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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Μηχανικοί 

Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης, αγαπητοί αναγνώστες, 

Τα τελευταία χρόνια είχε φανεί έντονα η 

ανάγκη του να υπάρξει ένα µέσο για τη 

συστηµατοποίηση της δηµοσιοποίησης 

των θέσεων του Συλλόγου Ελλήνων Μη-

χανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στο ευρύτερο 

κοινό. Με το ενηµερωτικό αυτό δελτίο επι-

διώκουµε να καλύψουµε αυτήν την ανάγκη 

και ευελπιστούµε να αποτελέσει για όλους 

µας πρόσθετο κοινό σηµείο αναφοράς και 

συνάντησης, δεδοµένου ότι αυξάνεται δι-

αρκώς ο αριθµός και η γεωγραφική και 

ηλικιακή διασπορά των µελών.  

∆έκα χρόνια µετά την ίδρυσή του, ο 

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. είναι ένας Σύλλογος µε 

µεγάλη δυναµική. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στην αυξανόµενη ενεργοποίηση των µε-

λών, στο πλαίσιο µιας κοινής προσπάθει-

ας για την ανάδειξη του αντικειµένου και 

της ειδικότητας, που παραµερίζει παρατα-

ξιακές και προσωπικές στρατηγικές και 

επιδιώξεις. Με το ενηµερωτικό αυτό δελτίο 

επιδιώκουµε να ακουστούµε ακόµη περισ-

σότερο. 

Ως Πρόεδρος θα ήθελα να ευχαριστήσω, 

εκ µέρους και των υπολοίπων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους συναδέλ-

φους που εργάστηκαν για την έκδοση αυ-

τού του τεύχους µε µόνο κίνητρο (όσο τε-

τριµµένο και αν ακούγεται) την όρεξη τους 

για δουλειά και την πίστη τους στις αλλα-

γές που µπορεί να φέρει η συλλογική 

προσπάθεια. 

Θα ήθελα να σας καλέσω όλους να συν-

δράµετε ενεργά αυτήν την προσπάθεια, µε 

όποιους τρόπους επιθυµείτε (γνωµοδοτή-

σεις οµάδων εργασίας, ερευνητικές εργα-

σίες, περιλήψεις µελετών, κ.ο.κ.). 

Σας αφήνω, προκειµένου να ευχαριστηθεί-

τε την ανάγνωση του «π», όπως την ευ-

χαριστηθήκαµε και εµείς. 

Με τιµή, 

Ιωάννα ∆ούνια 

Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μη-

χανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ 
Το ενηµερωτικό δελτίο του Συλλόγου Ελ-

λήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροτα-

ξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε την 

ονοµασία «π», θα συντάσσεται σε τριµη-

νιαία βάση και θα αποστέλλεται στους α-

ναγνώστες του µέσω e-mail.  

Σε σχέση µε το περιεχόµενο του περιοδι-

κού αναπτύχθηκαν διάφορες απόψεις, 

µεταξύ των συναδέλφων που ασχολήθη-

καν µε την πρώτη αυτή σύνταξη. Η άποψη 

που τελικά επικράτησε είναι ότι το περιοδι-

κό θα πρέπει να επιχειρήσει να διατηρήσει 

µια ισορροπία στην ύλη του, ανάµεσα σε 

θέµατα της άµεσης επικαιρότητας και σε 

σηµαντικά ζητήµατα που απασχόλησαν το 

Σύλλογο στο διάστηµα µεταξύ δύο εκδό-

σεων ή και σε παλαιότερη ακόµη περίοδο, 

τα οποία δεν θεωρούνται πλέον τόσο επί-

καιρα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνα-

τότητα να προβληθεί το σύνολο των θέ-

σεων του Συλλόγου και των Περιφερεια-

κών του Τµηµάτων. Αν αναλογιστεί κανείς 

ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος βρίσκεται 

διαρκώς στην επικαιρότητα είναι, άλλωστε, 

λογικό να έχει συσσωρευτεί σηµαντικό 

υλικό στο αρχείο του Συλλόγου, που ω-

στόσο, θα πρέπει να δηµοσιοποιηθεί ευ-

ρύτερα. 

Για την επιτυχία του εγχειρήµατος όµως, 

θα πρέπει όλοι να συνδράµουµε συµµετέ-
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χοντας σε οµάδες εργασίας του Συλλόγου 

και των Περιφερειακών Τµηµάτων, απο-

στέλλοντας περιλήψεις µελετών, ανακοι-

νώσεις, ερευνητικές εργασίες και ότι άλλο 

θεωρούµε ότι µπορεί να ενδιαφέρει τα υ-

πόλοιπα µέλη του Συλλόγου. Σηµειώνεται 

ότι η στήλη «Χωροσκόπιο» επιδιώκει να 

φιλοξενεί αποκλειστικά άρθρα των µελών 

για περιοχές της Ελλάδας και του κόσµου, 

µέσα από την ιδιαίτερη µατιά του Μηχανι-

κού Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης. 

Για τη σύνταξη του συγκεκριµένου τεύχους 

θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως, 

όσους δούλεψαν στις επιµέρους Οµάδες 

Εργασίας και τους συναδέλφους της Οµά-

δας Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστή-

ριξης. 

Τέλος, τη Συντακτική Επιτροπή θα αποτε-

λούν οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλ-

λόγου. Η Συντακτική Επιτροπή είναι αρ-

µόδια να καθορίσει το περιεχόµενο του 

κάθε τεύχους και διατηρεί το δικαίωµα να 

επεµβαίνει σε άρθρα που αποστέλλονται 

προς δηµοσίευση, προκειµένου να δια-

σφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας του τεύ-

χους. Εφόσον κρίνει ότι οι παρεµβάσεις 

της ενδέχεται να αλλοιώσουν το περιεχό-

µενο ενός άρθρου, υποχρεούται να έλθει 

σε επικοινωνία µε το συντάκτη, προκειµέ-

νου να λάβει τη σύµφωνη γνώµη του. Τα 

ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις από-

ψεις των συντακτών τους. Οι απόψεις του 

Συλλόγου και των Περιφερειακών Τµηµά-

των του, περιλαµβάνονται στις στήλες 

«Νέα και Θέσεις του Συλλόγου» και «Επι-

στηµονικά Θέµατα». 

Παρακαλούµε για την έγκαιρη διευθέτηση 

ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των 

στοιχείων που αποστέλλετε. Ο Σύλλογος 

και η Συντακτική Επιτροπή δε φέρουν κα-

µία ευθύνη για περιπτώσεις ενυπόγραφων 

άρθρων ή αποσταλθέντων φωτογραφιών 

και λοιπών στοιχείων, που θίγουν πνευµα-

τικά δικαιώµατα τρίτων. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Σε αυτό το τεύχος βοήθησαν οι: 

• Αιµιλία Αλεξανδροπούλου 

• Άννα Γιαννιού  

• Χρυσός Μακράκης – Καραχάλιος 

• Νίκος Παλικάρης 

• Νατάσσα Τασσοπούλου 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Μήνυµα της Προέδρου__________ 2 

Από τη Συντακτική Επιτροπή ____ 2 

Επιστηµονική και Τεχνική 
Υποστήριξη ___________________ 3 

Νέα και Θέσεις του  Συλλόγου____ 4 

Ενηµέρωση Μελών για την 

Πιστοποίηση του Επαγγέλµατος___ 4 

Τα Νέα των Περιφερειακών 

Τµηµάτων______________________ 4 
∆ιεξαγωγή Ολοµέλειας Περιφερειακού 

Τµήµατος Βόρειας Ελλάδας __________4 
Σύσταση Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου, για την εφαρµογή και 

παρακολούθηση των µελετών ΓΠΣ και 

ΣΧΟΟΑΠ Νοµού Λάρισας____________5 

Επιστηµονικά Θέµατα __________ 5 

Σύνοψη γνωµοδότησης του 

Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών 

Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε θέµα 

την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού 

Πάρκου Ελληνικού ______________ 5 

Σύνοψη γνωµοδότησης του 

Περιφερειακού Τµήµατος Βόρειας 

Ελλάδας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., µε θέµα 

τη µετεγκατάσταση της ∆ιεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης (∆.Ε.Θ.)___ 8 
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Σύνοψη γνωµοδότησης του 

Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής 

& ∆υτικής Θεσσαλίας του 

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. επί της 

ολοκληρωµένης Α΄ Φάσης του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου της Ευρύτερης 

Περιοχής της Λάρισας (Ε.Π.Λ.) ___ 11 

Χωροσκόπιο_________________ 16 

Κοινωνικές Ανισότητες και Χωρικός 

∆ιαχωρισµός στη Λίµα __________ 16 

Απόψεις Μελών ______________ 19 

15 Χρόνια Μετά …______________ 19 

Βιβλιοπαρουσιάσεις __________ 23 

Συνέδρια και Εκδηλώσεις ______ 24 

Από τον Τύπο________________ 24 

 

ΝΕΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Το Τ.Ε.Ε. προωθεί τη διαδικασία, ώστε να 

αποτελέσει τον Φορέα Πιστοποίησης των 

µηχανικών στην Ελλάδα, ως µέλος του 

ECEC (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Επιµελητη-

ρίων Μηχανικών). ∆ιερευνά τους τρόπους 

µε τους οποίους θα πιστοποιούνται τα 

προσόντα των µηχανικών στη βάση ενός 

ενιαίου θεσµικού πλαισίου άσκησης των 

τεχνικών επαγγελµάτων και διεκδικεί άµε-

σα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναγνώριση των 

πενταετών σπουδών των µηχανικών ως 

επιπέδου Master in Engineering.  

Για τη διαµόρφωση του πλαισίου άσκησης 

του επαγγέλµατος όλων των ειδικοτήτων 

µηχανικών, συγκροτήθηκε Επιτροπή της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., η οποία το 

Σεπτέµβρη του 2008 αιτήθηκε στους κλα-

δικούς συλλόγους των µηχανικών να προ-

ετοιµάσουν  το επαγγελµατικό περίγραµµα 

της αναγνωρισµένης ειδικότητάς τους, ώ-

στε να γίνει εφικτή η περιγραφή του αντι-

κειµένου του επαγγελµατικού τίτλου κάθε 

ειδικότητας ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 

µε την ευθύνη των εκπροσώπων τους και 

να διατυπωθεί αντικειµενική και ορθολογι-

κή πρότασης κατοχύρωσης ορισµένων 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων υπέρ 

ορισµένων επαγγελµατικών τίτλων, για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. προετοίµασε και απέ-

στειλε τεύχος µε το επαγγελµατικό περί-

γραµµα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πο-

λεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Στη συνέχεια, µετά από πρόσκληση του 

Προέδρου προς τους κλαδικούς συλλό-

γους των µηχανικών και προκειµένου το 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας να δια-

µορφώσει τελική πρόταση για τον προσδι-

ορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών όλων των 

ειδικοτήτων, ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. κατέθεσε 

ολοκληρωµένη πρόταση για τα επαγγελ-

µατικά δικαιώµατα της ειδικότητας την ο-

ποία εκπροσωπεί.  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

∆ιεξαγωγή Ολοµέλειας Περιφε-
ρειακού Τµήµατος Βόρειας Ελ-
λάδας 

Στις 8 Νοεµβρίου διεξήχθη στη Θεσσαλο-

νίκη ολοµέλεια του Περιφερειακού Τµήµα-

τος Βορείου Ελλάδος του Συλλόγου Ελλή-

νων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο 

της οποίας συζητήθηκαν θέµατα όπως: 

• η εξασφάλιση έδρας από το ΤΕΕ/ 

ΤΚΜ. 

