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Κείµενο εργασίας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης για την αναθεώρηση 

του Νόµου 2508/1997 
 
Α. Αξιολόγηση του Ν.2508/97 
Η θεσµοθέτηση του Ν. 2508/97 για τη «βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και των 
οικισµών της χώρας» υπήρξε εξαιρετικής σηµασίας, τουλάχιστον από πλευράς προθέσεων, 
καθώς αποτέλεσε µια προσπάθεια συσχέτισης του πολεοδοµικού σχεδιασµού µε τις 
επιταγές για βιώσιµη ανάπτυξη. 
Ωστόσο ο νόµος δε φαίνεται να οδήγησε σε αλλαγή του προτύπου πολεοδόµησης στην 
Ελλάδα, πρότυπο το οποίο απαιτεί σηµαντικές αλλαγές προκειµένου να προσεγγίσει τις 
επιταγές της βιώσιµης ανάπτυξης. Βεβαίως ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώθηκε το 
πρότυπο αυτό ενδεχοµένως να σχετίζεται περισσότερο µε τις πρακτικές που 
ακολουθήθηκαν και λιγότερο µε τα ίδια τα θεσµικά κείµενα και ρυθµίσεις. 
Καταστρατήγηση, µη εφαρµογή ή επιλεκτική εφαρµογή, εργαλεία και µηχανισµοί που δε 
χρησιµοποιήθηκαν, αδυναµία παρακολούθησης των επιπτώσεων του σχεδιασµού κ.ά. 
αποτέλεσαν παράγοντες που επηρέασαν την εφαρµογή του. Ωστόσο και οι θεσµικές 
ρυθµίσεις έπαιξαν ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόστηκε ο πολεοδοµικός σχεδιασµός 
την τελευταία δεκαπενταετία στη χώρα. Τα κυριότερα ασθενή σηµεία τα οποία εντοπίζουµε 
είναι τα εξής: 
1. Ο Νόµος 2508/97 επεδίωξε το συσχετισµό του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της 

οικιστικής οργάνωσης λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και τις αρχές και κατευθύνσεις των ανώτερων επιπέδων 
σχεδιασµού.  
Εντούτοις, όπως ήδη επισηµάνθηκε, οι αρχές και κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται 
στο Νόµο µε στόχο τον βιώσιµο πολεοδοµικό σχεδιασµό δεν υλοποιήθηκαν στην πράξη. 
Η κεντρική διοίκηση εµφάνισε αδυναµία στη συστηµατική καθοδήγηση των τοπικών 
αρχών και των µελετητών µέσα από την εξειδίκευση των παραπάνω αρχών και τον 
έλεγχο εφαρµογής της επιδιωκόµενης πολιτικής. Για παράδειγµα, η έννοια του βιώσιµου 
πολεοδοµικού σχεδιασµού, όπως προδιαγράφηκε τόσο µέσα από τις διατάξεις του ίδιου 
του Νόµου όσο και µέσα από τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. 
48859/13-11-2008) για την παρακολούθηση και έγκριση των µελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, 
παρέµεινε «αφηρηµένη» και ανεφάρµοστη. Αναφέρουµε ενδεικτικά ότι δύο από τις 
βασικές αυτές κατευθύνσεις, α) η επιδίωξη της µέγιστης δυνατής οικονοµίας σε νέες 
επεκτάσεις και β) η εξασφάλιση ικανοποιητικών πυκνοτήτων κατοίκησης, στην πράξη 
δεν ακολουθήθηκαν / εφαρµόστηκαν1. 

2. Στο πεδίο του στρατηγικού πολεοδοµικού σχεδιασµού:  
α) µέσω της διεύρυνσης των περιοχών εκπόνησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ο νόµος επέτρεψε 
αφενός την ταυτόχρονη ρύθµιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των πόλεων 
και οικισµών και, αφετέρου, τη συγκροτηµένη οργάνωση των µικρότερων οικισµών, και  

