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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ-
∆ΡΟΥ 
 

 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Μηχανικοί 
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, 
Αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες, 
Ως γνωστόν, η προσπάθεια αναµόρφωσης 
του συστήµατος χωροταξικού και πολεοδο-
µικού σχεδιασµού ξεκίνησε περίπου ένα 
χρόνο πριν, µε τη σύσταση στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
Επιτροπής Χωροταξικής και Πολεοδοµικής 
Μεταρρύθµισης (ΧΩ.ΠΟ.ΜΕ.). Η Επιτροπή 
αυτή προετοίµασε πρόταση για τη µεταρ-
ρύθµιση του συστήµατος χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού, περίληψη της 
οποίας -επεξεργασµένη από την πολιτική 
ηγεσία- διαβιβάστηκε το ∆εκέµβριο του 2012 
στους φορείς, ζητώντας τη διατύπωση των 
απόψεών τους, προκειµένου να ληφθούν 
υπόψη.  
Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. συµµετείχε στη διαβού-
λευση αποστέλλοντας σχετικό υπόµνηµα το 
οποίο παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος του 
«π»i.  
Ανταποκρινόµενοι στη σηµαντικότητα του 
θέµατος, οι επιστηµονικοί φορείς: Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανώτατων 
Σχολών - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτό-
νων (Σ.Α.∆.Α.Σ.-Π.Ε.Α.), Σύλλογος Ελλήνων 
Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α), 
Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωρο-
τακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.) και Πανελλήνιος Σύλλο-
γος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογρά-
φων Μηχανικών (Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ.), ανακοίνω-
σαν τον Φεβρουάριο του 2013 κοινή πρω-
τοβουλία για τη διαµόρφωση διεπιστηµονι-
κής προσέγγισης σε σχέση µε την επιχει-
                                                      
ihttp://www.chorotaxia.gr/cgi-
bin/pages/page3.pl?arlang=Greek&argenkat=Πα
ρεµβάσεις&arcode=130104135107  

ρούµενη µεταρρύθµιση του χωρικού σχεδια-
σµού.  
Η κοινή ανακοίνωση παρουσιάζεται επίσης 
στο παρόν τεύχος του «π»ii. 
Η συζήτηση για τη χωροταξική και πολεοδο-
µική µεταρρύθµιση αναθερµάνθηκε το καλο-
καίρι του 2013 µε την εξαγγελία της «Επιχεί-
ρησης Εθνικής Μεταρρυθµιστικής Χωρικής 
Ανασυγκρότησης» από τον Υπουργό 
Π.Ε.Κ.Α. Γιάννη Μανιάτη και το επόµενο 
διάστηµα αναµένεται η έκδοση του σχετικού 
Σχεδίου Νόµου.  
Άποψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. παραµένει ότι: 
Ο χωρικός σχεδιασµός αποτελεί το σηµαντι-
κότερο εργαλείο για την ορθολογική ρύθµιση 
του χώρου, την προστασία του περιβάλλο-
ντος και την επίλυση µακροχρόνιων προ-
βληµάτων που αποθαρρύνουν την ανάπτυ-
ξη. 
Η µεταρρύθµιση αυτή είναι από τις σπου-
δαιότερες σχεδιαζόµενες αλλαγές µε πολύ 
µεγάλη αναµενόµενη επίδραση στο αναπτυ-
ξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικο-
οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας κατά την 
εφαρµογή της. 
Για την επιτυχή και ουσιαστική εφαρµογή 
µιας µεταρρύθµισης τέτοιας κλίµακας σε βά-
θος χρόνου απαιτείται η διαµόρφωση µιας 
συναντίληψης όλων των εµπλεκόµενων φο-
ρέων, κυρίως δε αυτών που θα κληθούν να 
την εφαρµόσουν τις επόµενες δεκαετίες. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, εκτιµού-
µε ότι η συνεργασία των αρµόδιων επι-
στηµονικών φορέων µε τη δηµόσια διοί-
κηση είναι απαραίτητη. 
Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 
επιτυχία της µεταρρύθµισης, όχι µόνο στο 
στάδιο της έκδοσης ενός νοµοσχεδίου, αλλά 
στα επόµενα και ουσιαστικά στάδια, της ε-
φαρµογής του χωρικού σχεδιασµού στην 
επικράτεια. 
Καλούµε την Πολιτεία να ανταποκριθεί 
σε αυτό το κάλεσµα. 
 

                                                      
iihttp://www.chorotaxia.gr/cgi-
bin/pages/page3.pl?arlang=Greek&argenkat=Τα 
Νέα µας&arcode=130226171410 

της Αιµιλίας Αλεξανδρο-
πούλου 
Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων 
Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χω-
ροταξίας, και Περιφερειακής 
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Το ενηµερωτικό δελτίο του Συλλόγου Ελλή-
νων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε την ονο-
µασία «π», συντάσσεται σε τριµηνιαία βάση 
και αποστέλλεται στους αναγνώστες του 
µέσω e-mail.  
Στο 12ο τεύχος παρουσιάζεται στη στήλη 
«Επιστηµονικά Θέµατα» η κοινή ανακοί-
νωση επιστηµονικών φορέων για τη δια-
µόρφωση διεπιστηµονικής προσέγγισης σε 
σχέση µε την επιχειρούµενη µεταρρύθµιση 
του χωρικού σχεδιασµού καθώς και η άπο-
ψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το ίδιο θέµα. Ε-
πίσης παρατίθεται η άποψη του 
Σ.ΕΜ.Π.Χ.Π.Α. για σχέδιο Κ.Υ.Α. για το Ειδι-
κό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό κα-
θώς και για το Σχέδιο Νόµου για τα ∆ασικά 
Οικοσυστήµατα. 
Στη στήλη «Απόψεις» φιλοξενείται εισήγηση 
του Καθ. Παντελή Σκάγιαννη στο Τµήµα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του 
Α.Π.Θ. µε τίτλο «∆ιεθνείς και εθνικές δια-
στάσεις των σπουδών πολεοδοµίας – χωρο-
ταξίας και (περιφερειακής) ανάπτυξης» κα-
θώς και το κείµενο της Οµάδας Πρωτοβου-
λίας ‘ΠΟΛΗ+ΚΡΙΣΗ’ «Θέσεις και θεµατικές 
για τις πόλεις και την οικονοµική κρίση». 
Για τη σύνταξη του τεύχους θα θέλαµε να 
ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως τους συναδέλ-
φους της Οµάδας Επιστηµονικής και Τεχνι-
κής Υποστήριξης.  
Τη Συντακτική Επιτροπή αποτελούν οι δια-
τελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου. Η Συ-
ντακτική Επιτροπή είναι αρµόδια να καθορί-
σει το περιεχόµενο του κάθε τεύχους και 
διατηρεί το δικαίωµα να επεµβαίνει σε άρ-
θρα που αποστέλλονται προς δηµοσίευση, 

προκειµένου να διασφαλίζεται ο ενιαίος χα-
ρακτήρας του τεύχους. Εφόσον κρίνει ότι οι 
παρεµβάσεις της ενδέχεται να αλλοιώσουν 
το περιεχόµενο ενός άρθρου, υποχρεούται 
να έλθει σε επικοινωνία µε το συντάκτη, 
προκειµένου να λάβει τη σύµφωνη γνώµη 
του. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις 
απόψεις των συντακτών τους. Τα άρθρα 
που δηµοσιεύονται στη στήλη «Απόψεις» 
δεν υπάγονται σε κρίση. 
Παρακαλούµε για την έγκαιρη διευθέτηση 
ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των 
στοιχείων που αποστέλλετε. Ο Σύλλογος και 
η Συντακτική Επιτροπή δε φέρουν καµία 
ευθύνη για περιπτώσεις ενυπόγραφων άρ-
θρων ή φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων 
που έχουν αποσταλεί και τα οποία θίγουν 
πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων. 
Η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι του Χρυ-
σόστοµου Μακράκη – Καραχάλιου. 
“π” is the official journal of the Hellenic As-
sociation of City and Regional Planners 
(SEMPXPA). Full members are graduates of 
the Departments of Planning and Regional 
Development, accredited by the Technical 
Chamber of Greece (TEE). Other engineers 
with an extensive academic and professional 
background in City and Regional Planning, 
also accredited by the Technical Chamber of 
Greece, can become Members. 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Επιµέλεια τεύχους:  
Αιµιλία Αλεξανδροπούλου 

Σε αυτό το τεύχος βοήθησαν επίσης οι συ-
νάδελφοι (αλφαβητικά): 
• Γιαννιού Άννα 
• Παπαδοπούλου Καλλιόπη 
• Τασοπούλου Αναστασία 
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Νέο ∆.Σ. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. & 
∆.Ε. των Περιφερειακών Τµη-
µάτων 
 
Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου, που έλαβε χώρα στις 6 Απριλίου 
2013 στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκαν, στις 
21 Απριλίου 2013, οι εκλογές για την ανά-
δειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(∆.Σ.) του Συλλόγου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής καθώς και των ∆ιοικουσών Επι-
τροπών (∆.Ε.) των Περιφερειακών του Τµη-
µάτων και των Εξελεγκτικών τους Επιτρο-
πών (Ε.Ε.). Οι εκλογές πραγµατοποιήθηκαν 
µε επιτυχία και χωρίς προβλήµατα στην Α-
θήνα και στις έδρες των Περιφερειακών 
Τµηµάτων (Λάρισα και Θεσσαλονίκη - τοπι-
κά εκλογικά τµήµατα). 
Η σύνθεση του νέου ∆.Σ. του Συλλόγου και 
των ∆.Ε. των Περιφερειακών του Τµηµάτων, 
έχει ως ακολούθως:  
 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Πρόεδρος:      Α. Αλεξανδροπούλου 
Αντιπρόεδρος Α΄: Ι. ∆ούνια 
Αντιπρόεδρος Β΄: Ν. Κουτσοµάρκος 
Γ. Γραµµατέας:      Γ. Μπάκης 
Ταµίας:       Κ. Κυρίµης 
Μέλος:       Αν. Τασοπούλου 
Μέλος:       Σ. Μαργαρίτης 
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ι. Σαράτσης 
Α. Λάµπρου 
Αικ. Κοντοπίδου 

ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος:    Αν. Τασοπούλου  
Αντιπρόεδρος:    Π. Καρκαβίτσας 
Γραµµατέας:    Καλ. Παπαδοπούλου 
Ταµίας:       ∆. Κυριακοπούλου 
Μέλος:     Α. Αλεξανδροπούλου 
Μέλος:     Ν. Κουτσοµάρκος 
Μέλος:     Β. Παπακωνσταντίνου 
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Χρ. Μακράκης – Καραχάλιος 
∆. Έππας 
Ευφ. ∆αµουλάκη 
 
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος:    ∆. Μιµής  
Αντιπρόεδρος:    Α. Γιαννιού 
Αντιπρόεδρος     
Μαγνησίας:    Αικ. Καµπέρη 
Γραµµατέας:    Μ. Τριανταφυλλίδου 
Ταµίας:       Ε. Μανίκα 
Μέλος:     Η. Κατσαβού 
Μέλος:     Ε. Μάνου 
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γρ. Κούτρας 
Μ. Νικολαϊδου 
Ε. Πατσιατζή 
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Απολογισµός ∆ράσεων του 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απριλίου 
2012 – Σεπτεµβρίου 2013 ο Σύλλογος Ελ-
λήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξί-
ας και Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγµα-
τοποίησε τις εξής δράσεις: 
• 02/05/12: Γνωµοδότηση για το νέο Ρυθ-

µιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021 
και αποστολή σχετικού εγγράφου στο 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

• 14/06/12: Επιστολή προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α., 
την Ε.Α.Χ.Α. και το Πράσινο Ταµείο µε 
αίτηµα την επανεξέταση των όρων και 
προϋποθέσεων συµµετοχής στους αρχι-
τεκτονικούς διαγωνισµούς ιδεών «ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4» και «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4», 
µε σκοπό τη διασφάλιση της ισότιµης 
συµµετοχής των Μ.Χ.Π.Π.Α. 

• 14/06/12: Επιστολή προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
και το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. σχετικά µε την εκπό-
νηση µελετών για το πρόγραµµα µε τίτ-
λο «Ανασυγκρότηση του κέντρου της 
Αθήνας µε άξονα την οδό Πανεπιστηµί-
ου» µε δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύ-
µατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (ΚΙΑΣΩ). 

• 11/10/12: Επιστολή προς το Τ.Ε.Ε. µε 
αίτηµα την ετήσια επιχορήγηση του Συλ-
λόγου. 

• 18/10/12: Επιστολή προς το ΥΠ.ΑΝ. µε 
αίτηµα την πρόβλεψη της ειδικότητας 
Μ.Χ.Π.Π.Α. για τη στελέχωση της Γενι-
κής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων του Υπουργείου στο 
σχετικό υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο. 

• 23/10/12: Επιστολή προς το ∆ήµο Λά-
ρισας για την αποδοχή της πρόσκλησης 
στην πρώτη ενηµερωτική συνάντηση 
εκπροσώπων των φορέων της Λάρισας, 
µε θέµα το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκε-
τινγκ για την πόλη της Λάρισας. 

• 04/12/12: Επιστολή προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
µε αίτηµα τη συµµετοχή του 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στη διαβούλευση για την 
τροποποίηση του πλαισίου για το χωρο-
ταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

• 11/12/12: Επιστολή προς το Τ.Ε.Ε. για 
την αξιολόγηση αποκλειστικών δραστη-
ριοτήτων των νοµοθετικά κατοχυρωµέ-
νων επαγγελµάτων. 

• 19/12/12: ∆εύτερη επιστολή προς το 
Τ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση αποκλειστι-
κών δραστηριοτήτων των νοµοθετικά 
κατοχυρωµένων επαγγελµάτων. 

• 02/01/13: Αποστολή προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
της άποψης του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την 
τροποποίηση του πλαισίου για το χωρο-
ταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

• 14/01/13: ∆εύτερη επιστολή προς το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. σε απάντηση σχετικού εγ-
γράφου, για το µητρώο µελετητών και 
επιβλεπόντων µηχανικών του Ν. 
4030/2011. 

• 23/01/13: Συµµετοχή του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α 
σε συνάντηση, µετά από πρόσκληση 
του Σ.Α.∆.Α.Σ. – Π.Ε.Α., για τη διαµόρ-
φωση κοινών προτάσεων για τη µεταρ-
ρύθµιση του πλαισίου για το χωρικό 
σχεδιασµό. 

• 06/02/13: Συνάντηση του προέδρου του 
Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Γ. Αλαβάνου µε την 
πρόεδρο του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. Ι. ∆ούνια 
σχετικά µε την οργάνωση σεµιναρίων 
για µηχανικούς της ειδικότητας. 

• 25/02/13: Επιστολή προς το ΥΠ.ΑΝ. για 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
Μ.Χ.Π.Π.Α. και την πρόβλεψη θέσεων 
της ειδικότητας στο οργανόγραµµα του 
Υπουργείου.  

• 25/02/13: Επιστολή προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
Μ.Χ.Π.Π.Α. και την πρόβλεψη θέσεων 
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της ειδικότητας στο οργανόγραµµα του 
Υπουργείου.  

• 26/02/13: Επιστολή προς το Τµήµα 
Μ.Χ.Π.Π.Α. του Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας σχετικά µε την αναθεώρηση του 
προγράµµατος σπουδών. 

• 26/02/13: Κοινή διακήρυξη των συλλό-
γων Σ.Α.∆.Α.Σ.-Π.Ε.Α., Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., 
Σ.Ε.ΠΟ.Χ. και Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ. για τη δια-
µόρφωση επιστηµονικής προσέγγισης  
σε σχέση µε την επιχειρούµενη µεταρ-
ρύθµιση του πλαισίου για το χωρικό 
σχεδιασµό. 

• 11/03/13: Υπογραφή προγραµµατικής 
συµφωνίας µεταξύ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. και 
Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.-Τ.Ε.Ε. για την υλοποίηση σε-
µιναρίων κατάρτισης για τα µέλη του 
συλλόγου.  

• 26/03/13: Επιστολή προς τη ∆/νση Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προ-
κειµένου να συµπεριλάβει την ειδικότητα 
«ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο-
µίας και Περιφ/κης Ανάπτυξης» στο αί-
τηµα για πρόσληψη προσωπικού στα 
πλαίσια του υπ’ αριθµ. 8920/06-03-2013 
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

• 01/04/13: Κοινή επιστολή Σ.Α.∆.Α.Σ. και 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. προς την Αττικό Μετρό 
Α.Ε. µε αίτηµα την παροχή στοιχείων για 
το έργο: «Ανασυγκρότηση του Κέντρου 
της Αθήνας µε άξονα την οδό Πανεπι-
στηµίου».  

• 06/04/13: Πραγµατοποίηση της εκλογο-
απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου στην Αθήνα. 

 
Το προεδρείο της Γ.Σ.  
 
• 11/04/13: Επιστολή προς το Τ.Ε.Ε. σχε-

τικά µε την πρόταση για την ανώτατη 
παιδεία µε τίτλο «Καταγραφή των στρε-
βλώσεων της Ανώτατης Παιδείας και 
των επιπτώσεών τους στα τεχνικά ε-
παγγέλµατα, στην ανάπτυξη και στην 
ελληνική κοινωνία» που δόθηκε στη δη-
µοσιότητα στις 05.03.2013 και στην ο-
ποία η ειδικότητα Μ.Χ.Π.Π.Α. χαρακτη-
ρίζεται ως "περιορισµένου εύρους". 

• 21/04/13: Πραγµατοποίηση των εκλο-
γών του Συλλόγου σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη και Λάρισα. 

• 11/06/13: Συγκρότηση νέου ∆.Σ.  
• 10/06/13: Επιστολή προς το ΥΠ.ΑΝ. µε 

τις απόψεις του Συλλόγου για τα απο-
κλειστικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα των 
µηχανικών, σε απάντηση ηλεκτρονικής 
επιστολής. 

• 22/07/13: Αποστολή της άποψης του 
Συλλόγου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά µε το 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-
σµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισµό και την αλληλένδετη στρατηγι-
κή µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων. 
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• 23/07/13: Συνάντηση στο Υπουργείο 
Οικονοµικών, µε τη συµµετοχή και των 
άλλων κλαδικών συλλόγων µε θέµα τα 
αποκλειστικά δικαιώµατα των µηχανι-
κών. 

• 24/07/13: Υπόµνηµα του Συλλόγου 
προς το Υπουργείο Υποδοµών, Μετα-
φορών και ∆ικτύων για την αξιολόγηση 
των αποκλειστικών δραστηριοτήτων των 
νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµα-
τικών δικαιωµάτων µηχανικών. 

• 30/07/13: Αποστολή περίληψης του υ-
ποµνήµατος του Συλλόγου προς το Υ-
πουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων για την αξιολόγηση των απο-
κλειστικών δραστηριοτήτων των νοµοθε-
τικά κατοχυρωµένων επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων µηχανικών. 

• 30/07/13: Συνάντηση στο Τ.Ε.Ε., κατό-
πιν πρόσκλησης της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής, µε συµµετοχή και των άλλων 
κλαδικών συλλόγων, προκειµένου να 
παρασχεθεί ενηµέρωση σχετικά µε τις 
πρόσφατες συναντήσεις που πραγµα-
τοποιήθηκαν µεταξύ των συλλόγων και 
στελεχών του Υπουργείου Οικονοµικών 
µε θέµα τα αποκλειστικά δικαιώµατα των 
µηχανικών. 

• 05/08/13: Επιστολή προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
για την ένταξη της ειδικότητας στο νέο 
οργανόγραµµα του Υπουργείου. 

• 03/09/13: Συνάντηση µε τον Γ.Γ. Χωρο-
ταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Σ. Αλεξιάδη µε θέµατα: την 
ένταξη της ειδικότητας στο νέο οργανό-
γραµµα του Υπουργείου, τη συµµετοχή 
του Συλλόγου στη διαβούλευση για τη 
µεταρρύθµιση του χωροταξικού σχεδια-
σµού, τη συµµετοχή του Συλλόγου στο 
Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδια-
σµού και Αειφόρου Ανάπτυξης κ.α. 

• 27/09/13: Αποστολή της άποψης του 
Συλλόγου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά µε το 
Σχέδιο Νόµου «∆ασικά οικοσυστήµατα: 
Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης 
και διαχείρισης». 

Τα Νέα των Περιφερειακών 
Τµηµάτων  
 

Απολογισµός ∆ράσεων του Περι-
φερειακού Τµήµατος Βόρειας Ελ-
λάδας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.  
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απριλίου 
2012 – Αυγούστου 2013 το Περιφερειακό 
Τµήµα Βόρειας Ελλάδας (Π.Τ.Β.Ε.) του Συλ-
λόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
πραγµατοποίησε τις εξής δράσεις: 
• 19/03/12: Αποστολή εγγράφου προς 

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Τµήµα Επαγγελµατικών 
Θεµάτων µε προτάσεις για επιµορφωτι-
κούς εξειδικευµένoυς κύκλους εκπαί-
δευσης, έπειτα από σχετική έγγραφη 
πρόσκληση. 

• 30/03/12: Αποστολή εγγράφου στην 
Ένωση για τα ∆ικαιώµατα των Πεζών 
αναφορικά µε τη θέση του 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για τις λεωφορειολωρί-
δες στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σχετι-
κή έγγραφη πρόσκληση.  

• 09/04/12: Αποστολή αίτησης συµµετο-
χής σε συνεργασία µε τον ΟΡ.ΘΕ. και 
κατόπιν δικής του πρόσκλησης, στο 
πρόγραµµα SPECIAL (Spatial Planning 
and Energy for Communities in all 
Landscapes) του INTERREG Η πρότα-
ση αφορά ευρωπαϊκή ανταλλαγή εµπει-
ριών/τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και επι-
µόρφωση και υλοποίηση - διάδοση κα-
λών πρακτικών µε στόχο το συσχετισµό 
του χωρικού σχεδιασµού και της αειφό-
ρου ανάπτυξης. Στο πρόγραµµα ο Σύλ-
λογος συµµετέχει ως πολλαπλασιαστής 
γνώσης.  

• 10/05/12: Αποστολή εγγράφου στο 
Τµήµα Πολεοδοµικών Μελετών & Ε-
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φαρµογών της ∆/νσης Μελετών Αρχιτε-
κτονικών Έργων του ∆ήµου Θεσσαλονί-
κης, αναφορικά µε τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της περιοχής εντός των δι-
οικητικών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονί-
κης, έπειτα από σχετική έγγραφη πρό-
σκληση. 

• 31/10/12: Συνάντηση µε τον σύλλογο 
φοιτητών του Τµήµατος Μηχανικών Χω-
ροταξίας και Ανάπτυξης του  Α.Π.Θ. στη 
Βέροια για συζήτηση επί των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων 
των τµηµάτων. Το Π.Τ.Β.Ε. εκπροσώ-
πησαν ο πρόεδρος κ. Μπάκης και η 
γραµµατέας κα. Παπαδοπούλου. 

• 23/11/12: Ορκωµοσία Μηχανικών Χω-
ροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. στη 
Θεσσαλονίκη. Το Π.Τ.Β.Ε. εκπροσώπη-
σε ο πρόεδρος κ. Μπάκης. 

• 14/01/13: Αποστολή εγγράφου προς το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. και αιτήσεων µελών του 
Π.Τ.Β.Ε. αναφορικά µε την εθελοντική 
παρουσίαση της ειδικότητας στο ΝΟΗ-
ΣΙΣ.  

• 22/01/13: Αποστολή εγγράφου στο 
Τµήµα Πολεοδοµικών Μελετών & Ε-
φαρµογών  της ∆/νσης Μελετών Αρχιτε-
κτονικών Έργων του ∆ήµου Θεσσαλονί-
κης για την ορθή Προκήρυξη του Ανοι-
κτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Προ-
σχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας 
Ελευθερίας. 

• 28/01/13: Αποστολή προς το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. εγγράφου µε θέµα «Στέ-
γαση συλλόγων µηχανικών» το οποίο 
συνυπέγραψαν οι σύλλογοι: Π.Σ.Χ.Μ., 
Πολιτικών Μηχανικών, Σ.Μ.Η.Β.Ε., Ηλε-
κτρολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Σ.Α.Θ., Π.Τ.Β.Ε. 

• 02/03/13: Πραγµατοποίηση της εκλογο-
απολογιστικής Ολοµέλειας του Π.Τ.Β.Ε. 
Ακολούθησε η καθιερωµένη κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το φλουρί 

κέρδισε η συνάδελφος Σοφία Παρθενο-
πούλου. 

 
Από την Ολοµέλεια του Π.Τ.Β.Ε.  
 
• 16,19,22/04/13: Παρουσίαση της ειδικό-

τητας του Μ.Χ.Π.Π.Α. (από τις Α. Αλε-
ξανδροπούλου, Αν. Τασοπούλου, Κ. 
Παπαδοπούλου) σε µαθητές γυµνασίου 
στο ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστη-
µών και Μουσείο Τεχνολογίας, στα 
πλαίσια του προγράµµατος ενηµέρωσης 
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης για το Επάγγελµα του Μηχα-
νικού (ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία µε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Μόνιµη Επιτροπή Νέων 
Τεχνολογιών, Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και το ΚΕΣΥΠ Θέρµης).  

• 21/04/13: Πραγµατοποιήθηκαν οι εκλο-
γές  του Συλλόγου στο εκλογικό τµήµα 
της Θεσσαλονίκης.  

• 04/07/13: Συγκρότηση νέας ∆.Ε.  
• 03/07/13: Ηµερίδα «Οι µεταρρυθµίσεις 

στη χωροταξία µοχλός ανάπτυξης της 
χώρας» την οποία διοργάνωσε το ΥΠΕ-
ΚΑ σε συνεργασία µε το ΕΒΕΘ. Στην 
ηµερίδα παραβρέθηκε και συµµετείχε µε 
παρέµβαση ως εκπρόσωπος του 
Π.Τ.Β.Ε. η πρόεδρος Αν. Τασοπούλου.  

• 22/07/13: Συµµετοχή στην έκτακτη Γ.Σ. 
του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων – Μηχα-
νολόγων Βορείου Ελλάδος µε θέµα το 
ασφαλιστικό. Το Π.Τ.Β.Ε. εκπροσώπησε 
και συµµετείχε µε παρέµβαση η πρόε-
δρος Αν. Τασοπούλου. 
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Απολογισµός ∆ράσεων του Περι-
φερειακού Τµήµατος Θεσσαλίας 
του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.  
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απριλίου 
2012 – Αυγούστου 2013 το Περιφερειακό 
Τµήµα Θεσσαλίας (Π.Τ.Θ.) του Συλλόγου 
Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωρο-
ταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγ-
µατοποίησε τις εξής δράσεις: 
• 05/09/12: Εστάλη το µε Α.Π. 101/5-9-

2012 έγγραφο του Π.Τ. Θεσσαλίας στο 
∆ήµο Λαρισαίων µε θέµα την συµµετοχή 
του συλλόγου στην υπό σύσταση ∆ηµο-
τική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης.  