• το ενδεχόµενο (συν)διοργάνωσης η-

µερίδας για ζητήµατα του χωρικού 

σχεδιασµού, που αφορούν στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης, 
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• η σύσταση οµάδων εργασίας για ζη-

τήµατα που αφορούν στη Μακεδονία – 

Θράκη και βρίσκονται ή πρόκειται να 

βρεθούν στην επικαιρότητα. 

Σύσταση Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, για την ε-
φαρµογή και παρακολούθηση 
των µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 
Νοµού Λάρισας 

Το ∆.Σ. του Περιφερειακού Τµήµατος της 

Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας του Συλ-

λόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, 

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

πραγµατοποίησε συνάντηση εργασίας µε 

την αρµόδια Αντινοµάρχη του Ν. Λάρισας 

προκειµένου να την ενηµερώσει για το 

ζήτηµα της σύστασης Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, για την εφαρµογή και 

παρακολούθηση των µελετών ΓΠΣ και 

ΣΧΟΟΑΠ Νοµού Λάρισας, σύµφωνα µε το 

Άρθρο 6 του Ν. 2508/1997 και να της ζη-

τήσει να αναλάβει συγκεκριµένη πρωτο-

βουλία για την εφαρµογή του Νόµου. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

ΣΥΝΟΨΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεο-

δοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) υπέβαλλε 

κείµενο παρατηρήσεων – προτάσεων στον 

Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προ-

στασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

(Ο.Ρ.Σ.Α.), µε αφορµή την παρουσίαση 

του φακέλου διαβούλευσης της µελέτης 

«Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού». Το 

κείµενο, περιληπτικά, είχε ως ακολούθως 

(το πλήρες κείµενο είναι διαθέσιµο στην 

ιστοσελίδα του Συλλόγου): 

Α) Γενικές διαπιστώσεις επί της διαδι-

κασίας 

Με βάση τη διεθνή πρακτική και βιβλιο-

γραφία, η διαδικασία της διαβούλευσης 

είναι δυναµική υπό την έννοια ότι πρέπει 

να γίνεται σε όλα τα στάδια του σχεδια-

σµού/ προγραµµατισµού. Εντούτοις, η 

συνήθης πρακτική στη χώρα µας την το-

ποθετεί σε ώριµα στάδια ή κατά την ολο-

κλήρωση του σχεδιασµού. Ακόµα και έτσι 

όµως η διαβούλευση πρέπει να εκλαµβά-

νεται ως ουσιαστικό και όχι ως τυπικό µέ-

ρος της διαδικασίας. Στην προκειµένη πε-

ρίπτωση φαίνεται ότι αντιµετωπίζεται επι-

φανειακά, καθώς το υλικό που δηµοσιο-

ποιήθηκε δεν επιτρέπει την πλήρη κατα-

νόηση των δεδοµένων της παρέµβασης, 

ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά σε πλή-

θος επερχόµενων µελετών, χωρίς να προ-

βλέπονται αντίστοιχες διαδικασίες διαβού-

λευσης για αυτές. Επίσης επισηµαίνουµε 

ότι η διαβούλευση θα έπρεπε τουλάχιστον 

να γίνει επί του Σχεδίου Π.∆. µε το οποίο 

θα θεσµοθετηθεί το Σχέδιο Πολεοδοµικής 

Οργάνωσης του Πάρκου, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στους φορείς να τοποθετη-

θούν συγκεκριµένα επί θεµάτων που σχε-

τίζονται µε τις χρήσεις γης και τους όρους 

και περιορισµούς δόµησης.  

Επιπλέον, βάσει των στοιχείων που τέθη-

καν στη διάθεση του κοινού δεν προκύπτει 

ότι θα εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). ∆ε-

δοµένου ότι στην περίληψη της µελέτης η 

οργάνωση του Πάρκου προβάλλεται ως 

Πρόγραµµα, κρίνουµε ότι θα ήταν σκόπιµο 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να µελετη-

θούν και σε επίπεδο προγράµµατος, όχι 

µόνο σε επίπεδο µεµονωµένου έργου.  

Β) Μητροπολιτική διάσταση 
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Σε σχέση µε τη µητροπολιτική διάσταση 

της παρέµβασης, επισηµαίνουµε τα ακό-

λουθα: 

1. Θεωρούµε ότι οι επιδιώξεις µιας µη-

τροπολιτικής περιοχής θα πρέπει να 

αφορούν στην ενίσχυση της ανταγω-

νιστικότητάς της, στη βελτίωση της 

ποιότητας του φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος και στην επίτευξη της 

κοινωνικής συνοχής (οι τρεις πυλώνες 

της Αειφορίας). Συνεπώς, κρίνουµε ότι 

η πρόταση κινείται εν µέρει προς τη 

σωστή κατεύθυνση, καθώς δύναται να 

συµβάλλει: 

• στη δηµιουργία ενός περιβάλλο-

ντος υψηλής ποιότητας, ικανού να 

προσελκύσει και να καλύψει τις 

στεγαστικές ανάγκες επιτελικών 

δραστηριοτήτων διεθνούς εµβέλει-

ας.  

• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων της πρωτεύουσας, µε 

την απόδοση στο κοινό ενός σηµα-

ντικότατου χώρου αναψυχής και 

εκτόνωσης. 

• στη δηµιουργία νέων χώρων πρα-

σίνου σε περιοχές της Αττικής και 

στη βελτίωση της αναλογίας των 

τ.µ. χώρων πρασίνου ανά κάτοικο. 

2. Ωστόσο, διαφωνούµε µε την επιλογή 

χρήσης γενικής και αµιγούς κατοικίας 

στις προτεινόµενες επτά πολεοδοµικές 

ενότητες, που θα οδηγήσει στην κατα-

σκευή πολυτελών πολυκατοικιών σε 

βάρος του κοινόχρηστου χώρου. Η δι-

αφοροποίηση του αστικού περιβάλλο-

ντος του Λεκανοπεδίου, που επαγγέλ-

λεται η µελέτη, δε µπορεί σε καµία πε-

ρίπτωση να επιτευχθεί µέσω της δηµι-

ουργίας νέων ζωνών κατοικίας µε ειδι-

κά χαρακτηριστικά, στη µοναδική ε-

λεύθερη έκταση, αυτή του Ελληνικού. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων δοµηµέ-

νων ζωνών στα όρια του πάρκου µε 

τον αστικό ιστό δεν εξυπηρετεί τη λει-

τουργική επέκταση του πάρκου προς 

την πόλη, όπως υποστηρίζεται, αλλά 

συνεπάγεται την επέκταση της πόλης 

στον χώρο του πάρκου. Ο στόχος της 

σύνδεσης/ επέκτασης του πάρκου 

προς την πόλη δύναται να εξυπηρετη-

θεί µε τη δηµιουργία εκτεταµένου δι-

κτύου πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων 

και πρασίνου που να συνδέει τις υφι-

στάµενες δοµηµένες περιοχές, περιµε-

τρικά του πάρκου, µε τον κυρίως χώρο 

του.  

3. Συµφωνούµε µε τον καθορισµό ζωνών 

για την ανάπτυξη χρήσεων εθνικής και 

διεθνούς εµβέλειας που εξυπηρετούν 

τους στόχους του Εθνικού Χωροταξι-

κού Σχεδίου και τις προβλέψεις του για 

τους Εθνικούς Πόλους - Μητροπολιτι-

κά Κέντρα. Προκειµένου να συνδυα-

στεί η διάθεση των χώρων γραφείων 

µε δράσεις προσέλκυσης από το εξω-

τερικό επιχειρήσεων διεθνούς εµβέ-

λειας, ειδικά σε τοµείς αιχµής, προτεί-

νεται να υλοποιηθεί ένα πρόγραµµα 

για την ανάπτυξη και την προσφορά 

υποστηρικτικών υποδοµών και υπη-

ρεσιών σε τέτοιου είδους χρήσεις. 

4. Όσον αφορά στην επιλογή της αυτο-

χρηµατοδότησης του έργου, επισηµαί-

νουµε ότι εφόσον αποτελεί κεντρική 

παράµετρο του εγχειρήµατος και α-

ναµφίβολα οδηγεί σε συγκεκριµένες 

σχεδιαστικές επιλογές (οικιστική ανά-

πτυξη και εµπορική εκµετάλλευση), εί-

ναι αναγκαίο να δοθούν οικονοµικά 

στοιχεία κατά τη διαδικασία της δια-

βούλευσης ώστε να αξιολογηθεί εάν η 

συγκεκριµένη πρόταση επιτρέπει αφε-

νός την «απρόσκοπτη κατασκευή και 

καλή συντήρηση του πάρκου» και 

«παράλληλα (να διαπιστωθεί αν) θα 

υπάρχει υπόλοιπο χρηµάτων για τη 

δηµιουργία πρασίνου σε άλλες περιο-

χές» µέσω του «Πράσινου Ταµείου».  
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5. Η πραγµατοποίηση έργων πρασίνου 

σε άλλες περιοχές της Αθήνας πρέπει 

να γίνει στη βάση συγκεκριµένου προ-

γράµµατος, όπου µε γνώµονα πολεο-

δοµικά και κοινωνικά κριτήρια, θα επι-

λεγούν οι περιοχές παρέµβασης, θα 

σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν οι 

νέοι χώροι πρασίνου.  

6. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι δεν είναι κα-

τανοητή η σκοπιµότητα της δηµιουργί-

ας ενός ακόµη φορέα διαχείρισης και η 

µη ενίσχυση υφιστάµενων φορέων µε 

µεγάλη εµπειρία σε ανάλογα θέµατα 

και περιοχή ευθύνης την Αττική (Ορ-

γανισµός Αθήνας κ.λπ.). Ελπίζουµε, 

επιπρόσθετα, ότι η µελλοντική δηµι-

ουργία µητροπολιτικής διοίκησης θα 

ενσωµατώσει όλους τους φορείς σε 

µια ενιαία και ισχυρή δοµή, διασφαλί-

ζοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα 

και την αποδοτικότητα των παρεµβά-

σεων. 

Γ) Τοπική διάσταση 

Σε σχέση µε την τοπική διάσταση της πα-

ρέµβασης, τα στοιχεία που τέθηκαν στη 

διάθεση των φορέων και του κοινού δεν 

επαρκούν για το σχηµατισµό απόλυτα 

στοιχειοθετηµένης άποψης. Με βάση τα 

όσα αναφέρονται στα κείµενα που διατέ-

θηκαν και την παρακολούθηση των αντι-

δράσεων των κατοίκων, επισηµαίνουµε τα 

ακόλουθα: 

1. Η παρέµβαση δύναται να υλοποιείται 

στο πλαίσιο ενός αρχικού σχεδιασµού, 

που θα καθορίζει τα µέγιστα αποδεκτά 

προγραµµατικά µεγέθη, τα οποία θα 

πρέπει να οριστικοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας διαβούλευσης. 

Ωστόσο, η διαδικασία της υλοποίησης 

θα πρέπει να διαιρεθεί σε αυτοτελή 

στάδια και η υλοποίηση του κάθε στα-

δίου να λαµβάνει χώρα µε πρότερη 

επανεξέταση των εκάστοτε δεδοµένων 

στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης κι 

εκ νέου διαβούλευση µε τους τοπικούς, 

πλέον, φορείς και την τοπική κοινωνία. 

Με τον τρόπο αυτό αποσοβούνται πι-

θανές έντονες πιέσεις στην τοπική οι-

κονοµία και στη λειτουργία των περιο-

χών που γειτνιάζουν µε την περιοχή 

παρέµβασης. 

2. ∆ηµιουργείται προβληµατισµός σε 

σχέση µε την τελική έκταση του Πάρ-

κου, λόγω της ασάφειας που υπάρχει 

και η οποία δικαίως γεννά ερωτηµατι-

κά αναφορικά µε τα µέγιστα αποδεκτά 

προγραµµατικά µεγέθη.  