                                                 
1 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2011), Κατάσταση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σήµερα, Ηµερίδα ΕΚΠΑΑ µε θέµα «∆ιδάγµατα από την 
εφαρµογή του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα και µαθήµατα για το µέλλον», Αθήνα, 25-11-2011. 
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β) προβλέφθηκε η εκπόνηση ρυθµιστικών σχεδίων και προγραµµάτων προστασίας 
περιβάλλοντος για τα αστικά συγκροτήµατα της Πάτρας, του Ηρακλείου, της Λάρισας, 
του Βόλου, της Καβάλας και των Ιωαννίνων, µε σκοπό την οικιστική οργάνωση, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη γενικότερη ανάπτυξη των ευρύτερων αυτών 
περιοχών. 
Ωστόσο:  
α) Στην πράξη, ο στρατηγικός χαρακτήρας των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αµφισβητήθηκε. Για 
πολλούς, οι κανονιστικές διατάξεις υπερίσχυσαν των στρατηγικών, δηµιουργώντας 
ερωτήµατα για το πού σταµατάει το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και που ξεκινάει η πολεοδοµική 
µελέτη.  
β) Τα ρυθµιστικά σχέδια των αστικών συγκροτηµάτων της χώρας ανατέθηκαν µε 
καθυστέρηση, τουλάχιστον δέκα χρόνια µετά τη θεσµοθέτηση του Νόµου 2508/97. 
Σήµερα δύο από αυτά τα Σχέδια, Βόλου και Ιωαννίνων, βρίσκονται στην τελική τους 
φάση καθώς τα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων έχουν οριστικοποιηθεί. Επιπλέον, είναι 
σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι η επικαιροποίηση των Ρυθµιστικών Σχεδίων της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης (Ν. 1515/85 και Ν. 1561/85 αντίστοιχα) βρίσκεται ακόµα σε 
διαβούλευση, ενώ γύρω από το περιεχόµενο αυτών των Σχεδίων έχει ασκηθεί έντονη 
κριτική από διάφορους φορείς, µέρος της οποίας αφορά τον στρατηγικό ή µη 
χαρακτήρα τους. 

3. Εκτός από τους προβλεπόµενους από την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία τρόπους 
πολεοδοµικής επέµβασης µε κανονιστικούς όρους δόµησης, ενεργό πολεοδοµία και 
αστικό αναδασµό, ο Νόµος 2508/97 έδωσε τη δυνατότητα πολεοδοµικής επέµβασης σε 
συγκεκριµένες περιοχές που προβλέπονται για τον σκοπό αυτόν, στα πλαίσια του 
χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού: α) µε παροχή πολεοδοµικών ή 
οικονοµικών κινήτρων ή άλλων ρυθµίσεων σε περιοχές αναπλάσεων, ζώνες ειδικών 
κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.), ειδικές ζώνες υποδοχής συντελεστή (Ε.Ζ.Υ.Σ.) και ζώνες ειδικής 
ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.), και β) µε ρυθµιζόµενη πολεοδοµική δραστηριότητα ιδιοκτητών γης, 
κατά το άρθρο 24 του Νόµου (ήτοι τις Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης - 
ΠΕΡΠΟ). 
Εντούτοις τα παραπάνω εργαλεία (ΖΕΚ, ΖΕΕ και ΕΖΥΣ) δεν αξιοποιήθηκαν από τα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που εκπονήθηκαν κατ’ εφαρµογή του Νόµου 2508/97. Αντίθετα, 
αξιοποιήθηκε σε σηµαντικό βαθµό ο καθορισµός ΠΕΡΠΟ, ο οποίος όµως έγινε 
µεµονωµένα και κατά περίπτωση (σε κάθε ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) χωρίς πλαίσιο και 
κατευθυντήριους άξονες πολιτικής2. 
Αυτή η πραγµατικότητα αναδεικνύει για άλλη µια φορά το βασικό πρόβληµα 
δηµιουργίας εργαλείων χωρίς να διευκρινίζονται οι πολιτικές και οι επιθυµητοί στόχοι 
που αναµένεται να καλυφθούν µε τη χρήση των εργαλείων αυτών.  

4. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός ότι ο Νόµος (στο Κεφάλαιο Β) περιέλαβε εκτενείς 
διατάξεις για την ανάπλαση, αναµόρφωση κλπ. περιοχών των εγκεκριµένων σχεδίων 
πόλεων ή οριοθετηµένων οικισµών, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήµατα 
υποβάθµισης ή αλλοίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος, που δε µπορούν να 