• 29/09/12: Παρουσίαση στα πλαίσια του 
3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδοµί-
ας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, που πραγµατοποιήθηκε στο 
Βόλο, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεµβρί-
ου 2012, µε θέµα «Ενηµέρωση για ε-
παγγελµατικά θέµατα των µηχανικών 
Χωροταξίας  Πολεοδοµίας και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης». Το Π.Τ. εκπροσώ-
πησε η πρόεδρος Α. Γιαννιού.  

• 08/10/12: Συνεδρίαση της ∆.Ε. του 
Τ.Ε.Ε./Κ.∆.Θ. µε θέµα «Ο µηχανικός στο 
απόσπασµα». Το Π.Τ. εκπροσώπησε η 
Πρόεδρος Α. Γιαννιού.  

• 23/10/12: Τακτική συνεδρίαση της Αντι-
προσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ. µε θέ-
µα: «Απασχόληση-Ασφαλιστικό-Τ.Ε.Ε., 
για την αξιοπρέπειά µας, ο µηχανικός 
στο απόσπασµα». Το Π.Τ. εκπροσώπη-
σαν οι Α. Γιαννιού, Μ. Τριανταφυλλίδου, 
∆. Μιµής.  

• 30/10/12: Πρόσκληση από τον ∆ήµο 
Λαρισαίων για συνεργασία µε τους φο-
ρείς της πόλης µε σκοπό την ανάθεση 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ερευνητι-

κού έργου µε στόχο τη σύνταξη του 
Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ για την 
πόλη της Λάρισας. Για το σκοπό αυτό 
πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη παρου-
σίαση της πρότασης της ερευνητικής 
οµάδας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Το Π.Τ. εκπροσώπησε η  Α. Γιαννιού.  

• 27/11/12: Συνεδρίαση προέδρων επι-
στηµονικών συλλόγων διπλωµατούχων 
µηχανικών Λάρισας  και αποστολή επι-
στολής στον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε./ 
Τ.Κ.∆.Θ. µε θέµα: «Αίθουσα χρήσης στο 
κτίριο του Τ.Ε.Ε./Κ.∆.Θ. από τους  Επι-
στηµονικούς Συλλόγους και πρόγραµµα 
συνεδριάσεων των ∆ιοικητικών Συµβου-
λίων». 

• 30/11/12: Ηµερίδα του Συλλόγου Α.Τ.Μ. 
µε θέµα  «Ο ρόλος του Αγρονόµου Το-
πογράφου Μηχανικού στη διασφάλιση & 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των 
πολιτών µετά τους νόµους 4014/2011, 
4030/2011, 4042/2012 και την υποχρέ-
ωση της χώρας για ολοκλήρωση των 
προγραµµάτων κτηµατογράφησης του 
Εθνικού Κτηµατολογίου µέχρι το 2020». 
Στην ηµερίδα προσκλήθηκε και απεύθυ-
νε χαιρετισµό η πρόεδρος του Π.Τ. Α. 
Γιαννιού.   

• 20/01/2013: Πραγµατοποιήθηκε η ετή-
σια εκδήλωση της κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας. Την εκδήλωση τίµη-
σαν µε την παρουσία τους µέλη και φί-
λοι, ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ. κ. 
Ντίνος ∆ιαµάντος, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Λάρι-
σας κ. Νίκος Παπαγεωργίου και ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών 
κ. Κώστας Παπαµαργαρίτης.  
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Συνάδελφοι και φίλοι στον χώρο της εκδήλωσης.  
 
• 09/03/13: Πραγµατοποίηση της εκλογο-

απολογιστικής Ολοµέλειας του Π.Τ. 
Θεσσαλίας. 

• 19/03/13 & 28/03/13: Πραγµατοποιήθη-
κε ευρεία σύσκεψη στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ. 
µε συµµετοχή όλων των επιστηµονικών 
συλλόγων µηχανικών µε θέµατα «Λει-
τουργία του Τ.Ε.Ε.» και «ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕ∆Ε». Αποφασίστηκαν κινητοποιή-
σεις για τις ασφαλιστικές εισφορές του 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και κατάθεση των ειδοποι-
ητηρίων και ενστάσεων. Το Π.Τ. εκπρο-
σώπησαν οι Α. Γιαννιού, ∆. Μιµής και Μ. 
Τριανταφυλλίδου.  

• 21/04/2013: Πραγµατοποιήθηκαν οι ε-
κλογές  του Συλλόγου στο εκλογικό τµή-
µα της Λάρισας.  

• 31/05/13: Συγκρότηση νέας ∆.Ε. 
• 22/06/13: Σύσκεψη στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας για τις Θεµατικές Οµάδες 
Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) µε σκοπό την προε-
τοιµασία και την κατάθεση προτάσεων 
για έργα στην νέα προγραµµατική περί-
οδο 2014-2020. Το Π.Τ. συµµετείχε µε 
τους άλλους επιστηµονικούς συλλόγους 
µηχανικών ως εκπρόσωποι του ΤΕ-
Ε/ΤΚ∆Θ. Το Π.Τ. εκπροσώπησε η Α. Γι-
αννιού.  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Κοινή ανακοίνωση συλλό-
γων για τη διαµόρφωση διε-
πιστηµονικής προσέγγισης  
για τη µεταρρύθµιση του χω-
ρικού σχεδιασµού 
 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 οι επιστηµονικοί 
φορείς:  
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατού-

χων Ανώτατων Σχολών - Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.∆.Α.Σ.-
Π.Ε.Α.) 

• Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων Και 
Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.) 

• Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεο-
δοµίας Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) 

• Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων 
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
(Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ.) 

προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση µε θέµα 
την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διαµόρ-
φωση διεπιστηµονικής προσέγγισης σε 
σχέση µε την επιχειρούµενη µεταρρύθµιση 
του χωρικού σχεδιασµού. 
Αναλυτικά το κείµενο της ανακοίνωσης έχει 
ως εξής: 
«Οι επιστηµονικοί φορείς που συµµετέ-
χουν στην πρωτοβουλία αυτή, εκτιµώ-
ντας ότι: 
• Η επιχειρούµενη µεταρρύθµιση αποτελεί 

βασική εξέλιξη στα ζητήµατα σχεδια-
σµού της χώρας,  

• Η χρονική περίοδος στην οποία επιχει-
ρείται η µεταρρύθµιση αυτή, είναι κρίσι-
µη για τη χώρα, 
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• Η ολοκληρωµένη / συστηµική προσέγγι-
ση αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχί-
ας κάθε διαρθρωτικής αλλαγής, καθώς 
κάθε προσπάθεια διεκπεραιωτικού χα-
ρακτήρα φαλκιδεύει µια βιώσιµη προο-
πτική και εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε 
νέα προβλήµατα εφαρµογής, 

επισηµαίνουν από κοινού τα ακόλουθα: 
• Η επιχειρούµενη µεταρρύθµιση, θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να εντάσ-
σεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο / 
στρατηγική µεταρρύθµισης, συµφω-
νηµένο, µε βάση τις σηµερινές συνθήκες 
αλλά και µε µακροπρόθεσµη προο-
πτική. 

• Αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι 
στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης ενός 
ολοκληρωµένου, δυναµικού, εφαρ-
µόσιµου και αποτελεσµατικού µοντέ-
λου χωρικού και αναπτυξιακού σχεδια-
σµού για τη χώρα το οποίο να: 
� περιλαµβάνει ποσοτικά προσδιορι-

σµένες προτεραιότητες στρατηγικής 
/ πολιτικής, 

� δηµιουργεί ένα περιβάλλον σταθε-
ρότητας, 

� επιτυγχάνει την απαραίτητη ισορ-
ροπία ανάµεσα στη ρύθµιση και την 
ευελιξία, 

� συνδέεται µε την επιδιωκόµενη α-
νάπτυξη στη λογική της ενδυνάµω-
σης των αναπτυξιακών προοπτικών 
της χώρας, 

� προωθεί ένα σύστηµα ουσιαστικής 
και δηµοκρατικής διακυβέρνησης, 

� ευθυγραµµίζεται µε τις υφιστάµενες 
οργανωτικές δοµές και αρµοδιότητες 
στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης, όπως αυτές διαµορ-
φώθηκαν µε την πιο πρόσφατη διοι-
κητική µεταρρύθµιση, 

� εναρµονίζει σταδιακά τις “bypass” 
διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί 
τα τελευταία χρόνια. 

• Ο προγραµµατισµός εφαρµογής της 
συνολικής µεταρρύθµισης στην κατεύ-
θυνση του νέου µοντέλου (δηλαδή πολύ 
πέρα της παρούσας - επιχειρούµενης 
αλλαγής), θα πρέπει να είναι δεσµευτι-
κός και να προσδιοριστεί µε σαφή χρο-
νικά και οικονοµικά δεδοµένα, ώστε να 
είναι ρεαλιστικός. 

• Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας 
ισχυρός µηχανισµός παρακολούθη-
σης, αξιολόγησης και προσαρµογής της 
πορείας υλοποίησης του προαναφερό-
µενου προγράµµατος εφαρµογής. 

Με βάση τα παραπάνω, οι επιστηµονικοί 
φορείς που συµµετέχουν στην παρούσα 
πρωτοβουλία, αναγνωρίζουν την αναγκαιό-
τητα της επιχειρούµενης µεταρρύθµισης και 
επιπλέον επισηµαίνουν ότι θα πρέπει να 
αναδειχτεί και η σπουδαιότητά της, τόσο σε 
σχέση µε τις παρούσες συνθήκες, όσο και 
σε σχέση µε την ήδη διαπιστωµένη ανάγκη 
συνολικής ενδυνάµωσης της αποτελεσµατι-
κότητας του συστήµατος σχεδιασµού.  
Στα πλαίσια µιας συνταγµατικά ορθής δηµο-
κρατικής διαδικασίας, που οφείλει να προη-
γείται των αποφάσεων, προτείνουµε τη διε-
νέργεια ενός διαλόγου ανοικτού σε επιλεγ-
µένους και αρµόδιους επιστηµονικούς φο-
ρείς. Ο διάλογος αυτός θα οργανωθεί όχι 
στην κατεύθυνση της διαβούλευσης αλλά σε 
εκείνη της διαµόρφωσης δεσµευτικών θέσε-
ων. 
Σε αυτή τη βάση, εκτιµούµε ότι απαιτείται 
η συνεργασία των αρµόδιων επιστηµο-
νικών φορέων µε τη δηµόσια διοίκηση 
και καλούµε την Πολιτεία να ανταποκρι-
θεί σε αυτό το κάλεσµα». 
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Άποψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
για τη µεταρρύθµιση του συ-
στήµατος για το χωροταξικό 
και πολεοδοµικό σχεδιασµό 
 
Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. απέστειλε στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
την άποψή του για τη µεταρρύθµιση του συ-
στήµατος για τον χωροταξικό και πολεοδο-
µικό σχεδιασµό στο πλαίσιο της σχετικής 
διαβούλευσης. Συγκεκριµένα επισηµαίνει τα 
εξής:  
«Ι. Επί της αρχής  
Ι.1. Γενικά θέµατα 
Στην παρούσα συγκυρία, περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαίο ο χωρικός 
σχεδιασµός να παρέχει ένα συνεκτικό πλαί-
σιο που θα συµβάλλει στη βελτίωση των 
αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας µε 
όρους βιωσιµότητας και προτεραιότητα τη 
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. 
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται ο εξορθο-
λογισµός του συστήµατος χωρικού σχεδια-
σµού και η βελτίωση της εφαρµογής του σε 
όλα τα επίπεδα. 
Συνολικά, η µεταρρύθµιση του συστήµατος 
για τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδι-
ασµό κρίνεται απαραίτητη, ενώ  έχει επιση-
µανθεί διαχρονικά η αναγκαιότητά της ως 
µέρος της γενικότερης προσπάθειας για τη 
διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής 
της χώρας.  
Εκφράζεται, ωστόσο, η ανάγκη για ευρεία 
δηµόσια συζήτηση, εκτεταµένη και ουσιαστι-
κή διαβούλευση, λόγω των σύνθετων συν-
θηκών υπό τις οποίες υλοποιείται η προ-
σπάθεια αυτή, αλλά και της συνθετότητας 
του υπό διαβούλευση αντικειµένου. Η ακο-
λουθούµενη διαδικασία ελέγχεται ως προς 
τη µεθοδολογία της διαβούλευσης  που υιο-
θετείται µέχρι στιγµής, ενώ κρίνεται σκόπιµο 
να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ex-ante 
ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης 

των επικείµενων τροποποιήσεων για τη δια-
σφάλιση της ορθής υλοποίησης τους, αλλά 
και των πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης σε 
κάθε επίπεδο επιχειρούµενης αλλαγής, µε τη 
συµµετοχή των καθ’ ύλην αρµόδιων φορέων 
του τεχνικού κόσµου. 
Ι.2. Προβλήµατα, Στόχοι, Αρχές 
Στην καταγραφή που παρουσιάστηκε απο-
τυπώνονται ορθά ορισµένα από τα βασικά 
προβλήµατα του σηµερινού συστήµατος 
σχεδιασµού, ενώ και οι στόχοι είναι ορθοί. 
Ωστόσο, δε δίνεται η πρέπουσα βαρύτητα 
σε θέµατα κρίσιµα για τη διατύπωση προτά-
σεων, όπως: 
• Η αδυναµία της κεντρικής διοίκησης να 

καθοδηγήσει συστηµατικά τις τοπικές 
αρχές και τους µελετητές µέσα από την 
εξειδίκευση των αρχών και κατευθύνσε-
ων που περιλαµβάνονται στον υπερκεί-
µενο σχεδιασµό και το θεσµικό πλαίσιο, 
καθώς και να παρακολουθήσει και να 
ελέγξει συστηµατικά την εφαρµογή της 
επιδιωκόµενης πολιτικής (διαµόρφωση 
προτύπων και οδηγιών εφαρµογής και 
ανάπτυξη και διαρκής ενηµέρωση µηχα-
νισµού παρακολούθησης).  

• Η πληθώρα σχεδίων, εργαλείων, δοµών 
- σχηµάτων στο χωρικό σχεδιασµό, η µη 
ενεργοποίησή τους ή η µεµονωµένη και 
αποσπασµατική χρήση τους.  

• Η αδυναµία παρακολούθησης της πο-
ρείας εφαρµογής των σχεδίων και η α-
δυναµία εντοπισµού και αξιολόγησης 
των επιπτώσεων των επιλογών του 
σχεδιασµού. 

• Η απουσία από το νοµοθετικό πλαίσιο 
του καθορισµού των χρόνων υλοποίη-
σης του σχεδιασµού- θέτοντας πιθανώς 
και κάποιες δικλείδες µε τη θέσπιση κυ-
ρώσεων στους φορείς ανάθεσης, παρα-
κολούθησης και εφαρµογής του σχεδια-
σµού στην περίπτωση παράλογων κα-
θυστερήσεων ή µη εφαρµογής.  
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• Ο κρατικός συγκεντρωτισµός και η µη 
ενσωµάτωση της αρχής της επικουρικό-
τητας στο σχεδιασµό. 

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρµογής - Προτάσεις 
ΙΙ.1. Γενικά θέµατα 
Καταρχήν εκτιµούµε ότι θα πρέπει να προ-
βλεφθεί µια διαδικασία µετάβασης για τα ήδη 
εγκεκριµένα και υπό εκπόνηση ΓΠΣ, για τα 
οποία προτείνονται ουσιαστικές αλλαγές ως 
προς το περιεχόµενο και το δεσµευτικό τους 
χαρακτήρα. 
Επιπλέον, συµφωνούµε µε το ότι είναι απα-
ραίτητη η µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαι-
σίου για την εκτός σχεδίου δόµηση, αλλά µε 
συνολική ρύθµιση του ζητήµατος και πάντα 
σε συνδυασµό µε τη σύνταξη του δασολογί-
ου, του κτηµατολογίου, κλπ. και όχι µε κα-
θαρά εισπρακτικά κριτήρια όπως κυρίως 
συµβαίνει.  
Τέλος, ο σχεδιασµός και η ουσιαστική εφαρ-
µογή µιας κεντρικής, ορθολογικής, ταχύτε-
ρης και ολοκληρωµένης διαδικασίας για τον 
χωρικό σχεδιασµό θα αντικαταστήσει σταδι-
ακά την ανάγκη για “bypass” διαδικασίες, 
αµφίβολου αποτελέσµατος τόσο για τις ε-
πενδύσεις, όσο και για το δηµόσιο συµφέ-
ρον. Συνεπώς, εκτιµούµε ότι ορθά αναφέρε-
ται η πρόβλεψη για σταδιακή εναρµόνιση µε 
τη διαδικασία χωρικού σχεδιασµού όλων 
των “bypass” διαδικασιών που έχουν προ-
βλεφθεί τα τελευταία χρόνια (πχ. άρθρα 
11,12,13 του 3986/2011 για το Μεσοπρόθε-
σµο – διατάξεις για τις χρήσεις γης, ΕΣΧΑ-
∆Α, χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου).  
ΙΙ.2. Συστηµική προσέγγιση 
Ελπίδα όλων µας αποτελεί οι προωθούµε-
νες αλλαγές να συµβάλλουν σε µια ουσια-
στική µεταρρύθµιση του συστήµατος χωρι-
κού σχεδιασµού. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν 
αρκεί ένα σύνολο οδηγιών και κατευθύνσε-
ων προς  τους µελετητές ή/και την Αποκε-
ντρωµένη ∆ιοίκηση. Απαιτείται µια ολοκλη-

ρωµένη προσέγγιση για το σχεδιασµό, µε 
προβλέψεις και παρεµβάσεις για όλες τις 
παραµέτρους που το επηρεάζουν και ειδικό-
τερα: 
Φορείς εφαρµογής: Ουσιαστικός παράγο-
ντας που καθιστά υλοποιήσιµο το φυσικό 
σχεδιασµό είναι οι µηχανισµοί – φορείς υλο-
ποίησης, στήριξης, εφαρµογής, παρακολού-
θησης και ελέγχου του συνόλου των πρακτι-
κών διαµόρφωσης του σχεδιασµού στα διά-
φορα διοικητικά, αλλά και χωρικά / χωροτα-
ξικά επίπεδα όπου αυτός εκφράζεται: τοπι-
κό, περιφερειακό, διαδηµοτικό, εθνικό / χω-
ροταξικός σχεδιασµός, πολεοδοµικός σχεδι-
ασµός (γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, χρήσεις 
γης, ρυµοτοµικό σχέδιο) αντίστοιχα.  
Για τους εν λόγω µηχανισµούς/φορείς -οι 
οποίοι έχουν καθοριστική σηµασία για την 
επιτυχή εφαρµογή των όποιων πολιτικών 
φυσικού σχεδιασµού και υπό την όποια 
µορφή αυτές καθιερώνονται- δεν υπάρχει 
σχετική αναφορά, µε αποτέλεσµα το προτει-
νόµενο «νέο» πλαίσιο σχεδιασµού να είναι 
σχετικά θεωρητικό και ουδέτερο (ίσως όσο 
και το προηγούµενο), διότι, κατά βάση, µε-
τονοµάζει τις πρακτικές σχεδιασµού (Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο -> Τοπικό Πλαίσιο Χω-
ρικής Οργάνωσης κλπ), βελτιώνοντας, συ-
νεπώς, ελάχιστα την υπάρχουσα κατάστα-
ση. 
Παράλληλα θα πρέπει να επαναπροσδιορι-
στούν οι ρόλοι µεταξύ της κεντρικής και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Επιπλέον, για τη βέλτιστη εφαρµογή του 
συστήµατος είναι απαραίτητο η κεντρική 
διοίκηση να αναπτύξει επιµέρους πολιτικές, 
πρότυπα και να δηµιουργήσει µια κατά το 
δυνατό τυποποίηση των σχεδίων και των 
εργαλείων. Απαραίτητο είναι επίσης να ε-
φαρµόσει µηχανισµούς παρακολούθησης 
της εφαρµογής του σχεδιασµού από το κε-
ντρικό έως το τοπικό επίπεδο. 
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Ευθύνη εφαρµογής: Επιπλέον, θα πρέπει 
να προσδιοριστεί η έννοια της «ευθύνης» 
της διοίκησης µε ανάλογο προσδιορισµό 
κυρώσεων για την πληµµελή άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο, διαφορετικά 
κάθε προσπάθεια εφαρµογής ενιαίου συ-
στήµατος σχεδιασµού θα παραµένει ως 
«καλή πρόθεση» µε αδυναµίες εφαρµογής. 
Η απλή ευθύνη σε πολιτικό επίπεδο δεν ε-
ξασφαλίζει τη συνέχεια της διοίκησης. 
Ειδικότερα, τόσο η κεντρική διοίκηση όσο 
και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έ-
χουν ουσιαστικές επιπτώσεις, η µία από την 
µη εκπλήρωση των καθηκόντων της ως 
προς τον εθνικό σχεδιασµό, τη διαµόρφωση 
πολιτικών, την προετοιµασία προτύπων και  
κατευθύνσεων και η δεύτερη από τη µη ε-
φαρµογή σε τοπικό επίπεδο των πολιτικών 
και των σχεδίων και για τις όποιες παρεκ-
κλίσεις ή παρατυπίες ως προς τις υποχρεώ-
σεις της.  
Ανθρώπινο δυναµικό: Όσον αφορά στο 
ανθρώπινο δυναµικό, εφόσον ο στόχος είναι 
η µεταρρύθµιση του συστήµατος χωρικού 
σχεδιασµού, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
στελέχωση των αρµόδιων φορέων όλων των 
επιπέδων µε εξειδικευµένους επιστήµονες, 
που θα µπορούν να αντιληφθούν, πέραν 
από το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού, την 
αναπτυξιακή διάσταση του σχεδιασµού, τις 
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές, τη 
διαχείριση προγραµµάτων, τη διαχείριση 
έργων, κ.ο.κ. 
Χρηµατοδότηση: Είναι αναγκαίο να υπάρξει 
διασφάλιση και δέσµευση των απαραίτητων 
πόρων για την υλοποίηση της µεταρρύθµι-
σης σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο προ-
γραµµατισµού εφαρµογής για όλο το χρονι-
κό διάστηµα έως την ολοκλήρωσή της (δη-
λαδή έως ότου η χώρα αποκτήσει ολοκλη-
ρωµένο χωρικό σχεδιασµό).  
Παράλληλα, η αποκέντρωση του σχεδια-
σµού και του µηχανισµού παρακολούθησης 
προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

θα πρέπει να συνδυαστεί µε την εξεύρεση 
πόρων για την υλοποίηση του σχεδιασµού 
και τη στελέχωση των υπηρεσιών µε καταρ-
τισµένο προσωπικό, ώστε να υπάρξει δια-
σφάλιση συνέχειας και εφαρµογής της όλης 
διαδικασίας. 
Χωρική τεκµηρίωση (evidence): Στα πλαί-
σια του νέου συστήµατος θα πρέπει να δια-
σφαλιστεί ότι οι προβλέψεις του χωρικού 
σχεδιασµού (εφόσον ολοκληρωθεί σε όλα τα 
επίπεδα) θα µπορούν σε ένα χρονικό ορίζο-
ντα να εισαχθούν και εφεξής να εισάγονται 
σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα γεωγραφι-
κής πληροφορίας µε διανυσµατική ακρίβεια 
σε επίπεδο ζώνης.  
Αφενός, µε τον τρόπο αυτό, το ίδιο το σύ-
στηµα χωρικού σχεδιασµού θα µπορεί να 
διαθέτει την απαραίτητη χωρική τεκµηρίωση 
ώστε να είναι εφικτή η ανατροφοδότηση του 
σχεδιασµού µε τη σύγκριση των προβλέψε-
ων µε την πραγµατικότητα. 
Αφετέρου, ο συνδυασµός αυτής της πληρο-
φορίας µε το κτηµατολόγιο (ιδιοκτησίες), το 
δασολόγιο, το αρχαιολογικό κτηµατολόγιο 
και άλλες βάσεις χωρικών δεδοµένων, θα 
επιτρέψει την πραγµάτωση µιας από τις ση-
µαντικότερες παρεµβάσεις στο σύστηµα α-
δειοδότησης, όπου θα µπορεί ο κάθε ενδια-
φερόµενος πολίτης, εφόσον προσδιορίσει 
την ιδιοκτησία που τον ενδιαφέρει, να γνωρί-
ζει τι ισχύει συγκεκριµένα ως προς το καθε-
στώς των επιτρεπόµενων χρήσεων γης, 
όρων δόµησης, άλλων περιοριστικών όρων 
κλπ., ώστε να µπορεί να αποφασίσει να αξι-
οποιήσει την ιδιοκτησία του µε το βέλτιστο 
τρόπο.  
Μηχανισµός διαχείρισης εφαρµογής της 
µεταρρύθµισης: Για την ταχεία εφαρµογή 
της ίδιας της µεταρρύθµισης στις παρούσες 
συνθήκες, είναι επιβεβληµένος ο σχεδια-
σµός και η λειτουργία µηχανισµού διαχείρι-
σης εφαρµογής που να υπερβαίνει τις συνή-
θεις πρακτικές των φορέων της δηµόσιας 
διοίκησης, να έχει ουσιαστικές αρµοδιότητες 
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αξιολόγησης, ελέγχου και επιβολής κυρώ-
σεων, να µπορεί να παρεµβαίνει για την επί-
λυση των όποιων προβληµάτων τη στιγµή 
που ανακύπτουν. Η επιτυχία αυτού του µη-
χανισµού είναι καθοριστικής σηµασίας για 
την επιτυχία του συνολικού εγχειρήµατος. 
ΙΙ.3. Επίπεδα σχεδιασµού  
Συνολικά ο ΣΕΜΠΧΠΑ συµφωνεί µε την α-
ναγκαιότητα περιορισµού των επιπέδων 
σχεδιασµού και τη φιλοσοφία της πρότασης. 
Επιπρόσθετα, συµφωνεί µε την ενίσχυση 
του στρατηγικού χαρακτήρα σχεδίων που 
σήµερα έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα. ∆ια-
τυπώνονται, ωστόσο, µε βάση το κείµενο 
που απεστάλη στους φορείς και το επίπεδο 
ανάλυσης που περιλαµβάνει ορισµένες επι-
φυλάξεις ως προς τα εξής: 
Πολιτική δέσµευση και έλεγχος τήρησης 
αυτής 
Η κατάργηση σχεδίων δεσµευτικού χαρα-
κτήρα, όπως ο µετασχηµατισµός του 
ΓΠΧΣΑΑ σε κείµενο αρχών πολιτικής χωρι-
κής οργάνωσης το οποίο θα «συνδυάζει» το 
χωρικό και το αναπτυξιακό µοντέλο και το 
οποίο θα αποτελεί απλώς πολιτική δέσµευ-
ση, ενέχει κινδύνους στο βαθµό που κατά τη 
συνήθη πρακτική οι πολιτικές δεσµεύσεις 
απλά δεν εφαρµόζονται. 
Η έννοια της πολιτικής δέσµευσης για να 
είναι ουσιαστική, θα πρέπει να συνοδεύεται 
µε µηχανισµούς και εργαλεία παρακολούθη-
σης και ελέγχου εφαρµογής της, έτσι ώστε 
τουλάχιστον να υπάρχει αποτελεσµατικός 
έλεγχος τήρησης των δεσµεύσεων απέναντι 
στο κοινωνικό σύνολο και τη χώρα. ∆ιαφο-
ρετικά, ο σχεδιασµός σε αυτή την κλίµακα 
χωρίς ουσιαστική ευθύνη προώθησης των 
πολιτικών δεσµεύσεων και χωρίς στοχοθε-
σία είναι απλά έκθεση ιδεών. 
Πρακτικά αυτό σηµαίνει:  
α) Ποσοτικοποίηση στόχων της πολιτικής 
χωρικής οργάνωσης σε επίπεδο χώρας, των 

επιµέρους στόχων πολιτικής των Ειδικών 
Πλαισίων, καθώς και των Περιφερειακών 
Πλαισίων και ενεργή παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του βαθµού επίτευξής τους.  
Βάσει των παραπάνω, σύνταξη και δηµοσί-
ευση περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης 
(σχετική πρόβλεψη υπήρχε και στο υφιστά-
µενο θεσµικό πλαίσιο αλλά ουδέποτε τηρή-
θηκε), ώστε συγχρονισµένα να εντοπίζονται 
ελλείψεις και πιθανά προβλήµατα, να ενσω-
µατώνονται τυχόν νέες ανάγκες (δεδοµένου 
ότι χαρακτηριστικό της αρχικής τουλάχιστον 
περιόδου εφαρµογής της µεταρρύθµισης 
είναι η µεγάλη ταχύτητα των εξελίξεων και 
των αλλαγών).  
β) Αναβάθµιση σε ανθρώπινο δυναµικό και 
µέσα των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων και ορ-
γάνων σε επίπεδο τουλάχιστον Υπουργείου, 
ενίσχυση της συνεργασίας µε άλλα Υπουρ-
γεία, τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και άλ-
λους επιτελικούς φορείς.  
Πρόκειται, εποµένως, για πολιτική απόφαση 
που θα πρέπει να ληφθεί στο ανώτερο δυ-
νατό επίπεδο και να εφαρµοστεί. 
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋπο-
θέσεις, θα ενισχυθεί ο δυναµικός χαρακτή-
ρας του σχεδιασµού, έναντι του στατικού του 
χαρακτήρα που έχει σήµερα και θα καταστεί 
εφικτή η περαιτέρω µείωση των επιπέδων 
σχεδιασµού και η σταδιακή αντικατάσταση 
των δεσµευτικών σχεδίων µε στρατηγικές 
και κείµενα χωρικής οργάνωσης για τον υ-
ποκείµενο σχεδιασµό. 
Ρυθµιστικά σχέδια 
Τα ρυθµιστικά σχέδια έχουν σήµερα δεσµευ-
τικό χαρακτήρα για τη ∆ιοίκηση. Με την 
προτεινόµενη µεταρρύθµιση: 
• Το Ρυθµιστικό της Αττικής αντικαθίστα-

ται από το Μητροπολιτικό Πλαίσιο Χω-
ρικής Οργάνωσης Αθήνας - Αττικής το 
οποίο θα έχει κατευθυντήριο χαρακτήρα 
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και θα εγκρίνεται µε ΚΥΑ και όχι µε νό-
µο.  

• Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης θα 
ενσωµατωθεί στο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Κεντρικής Μακεδονίας ως ειδικό τµήµα. 
Θα εγκρίνεται ως περιφερειακό πλαίσιο 
(δηλαδή µε απόφαση του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος ή απόφαση Γεν. Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), αλλά ακό-
µη δεν έχει οριστικοποιηθεί ο φορέας 
κατάρτισής του. 

• Καταργούνται τα υπό θεσµοθέτηση 
Ρυθµιστικά σχέδια µικρών πόλεων (Ιω-
αννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας και 
Ηρακλείου) και οι κατευθύνσεις τους εν-
σωµατώνονται στα αντίστοιχα Περιφε-
ρειακά Πλαίσια. 

Αρχικά συµφωνούµε µε την πρόταση για τη 
µείωση των επιπέδων σχεδιασµού και την 
ουσιαστική ενσωµάτωση των ρυθµιστικών 
σχεδίων στα αντίστοιχα περιφερειακά πλαί-
σια, στο βαθµό που η ύπαρξή τους κάλυπτε 
την ανάγκη τοπικού χωροταξικού σχεδια-
σµού όσο δεν υπήρχαν το εθνικό και τα πε-
ριφερειακά πλαίσια. Σήµερα η ανάγκη ύπαρ-
ξής τους -ως ένα επιπλέον επίπεδο κατευ-
θυντήριου χαρακτήρα- έχει εκλείψει.  
Λαµβάνοντας υπόψη όµως το γεγονός ότι η 
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι διοικητικά 
κατακερµατισµένες µητροπολιτικές περιο-
χές, καθώς περιλαµβάνουν πλήθος πρωτο-
βάθµιων ΟΤΑ, η ύπαρξη ενός συνεκτικού 
σχεδίου για τις περιοχές αυτές είναι κρίσιµη.  
Για την περίπτωση της Αθήνας η ανάγκη 
αυτή δύναται να καλυφθεί µε την εξειδίκευση 
των περιεχοµένων του αντίστοιχου περιφε-
ρειακού πλαισίου στις σχετικές ανάγκες του 
µητροπολιτικού σχεδιασµού. 
Όσον αφορά ειδικά στη Θεσσαλονίκη, εκτι-
µάται ότι το Ρυθµιστικό Σχέδιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να υπάρχει για το λόγο που 
αναφέρθηκε, µε περιοχή ευθύνης, ωστόσο, 
κατά πολύ µικρότερη από αυτήν που προ-

βλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου. 
Άλλωστε, ο Σύλλογος επανειληµµένα έχει 
επισηµάνει τα προβλήµατα που συνεπάγο-
νται τα προωθούµενα διευρυµένα όρια από 
την πρόταση σχεδίου νόµου για το νέο Ρυθ-
µιστικό, που είχε τεθεί σε διαβούλευση, αλλά 
και την ανάγκη θεσµοθέτησης του Ρυθµιστι-
κού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. 
Σε σχέση µε τα Ρυθµιστικά Σχέδια των µι-
κρότερων πόλεων θα µπορούσε εναλλακτι-
κά να εξεταστεί το ενδεχόµενο να αποτελέ-
σουν τη βάση για τα νέα Τοπικά Πλαίσια 
Χωρικής Οργάνωσης µε κατευθυντήριο χα-
ρακτήρα, που προτείνονται, εφόσον γίνουν 
οι απαραίτητες προσαρµογές.  
Τοπικός σχεδιασµός 
Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) µετα-
τρέπονται σε Τοπικά (ή ∆ηµοτικά) Πλαίσια 
Χωρικής Οργάνωσης µε κατευθυντήριο χα-
ρακτήρα και όπως αναφέρεται θα διερευνη-
θεί η δυνατότητα ενσωµάτωσης επιλεκτικών 
κανονιστικών ρυθµίσεων, δηλαδή δε θα έ-
χουν δεσµευτικό χαρακτήρα ούτε για τη διοί-
κηση ούτε για τους πολίτες όπως τα ΓΠΣ. 
Όπως αναφέρεται στην πρόταση του ΥΠΕ-
ΚΑ, θα περιλαµβάνουν «κατευθύνσεις για 
την οργάνωση του χώρου σε επίπεδο Καλ-
λικράτειου δήµου. Σε ειδικές περιπτώσεις θα 
µπορεί να είναι διαδηµοτικά (π.χ. πολεοδο-
µικά συγκροτήµατα που τυχόν συµπεριλαµ-
βάνουν περισσότερους του ενός Καλλικρά-
τειους δήµους) ή υποδηµοτικό (π.χ. σε Καλ-
λικράτειο δήµο, ο οποίος περιλαµβάνει και 
άλλα νησιά θα µπορεί να εκπονείται χωριστό 
πλαίσιο για κάθε νησί)». 
Τα τοπικά πλαίσια θα καταρτίζονται από τον 
δήµο ή από οµάδα δήµων και θα εγκρίνονται 
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκε-
ντρωµένης ∆ιοίκησης ή του Περιφερειάρχη.  
Οι πολεοδοµικές µελέτες µετονοµάζονται σε 
Σχέδια χρήσεων γης ή Σχέδια τοπικών ρυθ-
µίσεων και από ότι προκύπτει περιλαµβά-
νουν και µέρος των σηµερινών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟ-
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ΑΠ. Όπως αναφέρεται, «θα υπάρχουν διά-
φορες κατηγορίες τέτοιων σχεδίων ανάλογα 
µε την περιοχή εφαρµογής: Περιοχή εκτός 
σχεδίου, επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώ-
ρηση Σχεδίου Πόλης, οργανωµένος υποδο-
χέας, πολεοδόµηση οικισµού. Σε κάθε περί-
πτωση θα περιλαµβάνουν σχέδιο χρήσεων 
γης, όρους και περιορισµούς δόµησης, µαζί 
µε άλλα στοιχεία που θα απορρέουν από τις 
ειδικότερες ανάγκες της περιοχής εφαρµο-
γής». Τα σχέδια θα εκπονούνται από τους 
δήµους. 
Τέλος, προτείνεται η εκπόνηση Ρυµοτοµι-
κών Σχεδίων από τον δήµο ως αυτοτελής 
πράξη και συγχωνεύεται σε αυτό η Πράξη 
Εφαρµογής. 
∆ιατηρούµε επιφυλάξεις ως προς τα εξής: 
• Με την τροποποίηση καταργείται η δε-

σµευτικότητα των Τοπικών (ή ∆ηµοτι-
κών) Πλαισίων Χωρικής Οργάνωσης, τα 
οποία γίνονται περισσότερο στρατηγικά. 
Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη πρόνοια 
βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, 
στο βαθµό που στοιχεία της δεσµευτικό-
τητας των υφιστάµενων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ 
µεταφέρονται στο επόµενο επίπεδο, 
δηλ. στα Σχέδια Χρήσεων Γης ή Σχέδια 
Τοπικών Ρυθµίσεων. Ενδεχοµένως, θα 
πρέπει να εξεταστεί η χρησιµότητα εν-
σωµάτωσης των Ρυµοτοµικών Σχεδίων 
στην παραπάνω κατηγορία. 

• Εκτιµάται, ωστόσο, ότι τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα που αφορούν στις καθυ-
στερήσεις των υφιστάµενων Πολεοδοµι-
κών Μελετών έχουν να κάνουν µε τις ι-
διαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες έγκρι-
σής τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
και έκδοσης Π∆/τος. Κατά συνέπεια, είτε 
θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρµόδιες 
υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο, ώστε οι 
εγκρίσεις των µελετών αυτών να γίνο-
νται τάχιστα, είτε να µεταφερθεί η συ-
γκεκριµένη αρµοδιότητα έγκρισης σε 
χαµηλότερα επίπεδα της διοίκησης µε 

ανάλογη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυνα-
µικό και τεχνογνωσία. 

• Επιπλέον, ενώ η δυνατότητα κατάρτισης 
τοπικών πλαισίων από οµάδα δήµων εί-
ναι στη σωστή κατεύθυνση, εκτιµούµε 
ότι αποτελεί υπέρµετρα φιλόδοξη πρό-
βλεψη ως προς την ουσιαστική πιθανό-
τητα συντονισµού των δήµων και ως 
προς τους απαραίτητους χρόνους (π.χ. 
από κοινού διαδικασία σύνταξης τεχνι-
κών προδιαγραφών, προκήρυξης - ανά-
θεσης µελέτης, χρηµατοδότησης, δια-
βούλευσης και τελικής έγκρισης). Ενδε-
χοµένως θα πρέπει να εξεταστεί περαι-
τέρω ο µηχανισµός εφαρµογής της σχε-
τικής πρόβλεψης ώστε να διασφαλιστεί 
η µέγιστη πιθανότητα αξιοποίησής της 
από τους δήµους. 

• Τέλος, εκτιµούµε ότι η προαναφερθείσα 
πρόταση για συνολική παρακολούθηση 
του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού θα 
πρέπει να προβλέπει και µηχανισµό ε-
ποπτείας του σχεδιασµού και σε τοπικό 
επίπεδο σε σχέση µε τη συνάφειά του µε 
τον υπερκείµενο σχεδιασµό, για τη δια-
σφάλιση της έλλειψης αντιφάσεων που 
δηµιουργούν ανασφάλεια δικαίου. 

ΙΙΙ. Επίλογος 
Κλείνοντας, να επαναλάβουµε ότι: 
• Είναι κατά την άποψή µας απαραίτητο 

να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό 
και να παρουσιαστούν ως αναπόσπα-
στο στοιχείο της διαβούλευσης παρα-
δείγµατα βέλτιστων πρακτικών από την 
ευρωπαϊκή εµπειρία.   

• Σε µεταγενέστερο στάδιο και για την ου-
σιαστική συµµετοχή στη διαβούλευση, 
θα πρέπει να έχουµε εικόνα της συνολι-
κής πρότασης µεταρρύθµισης, καθώς τα 
θέµατα που αναλύθηκαν δεν είναι εφικτό 
να αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά.  
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• Η ολοκληρωµένη παρουσίαση και προ-
σέγγιση είναι απαραίτητη κατά την άπο-
ψή µας κατά τη σύνθεση των επιµέρους 
προτάσεων και το σχεδιασµό του ενιαί-
ου συστήµατος χωρικού σχεδιασµού 
στον οποίο στοχεύει η µεταρρύθµιση, 
καθώς κάθε παράληψη -σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια µεταρρύθµισης- συνιστά µη 
ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία θα 
οδηγήσει σε νέα προβλήµατα εφαρµο-
γής και εν τέλει στην ίδια την ανεπάρκεια 
του συστήµατος». 

 

Οµάδα εργασίας: 
∆ούνια Ιωάννα (συντονίστρια) 
Αλεξανδροπούλου Αιµιλία 
Γιαννιού Άννα 
Γροζοπούλου Μάρα 
Καζάκη Σοφία 
Μακράκης – Καραχάλιος Χρυσόστοµος 
Μαργαρίτης Στάθης 
Τασοπούλου Αναστασία 
 

Άποψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
για το Ειδικό Πλαίσιο Χωρο-
ταξικού Σχεδιασµού και Αει-
φόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισµό 
 
Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. απέστειλε στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
τον Ιούλιο 2013 την άποψή του για το σχέδιο 
Κ.Υ.Α. για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισµό στο πλαίσιο της σχετικής διαβού-
λευσης. Συγκεκριµένα, επισηµαίνει τα εξής: 
«Ι. Επί της αρχής και της στόχευσης του 
νέου Πλαισίου  
Όπως έχει επανειληµµένα τονίσει ο 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στην παρούσα συγκυρία, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι α-
ναγκαίο ο χωρικός σχεδιασµός να παρέχει 

ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα συµβάλλει 
στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτι-
κών της χώρας µε όρους βιωσιµότητας και 
προτεραιότητα τη διασφάλιση του δηµοσίου 
συµφέροντος.  
Στην κατεύθυνση αυτή, η αναθεώρηση του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό 
κρίνεται απαραίτητη, στο πλαίσιο µιας συνο-
λικής µεταρρύθµισης του συστήµατος χωρι-
κού σχεδιασµού, ως µέρος της γενικότερης 
προσπάθειας για τη διασφάλιση της ανα-
πτυξιακής προοπτικής της χώρας. Κρίνεται 
δε ιδιαιτέρως θετική αφενός η συνεκτίµηση 
των σύγχρονων ευρωπαϊκών προσεγγίσεων 
ως προς τη στόχευση του Ειδικού Πλαισίου 
και αφετέρου η αναγνώριση της αναγκαιότη-
τας διαφοροποίησης του ελληνικού τουριστι-
κού προϊόντος, επιµήκυνσης της περιόδου 
ζήτησής του και συσχέτισής του µε τις προ-
οπτικές απασχόλησης.  
Όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στο εισα-
γωγικό τµήµα της υπό διαβούλευση Κ.Υ.Α., 
η υιοθέτηση ενός επιστηµονικά ολοκληρωµέ-
νου χωροταξικού σχεδιασµού αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την ορθολογική ανάπτυξη των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (µεταξύ των 
οποίων ο τουρισµός) στο χώρο.  
Εξίσου σηµαντική προϋπόθεση αποτελεί 
ωστόσο και α) η συστηµατική παρακολού-
θηση της πορείας εφαρµογής του σχεδια-
σµού και β) η επίτευξη της αναγκαίας συ-
νέργειας και συνέπειας τόσο µεταξύ των δι-
αφορετικών επιπέδων σχεδιασµού όσο και 
µεταξύ των διαφορετικών σχεδίων/πλαισίων 
στο ίδιο επίπεδο (π.χ. εθνικό). O σχεδια-
σµός και η ουσιαστική εφαρµογή µιας κε-
ντρικής, ορθολογικής, ταχύτερης και ολο-
κληρωµένης διαδικασίας για το χωρικό σχε-
διασµό συνολικά θα αντικαταστήσει σταδια-
κά την ανάγκη για “bypass” διαδικασίες, αµ-
φίβολου αποτελέσµατος τόσο για τις επεν-
δύσεις, όσο και για το δηµόσιο συµφέρον. 
Στην προκειµένη περίπτωση µάλιστα, όπως 
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αναφέρεται στο εισαγωγικό κείµενο της υπό 
διαβούλευση Κ.Υ.Α., θα συµβάλλει στην 
προώθηση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, 
µέσα από τη διατήρηση ενός σταθερού 
πλαισίου κανόνων και τη δηµιουργία συνθη-
κών για την προσέλκυση σηµαντικών τουρι-
στικών επενδύσεων.  
Ωστόσο, πέραν της αναµφισβήτητης ανα-
γκαιότητας αναθεώρησης του Ειδικού Πλαι-
σίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον τουρισµό 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Τ.) και της ενσωµάτωσης στο-
χεύσεων, προοπτικών και κινήτρων ανάπτυ-
ξης και απασχόλησης στους σκοπούς του, 
το νέο πλαίσιο εξακολουθεί να δίνει βάρος 
στη µεγέθυνση του τουρισµού χωρίς να ε-
στιάζει σε βάθος στις αρχές της αειφορίας 
και της διαχείρισης των επισκεπτών. Οι ό-
ποιες αναφορές για την αειφορική προσέγ-
γιση του εγχειρήµατος γίνονται κυρίως στην 
αντίστοιχη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων. 
Η έµφαση στις νέες µορφές τουρισµού απο-
τελεί θετικό στοιχείο, αλλά απουσιάζει η ου-
σιαστική παρέµβαση για την εξυγίανση των 
ήδη υφιστάµενων τουριστικών υποδοµών µε 
συγκεκριµένα µέτρα και προτάσεις και όχι 
γενικόλογες κατευθύνσεις και «κίνητρα». Θα 
πρέπει να γίνουν πιο σαφή τα χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία που πιθανώς να είναι διαθέσιµα 
ή που απαιτούνται στη νέα προγραµµατική 
περίοδο (Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020) µε στόχο τη 
δηµιουργία νέου τουριστικού προϊόντος, το 
οποίο θα είναι ανταγωνιστικό σε σχέση µε το 
προϊόν που προσφέρουν αγορές όπως η 
Τουρκία και η Κροατία. 
Ταυτόχρονα, παρόλο που η προσέλκυση 
σηµαντικών τουριστικών επενδύσεων περι-
λαµβάνεται στο σκοπό και τους ειδικότερους 
στόχους του νέου πλαισίου, δε γίνεται µνεία 
σε ζητήµατα, διαδικασίες και µηχανισµούς 
που σχετίζονται µε την άρση της γραφειο-
κρατίας, κυρίως στο στάδιο της αδειοδότη-
σης των επιχειρήσεων, που αποτελεί σήµε-

ρα «αντικίνητρο» για την αύξηση των εισ-
ροών επενδύσεων. 
Ιδιαίτερα θετικός κρίνεται ο στόχος του περι-
ορισµού της διάσπαρτης δόµησης τουριστι-
κών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός σχε-
δίων πόλεων και ορίων οικισµών µέσω της 
θεσµοθέτησης ζωνών µε χρήση γης «τουρι-
σµός-αναψυχή» και οργανωµένων υποδο-
χέων τουριστικών δραστηριοτήτων στην κα-
τεύθυνση προστασίας του περιαστικού και 
παράκτιου χώρου.  

Πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=5152 
 
Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. προτείνει τον εµπλουτι-
σµό των στόχων, µε τους ακόλουθους:  
• η βελτίωση των παρεχόµενων τουριστι-

κών υπηρεσιών, ώστε η Ελλάδα να κα-
ταστεί ανταγωνιστικότερη σε σχέση µε τις 
αγορές της Τουρκίας και της Κροατίας, 

• η ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού 
χώρου για τον τοµέα του τουρισµού λαµ-
βάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται 
για άλλους τοµείς ή κλάδους παραγωγι-
κών δραστηριοτήτων (συνέργεια Ειδικού 
Πλαισίου για τον Τουρισµό µε τα Ειδικά 
Πλαίσια για τη Βιοµηχανία, τις ΑΠΕ, 
κλπ.), 

• η διασύνδεση του τουρισµού µε τον 
πρωτογενή τοµέα (Σύµφωνα Τοπικής 
Ποιότητας) παράλληλα µε την ενσωµά-
τωση στην ταυτότητα ενός τόπου των 
τοπικών προϊόντων. Κατά συνέπεια, θα 
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πρέπει να ενσωµατωθούν ρυθµίσεις και 
κίνητρα που απευθύνονται σε επιχειρή-
σεις του πρωτογενή τοµέα και να υπάρξει 
µνεία για την ανάπτυξη καναλιών διανο-
µής και προώθησης των τοπικών προϊό-
ντων σε επιχειρήσεις του τουριστικού 
κλάδου (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ.). 

ΙΙ. Ειδικότερες επισηµάνσεις  
Η παράθεση ειδικότερων επισηµάνσεων επί 
του σχεδίου Κ.Υ.Α. που ακολουθεί δεν είναι 
βεβαίως εξαντλητική, επιχειρεί ωστόσο να 
αναδείξει τα σηµαντικότερα ζητήµατα που 
χρήζουν περαιτέρω επεξήγησης και εξειδί-
κευσης ώστε να γίνει το Πλαίσιο περισσότε-
ρο επιχειρησιακό, συµβατό µε τις αναπτυξι-
ακές του στοχεύσεις και εφαρµόσιµο στο 
εγγύς µέλλον.  
Α.  Στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης 

για επιµέρους κατηγορίες του εθνικού 
χώρου, γίνεται µνεία εννοιολογικά ελλι-
πώς στην ανάληψη δράσεων αναβάθµι-
σης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδο-
µικές παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις 
κοινόχρηστων χώρων µε αύξηση των ε-
λεύθερων χώρων κλπ., εµµένοντας σε 
µια στενή αντίληψη της έννοιας της ανά-
πλασης που επικεντρώνεται στη µικρο-
κλίµακα του αστικού σχεδιασµού και στο-
χεύει στην αύξηση των ελεύθερων, πρά-
σινων χώρων κλπ., σε αντιδιαστολή µε 
περισσότερο ολοκληρωµένες προσεγγί-
σεις αστικής αναζωογόνησης που στο-
χεύουν στην τόνωση/βελτίωση της οικο-
νοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης µιας περιοχής, παράλληλα 
µε τη φυσική και αισθητική βελτίωση. Θε-
τική κρίνεται πάντως η πρόβλεψη για 
παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτι-
κών χώρων.  

Β.  ∆ιαπιστώνεται µια επικέντρωση (παροχή 
κινήτρων) για εκσυγχρονισµό υφιστάµε-
νων τουριστικών µονάδων µε παράλληλη 
αναβάθµιση σε τύπους και τάξεις καταλυ-
µάτων (4 και 5 αστέρες). Είναι σαφές, τό-

σο από τις κατευθύνσεις χωρικής οργά-
νωσης όσο και από τις «λοιπές κατευ-
θύνσεις σχεδιασµού και προτάσεις τρο-
ποποίησης της νοµοθεσίας» (άρθρο 10: 
συµπερίληψη των επενδύσεων κατηγο-
ρίας τουλάχιστον 3 αστέρων στα κίνητρα 
του επενδυτικού νόµου) ότι συνολικά η 
προσέγγιση της Κ.Υ.Α. προωθεί τη δηµι-
ουργία νέων -ή την αναβάθµιση υφιστά-
µενων σε- υψηλών προδιαγραφών κατα-
λυµάτων. Εντούτοις εκτιµούµε ότι θα ή-
ταν πληρέστερη εάν περιελάµβανε στις 
ρυθµίσεις της µια στρατηγική για την ποι-
οτική βελτίωση καταλυµάτων όπως τα 
συνήθη ενοικιαζόµενα δωµάτια τα οποία 
επιλέγει µεγάλο µέρος τόσο των εγχώρι-
ων όσο και των εξωτερικών τουριστικών 
πελατών, ιδιαίτερα δε σε συγκεκριµένες 
περιοχές της Χώρας που, λόγω θέσης, 
γεωγραφικών ή µορφολογικών χαρακτη-
ριστικών, απευθύνονται σε ένα συγκεκρι-
µένο και διαφοροποιηµένο κοινό. Εποµέ-
νως, κρίνεται ότι τα ενοικιαζόµενα δωµά-
τια δε θα πρέπει να αποκλεισθούν από 
τις προβλέψεις της Κ.Υ.Α., αντιθέτως θα 
πρέπει να ενσωµατωθούν και να πλαισι-
ωθούν από στρατηγικές κατευθύνσεις και 
κίνητρα εκσυγχρονισµού και αναβάθµι-
σής τους.   