3. Η επιλογή των έξι «∆ιαδρόµων Πρασί-

νου και ∆ραστηριοτήτων» θα πρέπει 

να συνοδεύεται από ένα δίκτυο οριζό-

ντιων διαδρόµων κίνησης (Βορά - Νό-

του) που να τους συνδέει µεταξύ τους 

και το οποίο να αίρει την αίσθηση της 

κατάτµησης της έκτασης σε ζώνες µε 

προσανατολισµό Ανατολή - ∆ύση και 

να ενισχύει τη συνοχή του χώρου συ-

νολικά.  

4. ∆ηµιουργεί προβληµατισµό η διαπί-

στωση της οριακότητας της κατάστα-

σης του υπόγειου υδροφόρου ορίζο-

ντα, από όπου θα καλύπτονται κυρίως 

οι ανάγκες του Πάρκου σε νερό. Θα 

πρέπει να γίνουν οι ανάλογες τροπο-

ποιήσεις στη µελέτη, ώστε να προ-

τάσσεται πρωτίστως η αειφορική διά-

σταση, έναντι του όποιου αισθητικού 

αποτελέσµατος ή ακόµη και της λει-

τουργικότητας. 

5. Τέλος, προβληµατισµό δηµιουργεί η 

µικρή έκταση που δίνεται στο ζήτηµα 

της διάθεσης της λυµατολάσπης του 

βιολογικού καθαρισµού, ο οποίος 

προβλέπεται να λειτουργήσει για τις 

εγκαταστάσεις του Πάρκου. Η χωρο-

θέτηση και διαχείριση του «κέντρου 

επεξεργασίας λυµάτων» θα πρέπει να 

εξεταστεί ως κεντρικό στοιχείο του 

σχεδιασµού. 
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Οµάδα Εργασίας 

Αιµιλία Αλεξανδροπούλου 

Σοφία Καζάκη 

Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης 

Πέγκυ Τσολακάκη 

Σοφία Φεργάδη 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΟΥ 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΈΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(∆.Ε.Θ.) 

Το Π.Τ.Β.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., συνέστη-

σε Οµάδα Εργασίας για την επεξεργασία 

της θέσης του για το ζήτηµα της ενδεχόµε-

νης µετεγκατάστασης της ∆.Ε.Θ. 

Επισηµαίνεται ότι η ενδεχόµενη µετεγκα-

τάσταση της ∆.Ε.Θ. εγείρει τρία βασικά 

ζητήµατα: 

(α) τον προσδιορισµό της νέας της θέσης, 

(β) τον καθορισµό της χρήσης της σηµερι-

νής της έκτασης, 

(γ) τον προσδιορισµό των διαδικασιών 

που θα ακολουθηθούν για τον καθορισµό 

των επιλογών που θα γίνουν στο πλαίσιο 

των (α) και (β), γεγονός που καθιστά το (γ) 

ως τη σηµαντικότερη παράµετρο. 

Σε σχέση µε το τελευταίο, καταγράφονται 

ήδη σηµαντικές αδυναµίες: 

1. ∆εν είναι απόλυτα κατανοητός ο ρόλος 

της κεντρικής διοίκησης σε αυτή την 

απόφαση, ούτε το είδος της δέσµευ-

σης ή υποχρεώσεων, που έθεσε η 

πρωθυπουργική εξαγγελία. Η λήψη 

της όποιας απόφασης και ο πιθανός 

σχεδιασµός αποτελούν θέµατα µητρο-

πολιτικής εµβέλειας, που θα έπρεπε να 

αφορούν πρωτίστως στην τοπική κοι-

νωνία. 

2. Επόµενο ήταν, µέσα σε αυτό το τελεί-

ως ασαφές πλαίσιο να υπάρξει κινη-

τοποίηση διαφόρων και αντικρουόµε-

νων συµφερόντων, είτε πρόκειται για 

αιρετούς άρχοντες, είτε για δυνητικούς 

επενδυτές, προκειµένου να καθορί-

σουν, κυρίως, το χώρο µετεγκατάστα-

σης. Όµως, η επιλογή του χώρου των 

νέων εγκαταστάσεων, αλλά κατά την 

άποψη µας και το ζήτηµα της µετέπειτα 

χρήσης του χώρου των σηµερινών ε-

γκαταστάσεων της Έκθεσης αποτε-

λούν θέµατα µητροπολιτικής κλίµακας 

και συνεπώς πρέπει να προσεγγιστούν 

πέρα από µικροπολιτικές και ατοµιστι-

κές στρατηγικές και σκοπιµότητες. 

3. ∆ιαφαίνεται ότι ακολουθούνται, µέχρι 

τώρα, ad hoc διαδικασίες, που δεν ε-

ντάσσονται σε κάποιο ευρύτερο σχε-

διασµό. Αποτελεί πεποίθηση σχεδόν 

του συνόλου των πολεοδόµων-

χωροτακτών διεθνώς, ότι οι παρεµβά-

σεις µητροπολιτικής κλίµακας (MEGA-

projects) θα πρέπει να εντάσσονται 

στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδια-

σµού και να µη λαµβάνουν χώρα απο-

σπασµατικά και µε ad hoc διαδικασίες. 

Η συγκεκριµένη άποψη έχει τεκµηριω-

θεί επανειληµµένα µε βάσει τη διεθνή 

βιβλιογραφία1, καθώς µεγάλες αποτυ-

χίες του σχεδιασµού (planning 

disasters) συνέβησαν ακριβώς λόγω 

της απουσίας πλαισίου (γνωστό το 

παράδειγµα της «µαύρης οικονοµικής 

                                                      
1 Βλ. Antipode, V. 34, No 3, 2002 
E. Swyngedouw, F. Moulaert and A. Rodriguez: 
“Neoliberal urbanization in Europe: Large – scale 
urban development projects and the New Urban 
Policy” 
International Journal of Urban and Regional Re-
search, V. 24, No 3, 2000 
- A. Thornley: “Dome Alone: London’s Millennium 
Project and the Strategic Planning Deficit” 
- S. Quilley: “Manchester first: from municipal social-
ism to the entrepreneurial city” 
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τρύπας» του Millennium Dome στο 

Λονδίνο). Ειδικά στην περίπτωση της 

χώρας µας, προκύπτει νοµικό έρεισµα 

αναφορικά µε την ανάγκη ύπαρξης 

σχετικού πλαισίου κατά το σχεδιασµό 

µεγάλων έργων και την αποφυγή της 

εφαρµογής ad hoc διαδικασιών. Συ-

γκεκριµένα, στην Εισηγητική Έκθεση 

του Ν. 2730/99, του βασικού Νόµου 

για τα Ολυµπιακά έργα στην Αθήνα – 

Αττική, αναφέρεται ότι το υπό κατάρτι-

ση από τον Οργανισµό Αθήνας Σχέδιο 

Νόµου για την επικαιροποίηση του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας απο-

τελεί το πλαίσιο στόχων και σχεδια-

σµού του ως άνω Νόµου. Κατ’ αντι-

στοιχία, δηλαδή, η νέα θέση και η µελ-

λοντική χρήση του χώρου όπου βρί-

σκεται σήµερα η ∆.Ε.Θ. θα πρέπει να 

περιγράφεται και να εντάσσεται στον 

ευρύτερο σχεδιασµό, βάσει του Ρυθµι-

στικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. ∆εδο-

µένου ότι το τελευταίο τελεί υπό επι-

καιροποίηση, προκύπτει µια µοναδική 

ευκαιρία ταυτόχρονης προώθησης των 

δύο θεµάτων. 

4. ∆εν έχουν δηµιουργηθεί δοµές στη 

µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλο-

νίκης κατάλληλες και κατά την άποψη 

µας ούτε καν αρµόδιες για να δροµο-

λογήσουν σχετικές καταστάσεις, βάσει 

συγκεκριµένων διαδικασιών. Ο πλέον 

κατάλληλος και αρµόδιος φορέας προ-

κύπτει ότι είναι ο Οργανισµός Θεσσα-

λονίκης, ο οποίος έχει συσσωρεύσει 

σηµαντική εµπειρία, αν και, µε ευθύνη 

όλων των κυβερνήσεων, έχει αποδυ-

ναµωθεί. Από την άλλη, αποτελεί επο-

πτευόµενο φορέα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 

ενώ και η αναλογία εκπροσώπησης 

των τοπικών φορέων στη σύνθεση της 

Εκτελεστικής του Επιτροπής δε διευ-

κολύνει την ανάδειξή του σε εκφραστή 

και εκπρόσωπο της τοπικής κοινωνίας. 

Με αφορµή το θέµα, η ανάγκη µητρο-

πολιτικής διακυβέρνησης αναδεικνύε-

ται µε µεγαλύτερη σφοδρότητα από 

ποτέ. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, τίθεται ένα 

πλαίσιο προϋποθέσεων για τη διαδικασία 

σχεδιασµού: 

1. Οι φάσεις της µετεγκατάστασης της 

∆.Ε.Θ. και της επανάχρησης της περι-

οχής του κέντρου θα πρέπει να θεω-

ρηθούν ως αλληλένδετες και η δηµι-

ουργία των νέων εγκαταστάσεων να 

σηµάνει την ταυτόχρονη αποµάκρυν-

ση των υφιστάµενων. 

2. Το συνολικό ζήτηµα της µετεγκατά-

στασης και επανάχρησης να µην αντι-

µετωπιστεί ως µεµονωµένο έργο, αλλά 

να ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασµό 

για την πόλη, δεδοµένου ότι επικαιρο-

ποιείται το Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσα-

λονίκης. 

3. Η οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει 

να είναι συνδεδεµένη µε το ζήτηµα της 

µετεγκατάστασης του Α.Π.Θ. (ευκταίο 

θα ήταν και µε την αποµάκρυνση του 

Γ΄ Σώµατος Στρατού), λόγω γειτνίασης 

και χρονικής συγκυρίας. 

4. Να µην χρησιµοποιηθούν «ειδικές» και 

«ευέλικτες» διαδικασίες και σχήµατα 

σχεδιασµού. Τα απαιτούµενα νέα «ερ-

γαλεία» µητροπολιτικών παρεµβάσε-

ων να ενσωµατωθούν στο Νόµο που 

θα προκύψει για το νέο Ρυθµιστικό. 

Παράλληλα, ο Οργανισµός Ρυθµιστι-

κού να ενισχυθεί, προκειµένου να έχει 

τον κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία 

της µετεγκατάστασης – επανάκτησης. 

5. Να διασφαλιστεί η µέγιστη κοινωνικο-

ποίηση του οφέλους από τη µετεγκα-

τάσταση και η κατά το δυνατόν ιδιωτι-

κοποίηση του κόστους. 

6. Να υπάρξει πραγµατική διαβούλευση 

µε συµµετοχή και αντιπροσώπευση 

όλων των κοινωνικών οµάδων και φο-
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ρέων, σε όλες τις φάσεις του σχεδια-

σµού (είναι πρόσφατο εξάλλου το κακό 

παράδειγµα µε την αποτυχία του σχε-

διασµού της υποθαλάσσιας αρτηρίας).  

Σε σχέση µε το (β) η πάγια θέση του Περι-

φερειακού Τµήµατος είναι αυτή της δηµι-

ουργίας µητροπολιτικού πάρκου στην πε-

ριοχή. Σε µια πόλη που είναι ουραγός 

στην αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία γενικότε-

ρα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις µε 

βάση τους περισσότερους περιβαλλοντι-

κούς δείκτες, δεν υπάρχει δικαιολογία για 

την απώλεια ούτε ενός τετραγωνικού µέ-

τρου δηµόσιου ελεύθερου χώρου για ο-

ποιαδήποτε άλλη χρήση. Με το συγκεκρι-

µένο τρόπο διασφαλίζεται και η προϋπό-

θεση της διασφάλισης του µέγιστου κοινω-

νικού οφέλους για τους κατοίκους της πό-

λης. 

