητα. Στην
Απική λειτουργούν

100

περίπου

και

προβλήματα

που

έστω

επιχειρηματικού

γενικά

δεν

συνεπάγεται

επιτρέπουν

μια

οικονομικό αποτελεσματική και περιβαλλοντικό
αποδεκτή λειτουργία .
Ειδικότερα τα προβλήματα αυτά είνα ι :
Οι περιορισμοί που θέτει το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας και ιδιαίτερα το
Π . Δ . 84/84. Συγκεκριμένα μονάδες
επεξεργασίας μαρμάρου στην Απική
σπαγορεύεται να ιδρύονται ακόμα και

απειλή

εξαφάνισης

μονάδων

σημαντικού

λόγω

της

χώρους που σήμερα λειτουργούν (π .

χ. σχιστήρια και μαρμαρογλυφεία στην
Καλογρέζα) , οι οποίες μάλιστα λόγω
του

κατα

πλαισίου

μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού ,

σχεδιασμού

του

κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων
και ιδιαίτερα των Ολυμπιακών, στους

θεσμικών περιορισμών, χωρικής ανάmυξης,

μεσοπρόθεσμου

Η

αριθμού

σχιστήρια

κατάρτισης

είναι

λόγω

περιοχές αυτές.

•

μαρμαρογλυφείων. Ο εντοπισ μό ς σήμερα των
περισσοτέρων μονάδων μέσα σε αστικές
περιοχές συνεπάγεται σοβαρό προβλήματα

δυνατοτήτων

νομικά,

δυσχερής

μεγάλου κόστους κτήσεως γης στις

μαρμάρου και μεγαλύτερος ακόμα αριθμός

περιορισμένων

επιτρεπόμ ενη

εξαιρετικό

Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας του μαρμάρου
στην Απική
αντιμετωπίζουν, πέραν των
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να

και της υποβάθμισης των περιοχών
τους, στις οποίες συνήθως επικρατούν

ΠΗΝΑΠΙΚΗ

•

πέραν
έτσι

αρνητικό γενικά περιβάλλον λόγω της
οmικής ρύπανσης , της ηχορρύπανσης

στερεών
εγχρώμων

μαρμάρων για την παραγωγή αδρανών
υποδομές

ισχύ
και

των μονάδων επεξεργασίας μαρμάρου
συνεπάγεται την λειτουργία τους σε

υλικών
Κοινές

τους
ορίων

δυνατόν να εγκατασταθεί αν η ισχύς
της υπερβαίνει τους 300 ΗΡ.

μαρμαροψηφίδας

Μονάδα

κλπ) .
Τέλος
αυξήσουν
την

την ανταγωνιστικότητά τους.
Είναι
χαρακτηριστικό
ότι
ενιαία

σχετικών

Μονάδα
θραύσης
των
στερεών
απορριμμάτων
(λατύπη)
της
κατεργασίας λευκών κυρίως μαρμάρων

να
όταν
βίας

βελτιώσουν την παραγωγικότητα και

προηγούμενη

για την παραγωγή μαρμαρόσκονης και

6.

γενικά

υγρών αποβλήτων, διαχωρισμού των
στερεών,
καθαρισμού
και
ανακύκλωσης του νερού

μονάδα , για την δημιουργία πλακών

•

χωροταξικές
υφιστάμενε ς

Σχολή

οδοστρωσίας,
προϊόντων

•

αυστηρές

και
Οι

εργαστηρίου "Λίθος" του ΙΓ'ΜΕ)

(μουργκάνα)

•

πληρούνται

περιβαλλοντικές
προϋποθέσεις.

ποιότητας του

τα

δεν

ανωτέρω

θεσμ ι κού

επιτρέπεται

να

μετεγκατασταθούν εντός της Απικής.

•

Η

στενότητα των χώρων που

δεν

επιτρέπει
την
παραγωγικά
και
περιβαλλοντικό ορθολογική ανάmυξη
των δραστηριοτήτων. Η αποθήκευση
των πρώτων υλών και η ανάmυξη των

παραγωγικών διαδικασιών συμπιέ
ζονται. Εξάλλου η επεξεργασία των
απορριμμάτων του ς για την παραγωγή

παραπροϊόντων δεν εiναι εφικτή, ενώ

κα ι

η

(μπάζα)
μεγάλα

διάθεσή

των

παρουσιάζει
προβλήματα ,

απορριμμάτων
στην

Απική

δεδομένου

ότι

τόποι aπόθεσης μπάζων δεν έχουν

εγχείρημα

χωροθετηθεί.

χρηματοδότησης aπό το ΚΠΣ 111.
Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας

έχει

σοβαρές

προοmικές

αβεβαιότητας και στενών περιορισμών δεν

του ΒΙΟΠΑ μαρμάρου της Απικής aποτελούν
επίσης οι διατάξεις του Νόμου 2545197. Στο

είναι εφικτή για τις μονάδες μεταποίησης του
μαρμάρου της Απικής η ανάπτυξη σωστού

άρθρο 17 του νόμου αναφέρεται ότι οι δαπάνες
καθορισμού και οργάνωσης του ΒΙΟΠΑ ,

επιχειρη ματικού σχεδιασμού , ο εκσυγχρονισ

συμπεριλαμβανομένης

μός και η προβολή των μονάδων και τέλος η
aνταπόκρισή τους στις σύγχρονες aπαιτήσεις

aπόκτησης

ολικής
ποιότητας.
Αν
δεν
ληφθούν
aποφασιστικό μέτρα είναι ορατή η εξαφάνισ η

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια κής
Ανάmυξης (ΕτΠΑ) . Η ένταξη του στο ΚΠΣ 111

σημαντικού aριθμού μονάδων του κλάδου με

θα

σοβαρές συνέπειες για την οικονομία και την

aνωτέρω χρηματοδότηση . Η ίδια συμμετοχή

Είναι προφανές ότι στις παραπάνω συνθήκες

aπασχόληση.