Γ. Για το σύνολο των περιοχών Α1 “Ανα-
πτυγµένες τουριστικά περιοχές” και για 
την Οµάδα Ι των νησιών (∆1) προβλέπε-
ται η έκδοση κοινών αποφάσεων των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού µε 
τις οποίες οι περιοχές Α1 στο σύνολο ή 
σε τµήµατά τους µπορούν να χαρακτηρί-
ζονται βάσει κριτηρίων ως Περιοχές Ε-
νεργητικής Παρέµβασης και Ανάπλασης 
και να τίθενται περιορισµοί στην τουριστι-
κή ανάπτυξη. Με τις ίδιες αποφάσεις θα 
προσδιορίζονται η διάρκεια ισχύος τους, 
τα µέτρα που προτείνεται να ληφθούν για 
την αναβάθµιση ή και την ανάπτυξη του 
προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, 
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ο τρόπος παρακολούθησης της εφαρµο-
γής των µέτρων αυτών για τη διαπίστωση 
της αποτελεσµατικότητάς τους και της τυ-
χόν αναγκαιότητας παράτασης της ισχύ-
ος τους ή της βελτίωσής τους και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Κρίνουµε ότι 
θα πρέπει να προδιαγραφεί µε σαφήνεια 
το πλαίσιο αυτών των ρυθµίσεων και ά-
µεσα να διερευνηθεί και να αποφασιστεί 
η θέση τους και η βαρύτητά τους στην 
αλληλουχία των επιπέδων και σχεδίων 
χωρικού σχεδιασµού, για να αποφευ-
χθούν προβλήµατα εξειδίκευσης του 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Τ. κατά την εκπόνηση των 
υποκείµενων σχεδίων (σήµερα 
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Επισηµαίνεται η 
κρισιµότητα του θέµατος αυτού τόσο για 
την τυποποίηση και ουσιαστική χρησιµό-
τητα των µελετών αυτών, όσο και για τη 
συνέργεια µε τη µεταρρύθµιση του εθνι-
κού συστήµατος χωρικού σχεδιασµού 
που σχεδιάζεται αυτή την περίοδο από το 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. και το οποίο, µεταξύ άλλων, 
θα πρέπει και να προσδιορίσει την αλλη-
λουχία των επιπέδων σχεδιασµού.  

∆.  Η προώθηση της χωροθέτησης οργανω-
µένων υποδοχέων τουριστικών δραστη-
ριοτήτων και σύνθετων καταλυµάτων 
στην πλειονότητα των κατηγοριών οργά-
νωσης του εθνικού χώρου κρίνεται θετική 
και εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην επί-
τευξη του στόχου τουριστικών προορι-
σµών υψηλών προδιαγραφών. Θα πρέ-
πει ωστόσο να προδιαγραφεί ο τρόπος, 
τα πρότυπα και το (θεσµικό και µη) πλαί-
σιο ανάπτυξης και πολεοδόµησης αυτών 
των οργανωµένων υποδοχέων, ώστε 
αφενός να µην επέλθει περαιτέρω –σε 
σχέση µε τη σηµερινή- σύγχυση µε τα 
διάφορα υφιστάµενα θεσµικά πλαίσια και 
αφετέρου να σχεδιαστούν τουριστικά πε-
ριβάλλοντα µε γνώµονα τις αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης και του βιώσιµου 
πολεοδοµικού σχεδιασµού.  

Ε. Ειδικά για τις περιοχές του Εθνικού Συ-
στήµατος Προστατευόµενων Περιοχών 
και περιοχές του δικτύου Natura 2000 ε-
πιτρέπεται η χωροθέτηση οργανωµένων 
υποδοχέων εφόσον κάτι τέτοιο προβλέ-
πεται από τα διαχειριστικά σχέδια ή το 
Π.∆. προστασίας αντίστοιχα. Αυτό που 
κρίνεται απολύτως αναγκαίο είναι να εν-
σωµατωθεί ρητά στις εν λόγω διατάξεις η 
απαίτηση εκτίµησης της φέρουσας ικανό-
τητας των οικοσυστηµάτων, πριν τις α-
ποφάσεις χωροθέτησης τέτοιων υποδο-
χέων, ως προς τις βασικές συνιστώσες 
της έννοιας: φυσικο-οικολογικές, κοινωνι-
κο-δηµογραφικές και πολιτικοοικονοµι-
κές. Η εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας 
απουσιάζει από το σύνολο του κειµένου 
της Κ.Υ.Α., αν και οµολογουµένως η 
Σ.Μ.Π.Ε. επιχειρεί, υιοθετώντας µια πιο 
φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση και ο-
πτική, να συµπληρώσει τυχόν ελλείψεις 
του κειµένου της ΚΥΑ και να αναδιατυ-
πώσει προτάσεις. 

ΣΤ.Σύγχυση δηµιουργούν οι προβλέψεις για 
χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων 
τουριστικών δραστηριοτήτων στα ακατοί-
κητα νησιά (υποκατηγορία ΙΙ, δεύτερη 
υπο-οµάδα, Οµάδα ΙΙΙ των νησιών). Αν 
και επί της αρχής δεν είµαστε αρνητικοί 
σε µια προοπτική τουριστικής αξιοποίη-
σης τέτοιων νησιών, και µάλιστα µε τρό-
πο οργανωµένο, η ακόλουθη διάταξη της 
Κ.Υ.Α., που αναφέρεται συγκεκριµένα 
στο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης, δη-
µιουργεί πράγµατι σύγχυση και προβλη-
µατισµό αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά 
αυτών των νησιών και το κατά πόσο 
πρόκειται πράγµατι για «ακατοίκητα»: 
«Κατά την αξιολόγηση αυτή θα πρέπει ι-
δίως να λαµβάνονται υπόψη τα χωρικά 
(φυσικά, οικονοµικά, κοινωνικά, χωροτα-
ξικά, περιβαλλοντικά κ.λπ.) χαρακτηριστι-
κά του νησιού και ιδίως … τα δηµογραφι-
κά και οικονοµικά δεδοµένα, τα στατιστικά 
δεδοµένα απασχόλησης και ανεργίας, τα 
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δεδοµένα διάρθρωσης της τοπικής οικο-
νοµίας (αγροτικός πληθυσµός κ.λπ.), …».  

Ζ. Για τις αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές 
(Α1) στις Στρατηγικές κατευθύνσεις χω-
ρικής οργάνωσης και ανάπτυξης προτεί-
νεται η εξειδίκευση της προτεραιότητας 
(ι). Συγκεκριµένα, η προώθηση των µέ-
τρων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
µπορεί να εξειδικευθεί µε τα Σχέδια Βιώ-
σιµης Αστικής Κινητικότητας. Το  Σχέδιο  
Βιώσιµης  Αστικής  Κινητικότητας είναι 
ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις 
υφιστάµενες πρακτικές σχεδιασµού και 
εµπνέεται από τις αρχές του ενιαίου σχε-
διασµού, της συµµετοχής και της  αξιολό-
γησης  ώστε  να  καλύψει  τις ανάγκες  
κινητικότητας  των  ανθρώπων  σήµερα  
και  στο  µέλλον, για µια καλύτερη ποιό-
τητα ζωής σε κάθε αστικό ιστό. Επίσης, 
αναφέρεται ρητά στις οδηγίες της Ε.Ε. 
πως πόλεις µε εγκεκριµένο Σχέδιο Βιώ-
σιµης Αστικής Κινητικότητας θα έχουν 
συγκριτικό πλεονέκτηµα στη διεκδίκηση 
πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία της 
επόµενης προγραµµατικής περιόδου. 
Εποµένως, η εκπόνηση τέτοιων Σχεδίων 
θα εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση των 
δράσεων που αναφέρονται στη συγκε-
κριµένη προτεραιότητα. Ειδικότερα, έ-
χουν χρηµατοδοτηθεί από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πόλεις για εκπό-
νηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικό-
τητας σε περιοχές που αποτελούν τουρι-
στικούς προορισµούς. Προτείνεται, επί-
σης, η ρητή ενσωµάτωση των Σχεδί-
ων/Μέτρων Βιώσιµης Αστικής Κινητικό-
τητας στην κατηγορία (Β) Αστικός Τουρι-
σµός του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 

Η. Όσον αφορά στις Ειδικές και Τεχνικές 
Υποδοµές (άρθρο 7) θεωρούµε ότι θα 
πρέπει να εξεταστεί σε βάθος αν οι υ-
πάρχουσες υποδοµές εξασφαλίζουν την 
ανάπτυξη του τουρισµού ή αν θα πρέπει 
η ανάπτυξη των υποδοµών να προηγηθεί 

της ανάπτυξης του τουρισµού. Επισηµαί-
νεται, ακόµη, ότι θα πρέπει να υπάρξει 
πρόβλεψη σχετικά µε τη δυνατότητα και 
τις πηγές χρηµατοδότησης των διαφό-
ρων υποδοµών, καθώς και µια –σε ικα-
νοποιητικό βαθµό- εξειδίκευση αυτών 
των υποδοµών, εντός της Κ.Υ.Α. Τέλος, 
µια ειδικότερη επιφύλαξή µας αφορά τον 
περιορισµό των υποδοµών κλάδου υγεί-
ας µόνο στις περιοχές προτεραιότητας.  

Θ. Ένα ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα που επη-
ρεάζει την εξειδίκευση και ολοκλήρωση 
του χωρικού σχεδιασµού στα διάφορα 
επίπεδά του σχετίζεται µε ασαφείς και 
«συγκαλυµµένες» φράσεις εντός διατά-
ξεων. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 (Κατευ-
θύνσεις για κατηγορίες χώρου µε ειδικό 
καθεστώς και επίλυση συγκρούσεων µε 
άλλες χρήσεις) και συγκεκριµένα στην 
παρ. 2 “Επίλυση συγκρούσεων µε άλλες 
χρήσεις”, για τον “τουρισµό-βιοµηχανία” 
αναφέρεται: «Σε περιοχές µε αναπτυγµέ-
νη ή αναπτυσσόµενη τουριστική δραστη-
ριότητα είναι κατά κανόνα επιθυµητή η 
συγκέντρωση βιοµηχανικών εγκαταστά-
σεων µέσης και υψηλής όχλησης σε ορ-
γανωµένους υποδοχείς. Η τυχόν επι-
τρεπόµενη σηµειακή χωροθέτηση της 
βιοµηχανίας δεν πρέπει να θίγει το πε-
ριβάλλον και το τοπίο ως τουριστικούς 
πόρους». Αντιστοίχως, το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία, αναφέρει 
στο άρθρο 8, παρ. 2 ε): «Σε ζώνες που 
από το Ε.Π. Τουρισµού χαρακτηρίζονται 
ως τουριστικής προτεραιότητας και µάλι-
στα ως ανεπτυγµένες τουριστικά πρέπει 
να αποθαρρύνεται η διάσπαρτη χωρο-
θέτηση βιοµηχανικών µονάδων µέσης και 
υψηλής όχλησης». Θα πρέπει να αναδια-
τυπωθούν τέτοιες διατάξεις ώστε να µην 
δηµιουργείται σύγχυση κατά την εξειδί-
κευση των πλαισίων συνολικά από τα 
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. 
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Ι.  Πέραν του παραπάνω σηµείου, είναι κα-
τανοητή η απόπειρα της υπό διαβούλευ-
ση Κ.Υ.Α. να συνδυάσει εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού µε τις οικονοµικές 
δραστηριότητες της κάθε περιοχής, όπως 
συγκεκριµένα τη βιοµηχανική δραστηριό-
τητα. Ωστόσο, η επιστηµονική λογική και 
η εµπειρία συντείνει στο ότι τουρισµός 
και υψηλής όχλησης βιοµηχανία αποτε-
λούν ασύµβατες χρήσεις. Εποµένως, εί-
ναι κρίσιµο να προδιαγράφεται το πλαί-
σιο/κριτήρια βάσει του οποίου, σε περιο-
χές µε ταυτόχρονο τουριστικό και βιοµη-
χανικό ενδιαφέρον (υψηλής όχλησης), θα 
προκρίνεται η µια έναντι της άλλης εναλ-
λακτικής στρατηγικής ανάπτυξης. Ανάλο-
γο πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξει και σε 
σχέση µε την τουριστική ανάπτυξη και 
την ανάπτυξη εξορυκτικών δραστηριοτή-
των.  

ΙΑ. Όσον αφορά στο Πρόγραµµα ∆ράσης, 
θα πρέπει να συµπεριληφθούν αναλυτι-
κότερα στοιχεία ως προς τον προϋπολο-
γισµό και το χρονοδιάγραµµα εφαρµο-
γής, τις εκτιµώµενες επενδύσεις και την 
εκτιµώµενη συµβολή στην απασχόληση. 
Θα πρέπει επίσης να περιλάβει δρά-
σεις/πιλοτικές µελέτες που σχετίζονται µε 
δείκτες παρακολούθησης, µε την εκτίµη-
ση της φέρουσας ικανότητας τουριστικών 
περιοχών, καθώς επίσης και τα διάφορα 
είδη τουρισµού, όπως προδιαγράφονται 
στην Κ.Υ.Α. Επιπλέον, αναφέρεται στο 
κείµενο της Κ.Υ.Α. η εναρµόνιση των 
Ρυθµιστικών Σχεδίων της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης µε το παρόν Ειδικό Πλαί-
σιο. Ωστόσο προκύπτουν ερωτηµατικά 
για το ποιος µπορεί να παρακολουθήσει 
αποτελεσµατικά αυτή τη διαδικασία από 
τη στιγµή που οι Οργανισµοί Ρυθµιστι-
κών Σχεδίων οδεύουν προς κατάργηση 
και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, γεννάται 
το ερώτηµα µε ποιο Ρυθµιστικό Σχέδιο 
θα γίνει η εναρµόνιση. Ως γνωστόν το 
νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης δεν 

έχει ακόµη επίσηµα θεσµική ισχύ. Το θέ-
µα αυτό εγείρει προβλήµατα και στον 
τρόπο ορισµού των Μητροπολιτικών Πε-
ριοχών (άρθρο 4 της Κ.Υ.Α.), αφού τα ό-
ρια της Μητροπολιτικής Περιοχής της 
Θεσσαλονίκης είναι διαφορετικά στο 
Ρυθµιστικό Σχέδιο του ’85 από αυτά που 
προτείνονται στο νέο Ρυθµιστικό.  

ΙΒ.Σχολιάζοντας συνολικά τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Σ.Μ.Π.Ε.), η Σ.Μ.Π.Ε. επιλέγει το επιθυ-
µητό σενάριο για «Ολοκληρωµένη χωρο-
ταξική οργάνωση του τοµέα στο σύνολο 
της χώρας», αλλά θα ήταν ιδιαίτερα χρή-
σιµη µια αναφορά στη µέχρι σήµερα α-
νάπτυξη και στις δυνατότητες, ευκαιρίες 
και προβλήµατα που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή του προτεινόµενου µοντέλου.  
Προτείνουµε, επίσης, την ενσωµάτωση 
της φέρουσας ικανότητας και των σχε-
δίων διαχείρισης επισκεπτών στις στρα-
τηγικές ανάπτυξης του βιώσιµου τουρι-
σµού. Ειδικότερα, στην παράγραφο 5.1.1 
της Σ.Μ.Π.Ε. κατά την αντιπαραβολή 
βιώσιµης και µη βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης, η έννοια της φέρουσας ικα-
νότητας θα πρέπει να αποτελέσει σηµα-
ντικό εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης 
του τουριστικού προϊόντος που επιθυ-
µούµε.  
Τέλος, κρίνεται πολύ θετική η ίδρυση 
Παρατηρητηρίου Τουριστικής ∆ραστηριό-
τητας ανά περιφέρεια. Προτείνεται τα 
Παρατηρητήρια αυτά να αναλάβουν την 
Εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Επισκε-
πτών και τη Μελέτη Εκτίµησης της Φε-
ρουσας Ικανότητας σε επίπεδο Περιφέ-
ρειας που θα µπορούσε να έχει στρατη-
γικό χαρακτήρα και στη συνέχεια να εξει-
δικευτεί ανά µορφή τουρισµού ή ανά 
προορισµό, κλπ.  
Για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανό-
τητας κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν υπό-
ψη διάφοροι παράγοντες (περιβαλλοντι-
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κοί, διαχειριστικοί, είδη προτεραιότητας, 
κλπ). Για το λόγο αυτό σε κάθε περιοχή 
κρίνεται σκόπιµο να υπολογίζεται ο δεί-
κτης Χωρικής Φέρουσας Ικανότητας.  

ΙΙΙ. Επίλογος 
Συνοψίζοντας, θεωρούµε ότι: 
• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-

σµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
τουρισµό όπως και συνολικά το υπό µε-
ταρρύθµιση σύστηµα χωρικού σχεδια-
σµού θα πρέπει να ενσωµατώσει µια α-
ναπτυξιακή λογική, µια προσέγγιση ενί-
σχυσης της απασχόλησης και κινητοποί-
ησης του ιδιωτικού τοµέα, δεδοµένης της 
συρρίκνωσης του δηµόσιου τοµέα, µε 
παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλο-
ντος και του δηµόσιου συµφέροντος. 

• Είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν οι 
αρχές της φέρουσας ικανότητας των 
προορισµών και να υπάρξει ένα ολοκλη-
ρωµένο σχέδιο διαχείρισης του τουριστι-
κού προϊόντος. Η φέρουσα ικανότητα 
ή/και ο βαθµός κορεσµού από πλευράς 
τουριστικής ανάπτυξης θα µπορούσε να 
αποτελέσει ένα επιπλέον κριτήριο προ-
σέγγισης του εθνικού χώρου και επανεξέ-
τασης των κατευθύνσεων χωρικής ανά-
πτυξης. 

• Πέραν της δηµιουργίας νέων υψηλών 
προδιαγραφών τουριστικών προορι-
σµών, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για 
περισσότερο «θεραπευτικές» κατευθύν-
σεις στις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί 
µε πρότυπα µαζικού τουρισµού, µε σκο-
πό την αναζωογόνηση αυτών των περιο-
χών, τη συγκράτηση της διάχυσης και τη 
βιωσιµότητα των ήδη υφιστάµενων δρα-
στηριοτήτων. 

• Επιδιώκοντας τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας του τουριστικού προϊόντος 
στο πλαίσιο της ασκούµενης δηµοσιονο-
µικής πολιτικής, απαιτείται η εκπαίδευση 
των απασχολουµένων στον τοµέα του 

τουρισµού. Για το λόγο αυτό κρίνεται α-
ναγκαίο να υπάρξει συσχέτιση µε κάποιο 
τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και 
πρόβλεψη – χρηµατοδότηση δράσεων 
εκπαίδευσης των απασχολουµένων.  

• Απαιτείται η επίλυση ζητηµάτων ασάφει-
ας που δηµιουργούν αγκυλώσεις, «υπο-
κειµενικές» ερµηνείες διατάξεων και εν 
τέλει καθυστέρηση στην εξειδίκευση των 
Ειδικών Πλαισίων. 

• Σηµαντική προϋπόθεση για ένα αποτε-
λεσµατικό και αποδοτικό πλαίσιο αποτε-
λεί η συστηµατική παρακολούθηση της 
πορείας εφαρµογής του και η διασφάλιση 
της αναγκαίας συνέργειας και συνέπειας 
τόσο µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 
σχεδιασµού όσο και µεταξύ των διαφορε-
τικών πλαισίων. 

Τέλος, εκτιµούµε ότι κρίσιµο στοιχείο για την 
ολοκληρωµένη διαβούλευση, αποτελεί η 
αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, µε τους 
ποσοτικοποιηµένους στρατηγικούς στόχους, 
τις προβλέψεις για τον προϋπολογισµό και 
το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του, καθώς 
και εκτιµήσεις για επενδύσεις και τη συµβο-
λή του στην απασχόληση, σύµφωνα µε τους 
κανόνες καλής νοµοθέτησης, για την ανα-
γκαία τεκµηρίωση της αναγκαιότητάς του, 
άλλα και ώστε να καταστεί εφικτή η µελλο-
ντική αξιολόγηση της εφαρµογής του». 
 
Οµάδα εργασίας: 
Τασοπούλου Αναστασία (συντονίστρια) 
Αλεξανδροπούλου Αιµιλία 
∆ούνια Ιωάννα 
Καρκαβίτσας Πολύκαρπος  
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος  
Παρθενοπούλου Σοφία 
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Άποψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
για το Σχέδιο Νόµου για τα 
δασικά οικοσυστήµατα  
 
Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. απέστειλε στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
τον Σεπτέµβριο 2013 την άποψή του για το 
Σχέδιο Νόµου «∆ασικά οικοσυστήµατα: Ο-
ρισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και 
διαχείρισης», που τέθηκε σε διαβούλευση 
και αναρτήθηκε στο σχετικό δικτυακό τόπο 
(www.opengov.gr) στις 18/09/2013.  
Ειδικότερα επεσήµανε τα εξής: 
«Πέραν του ανεπαρκούς, σαφέστατα, χρονι-
κού περιθωρίου για την κατάθεση απόψεων 
στη δηµόσια διαβούλευση (ηµεροµηνία λή-
ξης της διαβούλευσης στις 27/9/2013), για 
ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα όπως είναι η προ-
στασία, ανάπτυξη και διαχείριση των δασι-
κών οικοσυστηµάτων, χαιρετίζουµε την 
πρόθεση του Υπουργείου να προβεί, όπως 
αναφέρεται στο εισαγωγικό κείµενο που συ-
νοδεύει τη δηµόσια διαβούλευση, στην κω-
δικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων και ρυθ-
µίσεων, στην προσαρµογή της δασικής νο-
µοθεσίας στη νοµολογία του ΣτΕ, στην πα-
ροχή δυνατοτήτων δραστηριοποίησης σε 
δάση και δασικές εκτάσεις κυρίως στη µικρή 
και µεσαία επιχειρηµατικότητα (υπό προϋ-
ποθέσεις), στην αύξηση της προστασίας 
των δασικών εκτάσεων και στην αύξηση των 
ποινών στους παραβάτες της δασικής νοµο-
θεσίας.  
Ωστόσο, όσον αφορά συγκεκριµένα στην 
πρόθεση κωδικοποίησης των διάσπαρτων 
διατάξεων και ρυθµίσεων, από τη µελέτη του 
σχεδίου νόµου προκύπτει ότι αυτό είναι δυ-
σανάγνωστο, χωρίς συνοχή και συχνά χαο-
τικό, παραπέµποντας συνεχώς σε προη-
γούµενα ή επόµενα άρθρα και σε προηγού-
µενα νοµοθετήµατα που τροποποιούνται. Ο 
χειρισµός αυτός -η συνεχής παραποµπή 
δηλαδή σε προηγούµενα νοµοθετήµατα και 

τροποποιήσεις τους- ενέχει τον κίνδυνο εµ-
φάνισης σοβαρότατων προβληµάτων κατά 
την εφαρµογή του νόµου.  
Η διατύπωση του σκοπού του νόµου ως «ο 
προσδιορισµός κατά περίπτωση των όρων 
και προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προ-
στατευτέες εκτάσεις µπορεί στο πλαίσιο της 
βιώσιµης ανάπτυξης να µεταβάλλουν την 
κατά προορισµό χρήση τους ή να εξυπηρε-
τούν και άλλες χρήσεις, για λόγους επιβαλ-
λόµενους από το δηµόσιο συµφέρον», συν-
δέει/συσχετίζει όρους και έννοιες όπως το 
δηµόσιο συµφέρον, η βιώσιµη ανάπτυξη, η 
προστασία εκτάσεων, οι (διαφορετικές από 
την κατά προορισµό) χρήσεις γης µε τρόπο 
γενικό και αξιωµατικό, χωρίς αυτό να επα-
ληθεύεται από χειρισµούς που αφορούν τις 
επιτρεπόµενες χρήσεις και ακολουθούν σε 
επόµενα άρθρα του νοµοσχεδίου. Τέτοιοι 
χειρισµοί/προθέσεις µοιάζει να οδηγούν σε 
µία απίστευτη «σύµπηξη» χρήσεων εντός 
των δασών/δασικών εκτάσεων/δηµόσιων 
γαιών, η οποία, υπό την επίφαση της ανά-
πτυξης, κινδυνεύει να οδηγήσει στην πέραν 
κάθε σχεδιασµού εκµετάλλευσή τους, καθώς 
και στη βίαιη αποτροπή της εκπλήρωσης 
του σκοπού τους. 
Κρίνονται ιδιαιτέρως εύστοχα και αναγκαία 
τα ακόλουθα:  
• η κατάρτιση Σχεδίων Τουριστικής Α-

νάπτυξης για τον καθορισµό των τουρι-
στικών εγκαταστάσεων, ως αναγκαία 
συνθήκη για τη βιώσιµη αξιοποίηση κάθε 
ευαίσθητου φυσικού οικοσυστήµατος.  

• η ρητή διατύπωση για απαγόρευση επέ-
κτασης εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή 
επέκτασης οικισµού υφισταµένου προ 
του 1923 ή δηµιουργίας οικιστικής περιο-
χής εντός δάσους ή δασικής έκτασης κα-
θώς και της καθ' οιονδήποτε τρόπο πα-
ραχώρησης ή εκχώρησης δηµοσίου ή ι-
διωτικού δάσους ή δασικής έκτασης, α-
ντιστοίχως, προς δηµιουργία ή επέκταση 
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πόλεων, οικισµών ή οικιστικών περιο-
χών. 