Σε σχέση µε το πλέον αµφιλεγόµενο ζήτη-

µα, τον τόπο µετεγκατάστασης της ∆.Ε.Θ., 

αναφέρθηκε ότι η λύση θα πρέπει να προ-

κύψει στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασµού, 

επ’ ευκαιρία και της επικαιροποίησης του  

Ρυθµιστικού. Η θέση του Τ.Ε.Ε./ Τ.Κ.Μ. 

και µέχρι πρόσφατα και του Ο.Ρ.ΘΕ. ανα-

φέρεται σε χωροθέτηση στη ∆υτική Θεσ-

σαλονίκη. Σε συγκεκριµένη θέση στα δυτι-

κά χωροθετούνταν και οι εγκαταστάσεις 

της EXPO 2008, βάσει συγκεκριµένων 

επιχειρηµάτων.  

Επιχειρηµατολογία υπέρ ή κατά της ό-

ποιας λύσης δύναται να διατυπωθεί για 

πολλές περιοχές της πόλης. Πέραν όµως 

από τα αµιγώς επιστηµονικά επιχειρήµατα, 

που µπορούν να αποκλείσουν ορισµένες 

επιλογές, η τελική επιλογή του τόπου χω-

ροθέτησης δε µπορεί παρά να αποτελέσει 

συνειδητή πολιτική επιλογή. Αποδεχόµενοι 

ότι το πλαίσιο των αρχών επί των οποίων 

στηρίζονται οι πολιτικές θα πρέπει να τίθε-

ται σε κεντρικό επίπεδο και η εξειδίκευση 

να λαµβάνει χώρα σε χαµηλότερες βαθµί-

δες της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης 

και ενστερνιζόµενοι την πρόσφατη αναφο-

ρά του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κου 

Παπούλια στην ανάγκη προώθησης της 

αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης ως βα-

σικής επιδίωξης του κράτους, κρίθηκε ότι η 

συγκεκριµένη αρχή θα πρέπει να αποτε-

λέσει γνώµονα για την τελική επιλογή του 

τόπου χωροθέτησης της ∆.Ε.Θ. 

Η ∆υτική Θεσσαλονίκη έχει χρησιµεύσει 

για τη χωροθέτηση ανεπιθύµητων χρήσε-

ων, ιδίως βιοµηχανικών – βιοτεχνικών, 

στοιχείο που έχει οδηγήσει στην καταγρα-

φή της περιοχής στο συλλογικό υποσυνεί-

δητο ως κάτι ανάλογου µε τις «ζώνες της 

σκουριάς» των βιοµηχανικών πόλεων του 

δυτικού κόσµου. Πέρα από την περιβαλ-

λοντική διάσταση υπάρχει και η οικονοµι-

κή, καθώς η φθίνουσα βιοµηχανία αδυνα-

τεί να δηµιουργήσει επαρκείς οικονοµικές 

διεξόδους για τους κατοίκους της ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης και µεσοπρόθεσµα οδηγεί 

στην δηµιουργία συνθηκών οικονοµικής 

υποβάθµισης. Σε αντίθεση, στην Ανατολι-

κή Θεσσαλονίκη κατά κανόνα χωροθετού-

νται «καθαρές» υπερτοπικές χρήσεις, ιδί-

ως του ακµάζοντα τριτογενή. Συνεπώς, 

λαµβανοµένων υπόψη των όσων αναφέρ-

θηκαν, διατυπώθηκε η θέση ότι ο τόπος 

χωροθέτησης των νέων εγκαταστάσεων 

της ∆.Ε.Θ. θα πρέπει να αναζητηθεί δυτι-

κά, µε την περιοχή της EXPO να αποτελεί 

την πιθανή λύση. 

Οµάδα Εργασίας 

Νίκος Κουτσοµάρκος 

Χρυσός Μακράκης - Καραχάλιος 

Γιάννης Τζιάγκαλος 
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ΣΥΝΟΨΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥ-
ΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Ε.Π.Λ.) 

Συσχέτιση Ρυθµιστικού Σχεδίου Ε.Π.Λ. 

µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Σχεδια-

σµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Η δοµή, τα περιεχόµενα και οι κατευθύν-

σεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Ε.Π.Λ. 

θα πρέπει να υπακούσουν τις γενικότερες 

κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου, µε την 

αρ.25292/25.6.2003 Απόφασης Υπουργού 

Πε.Χω.∆.Ε,  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, το οποίο αποτελεί υπερκείµε-

νο του Ρυθµιστικού επίπεδο σχεδιασµού 

και είναι δεσµευτικό για όλα τα υφιστάµενα 

σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου Ε.Π.Λ. 

Σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο έχου-

µε να επισηµάνουµε ότι: 

α) Στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Θεσσα-

λίας αναφέρεται ότι επιβάλλεται η χρησι-

µοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεο-

δοµικών µηχανισµών µε παράλληλη κα-

τάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης (πλην 

όσων εξαιρέσεων αναφέρονται στα επόµε-

να ανά τοµέα) και η χωρική εξειδίκευση 

των κάθε µορφής κινήτρων µε στόχο την 

υποστήριξη του σχεδιασµού. Στο Ρυθµι-

στικό Σχέδιο Ε.Π.Λ. δεν γίνεται εκτενής 

αναφορά σχετικά µε τους όρους και τους 

περιορισµούς δόµησης των εκτός σχεδίων 

περιοχών, τη στιγµή µάλιστα που την πε-

ρίοδο αυτή, εκτός από τον ∆ήµο Λαρισαί-

ων, εκπονούνται τόσο ΣΧΟΟΑΠ όσο και 

Επιχειρησιακά σχέδια στους ∆ήµους που 

βρίσκονται εντός της Ε.Π.Λ. που εξετάζει 

το Ρυθµιστικό Σχέδιο. Η σκοπιµότητα της 

ανάλυσης των όρων και των περιορισµών 

δόµησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, έχει 

να κάνει µε την αναγνώριση της υφιστάµε-

νης κατάστασης και την εξαγωγή συµπε-

ρασµάτων και στην συνέχεια κατευθύνσε-

ων, προκειµένου να υπάρξει µια κοινή λο-

γική σχεδιασµού των όµορων της Λάρισας 

δήµων που είτε εκπονούν, είτε θα εκπο-

νήσουν ΣΧΟΟΑΠ και Επιχειρησιακά Σχέ-

δια. 

β) Στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Θεσσα-

λίας αναφέρεται η υλοποίηση του προ-

γραµµατισµένου «Εµπορευµατικού Κέ-

ντρου Θεσσαλίας» το οποίο εντάσσεται 

στη ζώνη του διπόλου Λάρισας Βόλου και 

θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη Θεσσαλία. 

Θεωρούµε ότι θα έπρεπε να αναφέρεται 

στο εν λόγω Ρυθµιστικό Σχέδιο κάτι σχετι-

κό τόσο ως προς την χωροθέτηση του, 

όσο και ως προς τον βαθµό ή τον χαρα-

κτηρισµό της εµβέλειας του, τη στιγµή που 

πρόκειται για ένα έργο µεγάλης σηµασίας 

για την ευρύτερη περιοχή επηρεάζοντάς 

την σε οικονοµικό, χωρικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο. Συνεπώς, οι δή-

µοι της ευρύτερης περιοχής έχοντας υπό-

ψη µια σαφή εικόνα για την περιοχή δηµι-

ουργίας του Εµπορευµατικού κέντρου και 

το µέγεθος αυτού, σε συνδυασµό µε τις 

χρήσεις γης και τα υφιστάµενα µεταφορικά 

δίκτυα, θα είναι σε θέση να κατευθύνουν 

εύστοχα τον σχεδιασµό τους για την µέγι-

στη αξιοποίηση της περιοχής προς όφελος 

του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλο-

ντος. 

γ) Στο άρθρο 3 της αρ. 25292/25.6.2003 

Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε την 

οποία εγκρίθηκε το Χωροταξικό Σχέδιο της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναγράφονται 

θέµατα που σχετίζονται λ.χ. i) µε την «Ε-

ξόρυξη» (τα λατοµεία που λειτουργούν 

στην περιοχής µελέτης, είναι από τους 

κύριους συντελεστές  υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος, τόσο ατµοσφαιρικά όσο 

και αισθητικά - αισθητική ρύπανση), ii) τις 
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«Αγροτικές χρήσεις γης» µε αναφορές 

στην γεωργική γη, αλλά και την κτηνοτρο-

φία iii) δίνει κατευθύνσεις στο θέµα «Βιο-

λογικοί Καθαρισµοί – Αποχετευτικό ∆ίκτυο 

– ΧΥΤΑ», έτσι αναγράφεται ότι «…θα 

πρέπει στο άµεσο µέλλον, στα πλαίσια του 

Γ΄ ΚΠΣ, να ολοκληρωθούν τα προγραµµα-

τισµένα έργα και να ενταχθούν νέα, µε 

σκοπό να καλύπτονται σε ικανοποιητικό 

βαθµό από Ε.Ε.Λ. και δίκτυα αποχέτευ-

σης, όλα τα οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου 

και άνω της Περιφέρειας, οι παραλιακοί 

οικισµοί καθώς και όσοι εµφανίζουν έντο-

νες τάσεις ανάπτυξης (κυρίως τουρισµού – 

Β΄ κατοικίας) και οι περιοχές συγκέντρω-

σης ρυπογόνων δραστηριοτήτων (βιοµη-

χανία - εσταυλισµένη κτηνοτροφία).  

Θεωρούµε ότι η αναφορά που γίνεται στο 

Α` Στάδιο για τα παραπάνω θέµατα δεν 

ελήφθησαν υπόψη των µελετητών, στον 

βαθµό και µε την σαφήνεια που θα έπρε-

πε, δεν καταλαµβάνουν την έκταση που 

θα έπρεπε και συνεπώς θα πρέπει να ε-

παναξιολογηθούν. 

Έχουµε την άποψη ότι για όλα τα παρα-

πάνω, θα έπρεπε να υπάρχει η σχετική 

αναφορά στο Α΄ Στάδιο του Ρυθµιστικού, 

σε µεγαλύτερο βαθµό, αφενός µεν, γιατί 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα 

πρέπει να αναγράφονται στην παρούσα 

φάση οι βασικές υποθέσεις/επιλογές προ-

κειµένου µέσα από την ζύµωση της δια-

βούλευσης να κατατεθεί στο Β` Στάδιο µε 

σαφήνεια η τελική πρόταση του Ρυθµιστι-

κού Σχεδίου, αφετέρου δε, γιατί αναφέρο-

νται στο εγκεκριµένο Χωροταξικό Σχέδιο 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αποτελεί 

και υπερκείµενο επίπεδο σχεδιασµού, δε-

σµευτικού χαρακτήρα.  

Συσχέτιση Ρυθµιστικού Σχεδίου Ε.Π.Λ. 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές Ρυθµιστι-

κών Σχεδίων 

α) ∆εν ακολουθείται πιστά η διάρθρωση 

των Κεφαλαίων που υποδεικνύονται από 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Ρυθµιστι-

κών Σχεδίων (ΦΕΚ 1502/Β`/05), κυρίως 

στην Ενότητα ΑΙΙ, δυσκολεύοντας, συν τοις 

άλλοις, την προσπάθεια αντιπαραβολής 

και συσχετισµού µε αυτό του όµορου Ρυθ-

µιστικού Σχεδίου Οικιστικού Συγκροτήµα-

τος Βόλου. 

β) Επίσης, βάσει των παραπάνω προδια-

γραφών θα έπρεπε στο Ρυθµιστικό Σχέδιο 

Ε.Π.Λ. να αναπτυχθούν τα εξής: 

• Εκτίµηση και αξιολόγηση των περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων του προτει-

νόµενου Ρυθµιστικού Σχεδίου και των 

εναλλακτικών λύσεων. 