Λύση

του

προβλήματος

aποτελεί η χωροταξική οργάνωση και προβολή
του
κλάδου
με
την
δημιουργία
ενός
Βιοτεχνικού Πάρκου μαρμάρου στην Απική με
σύγχρονες
υποδομές
για
την
υποδοχή

μονάδων μαρμάρου που δραστηριοποιούνται
στο νομό.

Τα οφέλη aπό την ίδρυση ΒΙΟΠΑ στην Απική
είνα ι πολύπλευρα, αναπτυξιακού, χωροταξικού
και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Τα σχετικό
πλεονεκτήματα ,
τα
οποία
παραπάνω
αναφέρθηκαν, εμφανίζονται για τις μονάδες
μαρμάρου της Απικής ως ιδιαίτερης σημασίας,
λόγω των
οξυμένων προβλημάτων που

λειτουργία

του

ΒΙΟΠΑ

μαρμάρου

θα

καταστήσει

δαπάνης

μέσω

του

60% από το Π .Δ . Ε .

ευχερέστερη

την

δεν μπορεί να είναι μικρότερη του

κατά

τα
ενώ

25%,

Απική .
Το
εναρκτήριο
λάκτισμα
του
εγχειρήματος πρέπει να δοθεί
aπό το
Υπουργείο Ανάmυξης, όμως στη συνολ ική
προσπάθεια

πρέπει

δραστηριοποι ηθούν

και

επίσης

να

να

συμμετέχουν

φορείς που σχετίζονται άμεσα με το ελληνικό
μάρμαρο, όπως για παράδειγμα η ΟΣΜΕ και
το ΙΓΜΕ .

7.
Οι

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

επιθετικές

εκείνες

της

αναβάθμιση

οργάνωσης των χρήσεων

της

τέλος και χρηματοδότηση από άλλες πηγές του
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα δεν αποκλείεται.
Η συνολική έκταση του ΒΙΟΠΑ, κατά πρώτη
προσέγγιση , θα πρέπει να είναι 500 - 600
στρέμματα και είνα ι δυνατό να εντοπιστεί στην

aποτελέσει σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση
χωροταξικής

και

επιχορηγούνται

ΥΠ . ΑΝΑ . μέχρι ποσοστού

aντιμετωπίζουν οι τελευταίες και με δεδομένο
ότι
τα προβλήματα aυτό θέτουν σε άμεσο
κίνδυνο τη συνέχιση της λε ιτουργίας τους .
Η

γης

aναmυξιακές

που

υλοποιούν

και

η

προβολή

πολιτικές

είναι

οράματα .

Η

διεθνώς

του

στην Απικ ή . Η aποφόρτιση aστικών περιοχών

ελληνικού

θα aπελευθερώσει χώρους για άλλες χρήσεις,

ανamυξιaκό

κυρίως κοινωνικού εξοπλισμού .

χαρακτηριστικά .
Η
δημιουργία πλήρως
συγκροτημένων ΒΙΟΠΑ μαρμάρου στη χώρα
μας ,
αποτελεί
αναmυξιακό
όραμα
με

Η

aξιοποίηση

των

aπορριμμάτων

θα

μετατρέψει
την δαπανηρή
και
συνήθως
άναρχ η σήμερα διάθεσή τους σε οικονομικό
aποτελεσματική δραστηριότητα παραγωγής
μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδaς ίσως και
πληρωτικού υλικού (fίller) καθώς και αδρανών
υλικών για την κάλυψη μικρού έστω μέρους

των αναγκών του νομού Απικής σε τέτοια
υλικά .
Η αποφόρτιση του αστικού κυκλοφοριακού
δικτύο υ της Απικής , που θα προκύψει εφόσον

μαρμάρου

στόχο

αποτελεί

με

σοβαρό

πολιτιστικά

περ ιβαλλοντικές, χωροταξικές και πολιτιστικές
προεκτάσεις. Το όραμα αυτό μπορεί και
πρέπει να πραγματοποιηθεί.

8.
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περιaστικές οδικές aρτηρfες (π. χ . Λεωφόρος

Νόμος 2545/97 "Περί βιομηχανικών
επιχειρηματικών περιοχών, (ΒΕΠΕ)" .

Στα υρού

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υπουργείου

το ΒΙΟΠΑ μαρμάρου χωροθετηθεί κοντά σε

-

Ελευσίνας

),

η μείωση της οmικής

ρύπανσης
και
ηχορρύπaνσης
aστικών
περιοχών, aποτελούν στοιχεία αναβάθμισης
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής ,
περιγράφουν δράση στην κατεύθυνση της

επίσης

Ανάπτυξης στο ΚΠΣ 111 (Ιούλιος 2000),
"Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας".
Αξονας προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.1.

βιώσιμης ανάmυξης και ως εκ τούτου το όλο
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