Αναλόγως, θα µπορούσε να θεωρηθεί θεµι-
τή η ένταξη δηµοσίων γαιών σε οικιστική 
περιοχή, αφού όµως προσδιοριστεί σαφώς 
στην εν λόγω διάταξη, εντός του νοµοσχεδί-
ου για να µην προκύψουν στο µέλλον προ-
βλήµατα ερµηνείας, η φράση «εφ’ όσον η 
ένταξη αυτών επιβάλλεται από τον πολεο-
δοµικό σχεδιασµό» (άρθρο 60 του έκτου 
Κεφαλαίου του Ν. 998/1979, όπως αντικαθί-
σταται µε το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου). Ε-
φόσον η πρόθεση του νοµοθετήµατος είναι 
η ανάπτυξη µιας βιώσιµης σχέσης της οικι-
στικής περιοχής µε το περιβάλλον, µε την 
έννοια της ένταξης του φυσικού στοιχείου 
στον οικιστικό ιστό, η πρόταση κρίνεται κα-
ταρχήν θετική, υπό την προϋπόθεση σα-
φούς ορισµού των κριτηρίων ένταξης ή 
µη. Με το ίδιο σκεπτικό, κρίνεται καταρχήν 
θετική η δυνατότητα, στα γήπεδα εκµετάλ-
λευσης των οργανωµένων υποδοχέων του-
ριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του 
ν. 4179/2013, να επιτρέπεται να περιλαµβά-
νονται δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες 
γαίες, υπό τον όρο διατήρησης του χαρα-
κτήρα τους µε εφαρµογή της δασικής νο-
µοθεσίας. 
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαµε να τονίσουµε 
την αναγκαιότητα σχεδιασµού και εφαρ-
µογής ενός εθνικού ολοκληρωµένου συ-
στήµατος σχεδιασµού, παρακολούθησης 
και εφαρµογής της δασικής πολιτι-
κής. Αυτό περιλαµβάνει τη διαµόρφωση του 
πλαισίου αρµοδιοτήτων από το επίπεδο της 
κεντρικής κυβέρνησης έως αυτό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης: αποσαφήνιση των αρµοδιο-
τήτων χάραξης δασικής πολιτικής, εφαρµο-
γής της σε επίπεδο δασικής ενότητας, πα-
ρακολούθησης και ελέγχου της εφαρµο-
γής. Για παράδειγµα, η πρόβλεψη του υπό 
διαβούλευση νοµοθετήµατος για υποκατά-
σταση αρµοδιοτήτων στις περιπτώσεις όπου 
δεν υφίστανται ∆ασαρχεία, έχει χαρακτήρα 

σηµειακής επίλυσης του προβλήµατος έλ-
λειψης ενός ενιαίου και ολοκληρωµένου συ-
στήµατος διακυβέρνησης των δασών και δεν 
αποτελεί από µόνη της ουσιαστική «µεταρ-
ρύθµιση». Ανάλογα, ο µεταρρυθµιστικός 
χαρακτήρας του νοµοθετήµατος αίρεται από 
την απουσία, ουσιαστικά, «µέτρων προστα-
σίας» και «µέτρων ανάπτυξης» (αν και ανα-
φέρεται ρητά στον τίτλο του) ως διακριτή 
ενότητα µε σαφές περιεχόµενο, αρχές και 
στοχεύσεις. Ένα «στρατηγικό» πλαίσιο κα-
τευθύνσεων θα έθετε επί της ουσίας τις βά-
σεις της δασικής πολιτικής συνολικά και θα 
συνέβαλε στην ολοκλήρωση του συστήµα-
τος χωρικού σχεδιασµού -που αποτελεί επι-
δίωξη της υπό διαµόρφωση χωροταξικής και 
πολεοδοµικής µεταρρύθµισης- µε την εξειδί-
κευσή του από τα υποκείµενου επιπέδου 
σχέδια».  
 
Οµάδα εργασίας: 
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ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

∆ιεθνείς και εθνικές διαστά-
σεις των σπουδών πολεοδο-
µίας – χωροταξίας & (περιφε-
ρειακής) ανάπτυξης iii 
  

 
 
 
Η εισήγηση αυτή επιχειρεί να σκιαγραφήσει 
εν συντοµία και εν πολλοίς µε κωδικοποιη-
µένο τρόπο τους βασικούς προβληµατι-
σµούς που τίθενται σήµερα για την εκπαί-
δευση στο  planningiv αντλώντας κυρίως 
από την ευρύτερη Ευρωπαϊκή εµπειρία. 

1. Η ιστορική παράδοση των συστηµά-
των εκπαίδευσης στο planning στην 
Ευρώπη. 

a) Το Αγγλο-αµερικανικό σύστηµα 
(ΒΑ/ΜΑ, κλπ): Ισχυρή εστίαση στη γε-
ωγραφία, κοινωνικές και πολιτικές επι-
στήµες, εµπλουτισµένο µε ορισµένες 
παραδόσεις αρχιτεκτονικής και αστικού 
σχεδιασµού. 

b) Το Γαλλικό σύστηµα: Παρεµφερές µε 
το Αγγλο-αµερικανικό σύστηµα αλλά 
πιο διαφοροποιηµένο κατά περίπτωση, 
µε ειδική παράδοση στα πανεπιστήµια/ 
και στις µεγάλες σχολές (Grand Ecole). 

                                                      
iii Οµιλία στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανά-
πτυξης του ΑΠΘ στη Βέροια, 15 ∆εκεµβρίου 2011 
iv Στην εισήγηση χρησιµοποιείται σκοπίµως ο όρος 
planning στα Αγγλικά. Οι όροι πολεοδοµία, χωροταξία 
προγραµµατισµός-σχεδιασµός, κλπ δεν κρίνονται ότι 
αποδίδουν την ευρύτητα του όρου  planning. Αντίθετα, 
η απόδοση του όρου spatial planning ως χωρικός σχε-
διασµός είναι ευστοχότερη, αλλά δεν προτιµήθηκε για 
να διαφυλαχθεί η περισσότερο γενικευµένη εκδοχή. 

c) Το σύστηµα Γερµανίας, Αυστρίας, 
Ελβετίας, Ιταλίας, Σκανδιναβικών 
Χωρών, Ισπανίας, και Ελλάδας: Πα-
ράδοση Μηχανικών, δίπλωµα σε 5 
χρόνια. Ο σχεδιασµός έχει εκκινήσει 
(και σε ένα βαθµό παραµένει) ως ειδι-
κότητα µέσα στην αρχιτεκτονική και στις 
σχολές πολιτικών µηχανικών και υπάρ-
χουν λίγα ανεξάρτητα 5-ετή προγράµ-
µατα (π.χ. του Dortmund). 
(Kunzmann, K. 2005). 

Σε µια διαχρονική δοµή, ως προς το περιε-
χόµενο, το planning ακολούθησε την παρα-
κάτω πορεία: 
1950-1965: Οι θεωρίες σχεδιασµού επηρεά-
στηκαν από τον φυσικό σχεδιασµό, την αρ-
χιτεκτονική και το design (και η κοινωνική 
διάσταση;) 
1965-1980: Τεχνικό, επιστηµονικός, ορθο-
λογικός σχεδιασµός συστηµικός σχεδιασµός 
(και η πολυπλοκότητα του πραγµατικού κό-
σµου;) 
1980-1990: ∆ιαδικαστικές θεωρίες, πολιτική 
οικονοµία 
1990-σήµερα: Μεταµοντέρνες προσεγγίσεις 
– επικοινωνιακός σχεδιασµός (διαµεσολά-
βηση), νέα πολεοδοµία (design και αγορά), 
δίκαιη πόλη (ισότητα). 
Η πορεία αυτή έχει αντανακλασθεί και στα 
προγράµµατα σπουδών των σχολών και 
στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που είναι η 
πραγµατιστική προσέγγιση, η ηθική, και η 
ακαδηµαϊκή, που τελικά είναι συµπληρωµα-
τικές αν κανείς θέσει το πλαίσιο ενός ολο-
κληρωµένου µοντέλου (Gospodini, A. and 
Skayannis, P., 2005: 358). 
Ενδεικτικά, η σηµερινή εικόνα των σπουδών 
στο planning σε ορισµένες χώρες της Ευ-
ρώπης, έχει όπως φαίνεται στον πίνακα που 
έχει προκύψει µετά από προσωπική έρευνά 
µου (πιν. 1 - παραρτ.). 
Σύµφωνα µε τον πίνακα αυτό από τις χώρες 
που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, όλες 
οι χώρες πλην Ελλάδος και Αλβανίας έχουν 
διάρκεια προπτυχιακού κύκλου σπουδών 3, 

του Καθ. Παντελή Σκάγιαννη 
Αρχιτέκτων ΑΠΘ, ΜΑ, Ph.D., Καθ. 
στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας, µέλος της εκτελεστικής επι-
τροπής του AESOP και εκπρόσω-
πος του  AESOP στο Global Plan-
ning Education Association Network 
(GPEAN). 
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ή 4 χρόνια, ενώ σχεδόν όλες έχουν προπτυ-
χιακές σπουδές που δίνουν πτυχίο κατευ-
θείαν στο planning, χωρίς όµως να έχουν 
αυτόνοµα τµήµατα planning όπως στην Ελ-
λάδα. Αντίθετα το planning συνήθως είναι 
ως πρόγραµµα σπουδών µέρος µιας ευρύ-
τερης οντότητας (Τµήµα, Σχολή, κλπ.) που 
δίνει πτυχία σε περισσότερες από µια κα-
τευθύνσεις (µια εκ των οποίων το planning). 
Οι ευρύτερες αυτές ακαδηµαϊκές οντότητες 
α) διαχωρίζουν µεταξύ αρχιτεκτονικών σχο-
λών και σχολών µηχανικών (engineering) 
και β) το planning είναι συνήθως µαζί µε τις 
αρχιτεκτονικές χωρίς να λείπουν και οι περι-
πτώσεις που εντάσσεται στις ευρύτερες 
σχολές µηχανικών ή ακόµα και πολιτικών 
µηχανικών. Ανήκει επίσης και σε σχολές 
management, και κοινωνικών επιστηµών. 
Σχεδόν όλα τα µάστερ (πλην Ελλάδος και 
Αλβανίας) είναι έτσι δοµηµένα ώστε µαζί µε 
τις προπτυχιακές σπουδές συνθέτουν 
σπουδές πενταετίας. Στη συντριπτική πλει-
οψηφία των περιπτώσεων, επαγγελµατικά 
δικαιώµατα υπάρχουν µετά και από το µά-
στερ, µε ή χωρίς εξετάσεις (για λεπτοµερέ-
στερες πληροφορίες, βλ. πιν. 1 - παραρτ.). 

2. Η επέµβαση του συστήµατος της 
Μπολώνια στο πλαίσιο της γενικής 
αναδιάρθρωσης των πανεπιστηµίων 
στην Ευρώπη (3+2;). Επιρροή από 
ΗΠΑ αλλά και διαρθρωτικά από Αγ-
γλία 

Οι βασικοί άξονες του συστήµατος της Μπο-
λώνια είναι οι εξής:  
α) τρεις κύκλοι σπουδών – πτυχίων (τίθεται 
θέµα χρονικής διάρκειας του κάθε κύκλου),  
β) κινητικότητα φοιτητών και εργαζόµενων 
(θέµατα αναγνώρισης µαθηµάτων και πτυ-
χίων και υιοθέτησης του European Credit 
Transfer System – ECTS, δηλ του συστήµα-
τος µεταφοράς εκπαιδευτικών πιστωτικών 
µονάδων)v,  

                                                      
v Ήδη το 2010 το σύστηµα ήταν γενικευµένο κατά 85% 
στις Ευρωπαϊκές σχολές planning  και σήµερα ενδεχο-

γ) διασφάλιση ποιότητας (επιβλεπτικό µο-
ντέλο: η διασφάλιση συνδυάζεται µε πιστο-
ποίηση προγραµµάτων, κλπ, ή συµβουλευ-
τικό µοντέλο: η διασφάλιση συνδυάζεται µε 
βελτίωση). 
Σε όλη της Ευρώπη τα προγράµµατα α) αξι-
ολογούνται και β) πιστοποιούνται, µε διαφο-
ρετικούς όµως τρόπους στις διάφορες χώ-
ρες (Geppert, A. and Cotella, G., 2010). 
Κινητικότητα οµοιοµορφία, ευελιξία, άπλωµα 
της γενικής παιδείας (ΒΑ επιπέδου) εύνοια 
σε ελίτ (ΜΑ & µετά), ανταγωνιστικότητα µε 
Αµερική & Ασία (Ache, P. and Jarenko, K., 
2010). 
Ο φοιτητής-πελάτης, οι σπουδές ως εµπό-
ρευµα (και όχι ως αγαθό), η χαµηλή προτε-
ραιότητα στις κοινωνικές επιστήµες, η θεο-
ποίηση της έρευνας και των επιφανειακών 
αποτελεσµάτων της, η εύνοια του αγγλόφω-
νου χώρου, ο ανταγωνισµός ιδρυµάτων και 
η απαξίωση δηµοκρατικών δοµών, η είσο-
δος ιδιωτικών και ηµι-ιδιωτικών φορέων στις 
αξιολογήσεις των πανεπιστηµίων, είναι µερι-
κά από τα χαρακτηριστικά για τα οποία το 
«σύστηµα Μπολώνια» έχει κατηγορηθεί. 
Αποτελέσµατα των αναδυόµενων νέων εκ-
παιδευτικών προτεραιοτήτων για τους plan-
ners είναι και η έλλειψη συµµάχων, κλπ ε-
ντός πανεπιστηµίων, λόγω έντασης του α-
νταγωνισµού και αδύναµης θέσης των σχο-
λών planning βάσει και των ολοένα περισ-
σότερο περιορισµένων πόρων προς ενδο-
πανεπιστηµιακή κατανοµή (Kunzmann, K. 
2005).  
Η αδύναµη θέση έχει σήµερα να κάνει µε το 
πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης ανταγωνιστι-
κής οικονοµίας και της απορρύθµισης όπου 
το planning (ως σχεδιασµός) και συνεπώς οι 
σπουδές στο planning αντιµετωπίζουν δύο 
δυσκολίες: α) τα εγχειρήµατα του σχεδια-
σµού θεωρούνται ακόµη ως σοσιαλιστικίζο-
ντα και αντιµετωπίζονται µε σχετικά καχύ-
ποπτο τρόπο ή δεν τους δίνεται η αντίστοιχη 
προτεραιότητα στις διάφορες κυβερνητικές 
                                                                         
µένως το ποσοστό να είναι πολύ υψηλότερο εγγίζοντας 
το 95%. 
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χωρικές πολιτικές, και β) επειδή το planning 
δεν συνδέεται µε την άµεση παραγωγή (ό-
πως π.χ. η µηχανολογία) αντιµετωπίζεται ως 
πολυτέλεια. Ως αποτέλεσµα, οι χωρικές πα-
ρεµβάσεις γίνονται χωρίς να υπακούουν 
πολλές φορές σε ευρύτερο σχεδιασµό, άρα 
προσλαµβάνουν αρχιτεκτονίζουσες διαστά-
σεις, ή επικεντρώνονται στις περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις αγνοώντας τις υπόλοιπες 
διαστάσεις (π.χ. κοινωνικές) και εκφεύγουν 
της καθολικότητας που είναι αναγκαία στο 
planning. 

3. Τι µας προβληµατίζει στις εξελίξεις 
 
3.1. Θετικά και αρνητικά 
Η ανταγωνιστικότητα των σχολών planning 
οδηγεί σε µια προσέγγιση που είναι παγκο-
σµίως ενιαία (One–world), και αποσκοπεί να 
προσελκύσει φοιτητές από όλο τον κόσµο, 
πράγµα που πολλές φορές αποκόπτει τις 
σπουδές και την εκπαίδευση από το (εθνικό) 
πλαίσιο στο οποίο γίνονται . Αυτό δηµιουρ-
γεί µεγαλύτερο κενό ανάµεσα στη θεωρία 
και στην πράξη.  
Από την άλλη, αν δηλαδή δοθεί µεγαλύτερη 
έµφαση στην πράξη  - µε προφανή αναφορά 
στα τοπικά-εθνικά δεδοµένα, ο πρακτικός 
προσανατολισµός δηµιουργεί εγγενή δυσκο-
λία στην επιδιωκόµενη διεθνοποίηση. 
Ενώ δηλαδή, η τάση για διεθνοποίηση των 
προγραµµάτων σπουδών µπορεί να θεωρη-
θεί ως κάτι θετικό, η απόσπαση από το 
πλαίσιο σχεδιασµού µπορεί να έχει και αρ-
νητικό αποτέλεσµα (Frank, A., 2009). 
Οι τρίχρονες σπουδές που διαδίδονται στην 
Ευρώπη (αν και υπάρχει τάση ανακοπής) 
έχουν πολλαπλά αποτελέσµατα: 
1) ∆ηµιουργούν τάση «αθέµιτου» ανταγω-

νισµού (στο πτυχίο, και στο επάγγελµα). 
2) Ανοίγουν τον πρώτο κύκλο σε περισσό-

τερα τµήµατα του πληθυσµού. 
3) Πιέζουν για τον δεύτερο κύκλο για αύξη-

ση του βαθµού απασχολησιµότητας (A-
che, P. and Jarenko, K., 2010). 

4) Περιορίζουν τα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα µε µεγάλες επιπτώσεις στη διεπι-
στηµονικότητα και στα µαθήµατα studio 
(δηλ. στα µαθήµατα που έχουν σχετικά 
εκτεταµένες εργασίες, µέρος των οπίων 
επιτελείται εντός των διδακτικών ωρών) 
τα οποία είναι ιδανικά για τη σύζευξη θε-
ωρίας και πράξης. 

5) Εάν ο τελικός χρήσιµος τίτλος είναι το  
master  στο οποίο µπορούν να εγγράφο-
νται και από διαφορετικές επιστήµες,  τό-
τε παρά το ότι η πολυεπιστηµονικότητα 
(πολλές διαφορετικές επιστήµες διατη-
ρώντας την γνωσιακή και µεθοδολογική 
αυτονοµία τους) και διεπιστηµονικότητα 
(νέα γνώση που χτίζεται στη βάση ενός 
χώρου που δηµιουργείται από διαφορετι-
κές επιστήµες) (βλ. Davoudi, S., 2010) 
µπορεί να είναι κάτι θετικό, εγείρεται το 
ερώτηµα ποιος µπορεί να είναι planner 
µε τόσες γνώσεις που να στοιχειοθετούν 
δικαιώµατα.  

Η οµοιοµορφία δηµιουργεί συγκρισιµότητα 
µεταξύ σχολών και χωρών πράγµα που 
µπορεί να αποβεί εις όφελος της ποιότητας. 
Οι χώρες είναι µοιρασµένες ανάµεσα σε αυ-
τές που έχουν εξειδικευµένο φορέα τύπου 
ΤΕΕ για το planning και αυτές που έχουν 
τους planners µε άλλες ειδικότητες όπως µε 
τους αρχιτέκτονες ή τους άλλους µηχανικούς 
(Ache, P. and Jarenko, K., 2010).  Η Ελλάδα 
ανήκει στους δεύτερους, παρ’όλο που η δο-
µή του ΤΕΕ ως οµπρέλα θα µπορούσε να 
καλύψει την πρώτη περίπτωση µε την αυτο-
νοµία της επιστηµονικής ειδικότητας. 
3.2. Το Μέλλον του Planning 
Στη µεταµοντέρνα εποχή:  
Από τον κανονιστικό σχεδιασµό στο διάλογο 
και στην επικοινωνία 
Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση 
Από τα σχέδια στις διαδικασίες σχεδιασµού 
Από την ιεραποστολική ατζέντα στην υποτα-
γή στις οικονοµικές αναγκαιότητες 
Από τον σχεδιασµό στη διαχείριση 
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(Kunzmann, K. 2005). 
Αυτά έχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία και 
επακόλουθα ανάλογα µε το σύστηµα αξιών 
που υιοθετεί κανείς για να κρίνει. Για παρά-
δειγµα, το δίληµµα κυβέρνηση ή διακυβέρ-
νηση σχετίζεται µε τον επιθυµητό βαθµό συ-
γκεντρωτισµού σε µια κοινωνία. Αυτό δεν 
σηµαίνει πως όλα τα αντιστοιχούντα στη 
«µοντέρνα εποχή» είναι καλύτερα ή χειρότε-
ρα από τα αντιστοιχούντα στην «µεταµο-
ντέρνα εποχή». Στην πορεία της διαµόρφω-
σης µιας νέας ατζέντας, θα πρέπει να εξετα-
στεί το ενδεχόµενο της επιλογής θετικών 
στοιχείων και από τις δύο «εποχές». 

4. Πού πρέπει να εστιάσουµε διεθνώς 
και στην Ελλάδα; 

 
4.1. ∆ιαδικασίες 
Το planning ως ακαδηµαϊκή οντότητα. Τίθε-
ται το ερώτηµα αν το planning έχει τη δυνα-
τότητα να σταθεί µόνο του, ή αν χρειάζεται 
µια ακαδηµαϊκή οµπρέλα, και αν ναι ποια, 
αλλά και εάν δεν χρειάζεται ποιες είναι οι 
συγγένειες (άρα και οι συµµαχίες – συνέρ-
γειες - συνεργασίες); Είναι η αρχιτεκτονική, η 
γεωγραφία, η διαχείριση των δηµοσίων θε-
µάτων,  τα οικονοµικά, οι κοινωνικές επιστή-
µες; (Kunzmann, K. 2005). 
Οι συνεργασίες θα πρέπει εκτός από τοµεα-
κές, να είναι και διακρατικές και διαπανεπι-
στηµιακές. 
Θα πρέπει επίσης οι συµµαχίες µε άλλες 
εθνικές και διεθνείς ακαδηµαϊκές οντότητες 
(Πανεπιστήµια, Τµήµατα, κλπ) να είναι 
στρατηγικές, δηλ. στοχευµένες και σε βάθος 
χρόνου. 
Τα πτυχία θα πρέπει να είναι ισχυρά, δηλα-
δή το επίπεδο σπουδών να είναι πολύ υψη-
λό και τα πτυχία να έχουν αντίκρυσµα στην 
αγορά εργασίας, αλλά ταυτόχρονα η ίδια η 
κοινωνία να τα αναγνωρίζει ως χρήσιµα και 
απαραίτητα, πράγµα που αποτελεί και ζήτη-
µα σωστής επικοινωνιακής τακτικής για τις 
σχολές planning. 

Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
σύνδεση της ακαδηµαϊκή και επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης (και σχετικά δικαιώµατα). 
Το ερώτηµα που προκύπτει στην αναζήτηση 
της ισχύος του πτυχίου είναι εάν οδηγούµα-
στε από τις ανάγκες του επαγγέλµατος ως 
έχει σήµερα, ή µε την εκπαίδευση προσπα-
θούµε να θέσουµε και νέα standards στο 
επάγγελµα, και σταδιακά να τα περάσουµε 
και στη νοµοθεσία; Είναι προφανές πως η 
απάντηση είναι περισσότερο προς τη δεύτε-
ρη υπόθεση αλλά χωρίς να παραβλέπεται το 
πρώτο σκέλος των αναγκών του επαγγέλµα-
τος. 
4.2. Περιεχόµενο µαθηµάτων 
Σωστή µίξη θεωρητικών και πρακτικών θε-
µάτων, αναµόρφωση των προγραµµάτων 
σπουδών. 
Παρακολούθηση δεικτών και κριτηρίων, π.χ. 
κριτήρια ∆ουβλίνου για τα µαθησιακά απο-
τελέσµατα. Οµάδες κριτηρίων: α) γνώση και 
κατανόηση, β) εφαρµογή της γνώσης και 
κατανόησης, γ) ικανότητα κρίσης, δ) επικοι-
νωνία, ε) ικανότητα µάθησης (εκτενής ανά-
λυση για την κάθε οµάδα στο Geppert, A., 
2010). 
Ειδικότερα: 
Οι σπουδές: 
Α) Ειδικά ακαδηµαϊκά πεδία, 
Β) Κορµικά (µηχανισµοί, θεωρία, διαδικασί-
ες, µακρο) και περιφερειακά προχωρηµένα 
µαθήµατα (σύγχρονα φαινόµενα, νοµοθε-
σία –τοπικά), 

Γ) Επαγγελµατικά – δεοντολογία – επικοι-
νωνία – τεχνικές ικανότητες, 
∆) Οµαδική εργασία, studio, πρακτική άσκη-
ση.  
Το θεµατικό περιεχόµενο: βήµατα στην κα-
τεύθυνση της πολυδιάστασης  
(θετική ανταπόκριση στις επιταγές της επο-
χής µε όπλο την παιδεία). 
α)   αστική µορφολογία και σχεδιασµός,  
β)   πολεοδοµία και αστική ανάπτυξη,  
γ)   χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη,  
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δ)   νέα τεχνολογία στο σχεδιασµό (Πληρο-
φορική τεχνικές απεικόνισης ΓΣΠ, κλπ),  
ε)   περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη,  
στ) κοινωνία και πολιτισµός,  
ζ)   παγκοσµιοποίηση, ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση, χωρικός ανταγωνισµός και συνεργα-
σία.  
(Gospodini, A. and Skayannis, P., 2005: 
358). 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στα 
studio (αναλογία, εκµετάλλευση θεωρίας, 
οικονοµίες κλίµακας, κλπ), αλλά και στην 
ενασχόληση τόσο µε πραγµατικά προβλή-
µατα όσο και µε ‘φανταστικά’ (που τελευταία 
έχουν παραµεριστεί, αλλά είναι απαραίτητα 
για πολλούς εκπαιδευτικούς λόγους). Ο 
Freestone, έχει πειστικά υποστηρίξει πως το 
επάγγελµα και η εκπαίδευση πρέπει να ερ-
γαστούν και πάνω στο µέλλον επεξεργαζό-
µενοι το χώρο του αύριο σε επίπεδο µακρο-
πρόθεσµου σχεδιασµού, ανάλυσης κινδύνου 
και οραµάτων για το µέλλον (Freestone, R., 
2011). 
Στο πεδίο των πραγµατικών θεµάτων (κυρί-
ως) απαιτείται άσκηση στον ορθολογισµό 
και στην τεκµηρίωση, σε συνέργεια µε προ-
σπάθεια εισαγωγής της διάστασης του κό-
στους του σχεδιασµού, τόσο στο επίπεδο 
των προϋπολογισµών της εφαρµογής του, 
καθώς και κατανόηση και χειρισµός του 
planning στις σύγχρονες ανάγκες της οικο-
νοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
πραγµατικότητας (∆ούνια, Ι., 2011). Στο 
πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητη η ενα-
σχόληση ιδιαίτερα στα τελευταία έτη και στα 
µεταπτυχιακά µε πολύπλοκα και δύσκολα 
πραγµατικά προβλήµατα του planning 
(‘wicked’ problems) (Balassiano, K., 2011). 
H διαφοροποιηµένη υιοθέτηση των παρα-
πάνω, µε τις σχετικές µείξεις τους, πάντοτε 
εντός ενός συγκεκριµένου πλαισίου, καταλή-
γει να αναδεικνύει µια ιδιαίτερη φυσιογνωµία 
για κάθε σχολή, ενώ η ταυτότητα και η φυσι-
ογνωµία των σχολών αποκτά διεθνή σηµα-
σία. 