• Κατευθύνσεις αντιµετώπισης των πε-

ριβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Περιβαλλοντικοί Όροι. 

• Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της 

περιοχής µελέτης. 

γ) Η ανάλυση των κεφαλαίων ΑΙ & ΑΙΙ δεν 

οδηγεί σε συµπεράσµατα, τα οποία χρησι-

µοποιούνται στο ΑΙΙΙ κεφάλαιο για την κα-

τάρτιση των προτάσεων.  

∆εν αναφέρονται οι περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις & οι τάσεις εξέλιξης του περιβάλ-

λοντος, οι κατευθύνσεις αντιµετώπισης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι 

περιβαλλοντικοί όροι. Τα παραπάνω δεν 

αποτελούν µόνο συµβατική υποχρέωση 

των µελετητών, αλλά θεωρούνται ανα-

γκαία, γιατί ένα σηµαντικό τµήµα από τα 

συµπεράσµατα και τις εναλλακτικές προ-

τάσεις του ΑΙΙΙ της µελέτης, θα στηριχθούν 

στα συµπεράσµατα των ΑI & AII. 

Συσχέτιση Ρυθµιστικού Σχεδίου Ευρύ-

τερης Περιοχής Λάρισας µε το Ρυθµι-

στικό Ευρύτερης Περιοχής Βόλου 

Τα υπό εκπόνηση Ρυθµιστικά Σχέδια Λά-

ρισας και Βόλου, θα πρέπει να εµφανίζουν 

συνοχή όσον αφορά τον ενδιάµεσο χώρο 

εντός του διπόλου, η οποία προκύπτει κατ’ 

αρχήν από τις δεσµεύσεις του θεσµοθετη-
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µένου, Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας. 

Μελετώντας όµως και τα δύο Ρ.Σ., διαπι-

στώσαµε ότι δεν υπάρχει στον βαθµό που 

θα έπρεπε η ώσµωση µεταξύ των δύο µε-

λετητικών οµάδων, µε αποτέλεσµα να τους 

διαφεύγουν σηµαντικά θέµατα που αφο-

ρούν το δίπολο. Έτσι, λ.χ. ενώ στο 

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας α-

ναφέρεται η υλοποίηση του προγραµµατι-

σµένου "Εµπορευµατικού Κέντρου Θεσ-

σαλίας” το οποίο εντάσσεται στη ζώνη του 

διπόλου Λάρισας Βόλου και θα εξυπηρετεί 

ολόκληρη τη Θεσσαλία, το παραπάνω δεν 

αναγράφεται σε κανένα από τα δύο Ρ.Σ.  

Ιδιαίτερη προσοχή αλλά και ενδιαφέρον, 

παρουσιάζει το γεγονός ότι τα Ρυθµιστικά 

Σχέδια της Λάρισας και του Βόλου έχουν,  

εκτός από την γεωγραφική συνέχεια, πλή-

θος κοινών στοιχείων ή προβληµάτων (α-

νάγλυφο, παραγωγική διάρθρωση, υδρο-

φόροι ορίζοντες, κ.λπ.), ενυπάρχει η χωρι-

κή ολοκλήρωση µεταξύ των δύο πόλων, 

µε τάση αναπτυξιακής ενδυνάµωσης, µέσα 

από κοινά έργα υποδοµών (µέσο σταθε-

ρής τροχιάς τύπου αστικού µετρό), τις κοι-

νές προσπάθειες περαιτέρω σύσφιξης 

(λ.χ. Μεσογειακοί Αγώνες), που θα δηµι-

ουργήσουν αστική συµπληρωµατικότητα. 

Αν µη τι άλλο µια πρόταση για την δηµι-

ουργία ενός Οργανισµού Ρυθµιστικού 

Σχεδίου για την Λάρισα και τον Βόλο, πα-

ρουσιάζει τουλάχιστον επιστηµονικό ενδι-

αφέρον και είναι άξιον πολιτικής διερεύνη-

σης. 

Η παραπάνω άποψη δεν είναι βέβαια της 

παρούσης, τέθηκε όµως από µέρους µας 

στο 2ο ∆ιήµερο 3 & 4 Μαΐου 2007, µε τίτλο 

«ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

(2007-2013)» που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε. 

στην Λάρισα, και είµαστε σε ετοιµότητα  

για συνεννόηση µε το Τ.Ε.Ε. παράρτηµα 

∆. & Κ. Θεσσαλίας, το παράρτηµα Μαγνη-

σίας αλλά και άλλους φορείς (λ.χ. το Π.Θ.), 

να προσπαθήσουµε µέσα από σχετική 

ηµερίδα, να ανοίξουµε έναν δίαυλο επικοι-

νωνίας, για έναν κύκλο, τουλάχιστον, επι-

στηµονικού προβληµατισµού.  

Γνωρίζοντας ότι αφενός µεν, δεν υπάρχει 

η θεσµική κάλυψη, αφετέρου δε η απαι-

τούµενη ωριµότητα σε πολλά επίπεδα, θα 

ήταν χρήσιµο κατά τη γνώµη µας να διε-

ρευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός 

ενιαίου Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου, 

οποίος θα έχει την δυνατότητα να συγκε-

ράσει και συντονίσει τις πολιτικές και τις 

κατευθύνσεις των δύο Ρυθµιστικών (Λάρι-

σας και Βόλου), µε στόχο τον ενιαίο σχεδι-

ασµό της εν δυνάµει µητροπολιτικής ζώ-

νης Λάρισας Βόλου.   

Το γεγονός ότι βασικές µονάδες της µελε-

τητικής οµάδας του Ρ.Σ. της Ε.Π. Λάρισας, 

εκπόνησαν εµπειρογνωµοσύνη για το δί-

πολο Λάρισας – Βόλου, το προηγούµενο 

έτος, και κατ’ επέκταση την ανάγκη πραγ-

µάτωσής του, µας δηµιούργησε προσδοκί-

ες για µιαν ευρύτερη αναφορά, έστω και 

εάν πρόκειται για το Α` Στάδιο της µελέτης.  

Γενικές Παρατηρήσεις – Προτάσεις  

Σχετικά µε το σύνολο της µελέτης της Α 

φάσης του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Λάρι-

σας, πρέπει να επισηµάνουµε – προτεί-

νουµε τα εξής, θεωρώντας ότι θα έπρεπε 

να αναφερθούν εκτενέστερα : 

1. Άµεση προτεραιότητα σε ενέργειες και 

δράσεις που ενισχύουν την πολιτική 

δηµιουργίας του διπόλου Λάρισα – 

Βόλος, όπως ορθά κατά τη γνώµη 

µας, αναλύεται στη µελέτη του Ρυθµι-

στικού Σχεδίου Λάρισας. Η δηµιουργία 

ενός τρίτου µητροπολιτικού κέντρου 

(δίπολο) µετά την Αθήνα και τη Θεσ-

σαλονίκη, θα συµβάλει σηµαντικά 

στην ανάπτυξη της περιοχής αρχικά, 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ολό-

κληρης της χώρας δεδοµένης της νέας 
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διαίρεσής της σε µεγαλύτερες διοικητι-

κές µονάδες, µε κέντρο της περιφέρει-

ας Θεσσαλία – Ήπειρος – Στερεά Ελ-

λάδα, το δίπολο Λάρισας - Βόλου. 

Ωστόσο θεωρούµε ότι στο τρίτο µέρος 

της Μελέτης όπου αναφέρεται η σκο-

πιµότητα της δηµιουργίας του δίπολου 

Λάρισα – Βόλος, θα έπρεπε να ανα-

φερθούν αναλυτικότερα ορισµένα χα-

ρακτηριστικά παραδείγµατα δράσεων 

και ενεργειών που θα συµβάλουν ση-

µαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σκοπός αυτού του εγχειρήµατος είναι 

να δοθούν σαφής κατευθύνσεις στα 

κατώτερα επίπεδα σχεδιασµού παρέ-

χοντας µεν ευελιξία, αποτρέποντας δε 

µεγάλο περιθώριο αυθαιρεσίας που 

θα έχει ως αποτέλεσµα την µη πραγ-

µατοποίηση των αρχικών στόχων.  

Σύµφωνα µε την άποψή µας ενδεικτι-

κά τέτοια παραδείγµατα θα µπορού-

σαν να είναι τα εξής: 

• Ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηµα-

τικών δραστηριοτήτων µητροπολι-

τικού χαρακτήρα µέσω: 

- δηµιουργίας ενός µηχανισµού 

υποστήριξης των ΜΜΕ, που 

θα εγκαθίστανται στην περιο-

χή, ο οποίος θα παρέχει στους 

επιχειρηµατίες ουσιαστική υ-

ποστήριξη., 

- δηµιουργίας ενός µηχανισµού, 

ο οποίος θα στηρίζεται σε µια 

κοινοπραξία παραγωγικών 

φορέων (των Επιµελητηρίων, 

των Συνδέσµων, του ΤΕΙ και 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλί-

ας), και ο οποίος θα µπορού-

σε να αναλάβει δράσεις οργά-

νωσης, εξυγίανσης, ενηµέρω-

σης, κατάρτισης, συντονισµού  

και πιστοποίησης των τοπι-

κών εταιρειών συµβούλων ε-

πιχειρήσεων, ώστε σταδιακά 

να αποκτήσουν τα χαρακτηρι-

στικά που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση του αναπτυξιακού 

τους ρόλου, 

- δηµιουργίας ενός Κέντρου 

Ε&Τ στην περιοχή, το οποίο 

σε συνεργασία µε τα εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα της περιοχής 

(Π.Θ. και Τ.Ε.Ι.), θα διαχέει τη 

γνώση και θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στις επιχειρή-

σεις της περιοχής, θα συµβά-

λει στην κατάρτιση του αν-

θρώπινου δυναµικού της πε-

ριοχής, καθιστώντας το ως 

έναν ισχυρό «µαγνήτη» επι-

χειρήσεων στην περιοχή, 

• Ενίσχυση πολιτικών που σχετίζο-

νται µε την προβολή της περιοχής 

(promotion plan) σε εθνικό και κυ-

ρίως σε διεθνές επίπεδο. 

• Αναβάθµιση και επέκταση µεταφο-

ρικών υποδοµών µε συγκεκριµένες 

αναφορές. 

• Αναβάθµιση και επέκταση λοιπών 

τεχνικών υποδοµών. 

• Κ.λπ. 

2. Όσον αφορά στο σενάριο που θα 

πρέπει να προκριθεί, προκειµένου να 

αποτελέσει το αντικείµενο επεξεργασί-

ας του Β` Σταδίου, η άποψή µας είναι 

πως θα πρέπει να προκριθεί αυτό της 

ισχυρής και βιώσιµης ανάπτυξης, γιατί 

τόσο από τα στοιχεία της ανάλυσης, τα 

στοιχεία των τάσεων και των υποθέ-

σεων εργασίας, όσο και από τον βαθ-

µό ωριµότητας και εγρήγορσης του 

ανθρώπινου δυναµικού, θεωρούµε ότι 

το παραπάνω σενάριο εάν διατυπωθεί 

µε ακρίβεια και σαφήνεια θα γίνει το 

ισχυρότερο εφαλτήριο ανάπτυξης. 

3. Σχετικά µε την δηµιουργία του Οργα-

νισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου, που χρή-
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ζει άµεσης προτεραιότητας σύµφωνα 

µε την οµάδα µελέτης, θεωρούµε ότι η  

έγκαιρη θεσµοθέτηση και λειτουργία 

ενός άρτια στελεχωµένου και εξοπλι-

σµένου Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχε-

δίου, το οποίο προτείνει άλλωστε και 

ως άµεση προτεραιότητα προώθησης 

η µελετητική οµάδα, θεωρούµε  ότι θα 

είναι ο σηµαντικότερος καταλύτης για 

την βέλτιστη και αειφόρο ανάπτυξη της 

περιοχής µελέτης, σε ένα περίγυρο 

που για διάφορους λόγους συνεχώς 

αλλάζει, επηρεάζοντας έτσι την στρα-

τηγική επίλυσης και ρύθµισης των χω-

ρικών πολιτικών.  