                                                 
2 ο.π. 
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αντιµετωπιστούν µόνο µε τις συνήθεις πολεοδοµικές διαδικασίες της αναθεώρησης του 
σχεδίου πόλεως και των όρων και περιορισµών δόµησης.  
Ωστόσο, τα κριτήρια χαρακτηρισµού των προβληµατικών περιοχών είναι εξολοκλήρου 
«φυσικά» δηλαδή αφορούν συγκεκριµένες εκφάνσεις του δοµηµένου περιβάλλοντος: 
πυκνότητες, συγκρούσεις χρήσεων, αισθητική υποβάθµιση, ανάγκη προστασίας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, απόθεµα κατοικιών. ∆εν είναι προφανώς λανθασµένο να 
λαµβάνονται υπόψη αυτές οι παράµετροι, χρειάζεται όµως να συµπληρωθούν από 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές όπως π.χ. ανεργία, περίθαλψη, ρύπανση, 
ασφάλεια, διάρθρωση παραγωγικής βάσης κλπ. ∆ηλαδή χρειάζεται να εξετάζεται η πόλη 
όχι σαν κέλυφος που φιλοξενεί τους κατοίκους και τις δραστηριότητές τους αλλά σαν 
χωρική έκφραση ανθρώπινων (και µη ανθρώπινων) δραστηριοτήτων. 
Περαιτέρω, η αστική προβληµατικότητα είναι ελλιπώς προσδιορισµένη στο νόµο, 
δηλαδή δεν είναι σαφές πότε µια περιοχή είναι τόσο προβληµατική ώστε να 
αιτιολογείται η εξαιρετικά δραστική κρατική παρέµβαση που αυτός προβλέπει. 
Σηµειώνεται ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η περίπτωση α, παρ. 5 του άρθρου 
8 και η παρ. 6 του ιδίου άρθρου, κυρίως γιατί αγγίζουν θέµατα ευρύτερης 
πολεοδοµικής αναδιοργάνωσης και κατοικίας. 
Στην πράξη, ο καθορισµός περιοχών ανάπλασης από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που 
εκπονήθηκαν υπήρξε περιορισµένος, καθώς διαφάνηκε µια επιφυλακτικότητα από 
πλευράς διοίκησης, ενδεχοµένως λόγω των πρόσθετων νοµοθετικών απαιτήσεων 
(έγκριση επιµέρους διαταγµάτων).  
Στις αιτίες µη ενεργοποίησης του Κεφαλαίου Β µπορεί να αναζητηθεί και η ουσιαστική 
απαίτηση για την εφαρµογή των προβλέψεων του άρθρου 14 υπερβολικών (µή 
ικανοποιητικά ανταποδοτικών για το κράτος - επενδυτή) χρηµατικών πόρων για 
κτηµατογράφηση, απαλλοτριώσεις, σηµαντική οργανωτική δυνατότητα από πλευράς 
ΟΤΑ και αυξηµένη πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων. Παράµετροι οι οποίοι είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να συντρέξουν ταυτόχρονα σε στενά χρονικά περιθώρια.  
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε ότι σε γενικές γραµµές η µη 
ενεργοποίηση εργαλείων του πολεοδοµικού σχεδιασµού, όπως οι ΖΕΚ, ΖΕΕ, ΕΖΥΣ, οι 
περιοχές ανάπλασης κλπ. υπήρξε ανέκαθεν χαρακτηριστικό του συστήµατος 
σχεδιασµού στη χώρα. 

5. Ο Νόµος 2508/97 συµπεριέλαβε στις διατάξεις του διαδικασίες συµµετοχής και 
αποκέντρωσης, που, εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύµπραξη και τις αρµοδιότητες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαµβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συµµετοχή του 
πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαµόρφωση των επιλογών, των στόχων και 
προτεραιοτήτων, στη διάρθρωση των επί µέρους σχεδίων και προγραµµάτων και στην 
παρακολούθηση της εφαρµογής τους. 
Ωστόσο, οι διαδικασίες συµµετοχής, τουλάχιστον κατά την εκπόνηση των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, περιορίστηκαν (µε ορισµένες ελάχιστες εξαιρέσεις) στις διαδικασίες 
γνωµοδοτήσεων των φορέων δηµοσίου χαρακτήρα επί του Β1 Σταδίου των µελετών. 
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Στην περίπτωση των Ρυθµιστικών Σχεδίων ακολουθήθηκαν διαδικασίες δηµόσιας 
διαβούλευσης, τα αποτελέσµατα της οποίας ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
δεν έχουν ακόµα συστηµατοποιηθεί και αξιοποιηθεί. 