4.3. ∆ιεθνής ένταξη 
Η επιδίωξη της ποιότητας στις σπουδές (και 
συνακόλουθα στο εκπαιδευτικό «προϊόν») 
είναι αναµφισβήτητη επιδίωξη όλως των 
σχολών. Στη βάση αυτή αλλά και µε στόχο 
την ισχυροποίηση του κλάδου συνολικά, ο 
AESOP (Association of European Schools 
of Planning) έχει πρόσφατα δηµιουργήσει 
ένα Pool of Experts που αναλαµβάνει την 
εκτέλεση συµβουλευτικών αποστολών σε 
σχολές που το ζητούν, για θέµατα προ-
γράµµατος σπουδών όλων των κύκλων, για 
την εκπόνηση στρατηγικών για προγράµµα-
τα έρευνας και για διαχείριση σχολών plan-
ning (Salet, W. and Finka, M., 2010).   
Για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων των 
planners (τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 
των επαγγελµατικών) είναι απαραίτητη η 
αξιοποίηση της συµµετοχής των σχολών σε 
διεθνείς πανεπιστηµιακούς οργανισµούς 
(AESOP, και του AESOP στο Global Plan-
ning Education Associations Network) και η 
συνεργασία µε τους επαγγελµατικούς (Inter-
national Society of City and Regional Plan-
ners - ISOCARP, European Council of Spa-
tial Planners, κλπ). 
Στο επαγγελµατικό πεδίο προκύπτει, δεδο-
µένων των συνθηκών,  το κρίσιµο ερώτηµα 
αν  θα καταστεί  το planning στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη ένας αναγνωρισµένος α-
καδηµαϊκός  (και επαγγελµατικός) επιστηµο-
νικός κλάδος. 
Μια από τις στρατηγικές στο επαγγελµατικό 
πεδίο είναι η επιδίωξη της άρσης των εµπο-
δίων κινητικότητας µεταξύ χωρών, καθώς η 
ΕΕ δεν έχει στις προτεραιότητές της την 
ρύθµιση του επαγγέλµατος, αντίθετα, σε 
γενικό επίπεδο προωθεί την απορρύθµιση. 
Μπορούµε όµως να επιδιώξουµε την κοινή 
πλατφόρµα για τις ελάχιστες απαιτήσεις και 
αντισταθµιστικά µέτρα (πρόσθετες ικανότη-
τες, min 18 χώρες). Ο AESOP σε συνεργα-
σία µε άλλους οργανισµούς εργάζεται συ-
στηµατικά στην κατεύθυνση αυτή (βλ. και  
Geppert, A., 2008). 
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Στην Ελλάδα υπάρχει ο ιστορικός ρόλος του 
ΣΕΠΟΧ (µε αρχιτεκτονικές καταβολές) αλλά 
σήµερα το πεδίο διέπεται από το σύνολο 
των διεκδικήσεων των αποφοίτων των δύο 
βασικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων Βόλος 
– ΠΘ και Βέροια – ΑΠΘ), όπως αυτό έχει 
κατά σύστηµα και µε συνέπεια εκφραστεί 
από τον ΣΕΜΠΧΠΑ. 
(http://www.poleodomia.gr). 
Είναι δεδοµένο όµως ότι απαιτείται ευρωπα-
ϊκός συντονισµός στις παραπάνω κατευθύν-
σεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 1. Βασικά στοιχεία επιλεγµένων Σχολών/Τµηµάτων Planning της Ευρώπης 

Χώρα, ή/και ΑΕΙ Αυτόνοµο 
πρώτο πτυχίο 
(ΒΑ), ή πτυχίο 
1ου κύκλου  

∆ιάρκεια 1ου 
κύκλου  

Όνοµα ευρύτερης Σχο-
λής στην οποία ανήκει 
το planning  

Συνήθης διάρκεια 
του Μάστερ 

Σχόλια και επαγγελµατικά 

Albania 
(POLIS, Tirana) 

ναι 5 (ως ΜΑ) Faculty of Urban Plan-
ning, Environment & 
Management 

1.5 - 2 Όχι επαγγελµατικά δικαιώµατα, παρά µόνο µετά από τα 5 χρόνια 
του ολοκληρωµένου προγράµµατος.  

Bulgaria  
(University of Architecture 
Civil Engineering and Geod-
esy , Sofia) 

ναι (από το 
2002) 

4  Faculty of Architecture 1.5  Επαγγελµατικά δικαιώµατα µόνον µετά από το MSc  και 2 έτη 
επαγγελµατικής πρακτικής (ακριβώς όπως οι αρχιτέκτονες). 

Denmark  
 (Aalborg University) 

ναι 3 School of Architecture, 
Design & Planning 

2 To BA ονοµάζεται "Urban, environmental and energy planning". 
Με βάση αυτό, τρία διαφορετικά Μάστερ µπορούν να επιλεγούν:  
Το "Urban planning and management" είναι το πλησιέστερο στο 
planning. ∆εν υπάρχει επίσηµη πιστοποίηση. Σχεδόν όλοι οι φοι-
τητές κάνουν και τα 5 χρόνια. 

Germany 
(Dortmund) 

ναι 4 School of Engineering 1 2 επί πλέον χρόνια επαγγελµατική πείρας που ελέγχονται από το 
επιµελητήριο των Αρχιτεκτόνων ή 2 χρόνια πρακτικής στον δη-
µόσιο τοµέα (Referendariat) και  δεύτερες κρατικές εξετάσεις.  

Germany: όλα τα άλλα 
(Hamburg, Kaiserslautern, 
Kassel, Berlin) 

ναι 3 Schοols of Architecture 2 ------ 

Greece  
(Volos and Veroia) 

ναι 5 School of Engineering 1-1,5 year  Επαγγελµατικά δικαιώµατα µετά από εξετάσεις στο ΤΕΕ. 
∆ιαβαθµίσεις πτυχίων ΓΕΜ. 

Italy 
(13 ΠΑΕΙ που προσφέρουν 
προγράµµατα planning) 

ναι 3 Schools of Architecture 
and Planning or depts. of 
Planning 

2 ---- 
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Χώρα, ή/και ΑΕΙ Αυτόνοµο 
πρώτο πτυχίο 
(ΒΑ), ή πτυχίο 
1ου κύκλου  

∆ιάρκεια 1ου 
κύκλου  

Όνοµα ευρύτερης Σχο-
λής στην οποία ανήκει 
το planning  

Συνήθης διάρκεια 
του Μάστερ 

Σχόλια και επαγγελµατικά 

Netherlands  
 (Univ. of Amsterdam) 

Ναι ως BA ge-
ography and 
planning 

3 Faculty of Social and 
Behavioral Sciences 

1 (κανονικό) +2 για 
ερευνητικό Μάστερ 
σε Urban Studies 

Αµφότερα ως τίτλοι Μάστερ (το Υπουργείο δεν δίνει διαφορετικά 
Μάστερ) . Το επάγγελµα δεν είναι προστατευόµενο. Μπορεί να 
δηλώσει planner ο καθένας. 
 

Slovakia  
(STU Bratislava) Slovak Uni-
versity of Technology 

ναι 3 Institute of Management 
& Planning 

2 This concerns the BC, MSc. And PhD. In Spatial Planning.  
Prof. rights depending on years of practice. 
 

Poland 
(17 προγράµµατα δηµοσίων 
ΑΕΙ) 

ναι 3/3.5 (polys) ∆ιάφορα ονόµατα 
ευρύτερων Σχολών: ge-
ography, geology, eco-
nomics and sociology, 
environmental engineer-
ing, management, and 
architecture 
 

2/1.5 (polys) Οι planners γίνονται µέλη του Επιµελητηρίου των Πολεοδόµων 
που ιδρύθηκε το 2000 (Chamber of Town Planners). 

Switzerland 
( ETH Zürich) 

όχι ----- Faculty of Architecture 
and Civil Engineering 

2 µερικής φοίτησης 
παράλληλα µε ε-
πάγγελµα (προϋ-
ποθέτει προηγ. ΜΑ 
και επαγγελµ. πεί-
ρα)  
και (άλλο) 
2 πλήρους φοίτη-
σης µετά από 
3χρονο ΒΑ 

Επαγγελµ. δικαιώµατα µετά από 24 εβδοµάδες σπουδών και δύο 
ατοµικές εργασίες.  
 
 
 
 
 
 
Επαγγελµ. δικαιώµατα µετά από 3 εξάµηνα σπουδών και από τη 
διπλωµατική του  Μάστερ. 
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Χώρα, ή/και ΑΕΙ Αυτόνοµο 
πρώτο πτυχίο 
(ΒΑ), ή πτυχίο 
1ου κύκλου  

∆ιάρκεια 1ου 
κύκλου  

Όνοµα ευρύτερης Σχο-
λής στην οποία ανήκει 
το planning  

Συνήθης διάρκεια 
του Μάστερ 

Σχόλια και επαγγελµατικά 

Switzerland  
(Rapperswil University of 
Applied Sciences) 

ναι 3 ------ 1.5 year Επαγγελµ. δικαιώµατα µετά από τον πρώτο κύκλο σπουδών (οι 
φοιτητές έχουν ήδη προηγούµενη επαγγελµατική εκπαίδευση). 

Turkey  
(16 σχολές  planning όλες 
ίδιες) 

  ναι   4 Faculty of Architecture 
(µόνη ή σε συνδυασµούς 
µε planning, κλπ) 

 2-3 max (1ο  έτος 
µαθήµατα, 2ο έτος 
διατριβή)  

Επαγγελµ. δικαιώµατα µετά από τον πρώτο κύκλο σπουδών 
(BA). ∆εν δίδονται επαγγελµ. δικαιώµατα µόνο µε µεταπτυχιακά.  

UK: England, Wales, and 
Northern Ireland 

ναι 3 ∆ιάφορα ονόµατα ευρύ-
τερων Σχολών, ενδεικτι-
κά: δοµηµένου περιβάλ-
λοντος, planning, αρχιτε-
κτονικής, τοπογράφων 
και planning, αρχιτεκτο-
νικής planning και τοπί-
ου, γεωεπιστηµών, κλπ.   

1 (90 ECTS) Ορισµένες σχολές έχουν sandwich year. 
 
Επαγγελµ. δικαιώµατα µε την έννοια του chartered planner σε 
αυτές που προσφέρουν πτυχίο πιστοποιηµένο από το RTPI (που 
έχουν νόηµα µόνο για όσους ζητούν εργαζόµενους µε αυτές τις 
πιστοποιήσεις). Με τα 3+ 1 χρόνια (1=diploma) ή µετά από 1 
χρόνο ΜSc ή µετά από χρόνια εργασίας µπορεί κανείς να κάνει 
αίτηση για την επαγγελµατική ένωση στη βάση µιας κρίσης επαγ-
γελµατικής επάρκειας (Assessment of Professional Competence 
– APC) (προϋποθέτει ένα εκτενές report και 2 χρόνια εργασίας 
µετά το πτυχίο).  

UK: Scotland ναι 4 Όπως παραπάνω 1 (90 ECTS) Επαγγελµ. δικαιώµατα όπως παραπάνω. 
Πηγή: προσωπική έρευνα Π. Σκάγιαννη µε ερωτήµατα προς τους εθνικούς εκπροσώπους του AESOP. 
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Θέσεις και θεµατικές για τις 
πόλεις και την οικονοµική 
κρίση 
 
της Οµάδας Πρωτοβουλίας ‘ΠΟΛΗ+ΚΡΙΣΗ’ 

protovoulia.polikrisi@gmail.com 
 
Η οµάδα πρωτοβουλίας ‘Πόλη+Κρίση’ ξεκί-
νησε µε κεντρική επιδίωξη την τεκµηρίωση 
και διάδοση ιδεών, αντιλήψεων και εµπει-
ριών για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρί-
σης στις πόλεις, αλλά και για τις αντοχές και 
τους τρόπους ανταπόκρισης των πόλεων 
στην οικονοµική κρίση. Στην προσπάθεια 
αυτή εξετάζονται κριτικά όλες οι διαφορετι-
κές, ατοµικές και συλλογικές, προσεγγίσεις 
χωρίς εξαιρέσεις, αποκλεισµούς και προτε-
ραιότητες. Στις µελλοντικές δραστηριότητες 
της οµάδας περιλαµβάνονται έρευνες, δη-
µοσιεύσεις, διαλέξεις, συζητήσεις και ενηµε-
ρωτικές παρεµβάσεις στον τύπο και το δια-
δίκτυο. Οι θέσεις και θεµατικές που ακολου-
θούν ανοίγουν συµβολικά και ουσιαστικά την 
αυλαία αυτών των δραστηριοτήτων. Τον 
ιδρυτικό πυρήνα της οµάδας αποτελούν οι 
Αθηνά Βιτοπούλου, Αρχιτέκτων ΑΠΘ, DEA 
Ecoles d' Architecture - Institut Français d' 
Urbanisme, Doctorat EHESS, Γεωργία Γε-
µενετζή, Αρχιτέκτων ΑΠΘ, Μεταπτυχια-
κό ∆ίπλωµα Πολεοδοµίας ΕΜΠ, ∆ρ ΑΠΘ, 
Αθηνά Γιαννακού, Αρχιτέκτων ΑΠΘ, MSc, 
PhD LSE, εκλεγµένη Αν. Καθ. Τµήµατος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυ-
ξης ΑΠΘ, Γρηγόρης Καυκαλάς, Αρχιτέ-
κτων ΕΜΠ, ΜΑ, DPhil Sussex, ∆ρ ΑΠΘ, Κα-
θηγητής Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Α-
ναστασία Τασοπούλου, Χωροτάκτης-
Πολεοδόµος Μηχ. ΠΘ, MSc UCL, ∆ρ ΑΠΘ. 
 
…ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΙΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ; 
Μπορεί η κρίση και η ύφεση να εµφανίζονται 
αρχικά στη σφαίρα της εθνικής οικονοµίας, 
όµως οι συνέπειές τους και ο τρόπος που 
εκδηλώνονται στους επιµέρους τόπους δια-

φέρουν. Οι πόλεις, από την ίδια τη φύση 
τους, υφίστανται διαχρονικά µεγάλες αλλα-
γές εξαιτίας των οικονοµικών διακυµάνσεων, 
µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες 
απέναντι σε κάθε µορφή κρίσης. Στις πόλεις, 
για παράδειγµα, έγιναν ιδιαίτερα αισθητές οι 
αλλαγές που επήλθαν σε περιόδους αποβι-
οµηχάνισης, που συνοδεύτηκαν από τη 
συρρίκνωση των κεντρικών περιοχών και 
την εγκατάλειψή τους από όσες δραστηριό-
τητες δεν µπόρεσαν να επιβιώσουν. Κατά 
την τελευταία εικοσαετία, οι πόλεις είχαν 
αποτελέσει αφενός τόπους συγκέντρωσης 
δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε α-
στικά ακίνητα και υποδοµές και αφετέρου 
τόπους µεγάλης επέκτασης των υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και 
του εµπορίου, µε αποτέλεσµα να δοκιµάζο-
νται εντονότερα από την τρέχουσα οικονοµι-
κή κρίση.  
Στις µεγάλες πόλεις η συνθετότητα της οικο-
νοµικής και κοινωνικής γεωγραφίας, σε συν-
δυασµό µε τη συσσώρευση περιβαλλοντι-
κών προβληµάτων, αναδεικνύουν µε µεγα-
λύτερη ένταση πολλές από τις οικονοµικές 
και κοινωνικές πλευρές της κρίσης, όπως 
είναι το κλείσιµο ή η χρεοκοπία των επιχει-
ρήσεων, η ανεργία και η υποαπασχόληση, 
οι κατασχέσεις ακινήτων και η φτώχεια. 
Πρόκειται για παράγοντες που οδηγούν σε 
σοβαρά προβλήµατα συρρίκνωσης, απαξί-
ωσης και υποβάθµισης συγκεκριµένων ζω-
νών ή περιοχών της πόλης. Για παράδειγµα, 
το µαζικό κλείσιµο των εµπορικών επιχειρή-
σεων και η αύξηση των κενών καταστηµά-
των σε βασικούς εµπορικούς δρόµους πολ-
λών ελληνικών πόλεων, οδηγεί στην απαξί-
ωση του κτιριακού αποθέµατος, στην ερή-
µωση ολόκληρων ζωνών και σε νέα προ-
βλήµατα υποβάθµισης του αστικού περιβάλ-
λοντος. Ιδιαίτερα οι πόλεις που εξαρτήθηκαν 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την εσω-
τερική κατανάλωση που τροφοδοτούσαν οι 
εισοδηµατικές επιδοτήσεις και η απασχόλη-
ση στο δηµόσιο τοµέα, είναι ακόµα πιο ευά-
λωτες στη δηµοσιονοµική κρίση. Η κρίση 
των πόλεων εντείνεται και από τα οργανωτι-
κά και χρηµατοδοτικά ελλείµµατα των τοπι-



ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  
 

  - 38 - 

 

κών αυτοδιοικήσεων και εποµένως από την 
αδυναµία τους να ανταποκριθούν στις αυξα-
νόµενες οικονοµικές, κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές ανάγκες των πολιτών. 
Για την αντιµετώπιση των συνεπειών της 
κρίσης δεν υπάρχουν έτοιµες ή γρήγορες 
λύσεις που να µπορούν να εφαρµοστούν 
γενικά, χωρίς να ληφθούν υπόψη τόσο οι 
ιδιαιτερότητες της εθνικής οικονοµίας και του 
κοινωνικο-πολιτικού συστήµατος όσο και 
των ίδιων των πόλεων. Η κατανόηση αυτών 
των συνθηκών σε περίοδο κρίσης αποτελεί 
το πρώτο ουσιαστικό βήµα για την ανίχνευ-
ση, αξιολόγηση και βελτίωση των πολιτικών 
και εργαλείων αντιµετώπισης των προβλη-
µάτων των πόλεων.   
 
…ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ; 
Η οικονοµική κρίση προκαλεί διαφοροποίη-
ση των ατοµικών και συλλογικών  συµπερι-
φορών που κατευθύνονται στην εκµετάλ-
λευση τυχόν διαθέσιµων περιβαλλοντικών 
πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων ανα-
γκών, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση ή/και 
την εµφάνιση νέων πιέσεων και προβληµά-
των στο αστικό περιβάλλον. Οι αρνητικές 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στο αστικό 
περιβάλλον γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στα 
µεγάλα αστικά κέντρα, όπου, για παράδειγ-
µα, η κάλυψη των αναγκών θέρµανσης µε τη 
χρήση καυσόξυλων ή άλλης βιοµάζας -
ακόµα και κάθε είδους ακατάλληλων υλικών- 
αυξάνει τη συγκέντρωση των αιωρούµενων 
σωµατιδίων πάνω από τα επιτρεπτά όρια, 
προκαλώντας έτσι κινδύνους για τη δηµόσια 
υγεία.  
Λιγότερο φανερές, αλλά εξίσου σοβαρές, 
είναι οι επιπτώσεις που προκαλούνται από 
τις υποχρεωτικές διαρθρωτικές µεταβολές. 
Για παράδειγµα, η απλοποίηση των διαδι-
κασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης λόγω 
της κρίσης προκειµένου να διευκολυνθούν οι 
επενδύσεις, µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
κρίσιµων φυσικών πόρων ή ακύρωση σηµα-
ντικών περιβαλλοντικών κεκτηµένων. Επί-
σης, η ανεπαρκής στελέχωση και χρηµατο-

δότηση των αρµόδιων υπηρεσιών για θέµα-
τα παρακολούθησης και ελέγχου του περι-
βάλλοντος, π.χ. των υπηρεσιών για την ολο-
κλήρωση των δασικών χαρτών και του κτη-
µατολογίου, αδυνατίζει αντικειµενικά τις 
προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής προ-
στασίας.  
Παράλληλα, καταγράφονται και ορισµένες 
άµεσες θετικές συνέπειες της κρίσης για το 
αστικό περιβάλλον, όπως είναι ο περιορι-
σµός της υπερκατανάλωσης, η µείωση της 
ρύπανσης λόγω µείωσης της κυκλοφορίας 
των οχηµάτων και η αναστολή των ρυθµών 
αστικής διάχυσης και προαστιακής ανάπτυ-
ξης. Η κρίση µπορεί ακόµη να αποτελέσει 
και ευκαιρία για την ενεργοποίηση µηχανι-
σµών προστασίας του περιβάλλοντος, αν η 
προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικό-
τητας συνδεθεί µε την ορθολογική αξιοποίη-
ση των φυσικών πόρων και τη χρήση ανα-
νεώσιµων πηγών ενέργειας. Στις δυνητικά 
θετικές πλευρές των συνεπειών της οικονο-
µικής κρίσης µπορεί να καταγραφούν και 
διάφορες αναδυόµενες δραστηριότητες, 
όπως για παράδειγµα η αναζωογόνηση της 
αστικής γεωργίας στα όρια των πόλεων, ως 
µια νέα τάση που φέρνει τους κατοίκους της 
πόλης σε άµεση επαφή µε τη γη και το περι-
βάλλον, αλλά και ως πρακτική αύξησης των 
πράσινων χώρων και βελτίωσης του µικρο-
κλίµατος.  
 
…ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥ-
ΝΟΧΗ; 
Στο κοινωνικό επίπεδο, η κρίση υπονοµεύει 
τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, κα-
θώς η συνεχώς αυξανόµενη ανεργία -
επακόλουθο της παρατεταµένης ύφεσης- 
πολλαπλασιάζει τα φαινόµενα κοινωνικού 
αποκλεισµού και περιθωριοποίησης και ενι-
σχύει τους παράγοντες αύξησης της παρα-
βατικότητας και εγκληµατικότητας. Η εµφά-
νιση των νεοάστεγων και νεόπτωχων, και 
γενικότερα µιας σηµαντικής µερίδας του α-
στικού πληθυσµού που εµφανίζει αδυναµία 
κάλυψης των βασικών του αναγκών, οδηγεί 
στη διαµόρφωση περιθωριοποιηµένων κοι-
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νωνικών οµάδων µε αµφίβολη προοπτική 
επανένταξης στην οικονοµική και κοινωνική 
ζωή της πόλης.  
Γενικότερα, οι συνέπειες της οικονοµικής 
κρίσης οδηγούν σε σηµαντική αλλοίωση της 
κοινωνικής και δηµογραφικής βάσης των 
πόλεων και έχουν άµεσο και έµµεσο χωρικό 
αντίκτυπο. Οι τάσεις απώλειας πληθυσµού 
των κεντρικών περιοχών των µεγάλων πό-
λεων, συµβάλλει περαιτέρω στην υποβάθ-
µιση και κυρίως στην αδυναµία ανάκαµψης 
εκτεταµένων αστικών περιοχών. Η µαζική 
φυγή νέων επιστηµόνων, συχνά µε υψηλά 
προσόντα, το λεγόµενο ‘brain drain’, που 
αποτελεί έτσι κι αλλιώς ένα χρόνιο πρόβλη-
µα των πιο αδύναµων οικονοµιών, εντείνεται 
λόγω της οικονοµικής κρίσης και της χαµη-
λής ζήτησης για ειδικευµένο επιστηµονικό 
δυναµικό στην αγορά εργασίας. Η µετανά-
στευση των νέων επιστηµόνων στερεί τις 
πόλεις από δηµιουργικές δυνάµεις και συ-
ντελεί στην αύξηση του ποσοστού γήρανσης 
του αστικού πληθυσµού υπονοµεύοντας έτσι 
πολλαπλά τις προοπτικές ανάκαµψης των 
πόλεων. Από την άλλη πλευρά, οι ροές ε-
σωτερικής µετανάστευσης αναπροσαρµόζο-
νται µέσα στην κρίση και άτοµα µε δεξιότη-
τες, γνώση και εµπειρία κινούνται αντίστρο-
φα, από τις µεγάλες προς τις µικρότερες 
πόλεις και την ύπαιθρο, συµβάλλοντας έτσι 
αφενός στην ελάφρυνση των αστικών προ-
βληµάτων και αφετέρου στην αναζωογόνη-
ση των τόπων εγκατάστασης αυτού του 
πρώην αστικού πληθυσµού. Η µεταβολή 
των µεταναστευτικών ροών συµπληρώνεται 
και από τον εκ των πραγµάτων δραστικό 
περιορισµό της εισροής αλλά και την τάση 
επιστροφής πολλών οικονοµικών µετανα-
στών στους τόπους καταγωγής τους.  
Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι στις 
συνθήκες της οικονοµικής κρίσης, αναδύο-
νται και ενισχύονται τάσεις συλλογικότητας, 
µέσα από πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και 
προσφοράς σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, 
ένα φαινόµενο που σηµατοδοτεί την ανά-
κτηση της κοινωνικής εµπιστοσύνης και 
µπορεί να αποτελέσει προποµπό τόνωσης 
της κοινωνικής συνοχής.  

…ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΥΣΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ; 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ανα-
πτύχθηκαν προσεγγίσεις παρέµβασης και 
θεσµικές διαδικασίες, πρακτικές και εργαλεία 
σχεδιασµού που είχαν στόχο την αλλαγή της 
εικόνας των πόλεων, την αύξηση της αντα-
γωνιστικότητάς τους και την προσέλκυση 
νέων επενδύσεων για την αναζωογόνηση 
της τοπικής οικονοµίας. Σε πολλές ευρωπαϊ-
κές πόλεις υλοποιήθηκαν επεµβάσεις ‘αστι-
κής αναγέννησης’, όπου µεγάλες εκτάσεις 
αστικής γης υπέστησαν µια διαδικασία κε-
φαλαιοποίησης, µέσω της οποίας τίτλοι δη-
µόσιας και ιδιωτικής περιουσίας πωλήθηκαν 
σε σχετικά χαµηλές τιµές, ενώ τα αναµενό-
µενα µελλοντικά κέρδη από την αξιοποίησή 
τους προσέλκυσαν κύµατα νέων ιδιωτικών 
επενδύσεων. 
Ο κύριος στόχος αυτών των επεµβάσεων 
ήταν η οικονοµική αναγέννηση περιοχών 
που βρέθηκαν στη δίνη τοπικών κρίσεων 
αποβιοµηχάνισης λόγω της κατάρρευσης 
κλάδων του δευτερογενούς τοµέα σε συγκε-
κριµένες πόλεις και περιφέρειες. Οι επεµβά-
σεις ‘αστικής αναγέννησης’ προσέφεραν την 
οικονοµική βάση για να ξεκινήσει η µετάβα-
ση των τοπικών οικονοµιών σε µια πιο δια-
φοροποιηµένη και διεθνοποιηµένη οικονοµί-
α, µε αυξηµένη έµφαση στον τριτογενή το-
µέα (εµπόριο, αναψυχή, πρόνοια, υπηρεσί-
ες, τουρισµός), αλλά και σε αναδυόµενους 
τοµείς υψηλής τεχνολογίας επικοινωνιών και 
πληροφορικής. Οι επεµβάσεις ‘αστικής ανα-
γέννησης’ οδήγησαν σε διάφορες µορφές 
εξευγενισµού που παρείχαν µια προσωρινή, 
όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, λύση για 
εντοπισµένες µορφές αστικής κρίσης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι περιοχές αυ-
τές αποτέλεσαν µέρος των σηµερινών προ-
βληµάτων που χαρακτηρίζουν την αστική 
ανάπτυξη, καθώς δηµιούργησαν τεχνητή 
‘υπερπροσφορά’ οικιστικού ή γραφειακού 
αποθέµατος, χώρων υπηρεσιών ή κατανά-
λωσης, µε διογκωµένη υπεραξία, η οποία µε 
τη σειρά της τροφοδότησε την τρέχουσα οι-
κονοµική κρίση.  
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Θα πρέπει όµως να υπογραµµιστεί ότι οι 
επεµβάσεις ‘αστικής αναγέννησης’ και συ-
νεπώς οι σηµαντικές επενδύσεις από την 
πλευρά του ιδιωτικού τοµέα, πραγµατοποιή-
θηκαν σε µια περίοδο που δεν χαρακτηριζό-
ταν από γενικευµένη κρίση αλλά από θετικές 
προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης και ευη-
µερίας. Σήµερα, στο πλαίσιο της γενικευµέ-
νης κρίσης και ύφεσης, το ερώτηµα που τί-
θεται είναι αν τα εργαλεία, οι διαδικασίες και 
οι µηχανισµοί που αναπτύχθηκαν στο πα-
ρελθόν, µέσω των προγραµµάτων αστικής 
αναγέννησης, είναι κατάλληλα για να αντιµε-
τωπίσουν τα νέα αστικά προβλήµατα, οικο-
νοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
φύσης, που προκύπτουν ακριβώς ως συνέ-
πεια των προηγούµενων τρόπων οικονοµι-
κής και ειδικότερα αστικής ανάπτυξης.  
 
…ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ; 
Η στενή σχέση του χρηµατοπιστωτικού το-
µέα µε τις επενδύσεις σε αστικά ακίνητα, 
µέσω της αξιοποίησής τους ως προνοµιακή 
µορφή πλασµατικού κεφαλαίου, βρίσκεται 
στον πυρήνα της σηµερινής γενικευµένης 
οικονοµικής κρίσης, η έναρξη της οποίας 
χρονολογείται το 2008 ως συνέπεια της κρί-
σης των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ. Η 
τροφοδότηση της ‘φούσκας’ των ακινήτων 
µέσω επισφαλών δανείων και η σταδιακή 
µετατροπή τους σε άλλα χρηµατιστηριακά 
προϊόντα, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν 
τοξικά, µετέτρεψε την κερδοσκοπία πάνω 
στη γη σε παράγοντα διεθνούς αποσταθε-
ροποίησης. 
Η κερδοσκοπική εκµετάλλευση της γης απο-
τελεί παραδοσιακό χαρακτηριστικό της δια-
δικασίας παραγωγής του χώρου στον ευ-
ρωπαϊκό νότο (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία), όπου ο κατασκευαστικός κλά-
δος συνιστούσε διαχρονικά έναν από τους 
κρισιµότερους τοµείς της οικονοµίας και έχει 
χρησιµοποιηθεί ως µέσο αναζωπύρωσής 
της σε διάφορες περιόδους. Στις περιοχές 
αυτές, τα νοικοκυριά στρέφονταν παραδοσι-
ακά στην αγορά ακινήτων ως εξασφάλιση 

για το µέλλον της οικογένειάς τους, τόσο 
λόγω νοοτροπίας, όσο και ως επένδυση την 
οποία θεωρούσαν πολύ ασφαλέστερη από 
µετοχές ή άλλου είδους χρηµατιστηριακά 
προϊόντα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου η 
οικιστική παραγωγή χαρακτηριζόταν δια-
χρονικά από εντατικούς ρυθµούς και ιδιαίτε-
ρα ψηλές τιµές γης και ακινήτων, η κατάρ-
ρευση της αγοράς ακινήτων και η µείωση 
της αξίας τους εκδηλώθηκε µάλλον ως επί-
πτωση της οικονοµικής ύφεσης παρά ως 
συστατικό ή γενεσιουργό στοιχείο της κρί-
σης. Η κατακόρυφη µείωση των εισοδηµά-
των και άρα των δυνατοτήτων επένδυσης, η 
αδυναµία αποπληρωµής των δανείων και η 
συνεχόµενη αύξηση των υπερχρεωµένων 
νοικοκυριών, σε συνδυασµό µε την υπερβο-
λική αύξηση της φορολογίας στη µικροµε-
σαία ακίνητη περιουσία και την υποχώρηση 
του κράτους από τη χρηµατοδότηση έργων 
υποδοµής, οδήγησαν στην κατάρρευση της 
αγοράς ακινήτων και την ακύρωση του πα-
ραδοσιακού ρόλου του κατασκευαστικού 
κλάδου ως ισχυρού πυλώνα της ελληνικής 
οικονοµίας. 
Η κατάσταση αυτή, εκτός από τις επιπτώ-
σεις που µπορεί να έχει στο σύστηµα παρα-
γωγής κατοικίας και υποδοµών και τις αλλα-
γές που µπορεί να επιφέρει στο χάρτη του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ανάλογα µε τον 
πολιτικό χειρισµό του ζητήµατος της δηµό-
σιας ακίνητης περιουσίας, της φορολόγησης 
των ακινήτων και της διαχείρισης των µη 
εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων, 
συνδέεται άµεσα και µε το γενικότερο ζήτη-
µα της υποβάθµισης των συνθηκών διαβίω-
σης ευρύτερων κοινωνικών οµάδων και τη 
δηµιουργία νέου τύπου αστικών προβληµά-
των. 
 
…ΤΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ; 
Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων 
σε εκτάσεις ή ακίνητα που διαχειρίζονται 
δηµόσιοι οργανισµοί, οι οποίοι στις περισ-
σότερες περιπτώσεις αποτελούν παρόχους 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προτείνεται 
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συχνά ως µέσο για την αντιµετώπιση της 
δηµοσιονοµικής λιτότητας. Η στροφή αυτή 
µπορεί δυνητικά να οδηγήσει στην ανάληψη 
σηµαντικών πρωτοβουλιών από την πλευρά 
του κράτους και του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα ή αντίθετα να οδηγήσει σε εµπορευ-
µατοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιου-
σίας µε αρνητικές συνέπειες για το δηµόσιο 
συµφέρον.   
Στην Ελλάδα, η δηµόσια περιουσία αποτέ-
λεσε διαχρονικά εργαλείο προώθησης και 
υλοποίησης διαφορετικών πολιτικών (πολε-
οδοµικών, κοινωνικών, οικονοµικών), αλλά 
και ένα µέσο κοινωνικής ενσωµάτωσης και 
ελέγχου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 
1990, υπήρξε µια προσπάθεια ανάπτυξης 
µιας πιο συνεκτικής και συγκροτηµένης πο-
λιτικής, µε την εισαγωγή µιας σειράς µέτρων 
και εργαλείων που είχαν στόχο την ορθολο-
γική διαχείριση και αξιοποίηση της δηµόσιας 
περιουσίας στο πλαίσιο προώθησης της 
συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 
Πρόσφατα, µε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2011-2015, η 
πολιτική ιδιωτικοποίησης της δηµόσιας πε-
ριουσίας απέκτησε επείγοντα χαρακτήρα: 
κάθε κινητή και ακίνητη ιδιωτική περιουσία 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και περιουσιακά 
στοιχεία δηµόσιων επιχειρήσεων, των ο-
ποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου άµεσα ή έµµεσα στο δηµόσιο ή σε 
ΝΠ∆∆, περιήλθε, χωρίς αντάλλαγµα, στη 
διαχείριση του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτι-
κής Περιουσίας ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), προ-
κειµένου να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για 
την εξόφληση του δηµόσιου χρέους. Παράλ-
ληλα, µε τους συνοδευτικούς νόµους, πχ. το 
νόµο για τις “fast truck” επενδύσεις, δηµι-
ουργήθηκε ένα ευέλικτο πλαίσιο χωροθετι-
κών ρυθµίσεων και διαδικασιών υλοποίησης 
που αφορούν επενδύσεις αξιοποίησης δη-
µοσίων ακινήτων κατά παρέκκλιση από τα 
εγκεκριµένα χωροταξικά και πολεοδοµικά 
σχέδια και τους ισχύοντες όρους και περιο-
ρισµούς δόµησης.  
Η διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας στην 
Ελλάδα χαρακτηρίζεται ιστορικά από βασικά 
προβλήµατα όπως η πολυνοµία φορέων 

διαχείρισης και αξιοποίησης, το ασαφές θε-
σµικό πλαίσιο προστασίας, η έλλειψη συ-
γκροτηµένης και ορθολογικής πολιτικής αξι-
οποίησης για το δηµόσιο συµφέρον, οι απο-
σπασµατικές επιλογές αξιοποίησης όπου 
κεντρικό ρόλο παίζουν οι πελατειακές σχέ-
σεις. Η γενικευµένη δυνατότητα ιδιωτικοποί-
ησης που φαίνεται να προωθείται υπό την 
πίεση της ανάγκης µείωσης του δηµοσίου 
χρέους, θέτει κρίσιµα ερωτήµατα, όχι απα-
ραίτητα ιδεολογικά, που σχετίζονται µε τα 
όρια µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού συµφέ-
ροντος, καθώς και µε τη δυνητική λειτουργία 
της αστικής γης και των ακινήτων ως πλα-
σµατικού κεφαλαίου και τον κίνδυνο αναζω-
πύρωσης προβληµάτων που οδήγησαν 
στην παρούσα µορφή της οικονοµικής κρί-
σης. 
 
… ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
Στις τρέχουσες επιστηµονικές και πολιτικές 
συζητήσεις η ανάλυση της κοινωνικής, οικο-
νοµικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας 
των περιφερειών και των τόπων, έχει ανα-
δειχθεί ως κεντρική συνιστώσα της ένταξής 
τους στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ανθεκτικότητα των πόλε-
ων και η σύνδεσή της µε το χωρικό σχεδια-
σµό αποτελεί ένα κρίσιµο πεδίο. Οι ίδιες οι 
πόλεις αναγνωρίζονται ως τµήµατα ευρύτε-
ρων περιφερειακών συστηµάτων στα οποία 
οι επιδράσεις των οικονοµικών διακυµάνσε-
ων σπάνια κατανέµονται οµοιόµορφα.  
Την τρέχουσα περίοδο τέθηκε σε δηµόσια 
διαβούλευση η αναγκαιότητα αλλαγών στο 
ελληνικό σύστηµα χωρικού σχεδιασµού και 
η κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να 
στραφούν αυτές οι αλλαγές. Η πολυδιάστατη 
αυτή συζήτηση έχει οδηγήσει στη διατύπω-
ση προκαταρκτικών προτάσεων µεταρρύθ-
µισης από την κεντρική διοίκηση, καθώς και 
στην κατάθεση κριτικών απόψεων από επι-
στηµονικούς, επαγγελµατικούς και κοινωνι-
κούς φορείς. Ισχυρά επηρεασµένη από το 
πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2011-
2015, τη συνεπαγόµενη οικονοµική πολιτική 
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και τα µέτρα εφαρµογής της, η επιχειρούµε-
νη µεταρρύθµιση χαρακτηρίζεται από την 
αναζήτηση της κατάλληλης ισορροπίας µε-
ταξύ ρύθµισης και ευελιξίας, αλλά και µεταξύ 
αειφορίας, προώθησης των επενδύσεων και 
διασφάλισης του δηµόσιου συµφέροντος. Με 
δεδοµένη την τρέχουσα οικονοµική συγκυρί-
α, τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, 
τις υφιστάµενες αλλά και υπό τροποποίηση 
οργανωτικές και διοικητικές δοµές, ως βασι-
κό ζητούµενο των αλλαγών αναδεικνύεται η 
ενδυνάµωση της αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας του συστήµατος σχεδια-
σµού.  
Ο χωρικός σχεδιασµός θα πρέπει να ανα-
δειχθεί σε θετικό εργαλείο για τη διαχείριση 
και αξιοποίηση των πόλεων και των τόπων 
µε όρους οικονοµικής ανάπτυξης και αντα-
γωνιστικότητας, κοινωνικής ευηµερίας και 
συνοχής και περιβαλλοντικής αναβάθµισης 
και προστασίας έχοντας ως κεντρική επιδίω-
ξη τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης 
στις ευκαιρίες για ατοµική και συλλογική βελ-
τίωση των συνθηκών και της ποιότητας 
ζωής στις πόλεις. Κεντρικό ζήτηµα προς 
διερεύνηση αποτελεί η συµβολή του χωρι-
κού σχεδιασµού στη δόµηση της ικανότητας 
αντίστασης, ανάκαµψης ή αναπροσανατολι-
σµού των οικονοµικών, κοινωνικών και πε-
ριβαλλοντικών δοµών µιας πόλης προκειµέ-
νου να  µετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης, 
να απορροφήσει το αρχικό σοκ και να οδη-
γήσει σε νέες αναπτυξιακές διαδροµές. 
 
…Η ‘ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ’ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Τα συστήµατα και οι πρακτικές του σχεδια-
σµού βασίζονται αλλά και περιορίζονται από 
το κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισµικό πλαί-
σιο ή τα γνωρίσµατα της κοινωνίας από την 
οποία πηγάζουν και στην οποία εντάσσο-
νται. Ο σχεδιασµός και το θεσµικό σύστηµα 
που τον πλαισιώνει, διαµορφώνονται και 
υφίστανται σε συνάρτηση µε ένα συγκεκρι-
µένο πλαίσιο ‘παράδοσης’ ή ‘κουλτούρας’, 
το οποίο χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας 
εµπλεκοµένων θεσµικών και φυσικών υπο-

κειµένων, καθώς και την αποτελεσµατικότη-
τα και τη σχέση στόχων και αποτελεσµάτων 
του σχεδιασµού. Αυτή η ‘παράδοση’ σχεδι-
ασµού είναι µια έννοια δυναµική, που αφε-
νός ενσωµατώνει την ετερογένεια των τό-
πων, τον πλουραλισµό των αξιών και τη δι-
αφορετικότητα συλλογικών και ατοµικών 
διαδροµών και αφετέρου περιλαµβάνει την 
ερµηνεία των σκοπών και του περιεχοµένου 
του σχεδιασµού, τον τρόπο που αναγνωρί-
ζονται και αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα, 
τη χρήση συγκεκριµένων κανόνων, διαδικα-
σιών και εργαλείων ή τους τρόπους και τις 
µεθόδους συµµετοχής των πολιτών. Με τον 
τρόπο αυτό η συγκεκριµένη ‘παράδοση’ 
σχεδιασµού αναδύεται ως αποτέλεσµα συ-
ναθροιζόµενων συµπεριφορών, αξιών, κα-
νόνων, προτύπων και πεποιθήσεων, που 
µοιράζονται και ακολουθούν όσοι εµπλέκο-
νται στο σχεδιασµό, περιλαµβάνοντας τόσο 
ανεπίσηµες (παραδόσεις, συνήθειες και έθι-
µα) όσο και επίσηµες (διοικητικές αρµοδιό-
τητες και θεσµικό πλαίσιο) πτυχές του σχε-
διασµού.  
Στην Ελλάδα, στοιχεία της ‘παράδοσης’ 
σχεδιασµού αποτελούν η κυριαρχία ενός 
ισχυρά συγκεντρωτικού ρυθµιστικού και κα-
νονιστικού πλαισίου, η απουσία εργαλείων 
στρατηγικού σχεδιασµού, η ανεπάρκεια των 
µηχανισµών δηµόσιας διαβούλευσης και 
συµµετοχής, οι αδιαφανείς µορφές διαµεσο-
λάβησης συµφερόντων και η έλλειψη επαρ-
κών µηχανισµών υποστήριξης, ελέγχου και 
παρακολούθησης της εφαρµογής του χωρι-
κού σχεδιασµού. Η τρέχουσα οικονοµική 
κρίση επιτάσσει να γίνουν µεγάλες και κα-
θοριστικής σηµασίας αλλαγές στο  ισχύον 
σύστηµα χωρικού σχεδιασµού, ώστε ο σχε-
διασµός να γίνει περισσότερο ευέλικτος, και-
νοτόµος και επιχειρησιακός. Στο πλαίσιο της 
κρισιµότητας του σχεδιασµού για τη διαχεί-
ριση της οικονοµικής κρίσης και των νέων 
ρόλων των εµπλεκοµένων στα διαφορετικά 
επίπεδα του χωρικού σχεδιασµού, αναµένο-
νται δραστικές αλληλεπιδράσεις µε την τρέ-
χουσα ‘παράδοση’ σχεδιασµού.  
Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της οικο-
νοµικής συγκυρίας, οι πολεοδόµοι και χωρο-
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τάκτες, ειδικότερα, καλούνται να δράσουν 
ως ενορχηστρωτές των διαδικασιών του 
χωρικού σχεδιασµού των πόλεων, αναγνω-
ρίζοντας τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις µε-
ταξύ οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτισµικών 
και περιβαλλοντικών σχέσεων. Οι προοπτι-
κές ανάπτυξης κάθε πόλης θα πρέπει να 
διατυπώνονται σε συνάρτηση µε τα δικά της 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είτε πρόκειται για 
αδυναµίες είτε για πλεονεκτήµατα, απέναντι 
στις απειλές και τις ευκαιρίες που προκαλεί, 
πολλαπλασιάζει ή µεγεθύνει η οικονοµική 
κρίση.  
 
…ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑ-
ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Οι πόλεις υπήρξαν ανέκαθεν τόποι εκδήλω-
σης αστικών κινηµάτων, άλλοτε µεγαλύτερης 
και άλλοτε µικρότερης εµβέλειας, ως αποτέ-
λεσµα των κοινωνικών αντιθέσεων και των 
διεκδικήσεων συγκεκριµένων κοινωνικών 
οµάδων. Κατά την τρέχουσα οικονοµική κρί-
ση, οι κοινωνικές εντάσεις πολλαπλασιάστη-
καν και εκδηλώθηκαν αρκετές φορές µέσα 
από πολιτικές αντιπαραθέσεις ή/και βίαιες 
συγκρούσεις, συχνά σε συνδυασµό µε την 
αµφισβήτηση του συνολικού οικονοµικού και 
πολιτικού συστήµατος, ιδιαίτερα στις µεγά-
λες πόλεις του ευρωπαϊκού νότου. Σε πολ-
λές περιπτώσεις τα σύγχρονα αστικά κινή-
µατα συνδέθηκαν µε την αναζήτηση εναλλα-
κτικών µορφών συλλογικής οργάνωσης, 
όπως διάφορες µορφές κοινωνικής οικονο-
µίας, ως µέσο εξόδου από την κρίση. Η ανά-
γκη αντιµετώπισης των πρόσθετων κοινωνι-
κών και γεωγραφικών αδικιών και ανισοτή-
των που προκαλεί η τρέχουσα κρίση καθι-
στά επίκαιρο το ζήτηµα της δίκαιης πόλης, 
µιας πόλης που εξασφαλίζει την ισότιµη 
πρόσβαση όλων των πολιτών στη λήψη α-
ποφάσεων, στις ευκαιρίες και τις εξυπηρε-
τήσεις που προσφέρει η πόλη. Καθώς η α-
ναζήτηση της δίκαιης πόλης συνδέεται µε 
ζητήµατα νοµιµοποίησης της εξουσίας και 
κατανοµής του παραγόµενου κόστους και 
οφέλους, δεν υπάρχουν εύκολες και αναµ-
φισβήτητες απαντήσεις. 

Ένα πειστικό όραµα µιας δίκαιης πόλης θα 
πρέπει να εξηγήσει πώς θα επιτύχει ταυτό-
χρονα κοινωνική ευηµερία και ισότητα, προ-
σφέροντας περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης που οδηγούν στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας και προωθούν την κοινωνική συ-
νοχή. Η δίκαιη πόλη θα πρέπει να ενσωµα-
τώσει δηµιουργικά όλες τις κοινωνικές οµά-
δες πέραν του αυτονόητου ενδιαφέροντος 
για τις µη προνοµιούχες οµάδες. Η σύνθεση 
των επιδιώξεων όλων των κοινωνικών οµά-
δων και η ισότιµη πρόσβαση στις ευκαιρίες 
της αστικής ανάπτυξης σε σχέση µε την επι-
δίωξη πραγµατικής ισότητας θα πρέπει να 
αποτελέσουν τον άξονα του οράµατος της 
δίκαιης πόλης. Η συµµετοχή στις αποφάσεις 
και ο δηµοκρατικός πλουραλισµός δεν αρ-
κούν ούτε για να άρουν την κυριαρχία οµά-
δων που διαθέτουν περισσότερες πηγές 
δύναµης και γνώσης ούτε για να αποτρέ-
ψουν τις ακραίες καταστάσεις και συµπερι-
φορές όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός 
και η άσκηση βίας. Η δίκαιη πόλη θα πρέπει 
να επιλύει θεσµικά και συναινετικά τα ζητή-
µατα που αναπόφευκτα θα προκύπτουν, 
µέσω της αναγνώρισης και του σεβασµού 
των βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων, τα 
οποία δεν θα µπορούν να περιορίζονται ού-
τε από συγκυριακές πλειοψηφίες ούτε από 
δυναµικές µειοψηφίες.  
Η εφαρµογή των αρχών της δίκαιης πόλης 
συνεπάγεται συνεχή αξιολόγηση των αποτε-
λεσµάτων, αλλά και κατανόηση του γεγονό-
τος ότι η πραγµατοποίηση των οραµάτων 
συνδέεται µε τα πραγµατικά δεδοµένα. Στο 
βαθµό που οι οικονοµικές, κοινωνικές και 
πολιτικές διαφορές και συγκρούσεις παρά-
γονται από εγγενείς δοµές και αντιφάσεις της 
αστικής ανάπτυξης, το αίτηµα για µια δίκαιη 
πόλη, θα αποτελεί επίκαιρο και διαρκές αί-
τηµα αυτογνωσίας και κριτικού αναστοχα-
σµού.  
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 
1. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Routledge το 

βιβλίο των Karadimitriou N., Magalhaes 
C. και Verhage R. µε τίτλο «Planning, 
Risk and Property Development: Ur-
ban regeneration in England, France 
and the Netherlands». 

 
Το βιβλίο εξετάζει έξι µεγάλα προγράµ-
µατα αστικής αναγέννησης σε τρείς χώ-
ρες της ∆υτικής Ευρώπης, όπως αυτά 
εξελίχθηκαν υπό την επίδραση των µετα-
βαλλόµενων συνθηκών της αγοράς την 
τελευταία δεκαετία. Πέρα από τη φυσική 
διάσταση, το βιβλίο δίνει έµφαση και στις 
σχέσεις, τους στόχους και τις στρατηγικές 
των συµµετεχόντων. Το βασικό επιχείρη-
µα των συγγραφέων είναι ότι τα προ-
γράµµατα αυτά συχνά καταφέρνουν να 
συνδυάσουν την παροχή ιδιωτικών και 
δηµοσίων αγαθών µε µικρή δηµόσια δα-
πάνη, όµως η έκθεση στα ρίσκα και τις 
αβεβαιότητες της αγοράς τα καθιστά ευά-
λωτα στις εναλλαγές του οικονοµικού κύ-
κλου. 

2. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Routledge το 
βιβλίο της Marichela Sepe µε τίτλο 
«Planning and Place in the City». 
Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορία της 
έννοιας  του placemaking και αναδεικνύει 
τις διαφορετικές µεθόδους ανάλυσης και 
αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται για 
να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός 
τόπου. 

 
Η συγγραφέας παρουσιάζει επίσης τη δι-
κή της µέθοδο και προτείνει τις κατάλλη-
λες, κατά τη γνώµη της, παρεµβάσεις. 
Στο βιβλίο χρησιµοποιούνται παραδείγ-
µατα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερι-
κή και την Ασία. 

3. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις IOS Press το 
βιβλίο που επιµελήθηκαν οι W. Zonne-
veld, J. De Vries και L. Janssen-Jansen 
της Claire Colomb µε τίτλο «European 
Territorial Governance». 