Κοµβικό σηµείο θεωρούµε τον ελάχι-

στο χρόνο τροποποίησης του Ρ.Σ., 

που θα προβλέπετε από το σχετικό 

οργανόγραµµά του Οργανισµού, όταν 

αυτό βέβαια θα θεσµοθετηθεί. Και αυ-

τό γιατί ζούµε στην εποχή της ταχύτη-

τας και συνεπώς θα πρέπει να παρέ-

χεται σχετικά σύντοµα (λ.χ. µετά από 

µία 5ετία), η δυνατότητα τροποποίη-

σης του Ρ.Σ. καθόσον ο χωροταξικός 

σχεδιασµός δεν είναι κάτι το στατικό, 

ιδιαίτερα όταν το διεθνές περιβάλλον 

είναι πιο ευµετάβλητο σε σχέση µε το 

παρελθόν και επηρεάζει άµεσα την 

χώρα µας γενικότερα. 

4. Λαµβάνοντας υπόψιν την πολιτική του 

διπόλου Λάρισα – Βόλος, θα ήταν 

χρήσιµο κατά τη γνώµη µας να διε-

ρευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας 

ενός ενιαίου Οργανισµού Ρυθµιστικού 

Σχεδίου, οποίος θα έχει την δυνατότη-

τα να συγκεράσει και συντονίσει τις 

πολιτικές και τις κατευθύνσεις των δύο 

Ρυθµιστικών (Λάρισας και Βόλου), µε 

στόχο τον ενιαίο σχεδιασµό της εν δυ-

νάµει µητροπολιτικής ζώνης Λάρισας 

Βόλου. 

5. Στην φάση αυτή δεν θα πρέπει να διε-

ρευνηθεί η επέκταση της περιοχής µε-

λέτης του Ρ.Σ. Λάρισας ώστε να συ-

µπεριληφθούν και οι παραλιακοί δή-

µοι. Υπάρχουν πολλές και ισχυρές αλ-

ληλεξαρτήσεις (κοινωνικές & οικονοµι-

κές) και µετακινήσεις στην Ε.Π.Λ.,  

αποτελούν περιοχές β΄ κατοικίας για 

σηµαντικό πληθυσµό της Ε.Π.Λ., πλην 

όµως δεν υπάρχει, αφενός µεν η χω-

ρική συνέχεια αφετέρου δε τα χρονικά 

περιθώρια από την πλευρά των µελε-

τητών. Υπενθυµίζουµε ότι τα όρια του 

Ρ.Σ., καθορίστηκαν µε βάση το σκε-

πτικό του εγκεκριµένου Χωροταξικού 

Σχεδίου της Περιφέρειας, µε σχετική 

Υπουργική Απόφαση. Οι παραλιακοί 

δήµοι αποτελούν µια ενότητα η οποία 

µπορεί να µελετηθεί, ξεχωριστά από 

το Ρυθµιστικό, µέσω ενός ενιαίου Ειδι-

κού Χωροταξικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ) κα-

θώς οι παραλιακοί δήµοι του νοµού 

Λάρισας και Μαγνησίας, έχουν οµοει-

δή χαρακτηριστικά και µπορούν να 

θεωρηθούν ως ενιαίο σύνολο. Ανεξάρ-

τητα λοιπόν από το «δίπολο Λάρισα – 

Βόλος» στο Ρυθµιστικό Σχέδιο, µπορεί 

να διερευνηθεί το «παραλία Λάρισα – 

Μαγνησία» στα πλαίσια ενός Ε.Χ.Σ. 

6. Όσον αφορά στις Βασικές Προτεινό-

µενες Παρεµβάσεις, όπως αυτές ανα-

λύονται στο κεφάλαιο ΑΙΙΙ (σελ.373), 

δεν υπάρχει κάποιος χάρτης που να 

υποστηρίζει τις προτάσεις ούτε κά-

ποιες ενδεικτικές χωροθετήσεις. Συ-

γκεκριµένα: Όσον αφορά στην χωρο-

ταξική οργάνωση της Ε.Π.Λ., θα πρέ-

πει να διερευνηθούν επακριβώς ποια 

θα είναι τα όρια των λειτουργικών ενο-

τήτων εντός της ΕΠΛ και ποια µορφή 

θα έχει το δίκτυο κέντρων (Οµόκεντροι 

κύκλοι, έκκεντροι, πολυκεντρικό, 

κ.λπ.), επιπέδου ΕΠΛ και των υποπε-

ριοχών της. 

7. Τέλος, θα πρέπει να υπογραµµισθεί 

ότι, τις µελέτες των Γ.Π.Σ. Λάρισας 

(βρίσκεται στην Β1 Φάση) και Νίκαιας 

(βρίσκεται στην Β2 Φάση), οι οποίες 
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εκπονούνται µε τις διατάξεις του 

Ν.2508/97, τις έχουν αναλάβει ίδιοι 

µελετητές που εκπονούν το Ρ.Σ., γε-

γονός που είναι πολύ θετικό, ανεβάζο-

ντας όµως και τον πήχη των προσδο-

κιών µας για την εν λόγω µελέτη. 

Οµάδα Εργασίας 

Μαρία Βανταλή 

Άννα Γιαννιού 

Κασιανή Ζήση 

Νίκος Ζιώζιας 

Λάµπρος Κίσσας 

Χρήστος Κουτάκος 

∆ηµήτρης Μιµής 

 

ΧΩΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΙΜΑ 

Το Περού έχει πληθυσµό 29 εκ. κατοίκους, 

περίπου. Το κκ ΑεγΠ της χώρας ανέρχεται 

στα 7.500 $ και ο ρυθµός οικονοµικής α-

νάπτυξης αγγίζει το 7,5%. Η πλειοψηφία 

των απασχολουµένων εργάζεται στον τρι-

τογενή, όπου ιδιαίτερη και αυξανόµενη 

βαρύτητα έχει ο τουρισµός. Οι οικονοµικές 

ανισότητες είναι πολύ µεγάλες, µε τιµή 

δείκτη Gini 52, ίση µε των χωρών της υ-

ποσαχάριας ζώνης. 

Η πρωτεύουσα Λίµα, µαζί µε το επίνειό 

της, το Καγιάο, έχει πληθυσµό περίπου 8 

εκ. κατοίκους. Ο πληθυσµός αυξήθηκε 

ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της 

εσωτερικής µετανάστευσης. Περίπου το 

50% του πληθυσµού της πόλης ζει σε πα-

ραγκουπόλεις, ενώ ποσοστό της τάξης του 

34% εκτιµάται ότι διαµένει σε φτωχές συ-

νοικίες, πολλές εκ των οποίων προέκυψαν 

από µετεξέλιξη των παραγκουπόλεων. Ο 

κοινωνικός και χωρικός διαχωρισµός είναι 

ιδιαίτερα έντονος, όπως άλλωστε συµβαί-

νει στις χώρες της Λατινικής Αµερικής, 

όπου εφαρµόστηκαν και εξακολουθούν να 

εφαρµόζονται ακραίες νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές. 
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Από τη δεκαετία του ’40 ξεκίνησε η διαδικασία 

της εγκατάλειψης του κέντρου της Λίµας. Τµήµα 

της αξιόλογης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της 

πόλης διατηρείται, αν και σε κακή κατάσταση. 

Οι παραγκουπόλεις εξαπλώθηκαν στους λεγό-

µενους κώνους (άγονοι λόφοι) και στην περιφέ-

ρεια της πόλης, καθώς εισέρρεαν ολοένα και 

περισσότεροι µετανάστες από την ενδοχώρα. 

Προβλήµατα, όπως της ανεργίας, της εξάρτησης 

από το ποτό και τα ναρκωτικά, της βίας και της 

εγκληµατικότητας, των άθλιων συνθηκών διαβί-

ωσης είναι πολύ έντονα. 

  

Υπάρχουν διαφορετικές γενεές παραγκουπό-

λεων κι ως εκ τούτου, διαφοροποιείται η ποιό-

τητα των υποδοµών και του κτιριακού αποθέ-

µατος. Προγράµµατα αστικών αναπλάσεων σε 

παραγκουπόλεις, όπως της  φωτογραφίας, α-

ποσκοπούσαν και στη µείωση της επιρροής της 

επαναστατικής οργάνωσης «Φωτεινό Μονοπά-

τι» στα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα. 

Ο ανωτέρω τύπος λεωφορείου εξασφαλίζει τη 

µετακίνηση µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού 

µεταξύ επιµέρους περιοχών. Οι νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές της εποχής Φουτζιµόρι οδήγησαν σε 

σειρά ιδιωτικοποιήσεων, µεταξύ άλλων και των 

ΜΜΜ της πόλης. Το σύστηµα των ΜΜΜ ουσια-

στικά κατέρρευσε. Στη θέση του εµφανίστηκαν 

επιχειρήσεις µικρών λεωφορείων παλαιάς τε-

χνολογίας, που λειτουργούν αρκετά ανοργάνω-

τα, επιτείνουν το κυκλοφοριακό χάος, την αέρια 

ρύπανση και την ηχορρύπανση. Οι άδειες χορη-

γήθηκαν στο πλαίσιο πελατειών σχέσεων για την 

εξασφάλιση ερεισµάτων στα λαϊκά στρώµατα. 
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Παραθαλάσσια περιοχή κατοικίας των υψηλό-

τερων εισοδηµατικά στρωµάτων, παρακολου-

θούµενη από κλειστό κύκλωµα και µε διαρκή 

φρούρηση. 

Σε πολλές περιπτώσεις τα µεσαία εισοδηµατικά 

στρώµατα επιχειρούν να αντιγράψουν τις πρα-

κτικές «προφύλαξης» των ανώτερων εισοδηµα-

τικά στρωµάτων, περιφράσσοντας ολόκληρα 

οικοδοµικά τετράγωνα µε ηµιαυτοσχέδια µέσα. 

 

Αιµιλία Αλεξανδροπούλου 

Χρυσός Μακράκης - Καραχάλιος 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ … 

Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από την 

έκδοση του Π.∆. 240/ 23-8-1994 (ΦΕΚ135/ 

30-8-1994) των επαγγελµατικών δικαιωµά-

των των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο-

µίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠ-

ΠΑ).  

Η «διαδροµή» της ειδικότητας στην ελληνι-

κή πραγµατικότητα έχει δύο όψεις. Η µία 

όψη είναι αυτή, που λαµβάνοντας υπόψη 

την απορρόφηση στην αγορά εργασίας των 

νέων ΜΧΠΠΑ (απασχόληση 100% των α-

ποφοίτων έως το 1998, απασχόληση του 

93% του συνόλου των αποφοίτων έως το 

2001)2 και τις θετικές αντιδράσεις εργοδο-

τών, του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ό-

σον αφορά στο επίπεδο των δεξιοτήτων 

τους, δίνει την εικόνα µιας δυναµικής ειδικό-

τητας µε επιτυχή ανταπόκριση στην αγορά 

εργασίας. 