6. Ο Νόµος 2508/97 προέβλεψε όργανα εφαρµογής των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ (νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), τα οποία θα συστήνονταν σε κάθε νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση (µε απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως), µε σκοπό την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ, 
των ΣΧΟΟΑΠ και των ΖΟΕ του νοµού.  
Στην πράξη τα όργανα αυτά δε συστήθηκαν µε αποτέλεσµα τη µη παρακολούθηση της 
πορείας εφαρµογής των σχεδίων και την αδυναµία εντοπισµού και αξιολόγησης των 
επιπτώσεων των επιλογών του σχεδιασµού. 

Εκτός των όσων προαναφέρθηκαν, είναι σηµαντικό επίσης να τονίσουµε ότι οι  διαδικασίες 
ολοκλήρωσης του πολεοδοµικού σχεδιασµού (µέσω και των τριών βαθµίδων: 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, πολεοδοµική µελέτη, µελέτη πράξης εφαρµογής), αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
χρονοβόρες, µε αποτέλεσµα την απαξίωση, σε πολλές περιπτώσεις, των προβλέψεων και 
προτάσεων του σχεδιασµού.  
 
Β. Προτάσεις για την αναθεώρηση του Ν. 2508/97 – Γενικές κατευθύνσεις 
Παρά τις καινοτοµίες του πρόσφατου θεσµικού πλαισίου για τον χωρικό σχεδιασµό, αυτό 
παραµένει χωρίς αναπτυξιακή προοπτική και χωρίς πλαίσιο για τον τρόπο εφαρµογής του 
µε στόχο την ολοκληρωµένη, βιώσιµη και συντονισµένη διαχείριση του χώρου.  
Ταυτόχρονα, είναι φανερό ότι η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης δεν µπορεί να συνεχίσει 
να είναι µια αφηρηµένη έννοια όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο του σχεδιασµού. Παρά τις 
θετικές προθέσεις ως προς τον ορισµό βιώσιµων προτύπων ανάπτυξης στο θεσµικό 
πλαίσιο, σήµερα, ο σχεδιασµός εξακολουθεί στο µεγαλύτερο µέρος του να επικεντρώνεται 
στη «φυσική» διάστασή του και στο «φυσικό» χώρο, χωρίς να ενσωµατώνει επαρκώς την 
κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική διάσταση. 
Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαίο ο 
χωρικός σχεδιασµός να έχει ολοκληρωµένο χαρακτήρα και να παρέχει ένα συνεκτικό 
πλαίσιο που θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην αναβάθµιση του 
παραγωγικού δυναµικού της χώρας µε πρώτη προτεραιότητα την υποστήριξη αντί της 
υποκατάστασης του ιδιωτικού τοµέα. 
Στο πλαίσιο αυτό οι κυριότερες κατευθύνσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι 
εξής: 
• Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου του θεσµικού πλαισίου, η 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα µε συνεκτίµηση των οικονοµικών 
επιπτώσεων προς τους σκοπούς της ρύθµισης, η επικουρικότητα και λογοδοσία µε 
τον προσδιορισµό των αρµόδιων οργάνων εφαρµογής τους, η αρχή της ασφάλειας 
δικαίου, στοιχεία που συγκαταλέγονται µεταξύ των αρχών της καλής νοµοθέτησης.. 

• Η δηµιουργία κατάλληλων και επαρκών µηχανισµών παραγωγής πολιτικής που 
επιπλέον θα αξιολογούν τις επιλογές του σχεδιασµού αλλά και την εφαρµογή 
τους. Για παράδειγµα, στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, ο σχεδιασµός νέων 
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οικιστικών περιοχών και η απόδοση νέας πολεοδοµηµένης γης αλλά και η επιλογή 
περιοχών παρέµβασης για την αστική ανασυγκρότηση, απαιτείται να γίνεται ιδιαίτερα 
προσεκτικά, επιλεκτικά και αιτιολογηµένα µε βάση συγκεκριµένες κατευθύνσεις 
πολιτικής και τα συνεπαγόµενα απο αυτές κριτίρια. Ενδεχοµένως οι αρχές αλλά και τα 
κριτήρια αυτών των επιλογών να πρέπει να περιληφθούν στο νέο θεσµικό πλαίσιο.  

• Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, η δηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης των 
επιπτώσεων των επιλογών του σχεδιασµού, επιπτώσεων τόσο περιβαλλοντικών, όσο 
και κοινωνικών και οικονοµικών, οι οποίοι θα επιτρέψουν την εκτίµηση 
συγκεκριµένων πολεοδοµικών στόχων, θα συµβάλλουν στην αξιολόγηση της 
επιλεγµένης πολιτικής και στην πιθανή ανάγκη αναθεώρησής της. 