 
Το βιβλίο ερευνά την εξέλιξη της χωρικής 
διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο και τον τρόπο µε τον οποίο αυ-
τός ο νέος τύπος διακυβέρνησης επη-
ρεάζει τον σχεδιασµό σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνοντας 
απόψεις ακαδηµαϊκών αλλά και επαγ-
γελµατιών του χώρου, το βιβλίο επιχειρεί 
να συνεισφέρει στις διάφορες θεωρητικές 
και µη συζητήσεις για το θέµα όπως τον 
«εξευρωπαϊσµό» του σχεδιασµού, τη χά-
ραξη στρατηγικής σε διάφορα επίπεδα 
και µε τη συµµετοχή διαφόρων φορέων 
κλπ. 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩ-
ΣΕΙΣ 
 

1. Στις 1-4 Οκτωβρίου οργανώνεται από την 
ISOCARP το 49ο Παγκόσµιο συνέδριο µε 
θέµα «Frontiers of planning. Evolving 
and declining models of city planning 
practice» στο Brisbane της Αυστραλίας.   
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.isocarp.org/ 

2. Στις 9-11 Οκτωβρίου 2013 οργανώνεται 
το ∆εύτερο ∆ιεθνές Ερευνητικό Συνέδριο 
«planning/conflict - Cities and citizen-
ship in times of crisis» στη Λισαβώνα 
(Πορτογαλία), το οποίο θα φιλοξενηθεί 
από το Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa (ICS-UL) σε συ-
νεργασία µε το Centro de Investigação e 
Estudos de Sociologia do Instituto Uni-
versitário de Lisboa (CIES-IUL) και θα 
επιχορηγηθεί από την Association of 
European Schools of Planning (AESOP). 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.planningconflict.ics.ul.pt/  

3. Την 1η Νοεµβρίου 2013 οργανώνεται το 
Regional Studies Association Early 
Career Conference 2013 στο University 
of Manchester, UK. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.regionalstudies.org/conferenc
es/conference/the-regional-studies-
association-early-career-conference-
2013  

4. Στις 22 Νοεµβρίου 2013 οργανώνεται το 
Regional Studies Association Winter 
Conference 2013 µε θέµα «Mobilising 
Regions: Territorial Strategies for 
Growth» στο Λονδίνο. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://www.regionalstudies.org/conferenc
es/conference/regional-studies-
association-winter-conference-2013  

5. Στις 2-3 ∆εκεµβρίου 2013 οργανώνεται 
από την WASET το XXXIV International 
Conference on Urban Planning, Re-
gional Development & Information So-
ciety στο Dubai.  
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
https://www.waset.org/conferences/2013/
uae/icuprdis/ 

6. Στις 16-18 ∆εκεµβρίου 2013 το Regional 
Studies Association οργανώνει ∆ιεθνές 
Συνέδριο µε θέµα «Global Urbanisa-
tion: Challenges and Prospects» στο 
University of Callifornia, Los Angeles. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.regionalstudies.org/conferenc
es/conference/rsa-international-
conference-2013  

7. Στις 9-10 Ιανουαρίου 2014 οργανώνεται 
από την WASET το XXXV International 
Conference on Urban and Transporta-
tion Engineering στην Αθήνα.  
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  
http://c.waset.org/conference/2014/01/ath
ens/ICUTE-  

8.  Στις 21-23 Μαΐου 2014 το Α.Π.Θ. οργα-
νώνει το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Geo-
graphic Object-Based Image Analysis 
(GEOBIA 2014)» στη Θεσσαλονίκη.  
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://geobia2014.web.auth.gr/index.html 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 
 
Η χωροταξία της κρίσης 
του Ηλία Μπεριάτου* 
Αν κάποιος ρωτούσε τι είδους χωροταξία 
ασκείται στην Ελλάδα αυτή την εποχή της 
γενικευµένης οικονοµικής και κοινωνικής 
κρίσης, ή ακριβέστερα ποια χωροταξική πο-
λιτική προωθεί το αρµόδιο υπουργείο, η α-
πάντηση θα ήταν δυστυχώς άκρως απογοη-
τευτική: Είναι η πολιτική τού «βλέποντας και 
κάνοντας» ακολουθώντας τους άλλους και 
του «όπου φυσάει ο άνεµος», και συγκεκρι-
µένα ο άνεµος του laissez-faire στη θατσερι-
κή του εκδοχή.  
Για πολλούς η σύγχρονη χωροταξία και πε-
ριφερειακή ανάπτυξη - δηλαδή η συνολική 
επέµβαση στον χώρο - «γεννήθηκε» τυπικά 
(γιατί άτυπα υπήρχε πάντα) µε τη δηµιουρ-
γία της Tennessee Valley Authority στις 
ΗΠΑ τον περασµένο αιώνα. Αυτός ο καινο-
τοµικός για την εποχή του φορέας σχεδίασε 
και οργάνωσε σφαιρικά και ολοκληρωµένα 
τον χώρο και την οικονοµία µιας οργανικής 
γεωγραφικής ενότητας προκειµένου να υ-
πάρξει λειτουργικότητα και αποτελεσµατικό-
τητα για όλες τις παραγωγικές και επενδυτι-
κές - µε τη στενή και ευρεία έννοια - δρα-
στηριότητες. Να υπάρξει δηλαδή αυτό που 
λέµε (χωρική) ανάπτυξη. Και αυτό ακριβώς 
έγινε την εποχή της µεγάλης κρίσης και ύ-
φεσης των αρχών του 1930.  
Τώρα, πώς κάποιοι οικονοµικοί εγκέφαλοι 
(σύµβουλοι υπουργών και λοιποί παράγο-
ντες) ανακάλυψαν στη σηµερινή συγκυρία 
ότι ο σχεδιασµός και η οργάνωση του χώ-
ρου που συνιστά µια σηµαντική παραγωγική 
δύναµη, ανάλογη µε την επιστήµη και τεχνο-
λογία, αποτελούν... εµπόδιο στην ανάπτυξη, 
πρέπει να µας το εξηγήσουν κάποια στιγµή. 
∆ιότι δυστυχώς αυτό είναι το συµπέρασµα 
από τις δηλώσεις των αρµοδίων σε ραδιό-
φωνα, τηλεοπτικά κανάλια και ηµερίδες, που 
ρίχνουν στον καιάδα τη χωροταξία ως το 
κατεξοχήν πρόβληµα στις επενδύσεις! Πλά-

νη; Υποκρισία; Ή και τα δύο; Για παράδειγ-
µα, φταίει άραγε η χωροταξία για τα σοβαρά 
προβλήµατα των ΑΠΕ (αιολικών και ηλιακών 
πάρκων), όπως η ανεπαρκής χωρητικότητα 
των δικτύων της ∆ΕΗ ή οι νέες τιµές αγοράς 
του ρεύµατος;  
Αν λοιπόν η ανάπτυξη έχει ανάγκη τον σχε-
διασµό αλλά και τις επενδύσεις, τότε κατά 
την αριστοτέλεια λογική και οι επενδύσεις 
έχουν ανάγκη τον χωροταξικό σχεδιασµό ως 
βασικό εργαλείο βιώσιµης υλοποίησής τους, 
µέσω και του συντονισµού µε τις σχετιζόµε-
νες τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές και 
κάθε άλλη χωρική παράµετρο. Γιατί η χωρο-
ταξία πατάει γερά στο έδαφος µεταφορικά 
και κυριολεκτικά.  
Οι ιθύνοντες πρέπει να καταλάβουν ότι το 
πρόβληµα σήµερα δεν είναι ο χωρικός σχε-
διασµός, ούτε η σχετική ισχύουσα νοµοθε-
σία (νόµοι 2508 και 2742), η οποία εξάλλου 
έχει υποστεί ήδη αλλεπάλληλα «χτυπήµατα» 
(τροποποιήσεις) «λόγω επείγοντος» και λό-
γω κρίσης µε µια σειρά νοµοθετήµατα - πο-
λεοδοµικού και οικονοµικού χαρακτήρα - 
κυρίως την τελευταία τριετία.  
Η χωροταξία δεν έχει ανάγκη από νέους νό-
µους διότι διαθέτει ένα αρκετά άρτιο και σχε-
τικά πρόσφατο θεσµικό πλαίσιο. Πρέπει να 
αποφευχθεί η περιπέτεια µιας νέας εκ βά-
θρων αλλαγής χωρίς αποχρώντα λόγο. ∆εν 
είναι απλώς περιττή, είναι παγίδα και νάρκη 
στα προγράµµατα σχεδιασµού. Η χωροταξία 
έχει ανάγκη από µια δυναµική και «ανοιχτό-
µυαλη» εφαρµογή του υπάρχοντος νοµοθε-
τικού «οπλοστασίου». Και το ΥΠΕΚΑ πρέπει 
να επιβάλει αυτή τη γραµµή στα οικονοµικά 
επιτελεία, τα οποία µέσω της δήθεν άρσης 
των «αγκυλώσεων» στην ουσία ζητούν εµ-
µέσως πλην σαφώς την κατάργησή του! Ω-
στόσο το υπουργείο αυτό είναι εκεί για να 
υπερασπίσει το αντικείµενό του: τον χωρο-
ταξικό, πολεοδοµικό και περιβαλλοντικό 
σχεδιασµό. ∆ιότι, αν δεν το κάνει, τότε θα 
αυτοκαταργηθεί. Η σηµερινή κρίση (σιωπη-
λή κατάργηση) του «πάλαι ποτέ» ηγετικού 
υπουργείου Χωροταξίας είναι ένα σύµπτωµα 
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της γενικότερης κρίσης στρατηγικής για τη 
χωρική ανάπτυξη της χώρας.  
Ας σταµατήσουµε λοιπόν τους θρησκευτικού 
τύπου αφορισµούς και αναθέµατα εναντίον 
της χωροταξίας και ας προσπαθήσουµε να 
ρυθµίσουµε και να οργανώσουµε κάθε σπι-
θαµή της ελληνικής επικράτειας µε στόχο 
την πραγµατική ενδογενή ανάπτυξη (την 
οποία όλοι επικαλούνται, αλλά κανένας δεν 
προωθεί), η οποία θα προέλθει από την 
πραγµατοποίηση, στον κατάλληλα σχεδια-
σµένο χώρο, των χιλιάδων παραγωγικών 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (αγροτι-
κών, µεταποιητικών, εµπορικών κ.ά.) και όχι 
αποκλειστικά και µόνον από την υλοποίηση 
των ξένων επενδύσεων. Ας θεωρηθεί αυτή η 
έκκληση κραυγή αγωνίας που εκφράζει ό-
σους έχουν υπηρετήσει τον σχεδιασµό σε 
αυτόν τον τόπο - τόσο στον δηµόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τοµέα. Και είναι πολλοί...  
* Ο Ηλίας Μπεριάτος είναι καθηγητής Χωρο-
ταξικού Σχεδιασµού στο Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλίας και έχει διατελέσει γενικός γραµµατέ-
ας ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Τα Νέα, 03/01/2013 
http://www.tanea.gr/opinions/all-
opinions/article/4779324/?iid=2  
 
Η οδός Πανεπιστηµίου και τα προβλήµα-
τα του κέντρου 
του ∆ηµήτρη Οικονόµου  
Οι παρεµβάσεις στον υφιστάµενο αστικό 
χώρο, γνωστές µε το γενικό όρο «ανάπλα-
ση» αποτελούν φαινόµενο κυρίως της µετα-
πολεµικής περιόδου. 
Αρχικά µε στόχο την αντιµετώπιση κατα-
στροφών που είχαν γίνει στις πόλεις κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και 
καθαρά πολεοδοµικό χαρακτήρα, απέκτη-
σαν διαδοχικά και άλλες µορφές (που συνο-
δεύτηκαν από αντίστοιχες ειδικότερες ονο-
µασίες). Ο πιο πρόσφατος µετασχηµατισµός 
τους είναι διεθνώς γνωστός ως urban 
regeneration (αποδίδεται συνήθως στα ελ-
ληνικά ως «αστική αναγέννηση») και έχει 

ηλικία περίπου 25 ετών. Βασικό χαρακτηρι-
στικό τους είναι ότι καλύπτουν ένα πολύ ευ-
ρύ φάσµα αντικειµένων, που περιλαµβάνει 
το σύνολο των πτυχών του πολεοδοµικού 
σχεδιασµού, τις πολλαπλές διαστάσεις του 
περιβαλλοντικού σχεδιασµού των πόλεων, 
την αναµόρφωση της οικονοµικής βάσης, 
και την αντιµετώπιση αστικών κοινωνικών 
προβληµάτων. Από χωρική άποψη, αφο-
ρούν τόσο το δηµόσιο χώρο (δρόµους, πλα-
τείες,…) όσο και τον ιδιωτικό (δηλ. το εσω-
τερικό των οικοδοµικών τετραγώνων και το 
κτηριακό απόθεµα). Παράλληλα, η αστική 
αναγέννηση δεν εκπορεύεται αποκλειστικά 
από το δηµόσιο τοµέα αλλά προωθείται µέ-
σα από διαδικασίες διακυβέρνησης (δηλ. 
εταιρικής σχέσης δηµόσιου, ιδιωτικού και 
κοινωνικού τοµέα) και χρηµατοδοτείται µε 
διάφορους συνδυασµούς δηµόσιων πόρων 
και ιδιωτικών κεφαλαίων. 
 

 
Πηγή:  
http://www.absurdum.gr/arhitektoniki/odos-
panepistimiou/ 

 
Είναι προφανές ότι η αστική αναγέννηση 
είναι µια πολύ πιο σύνθετη µορφή παρέµ-
βασης στον αστικό χώρο από αυτό που 
στην Ελλάδα θεωρείται ως ανάπλαση. Οι 
Ελληνικές αναπλάσεις επί δεκαετίες εξα-
ντλούνται σε παρεµβάσεις εξωραϊσµού του 
δηµόσιου κοινόχρηστου χώρου (πολύ συχνά 
αποτυχηµένες-ενδεικτικά µόνο, βλ. την πε-
ρίπτωση της Πλατείας Οµονοίας, αλλά τα 
παραδείγµατα µπορούν να πολλαπλασια-
στούν) και στη δηµιουργία πεζοδρόµων. Οι 
τελευταίοι σπάνια εντάσσονται σε µια συνο-
λική οργάνωση του οδικού δικτύου και της 
κυκλοφορίας, κατά κανόνα δεν λαµβάνουν 
υπόψη τις επιπτώσεις στη στάθµευση, και 
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δεν συντονίζονται µε τα µέσα µαζικής µετα-
φοράς. Επιπλέον, πάσχουν από ακραία έλ-
λειψη διαχειριστικών µηχανισµών, µε αποτέ-
λεσµα να γίνονται κατά κανόνα εστίες παρα-
βατικότητας και περιβαλλοντικής υποβάθµι-
σης. Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του προ-
βλήµατος είναι η «χρήση» του ως χώρων 
στάθµευσης οχηµάτων και αξόνων κίνησης 
δικύκλων,  η κατάληψη µεγάλου µέρους της 
επιφανείας τους από τραπεζοκαθίσµατα και 
η ηχορρύπανση. 
 

 
Πηγή:  
http://www.absurdum.gr/arhitektoniki/odos-
panepistimiou/ 
 
Η συζήτηση κατά τα τελευταία χρόνια για την 
πεζοδρόµηση της Οδού Πανεπιστήµιου συ-
νοψίζει τις παρανοήσεις που υπάρχουν στη 
χώρα µας σχετικά µε τις αστικές παρεµβά-
σεις και τις αδυναµίες των αστικών πολιτι-
κών. Τα δεδοµένα που πρέπει να ληφθούν 
για µια ουσιαστική προσέγγιση του ζητήµα-
τος είναι τα εξής: 
Πρώτον, η προϊούσα κρίση του ευρύτερου 
κέντρου της Αθήνας. Η κρίση αυτή έχει µε-
γάλο χρονικό βάθος· αρχικά είχε πολεοδοµι-
κό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα που συν-
δέονται µε διαχρονικές αστοχίες της ελληνι-
κής πολεοδοµικής πολιτικής, από περίπου 
το 2000 άρχισε να αποκτά και κοινωνικές 
διαστάσεις συνδεόµενες µε τη µαζική είσοδο 
µεταναστών, και µετά την εκδήλωση της 
κρίσης έγινε ακόµα πιο σύνθετη, µε την 
προσθήκη και αναπτυξιακών προβληµάτων 
(χαρακτηριστικές εκδηλώσεις είναι οι µεγά-
λες πιέσεις στον τουρισµό, το µαζικό κλείσι-
µο καταστηµάτων και η κατάρρευση της α-
γοράς των ακινήτων) και τη διεύρυνση του 
χαρακτήρα των κοινωνικών προβληµάτων 
(που αφορούν πλέον όχι µόνο µετανάστες 

αλλά και άλλες ευάλωτες οµάδες του πλη-
θυσµού, και συµπεριλαµβάνουν και τη µεγά-
λη αύξηση της εγκληµατικότητας και της πα-
ραβατικότητας). 
∆εύτερον, η εµπειρία από την ταύτιση στην 
Ελλάδα των αστικών αναπλάσεων µε τις 
πεζοδροµήσεις. Τα αρνητικά της εµπειρίας 
αυτής συµπεριλαµβάνουν τόσο τον εκφυλι-
σµό των πεζοδρόµων σε χώρους παράνο-
µης στάθµευσης και κυκλοφορίας, παραε-
µπορίου και  πολεοδοµικής παραβατικότη-
τας κλπ. που ανάφερα πιο πάνω, όσο και το 
έλλειµµα ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 
που θα αντιµετωπίζουν τα σύνθετα-
ευρύτερα πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά, 
οικονοµικά, κοινωνικά-προβλήµατα που υ-
πάρχουν σε διάφορες ελληνικές πόλεις (και, 
συγκεκριµένα, στο κέντρο της Αθήνας). 
Τρίτον, ο ρόλος που παίζει η Οδός Πανεπι-
στηµίου στο ευρύτερο κέντρο αλλά και στο 
σύνολο του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 
της Αθήνας. Πρόκειται για βασικό κυκλοφο-
ριακό άξονα ιδιωτικών και δηµόσιων µέσων 
µεταφοράς (κάτι που σηµαίνει ότι κάθε πα-
ρέµβαση που αποµακρύνει τέτοια µέσα 
πρέπει να έπεται σοβαρής µελέτης των κυ-
κλοφοριακών επιπτώσεων και εξεύρεσης 
εναλλακτικών λύσεων) αλλά και για καθορι-
στικό στοιχείο της αντιληπτικής εικόνας του 
κέντρου της πόλης. Ως προς το τελευταίο 
σηµείο, είναι προφανές ότι η µη εξασφάλιση 
µε αξιόπιστο τρόπο ότι δεν θα αναπαρα-
χθούν σε µια πεζοδροµηµένη Πανεπιστηµί-
ου τα κλασσικά προβλήµατα διαχείρισης των 
ελληνικών πεζοδρόµων (προβλήµατα που 
υπάρχουν ακόµα και στην πιο επιτυχηµένη 
ίσως από αισθητική άποψη πεζοδρόµηση, 
αυτή της Οδού ∆.  Αρεοπαγίτου, παρά το ότι 
η ευρύτερη ζώνη στην οποία εντάσσεται η 
τελευταία δεν χαρακτηρίζεται από τη συνθε-
τότητα και τις πιέσεις του κέντρου της Αθή-
νας) θα οδηγήσει σε υποβάθµιση του ρόλου 
της ως κεντρικού στοιχείου της εικόνας και 
της συµβολικής οργάνωσης του αθηναϊκού 
χώρου. Σηµειωτέον ότι η πολύ µεγάλη κλί-
µακα της περιοχής που θα πεζοδροµηθεί 
στην περίπτωση της Πανεπιστηµίου θα οξύ-
νει ακόµα περισσότερα τις δυσκολίες διαχεί-
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ρισης και αστυνόµευσης, και εξ αντιδιαστο-
λής τα προβλήµατα ασφάλειας. Η προω-
θούµενη πεζοδρόµηση και της Λεωφόρου 
Όλγας καθιστά ακόµα µεγαλύτερη την περι-
οχή για την οποία τίθενται τέτοια θέµατα 
(συµπεριλαµβανόµενης και της ευρύτερης 
ζώνης του Ζαππείου). 
 

 
Πηγή:  
http://www.absurdum.gr/arhitektoniki/odos-
panepistimiou/ 

 
Τέταρτον, µια παρέµβαση τόσο σηµαντικής 
κλίµακας πρέπει να εντάσσεται οργανικά 
στον ευρύτερο, στρατηγικό, πολεοδοµικό 
σχεδιασµό. Αυτό είναι αναγκαίο τόσο για τη 
ρύθµιση των επιπτώσεων όσο και για την 
αξιοποίηση των ευκαιριών που µπορεί να 
προκύψουν. Στην περίπτωση της Πανεπι-
στηµίου κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Το Ρυθµι-
στικό Σχέδιο της Αθήνας (σε κάθε περίπτω-
ση τελείως παρωχηµένο, αφού έχει εγκριθεί 
το 1985 και από τότε έχει υποστεί µόνο ορι-
ακές τροποποιήσεις) δεν την προβλέπει, 
ενώ στην όλη πρωτοβουλία µέχρι σήµερα 
δεν υπάρχει ουσιαστική ανάµειξη των αρµό-
διων υπηρεσιών. Οι διάφοροι σχεδιασµοί 
που έχουν υπάρξει µέχρι σήµερα κινούνται 
σε επίπεδο αστικής σύνθεσης (δηλαδή αρχι-
τεκτονικού χαρακτήρα και αντίληψης), α-
γνοώντας τα πολεοδοµικά ζητήµατα (πχ. 
αλληλεπίδραση µε τις χρήσεις γης), τις επι-
πτώσεις στην κυκλοφορία, τις προτεραιότη-
τες που θέτουν τα πραγµατικά προβλήµατα 
του κέντρου της Αθήνας σήµερα (κοινωνικές 
και οικονοµικές-αναπτυξιακές), και τη σπα-
νιότητα των πόρων που, σε συνθήκες δη-
µοσιονοµικής και ευρύτερης κρίσης, επιβάλ-
λει τη χρήση τους σε συνάρτηση µε τα 
πραγµατικά προβλήµατα. 

Τα παραπάνω δεν σηµαίνουν ότι η πεζο-
δρόµηση της Οδού Πανεπιστηµίου είναι εξ 
ορισµού περιττή ή και λανθασµένη. Θα 
µπορούσε να είναι, όπως θα µπορούσε να 
είναι και χρήσιµη. Το ζήτηµα είναι ότι δεν 
έχουν υπάρξει, όπως προωθείται µέχρι σή-
µερα η σχετική πρωτοβουλία, οι προϋποθέ-
σεις που θα επέτρεπαν να γίνει µια τεκµηρι-
ωµένη αξιολόγηση µιας τέτοιας παρέµβα-
σης, µε αποτέλεσµα η όλη συζήτηση να κι-
νείται σε επίπεδο γενικολογιών και καλών 
προθέσεων, χωρίς πραγµατική κατανόηση 
των θετικών και αρνητικών στοιχείων που 
ενδέχεται να υπάρξουν. 
Κατά την άποψή µου απαιτείται µια νέα 
προσέγγιση, που θα περιλαµβάνει κυκλο-
φοριακή µελέτη του θέµατος σε βάθος, σο-
βαρή εξέταση των κινδύνων που συνδέονται 
µε τη διαχείριση και την ασφάλεια (και των 
πραγµατικών δυνατοτήτων αποτελεσµατικής 
αντιµετώπισής τους), εκτίµηση των επιπτώ-
σεων που θα υπάρξουν στο υπόλοιπο κέ-
ντρο της  Αθήνας και ιδιαίτερα στις προβλη-
µατικές περιοχές (κάτω από τον άξονα Αιό-
λου-Οµόνοια-Εξάρχεια-Πατησίων) αλλά και 
του κινδύνου να λειτουργήσει µια πεζοδρο-
µηµένη Πανεπιστηµίου ως διάδροµος επέ-
κτασης των προβληµάτων αυτών µέχρι το 
Σύνταγµα, και αξιολόγηση της συµβολής της 
πεζοδρόµησης στην αντιµετώπιση των κρί-
σιµων κοινωνικών και αναπτυξιακών προ-
βληµάτων του κέντρου (και της Αθήνας συ-
νολικά). Επιπλέον, πρέπει να συνεκτιµηθεί 
το θέµα των πόρων που θα απαιτηθούν για 
την παρέµβαση, καθώς και εναλλακτικές 
δυνατότητες (πχ. διαπλάτυνση πεζοδροµίων 
χωρίς πλήρη πεζοδρόµηση) που ενδέχεται 
αν µελετηθούν να αποδειχθούν καλύτερα 
προσαρµοσµένες στα πραγµατικά δεδοµέ-
να. Ο συντονισµός µε το σε εξέλιξη Σχέδιο 
Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης (ΣΟ-
ΑΠ) που προωθούν ο ∆ήµος Αθηναίων και ο 
Οργανισµός Αθήνας για το ευρύτερο κέντρο 
της πόλης αποτελεί επίσης αυτονόητη ανα-
γκαιότητα. 
Από την ιστοσελίδα: 
http://www.absurdum.gr/arhitektoniki/odos-
panepistimiou/  [04/07/2013] 
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ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
 

π01: Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, Με-
τεγκατάσταση ∆ΕΘ, Ρυθµιστικό Σχέδιο Λά-
ρισας 
π02: Ειδικό Πλαίσιο Βιοµηχανίας, Επικαι-
ροποίηση Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονί-
κης, Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. ∆ήµου Τρικκαίων 
π03: Ρύθµιση του µητροπολιτικού χώρου 
της Θεσσαλονίκης, Πολεοδοµικός σχεδια-
σµός & κλιµατική αλλαγή, Ρυθµιστικό Σχέδιο 
Αθήνας – Αττικής 
π04: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, 
Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Αφιέρωµα: «Ποιο το µέλλον της χωροταξίας 
και της πολεοδοµίας στην περίπτωση διά-
σπασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε;» (Γ. Αλαβάνος, Σπ. 
Κουβέλης, Γ. Μανιάτης, Ε. Μπαλτάς, ∆. Οι-
κονόµου, Ν. Τασοπούλου), Ρυθµιστικό Σχέ-
διο Αττικής, Μετεγκατάσταση ∆ΕΘ 
π05: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, 
Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης -  
τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ, Σεµινάρια, Αφιέρω-
µα «Ο πολοεδοµικός σχεδιασµός σε κρίση;» 
(Γ. Γιαννακούρου, Κ. Γώγος, Μ. Χαϊνταρ-
λής), Κοπεγχάγη (Κ. Αρσένης), Σύγχρονες 
Αστικές Αναπλάσεις, Ολοκληρωµένα Προ-
γράµµατα Αστικής Αναζωογόνησης. 
π06: «Καλλικράτης» - γνωµοδότηση 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Αφιέρωµα «Οικονοµική 
κρίση και σχεδιασµός του χώρου» (Γ. Καυ-
καλάς, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Ράπτης), Άρθρα 
µελών (Καλλικράτης, προσβασιµότητα, υ-
πολογισµός πολυτροπικού επιπέδου εξυπη-
ρέτησης στη Θεσσαλονίκη, Οδηγία IN-
SPIRE), Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α - Προ-
γράµµατα αστικής αναγέννησης και βιώσιµη 
ανάπτυξη. 
π07: Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. & 
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ για τα προγράµµατα αστικής 

αναγέννησης, Υπόµνηµα θέσεων προς την 
Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., Σεµινάριο Real Estate, 
Άρθρα για Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 
π08: Αφιέρωµα «Το σηµερινό ελληνικό σύ-
στηµα πολεοδοµικού σχεδιασµού από τη 
σκοπιά των µελετητών» (Γ. Αγγελίδης, Ε. 
Αυγουστίδου, ∆. ∆ούµας, Κ. Τσαβδάρο-
γλου),  Γνωµοδότηση Π.Τ.Β.Ε. για το Ενιαίο 
Στρατηγικό Σχέδιο Υποδοµών Μεταφορών, 
Υπόµνηµα Π.Τ.Β.Ε. προς Ο.Ρ.Θ.Ε., Άρθρα 
µελών (Θεσσαλονίκη 2012, Μεθοδολογική 
προσέγγιση για τον υπολογισµό πολυτροπι-
κού επιπέδου εξυπηρέτησης). 
π09: Σχέδιο νόµου για την τροποποίηση 
Ν.3316/05, Εκλογές 2011, Νέο Ρυθµιστικό 
Σχέδιο Θεσαλονίκης, Χωροσκόπιο: Detroit 
Rock City, Άρθρα µελών (e-Regional Sci-
ence?, Ποιοτικά συγκοινωνιακά συστήµατα 
σε πόλεις µεσαίου µεγέθους). 
Π10: Αφιέρωµα – Β΄ µέρος «Το σηµερινό 
ελληνικό σύστηµα πολεοδοµικού σχεδια-
σµού από τη σκοπιά των µελετητών» (∆ρ. Α. 
Πανταζής), Για µια σύγχρονη αντίληψη αστι-
κής αναγέννησης, Σχέδιο Κ.Υ.Α. του Ειδικού 
Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες, Γ.Π.Σ. 
Βόλου, Άρθρα µελών (Σ.∆.Ι.Τ). 
Π11: Γνωµοδοτήσεις Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 
Σχέδιο Π.∆. «Κατηγορίες και περιεχόµενο 
χρήσεων γης» και για το νέο Ρυθµιστικό 
Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021. Άρθρα µελών 
(Η κατάσταση των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σή-
µερα, Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και 
ανισότητες του προσδόκιµου ζωής στη γέν-
νηση στην Ελλάδα (1991-2006) – Μια πρώ-
τη προσέγγιση).  
 
Τα προηγούµενα τεύχη είναι αναρτηµένα 
στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., 
www.poleodomia.gr & www.chorotaxia.gr 
στο λήµµα «Εκδόσεις». 
 



 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρακαλούµε, για τη διευκόλυνση όσων
ασχολούνται µε τη σύνταξη του κάθε
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
bold. 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
grammateia@chorotaxia.gr
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