Η δεύτερη όψη, είναι αυτή που συνεκτιµώ-

ντας τα ποσοστά απασχόλησης σε µη συ-

ναφές των σπουδών αντικείµενο (61%), την 

απασχόληση σε αντικείµενα εκτός των ε-

παγγελµατικών δικαιωµάτων της ειδικότη-

τας (42%), την αδυναµία στήριξης ιδιωτικών 

µελετητικών γραφείων, τον µικρό αριθµό 

µελετητών ΜΧΠΠΑ που διαθέτουν µελετη-

τικό πτυχίο (15%) και τον εξαιρετικά µικρό 

αριθµό όσων διαθέτουν µελετητικό πτυχίο 

Β΄ τάξης, καταδεικνύει την παρεµπόδιση 

στην πορεία της ειδικότητας στο επαγγελ-

µατικό αντικείµενο που της αντιστοιχεί και 

εγκυµονεί τον κίνδυνο προοδευτικής παραί-

                                                      

2 Έρευνα για την επαγγελµατική εξέλιξη και την προο-

πτική στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του Τµή-

µατος ΜΧΠΠΑ του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πανε-

πιστήµιου Θεσσαλίας - Παρουσίαση Νοέµβριος 2005 

τησης των νέων ΜΧΠΠΑ από το δικαίωµα α-

πόκτησης µελετητικού πτυχίου. 

Η εικόνα, 15 χρόνια µετά την αποφοίτηση των 

πρώτων ΜΧΠΠΑ έχει διερευνηθεί και αναλυθεί 

τόσο από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, όσο και 

από τον Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεο-

δοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-

πτυξης. Τα προβλήµατα έχουν καταγραφεί και 

έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους εµπλεκό-

µενους φορείς (Πανεπιστήµια, ΤΕΕ, Συλλόγους 

άλλων ειδικοτήτων µηχανικών).  

Η ερµηνεία, αλλά και η λύση των ανωτέρω 

προβληµάτων πρέπει να αναζητηθεί αφενός 

στο περιεχόµενο  του Π.∆.240/23-8-1994, που 

είναι σε ισχύ ήδη 15 χρόνια, αφετέρου σε θε-

σµικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τους 

όρους άσκησης του επαγγέλµατος του ΜΧΠΠΑ 

στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα: 

1. Το Π∆ 240/ 23-8-1994, αφενός, δεν περι-

γράφει µε σαφήνεια κάποια αντικείµενα 

(π.χ. µελέτες ανάπλασης, διαµόρφωσης 

κοινοχρήστων χώρων, διαχείρισης δασών, 

κυκλοφοριακές και µελέτες µεταφορικών 

µέσων κ.λπ.) µε αποτέλεσµα  η ένταξή 

τους ή όχι στα επαγγελµατικά δικαιώµατα 

της ειδικότητας να είναι προϊόν ερµηνείας 

από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, αφετέ-

ρου έχει σηµαντικές ελλείψεις (π.χ. µελέτες 

τοπογραφίας, χαρτογράφησης και GIS).  

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ο απο-

κλεισµός των ΜΧΠΠΑ από ένα σηµαντικό 

κοµµάτι του γνωστικού και επαγγελµατικού 

τους πεδίου. Επιπλέον σηµαντικό µέρος 

των προβλέψεων του Π.∆., δεν εφαρµόζο-

νται στην πράξη από τις αρµόδιες υπηρε-

σίες (εγγραφή στο ΜΕΚ) ή δεν είναι δυνατή 

η πρόσβαση σε κάποια αντικείµενα λόγω 

πιέσεων από άλλες ειδικότητες µηχανικών 

που επιδιώκουν στεγανά για το αντικείµενό 

τους. Από τα αντικείµενα που περιγράφο-

νται στο Π.∆., αυτά που αποµένουν, ως 

επαγγελµατικό πεδίο των µηχανικών της 

ειδικότητας, είναι εξαιρετικά περιορισµένα 

(εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδοµικών, 
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ρυµοτοµικών, ρυθµιστικών µελετών και 

περιβαλλοντικών µελετών). Σε αντίθεση 

µε άλλες ειδικότητες µηχανικών µε ε-

ξαιρετικά ευρύ επαγγελµατικό πεδίο, εί-

ναι αδύνατο να υπάρχουν επαγγελµατι-

κές ευκαιρίες που να στηρίξουν τη βιω-

σιµότητα ενός ιδιωτικού γραφείου 

ΜΧΠΠΑ.  

Το πρόβληµα στην επαρχία, όπου και 

δηλώνει έδρα το 52%1 των ΜΧΠΠΑ, εί-

ναι εντονότερο, καθώς η δυνατότητα 

απασχόλησης µε σχέση µισθωτού-

συνεργάτη σε µελετητικά γραφεία είναι 

εξαιρετικά περιορισµένη. Τα µελετητικά 

γραφεία σε µικρές επαρχιακές πόλεις 

είναι ελάχιστα, έχουν ως αντικείµενο 

ένα ευρύ φάσµα µελετών, πέραν των 

χωροταξικών - πολεοδοµικών άρα δεν 

µπορούν να στηρίξουν µακροχρόνια 

θέσεις εργασίας ΜΧΠΠΑ. Σηµειώνεται 

ότι για τις ίδιες θέσεις εργασίας υποψή-

φιοι είναι και οι µηχανικοί άλλων τεσσά-

ρων (4) τουλάχιστον ειδικοτήτων µηχα-

νικών (πολιτικοί µηχανικοί, αρχιτέκτο-

νες, τοπογράφοι, µηχανικοί περιβάλλο-

ντος) που επίσης έχουν επαγγελµατικό 

δικαίωµα στο αντικείµενο της ειδικότη-

τας των ΜΧΠΠΑ.  

Η ανελαστικότητα στην αγορά εργασίας 

(ιδιωτικός τοµέας) στρέφει την ειδικότη-

τα στον δηµόσιο τοµέα αφενός και στην 

ετεροαπασχόληση αφετέρου, σε αντι-

κείµενα (συγγενή της ειδικότητας), που 

δίνουν περισσότερες ευκαιρίες απα-

σχόλησης (ενασχόληση µε την οικοδο-

µή). Συνέπεια αυτής της ανελαστικότη-

τας είναι να ζητείται από τους ΜΧΠΠΑ η 

προσαρµογή και των προγραµµάτων 

σπουδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνο-

νται µε καλύτερο τρόπο σε συγγενή α-

ντικείµενα της ειδικότητας. Είναι φανερό 

ότι οδηγούµαστε προοδευτικά σε µια 

στρέβλωση, λόγω της µεγάλης πίεσης 

ανεύρεσης επαγγελµατικού αντικειµέ-

νου, που να εγγυάται επιτυχή έναρξη του 

επαγγέλµατος αλλά και µια κάποια συνέ-

χεια. 

Η κατάσταση είναι ασφυκτική και είναι φα-

νερό ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί άµε-

σα το ενδεχόµενο τροποποίησης του Π.∆., 

λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι σήµερα 

πορεία της ειδικότητας, τις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας, το διάλογο µεταξύ των 

ειδικοτήτων των µηχανικών στο ΤΕΕ και 

τον προσδιορισµό του επαγγελµατικού 

τους αντικειµένου.  

Η πρόθεση έκδοσης νέου ΦΕΚ µετονοµα-

σίας και επαγγελµατικών δικαιωµάτων των 

αποφοίτων του Τµήµατος Μηχανικών Χω-

ροταξίας και Ανάπτυξης από το αντίστοιχο 

Τµήµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να λάβει υπόψη 

της όλα τα παραπάνω. ∆εν έχει κανένα 

νόηµα η επανάληψη ενός Π.∆. µε ανάλογα 

χαρακτηριστικά.  

Το Π.∆. 240/ 23-8-1994 ήταν προϊόν εκτι-

µήσεων για την ειδικότητα και την ελληνική 

αγορά εργασίας, δηµιούργηµα µιας χρονι-

κής στιγµής που έπρεπε να τηρηθούν ι-

σορροπίες µεταξύ των ειδικοτήτων και µε 

άλλου είδους λογική από τη σηµερινή. Α-

ντίθετα σήµερα 15 χρόνια από τότε, έχουν 

επανεξεταστεί τα προγράµµατα σπουδών 

έχουν βρεθεί ισορροπίες, έχουµε εικόνα 

της αγοράς εργασίας, ένα νέο Πολυτεχνικό 

Τµήµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

και σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα του 

χωρικού σχεδιασµού στη χώρα. Η ειδικό-

τητα θα πρέπει, πέραν τον πιέσεων που 

ασκούν άλλες ειδικότητες µηχανικών και 

µη µηχανικών, να θέσει επί τάπητος και τα 

παραπάνω δεδοµένα/ εγγενή χαρακτηρι-

στικά της και να αναζητήσει λύσεις µε στό-

χο την καλύτερη ανταπόκριση στην αγορά 

εργασίας των ΜΧΠΠΑ και την άρση του 

αποκλεισµού τους από ένα κοµµάτι του 

επαγγελµατικού τους αντικειµένου. Το Π.∆. 
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πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να α-

νταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα. 

2. Οι ΜΧΠΠΑ, αν και οι πλέον εξειδικευ-

µένοι επαγγελµατίες στα παραπάνω 

εργαλεία και γενικότερα στο χωρικό 

σχεδιασµό, στην πραγµατικότητα έχουν 

περιορισµένη δυνατότητα να είναι υπο-

ψήφιοι ανάδοχοι των αντίστοιχων µελε-

τών. Η εικόνα αυτή έχει να κάνει µε τον 

τρόπο προϋπολογισµού των µελετών 

(προεκτιµώµενη αµοιβή) και τα πολύ 

χαµηλά όρια αµοιβών που έχουν τεθεί 

για την ανάληψη µελετών από τις χα-

µηλές τάξεις πτυχίων (κυρίως της Α τά-

ξης) µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν 

παρά ελάχιστες προκηρύξεις στο ύψος 

της προεκτιµώµενης αµοιβής που αντι-

στοιχεί στην Α΄ τάξη πτυχίου. Η προο-

δευτική αναβάθµιση του πτυχίου σε Β΄ 

τάξης, λόγω των παραπάνω, είναι εξαι-

ρετικά δύσκολη.  

Η εικόνα που δίδεται από τα στοιχεία 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε - Τµήµα Μητρώου Με-

λετητών είναι χαρακτηριστική: 

Από το σύνολο των µελετητών που δι-

αθέτουν πτυχίο για την κατηγορία 1: 

«Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες» 

το 70% διαθέτει πτυχίο Α΄ τάξης.  

Αντίστοιχα, για την κατηγορία µελετών 

2: «Πολεοδοµικές & Ρυµοτοµικές», το 

ποσοστό των µελετητών που διαθέτουν 

πτυχίο Α΄ τάξης είναι 53%.  

Είναι σαφές ότι ο κύριος όγκος των µε-

λετητών όλων των ειδικοτήτων µηχανι-

κών είναι κάτοχος πτυχίου Α τάξης για 

τις κατηγορίες µελετών 1 και 2. Ωστόσο 

η ζήτηση τέτοιας τάξης πτυχίου είναι 

ελάχιστη!  

Ειδικότερα, η µέση ζήτηση της Α΄ τάξης 

πτυχίου για το σύνολο των κατηγοριών 

µελετών είναι 22% το 2004 και 18,7% 

το 2005, όπως προκύπτει από την ανά-

λυση του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατα-

σκευών: «Κύρια γνωρίσµατα της ζήτησης 

υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών µελετών 

κατά τα έτη 2004 – 2005» (Μάρτιος 2006). 

Ειδικά για τις κατηγορίες µελετών 1 (χωρο-

ταξικές) και 2 (πολεοδοµικές) όµως, οι ο-

ποίες αποτελούν τον κύριο όγκο του αντι-

κειµένου των ΜΧΠΠΑ, παρατηρείται σηµα-

ντική απόκλιση. Η ζήτηση πτυχίου Α΄ τά-

ξης για την κατηγορία µελετών 1 είναι: 

2,9% το 2004 και 7,4 % το 2005 ενώ για 

την κατηγορία µελετών 2: 2,2% και 7,1 % 

για το 2004 και το 2005, αντίστοιχα. 