• Η µείωση της γραφειοκρατίας σε αυτές τις διαδικασίες και η ολοκλήρωση των 
διαδικασιών του σχεδιασµού σε εύλογο χρόνο και κόστος (ενδεχόµενα µε την 
λειτουργία της κεντρικής κυβέρνησης αποκλειστκά για επικουρικούς σκοπούς, τον 
ακριβή καθορισµό στο νοµοθετικό πλαίσιο των χρόνων υλοποίησης του σχεδιασµού- 
θέτοντας πιθανώς και κάποιες δικλείδες- και µε τη θέσπιση κυρώσεων στους φορείς 
ανάθεσης, παρακολούθησης και εφαρµογής του σχεδιασµού στην περίπτωση 
παράλογων καθυστερήσεων ή µη εφαρµογής). Είναι απαραίτητο να διαχωριστεί η 
παραγωγή πολιτικής από την παραγωγή θεσµικών εργαλείων και µηχανισµών που θα 
διευκολύνουν την εφαρµογή της. Ρύθµιση θα πρέπει να υπάρξει και ως προς τους 
χρόνους εκπόνησης των υποστηρικτικών µελετών (γεωλογική και ΣΜΠΕ) που 
συντάσσονται παράλληλα µε τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  

• Η ενίσχυση της αποκέντρωσης και η µείωση του κρατικού συγκεντρωτισµού, 
σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του «Καλλικράτη» και τις αρµοδιότητες των νέων 
δήµων και περιφερειών. Η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να χαράσσει πολιτική και να 
εξασφαλίζει την τήρησή της αλλά και να δηµιουργεί τα θεσµικά εργαλεία και τους 
µηχανισµούς που θα επιτρέψουν την εφαρµογή της όχι να ασχολείται µε την έγκριση 
και εφαρµογή σηµειακών τοπικών παρεµβάσεων ανά την Ελλάδα. Η βασική αρχή 
πρέπει να είναι «Αποκέντρωση όπου είναι εφικτό, κεντρική επέµβαση όπου είναι 
αναγκαίο».  

• Ο συντονισµός σε κεντρικό επίπεδο του χωρικού σχεδιασµού µε τις άλλες εθνικές 
πολιτικές (π.χ. αναπτυξιακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και προστατευόµενοι 
φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, αγροτική πολιτική κλπ.) που µπορεί να κατευθύνουν ή 
να ασκήσουν σηµαντική επίδραση στις επιλογές του πολεοδοµικού σχεδιασµού.  

• Η αύξηση της ευελιξίας της πολιτείας να ανταποκρίνεται σε έκτακτες περιστάσεις και 
ανάγκες και σε χωρικά εντοπισµένα προβλήµατα που απαιτούν τη λήψη άµεσων 
µέτρων. Το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να έχει διασταλτική λογική όπου είναι εφικτό και 
να επιτρέπει την  επιλογή εκ µέρους των φορέων εφαρµογής διάφορων εργαλείων 
από µια ευρεία παλέττα σχετικών δυνατοτήτων. 

• Η παροχή δυνατότητας (εργαλεία και µηχανισµοί) δηµιουργίας ευρύτερων 
εταιρικών σχηµάτων, µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και τον επιµερισµό του 
κόστους µεταξύ των επωφελούµενων, δεδοµένων µάλιστα των συνθηκών οικονοµικής 
στενότητας.  
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• Η συµβολή του σχεδιασµού στην επίτευξη οικονοµικής βιωσιµότητας και στον στόχο 
της υποστήριξης και προσέλκυσης επενδύσεων, της ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας και της τόνωσης του παραγωγικού δυναµικού µε σκοπό την 
έξοδο από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό και λειτουργώντας εξισορροπητικά  πρέπει να 
λαµβάνονται επιπλέον υπόψη η ανταποδοτικότητα και ο αναδιανεµητικός χαρακτήρας 
της κρατικής ή ιδιωτικής επένδυσης. 

• Η δυνατότητα εισαγωγής καινοτόµων προσεγγίσεων  στον χωρικό σχεδιασµό αλλά 
και η διευκόλυνση / προσέλκυση καινοτόµων ιδεών και επιχειρηµατικότητας 
(Innovations in Planning - Planning for Innovations)3. Η συσταλτική κανονιστική 
λογική που διακρίνει το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να υποκατασταθεί από τη λογική του 
καθορισµού λίγων και σαφών κανόνων και ορίων που θα διέπουν την ελεύθερη κατά 
τα άλλα συµπεριφορά των επιµέρους επιπέδων της διοίκησης.  