Η ζήτηση της Α΄ τάξης πτυχίου για τις συ-

γκεκριµένες κατηγορίες µελετών είναι πολύ 

χαµηλή και οι υποψήφιοι µελετητές πολλοί 

και πολλών ειδικοτήτων. Η δυνατότητα 

απόκτησης εµπειρίας στην Α΄ τάξη και η 

αναβάθµιση του πτυχίου σε Β΄ τάξης εξαι-

ρετικά περιορισµένη. 

Για το λόγο αυτό, το σύνολο σχεδόν των 

µελετητών ΜΧΠΠΑ  βρίσκεται χρόνια τώρα 

«εγκλωβισµένο» στην Α΄ τάξη του πτυχίου 

για τις κατηγορίες µελετών 1 και 2.   

Η σηµερινή πραγµατικότητα µε τον περιο-

ρισµένο αριθµό προκηρύξεων για την Α΄ 

τάξη πτυχίου, δηµιουργεί πιέσεις στην α-

γορά εργασίας σε βάρος των νέων επαγ-

γελµατιών. Η συγκέντρωση της ζήτησης 

στη Β΄ και κυρίως Γ΄ τάξη πτυχίου θα πρέ-

πει να εξεταστεί ειδικά στις κατηγορίες µε-

λετών που αφορούν στο σχεδιασµό του 

χώρου, καθώς δυσχεραίνει την ανανέωση 

του µελετητικού δυναµικού της χώρας στον 

τοµέα αυτό.  

Η εµπειρία του µελετητή και ο χρόνος ά-

σκησης του επαγγέλµατος αναµφίβολα 

αποτελεί βασικό στοιχείο για την υποστή-

ριξη των µελετών αυτών µε επάρκεια. Ω-

στόσο, ο ΜΧΠΠΑ είναι εξειδικευµένος µη-

χανικός σε θέµατα χωρικού και αναπτυξια-

κού σχεδιασµού και η πορεία στην αγορά 

εργασίας έχει δείξει ότι µπορεί να ανταπε-

ξέλθει άριστα στις απαιτήσεις εκπόνησης 
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µελετών του χώρου από τα πρώτα α-

κόµη στάδια της επαγγελµατικής του 

πορείας.  

Η σηµερινή τάση, πέραν του ότι είναι 

καταστροφική για την ειδικότητα, εγκυ-

µονεί και σοβαρούς κινδύνους για την 

πορεία του τοµέα της χωροταξίας -

πολεοδοµίας στη χώρα. Η απουσία των 

ΜΧΠΠΑ από τον πυρήνα του αντικειµέ-

νου µπορεί να οδηγήσει στην κάλυψη 

του αντικειµένου ή τµηµάτων του από 

άλλες ειδικότητες και τα πρώτα δείγµα-

τα έχουν αρχίσει να διαφαίνονται (από-

σπαση µέρους του προϋπολογισµού 

των µελετών από µελετητές άλλης ειδι-

κότητας κ.λπ.). Οι διαµαρτυρίες φορέων 

του αντικειµένου για καταστρατήγηση 

διατάξεων σχετικά µε τις προδιαγραφές 

των µελετών και τον υπολογισµό και 

κατανοµή του προϋπολογισµού µεταξύ 

των µελετητικών πτυχίων είναι στην η-

µερήσια διάταξη και αυτό δεν αποτελεί 

παρά ένα σηµείο της απαξίωσης του 

κλάδου, τη στιγµή µάλιστα που ο χωρο-

ταξικός σχεδιασµός κάνει ουσιαστικά τα 

πρώτα του βήµατα στη χώρα (έγκριση 

του 1ου εθνικού πλαισίου, τοµεακών και 

περιφερειακών πλαισίων).  

Το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού πρέ-

πει να επανεξεταστεί στην κατεύθυνση 

της απλοποίησης, της αποτελεσµατικό-

τερης διαχείρισης από τη δηµόσια διοί-

κηση, της ταχύτερης εξυπηρέτησης και 

κατανόησης από τους πολίτες και της 

βελτίωσης του παραγόµενου αποτελέ-

σµατος, αντί της υιοθέτησης νέων ερ-

γαλείων και διαδικασιών (σύνθετες του-

ριστικές αναπτύξεις κ.λπ.), ώστε να δι-

ασφαλιστεί ταχύτητα και κυρίως «ευελι-

ξία» στο σχεδιασµό. Μία, ωστόσο, από 

τις παραµέτρους του συστήµατος σχε-

διασµού είναι και οι επαγγελµατίες-

µελετητές.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη σηµερινή δύ-

σκολη συγκυρία, είναι ευτύχηµα που οι 

φοιτητές και των δύο Τµηµάτων της ειδικό-

τητας και ιδιαίτερα του νεότερου Τµήµατος, 

αυτού του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

στη Βέροια, παρά τη γεωγραφική αποµό-

νωσή τους από τον κόσµο της πολυτεχνι-

κής σχολής του Πανεπιστηµίου, αντιλαµ-

βάνονται πλήρως τη σηµερινή πραγµατι-

κότητα και συνεργαζόµενοι ανέλαβαν την 

πρωτοβουλία, µέσω των Γενικών τους Συ-

νελεύσεων, να προσκαλέσουν όλους τους 

εµπλεκόµενους, σε συνεργασία για τα πα-

ραπάνω θέµατα. Είναι θέµα των Τµηµάτων 

να δώσουν συνέχεια και να βοηθήσουν 

στη θετική έκβαση αυτής της πρωτοβουλί-

ας των φοιτητών. 

Ο Σύλλογός µας βρίσκεται σε διαρκή επα-

γρύπνηση, λαµβάνει πρωτοβουλίες προς 

κάθε κατεύθυνση προκειµένου να γνω-

στοποιήσει τα προβλήµατα και τα αιτήµατα 

της ειδικότητας αλλά και να αναδείξει τις 

δεξιότητες των µελών µας εδώ και µια δε-

καετία. Η πρωτοβουλία των  σηµερινών 

φοιτητών και αυριανών συνάδελφων µας, 

έχει την έµπρακτη συµπαράστασή µας, 

όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία τόσο για 

το σχεδιασµό όσο και για την υλοποίηση 

δράσεων που άµεσα ή έµµεσα υποστηρί-

ζουν την πορεία των αποφοίτων των δύο 

Τµηµάτων της ειδικότητας στην αγορά ερ-

γασίας.  

Συναδελφικά, 

Σοφία Καζάκη 

Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
1. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙ-

ΚΗ το βιβλίο των Ανδρικοπούλου Ε., 

Γιαννακού Α., Καυκαλά Γ. & Μ. Πιτσιά-

βα – Λατινοπούλου, µε τίτλο Πόλη και 

πολεοδοµικές πρακτικές για τη βιώσιµη 

αστική ανάπτυξη. 

 

Το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές προ-

σεγγίσεις που αφορούν στον χωρικό 

σχεδιασµό των πόλεων και αποτελεί 

αποτέλεσµα της συνεργασίας των συγ-

γραφέων, στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

των µαθηµάτων «Θεωρίες Χωρικής Α-

νάπτυξης», «Στρατηγικό Σχέδιο Χωρι-

κών Παρεµβάσεων», «Ρύθµιση του Α-

στικού Χώρου» και «Τάσεις και Πρακτι-

κές της Ευρωπαϊκής Πολεοδοµίας» στο 

ΑΠΘ. 

2. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙ-

ΚΗ ο νέος συλλογικός τόµος του 

ΤΜΧΠΠΑ, µε τίτλο ∆ιάλογοι για το Σχε-

διασµό του Χώρου και την Ανάπτυξη σε 

επιµέλεια της Γοσποδίνης Α. 

 

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 5 µέρη: 

• Εισαγωγή: Η εντεινόµενη βαρύτητα και 

πολυπλοκότητα του χωρικού σχεδια-

σµού στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλ-

λον. 

• Σύγχρονα χωρικά φαινόµενα και µετα-

σχηµατισµοί της µεταβιοµηχανικής πό-

λης. 

• Χωρικός προγραµµατισµός και σχεδια-

σµός. 

• Οικονοµίες του χώρου, υποδοµές και 

ανάπτυξη. 

• Βιώσιµη ανάπτυξη - δηµογραφικές και 

περιβαλλοντικές διαστάσεις. 

Το βιβλίο αποτελεί συλλογικό πόνηµα του 

Τµήµατος και όλοι οι συγγραφείς είναι δι-

δάσκοντες ή ερευνητές του. 

3. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 

το βιβλίο των Τοπάλογλου Λ. και Πετράκου 

Γ., µε τίτλο Σύνορα, Ολοκλήρωση και Ανά-

πτυξη: η νέα γεωγραφία των διασυνορια-

κών οικονοµικών σχέσεων. 
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Στο βιβλίο, οι συγγραφείς αναλύουν και 

αξιολογούν, µέσα από τη θεωρία και 

την εµπειρική διερεύνηση, τις βασικότε-

ρες παραµέτρους που διαµορφώνουν 

την οικονοµική διασυνοριακή αλληλεπί-

δραση. Η έρευνα θέτει στο επίκεντρο 

της ανάλυσης τα νέα σύνορα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας, ταυ-

τόχρονα, µε µια πιο κοντινή µατιά, τη 

διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας µε την 

Αλβανία, την ΠΓ∆Μ και τη Βουλγαρία. 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Στις 24 – 27 Σεπτεµβρίου 2009 διοργα-

νώνεται το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πο-

λεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης στο Βόλο. 

Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής 

περιλήψεων εργασιών: 30/01/09 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

www.prd2.prd.uth.gr 

2. Στις 18 – 22 Οκτωβρίου 2009 διοργα-

νώνεται το 45ο Συνέδριο του ISoCaRP 

στο Πόρτο της Πορτογαλίας µε θέµα 

“Low Carbon Cities”. 

Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής περι-

λήψεων εργασιών: 30/04/09 

Θα προηγηθεί, στο διάστηµα 15 – 17 Ο-

κτωβρίου, το εργαστήριο των Young Plan-

ning Professionals. 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ISo-

CaRP www.isocarp.org 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλούµε, για τη διευκόλυνση όσων
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δελτίου και προκειµένου να µη χάνεται

άσκοπα χρόνος σε µετατροπές

κειµένων, να τηρούνται οι ακόλουθες

βασικές προδιαγραφές:
Επικεφαλίδες

•1η Επικεφαλίδα: Heading 2
•2η επικεφαλίδα: Heading 3
•Κ.ο.κ.
Κείµενο

•Normal
Αριθµήσεις

•List Bullet
•List Bullet 2
•List Bullet 3
•List Number
Τα σηµεία ενδιαφέροντος σηµειώνονται

µε Italics και τα σηµεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος µε Italics, underline. Για
τις επικεφαλίδες πινάκων

χρησιµοποιούνται Table Header, για το
κείµενο πινάκων Table Text και για την
αρίθµηση Table Bullet και Table 
Number. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για
ηλεκτρονική έκδοση αποφύγετε την

αποστολή φωτογραφιών, µε την
εξαίρεση των άρθρων που

προορίζονται για τη στήλη

«Χωροσκόπιο». Παρακαλούµε, οι
φωτογραφίες να έχουν συµπιεστεί ήδη

πριν αποσταλούν και να αποτελούν

πνευµατική ιδιοκτησία του αποστολέα.
Παρακαλούµε, επίσης, να παραθέτετε
τις πηγές σας στα κείµενα που

αποστέλλετε. Οποιοσδήποτε από τους
γνωστούς τρόπους βιβλιογραφικής

αναφοράς είναι αποδεκτός, αρκεί να
τηρείται ενιαία σε κάθε κείµενο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το e-mail επικοινωνίας είναι το
grammateia@chorotaxia.gr. Το e-mail 
επικοινωνίας θα πρέπει να ελέγχεται

από τον αποστολέα κάθε φορά, µε
βάση το προηγούµενο ενηµερωτικό.