Συµπερασµατικά  απαιτείται η θέσπιση των αναγκαίων κανόνων αλλά και η ενίσχυση της 
εφαρµογής τους σε όλα τα επίπεδα, µε κύριους άξονες στις πολιτικές του σχεδιασµού το 
ρεαλισµό, τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας, την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων 
κ.ά. 
Επίσης, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι παρά τη µη ευνοϊκή οικονοµική συγκυρία που 
διανύει η χώρα, ο σχεδιασµός δεν µπορεί να µείνει ανολοκλήρωτος και θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν οι αναθέσεις εκπόνησης µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. ∆εδοµένης της νέας 
διοικητικής αρχιτεκτονικής στη χώρα µετά τη θεσµοθέτηση του Σχεδίου «Καλλικράτης», 
πιθανόν να απαιτηθεί κάποια αναπροσαρµογή ως προς το επίπεδο εκπόνησης των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ διότι οι «Καλλικρατικοί» δήµοι σήµερα έχουν πολύ µεγάλη έκταση και 
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καλύπτουν ακόµα και τη µισή έκταση πρώην νοµού – 
νυν Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. 2 «Καλλικρατικοί» ∆ήµοι στο Κιλκίς). Θεωρούµε ότι τα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ µε τη µορφή, το περιεχόµενο και την κλίµακα που εκπονούνται σήµερα θα 
πρέπει να εκπονηθούν και για τους «Καποδιστριακούς» ∆ήµους για τους οποίους δεν 
έχουν ακόµη εγκριθεί τέτοιες µελέτες, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί ένας περισσότερο 
στρατηγικός και ευέλικτος σχεδιασµός σε επίπεδο «Καλλικρατικού» ∆ήµου που θα θέτει το 
πλαίσιο για την ανάπτυξη µε την ευρύτερη έννοια. Ένας τέτοιος χειρισµός, θα επέλυε και 
τα προβλήµατα συµβατότητας και συγκρούσεων χρήσεων γης που ενδεχοµένως 
προκύπτουν πια σε επίπεδο «Καλλικρατικού» ∆ήµου, από τα θεσµοθετηµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
που εκπονήθηκαν σε επίπεδο Καποδιστριακών ∆ήµων.  
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση των συνοδευτικών του 
Ν.2508/97 κειµένων, εγκυκλίων κλπ., προκειµένου να συµπληρωθούν και να 
προσαρµοστούν στις συνθήκες και σηµερινές απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και 
να διαφοροποιηθούν χωρικά. Για παράδειγµα, όσον αφορά τα πολεοδοµικά σταθερότυπα, 
άλλες είναι οι ανάγκες σε ένα πολεοδοµικό συγκρότηµα και άλλες σε έναν ορεινό δήµο ή 
                                                 

3 βλ. ενδεικτικά: 
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ένα αποµακρυσµένο νησί. Επίσης θα ήταν σκόπιµο για την εύκολη συσχέτιση των σχεδίων 
µεταξύ τους να υιοθετηθεί ένας ενιαίος κώδικας τεχνικών προδιαγραφών (κυρίως για τα 
κανονιστικά σχέδια και όσον αφορά την ηλεκτρονική τους παράδοση), που αν και υπάρχει 
σήµερα, δεν ακολουθείται πλήρως. 
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι η τροποποίηση / αναθεώρηση του 
Ν.2508/97, δε µπορεί παρά να αποτελέσει µέρος µόνο της τροποποίησης του χωρικού – 
πολεοδοµικού σχεδιασµού στη χώρα, τόσο σε επίπεδο νοµοθεσίας (π.χ. ρύθµιση της εκτός 
σχεδίου δόµησης, αυθαίρετα κλπ.) όσο και στο διοικητικό επίπεδο, όπου θα πρέπει να 
διασαφηνιστεί η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων της δηµόσιας διοίκησης 
αλλά και να εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών µε καταρτισµένους και 
εξειδικευµένους επιστήµονες – υπαλληλικό προσωπικό. 
Τα µέλη του ∆.Σ. και του Συλλόγου µας παραµένουν στη διάθεσή σας για την καλύτερη 
δυνατή προώθηση όλων των ανωτέρω θεµάτων. 
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