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Προς: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αντινομάρχη Πολεοδομίας & Ανάπτυξης 
 κα Καραλαριώτου Ειρήνη 

Διοικητήριο 
Πλατεία Νομαρχίας  

41222 Λάρισα 
 

Κοινοποίηση: ΤΕΕ τμήμα Κ & Δ Θεσσαλίας  
 
 

 
ΘΕΜΑ: Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, για την εφαρμογή και 

παρακολούθηση των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ Νομού Λάρισας. 

Σχετ.:  

 

Αξιότιμη  κα ΑντιΝομάρχη, 

Ως Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. της Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέμα που εμπίπτει στο επιστημονικό και επαγγελματικό 
μας πεδίο και να σας ζητήσουμε να αναλάβετε συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως κατά 
τον νόμο αρμόδιος φορέας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) για την ανάληψή της. 

Την τελευταία διετία, σημαντικός αριθμός Δήμων του Νομού μας, έχοντας λάβει επί το 
πλείστον σχετική χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, 
βρίσκονται στην διαδικασία σύνταξης μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και 
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) που αφορούν τις 
περιοχές αρμοδιότητάς τους. Οι Δήμοι αυτοί είναι: 

1. Δήμος Λαρισαίων (ΓΠΣ) 
2. Δήμος Γιάννουλης (ΓΠΣ) 
3. Δήμος Νίκαιας (ΓΠΣ) 
4. Δήμος Αγιάς (ΓΠΣ) 
5. Δήμος Πλατυκάμπου (ΣΧΟΟΑΠ) 
6. Δήμος Νέσσωνος (ΓΠΣ) 
7. Δήμος Κοιλάδας (ΣΧΟΟΑΠ) 
8. Δήμος Μελιβοίας (ΣΧΟΟΑΠ) 
9. Δήμος Ευρυμενών (ΣΧΟΟΑΠ) 
10. Δήμος Κάτω Ολύμπου (ΣΧΟΟΑΠ) 
11. Δήμος Γόννων (ΓΠΣ) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΔΡΑ: Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, Κτίριο ΤΕΕ, Λάρισα 41222 

ΤΗΛ: 2410 581347 & 2410 258107 
FAX: 2410 258107 
e-mail: lkissas@tee.gr, agianniou@tee.gr 
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12. Δήμος Ελασσόνας (ΓΠΣ) 
13. Δήμος Σαρανταπόρου (ΣΧΟΟΑΠ) και 
14. Δήμος Ναρθακίου (ΣΧΟΟΑΠ). 

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η σύνταξη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ και στους 
υπόλοιπους Δήμους του Νομού με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Έτσι 
σύντομα θα ολοκληρωθεί ο χωρικός σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμων σε ολόκληρο 
τον Νομό. 

   Συνοπτικά θα λέγαμε, ότι αντικείμενο των μελετών αυτών είναι η ρύθμιση των 
χρήσεων γης και των όρων δόμησης στην κτηματική περιφέρεια στην οποία αναφέρονται, 
με σκοπό την βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και την καλύτερη ανάπτυξη των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πλέον 
αυτών των ρυθμίσεων, κάθε σχέδιο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ συμπεριλαμβάνει πρόγραμμα 
έργων και δράσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να είναι δυνατή 
και αποτελεσματική η εφαρμογή των ρυθμίσεων προβλέπονται σε αυτό. 

Τα σχέδια αυτά αποτελούν εξειδίκευση των όσων προβλέπονται από τον υπερκείμενο 
χωροταξικό σχεδιασμό και κατά συνέπεια είναι εναρμονισμένα από τις χωρικές ρυθμίσεις που 
ισχύουν για το σύνολο της χώρας (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
ανάπτυξης), ή την κάθε περιφέρεια χωριστά (Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας).  

Μετά την έγκρισή τους, έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα έργα και τις δράσεις 
που προβλέπονται σε κάθε περιοχή και κατά συνέπεια δράση ή δραστηριότητα που 
δεν θα προβλέπεται από αυτό, δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί στο βαθμό που θα 
απαιτείται για την υλοποίησή της περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Οι μελέτες των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ μελετώνται με επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του 
αρμόδιου Δήμου, ή της τεχνικής υπηρεσίας άλλου δημόσιου φορέα στον οποίο αναθέτουν την 
λειτουργία αυτή εφόσον οι ίδιοι δεν έχουν την δυνατότητα,  και εγκρίνονται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν κατόπιν γνωμοδότησης του ΣΧΟΠ 
της ίδιας Περιφέρειας. Η παρακολούθηση και εφαρμογή τους γίνεται με την σύσταση νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου τα οποία συστήνονται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν. 
2508/1997. Στο άρθρο αυτό συγκεκριμένα αναφέρεται: 

 

Άρθρο 6 

 

              Όργανα εφαρμογής των γενικών πολεοδομικών       

            σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής      

                       οργάνωσης ανοικτής πόλης   

 

  1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε κάθε 
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μπορεί να συνίσταται, με απόφαση του 
νομαρχιακού συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των Γ.Π.Σ., των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των Ζ.Ο.Ε. του νομού. Με την 
απόφαση αυτή ορίζεται η έδρα του νομικού προσώπου και η επωνυμία του, η 
οποία περιέχει τον όρο "Οργανισμός Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
..............." ακολουθούμενο από το όνομα του νομού.  
 

  Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση και δεύτερου νομικού προσώπου 

στην ίδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το 

νομαρχιακό συμβούλιο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Η ανάγκη 

σύστασης δεύτερου νομικού προσώπου κρίνεται με βάση κυρίως τον αριθμό 

Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και τις τυχόν υφιστάμενες ειδικές συνθήκες και 

ιδιαίτερες δυσχέρειες για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Στην 

περίπτωση αυτή με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη σύσταση 
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κάθε νομικού προσώπου καθορίζονται και τα Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και 
Ζ.Ο.Ε. που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, στη δε επωνυμία του αντί του 

ονόματος του νομού εμπεριέχεται ονομασία προσδιοριστική της γεωγραφικής 

περιοχής που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του νομικού προσώπου. Με απόφαση 

του ίδιου οργάνου μπορεί να μεταβάλλεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο 

κατανομή της αρμοδιότητας.  

 

  2. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του γενικού πολεοδομικού 

σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πρώτης βαθμίδας οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης με συνολικό πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, μπορεί να 

συσταθεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με απόφαση του 

νομαρχιακού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των 

δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των πρωτοβαθμίων αυτών Ο.Τ.Α., η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται η έδρα του νομικού προσώπου και η επωνυμία του ως προς την 
οποία έχει εφαρμογή το προτελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. 
Για τον καθορισμό της έδρας και της επωνυμίας απαιτείται απλή γνώμη των 
οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Σε κάθε νομό επιτρέπεται 
να συσταθούν με βάση την παρούσα παράγραφο δύο το πολύ νομικά πρόσωπα.  

 

  3. Τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται σύμφωνα με τις προηγούμενες 
παραγράφους διοικούνται από πενταμελή εκτελεστική επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Ως μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται μέλη του 

νομαρχιακού συμβουλίου, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, υπάλληλοι 

του Δημοσίου, των οργανισμών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα και των 

λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιώτες με ειδικές γνώσεις και πείρα 
σε θέματα συναφή προς τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου.  
 

  Σε κάθε περίπτωση, στην εκτελεστική επιτροπή ορίζεται ως τακτικό 

μέλος ένα τουλάχιστον μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου, αν πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο της παρ. 1, ή ένας τουλάχιστον δημοτικός ή 

κοινοτικός σύμβουλος πρώτης βαθμίδας Ο.Τ.Α. που περιλαμβάνεται στην 

περιοχή του νομικού προσώπου το οποίο συστήνεται κατά την παρ. 2. Σε 

κάθε επίσης περίπτωση, δύο τουλάχιστον μέλη της εκτελεστικής επιτροπής 

πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα συναφή προς τις 

αρμοδιότητες του νομικού προσώπου.  

 

  4. Με την απόφαση συγκρότησης της εκτελεστικής επιτροπής ορίζεται 

μεταξύ των μελών της ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Όταν ο πρόεδρος 

ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Με 

την ίδια απόφαση ορίζονται και τρία αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής 

τα οποία αναπληρώνουν, κατά τη σειρά ορισμού τους, τα τακτικά μέλη όταν 

αυτά ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της εκτελεστικής 

επιτροπής ορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. 

Ανάκληση μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι δυνατή και 

γίνεται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Η εκτελεστική 

επιτροπή μπορεί, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, να καλεί στις 

συνεδριάσεις εκπροσώπους υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου 

τομέα, καθώς και εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των επιστημονικών 

και κοινωνικών φορέων. Οι εκπρόσωποι αυτοί παρίστανται σε όλη τη 

διάρκεια της συνεδρίασης με συμβουλευτική ψήφο.  
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  5. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και 
των Ζ.Ο.Ε., μπορεί, αντί των νομικών προσώπων που προβλέπονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, να συνιστώνται πενταμελείς επιτροπές 
πολεοδομικού σχεδιασμού με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. 
Ως προς την συγκρότηση των επιτροπών αυτών, τις ιδιότητες των μελών 
τους, τον τρόπο ορισμού τους και τη θητεία τους εφαρμόζονται αναλόγως 
οι παρ. 3 και 4.  
 

  6. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα νομικά πρόσωπα και οι 

επιτροπές πολεοδομικού σχεδιασμού καταρτίζουν ετήσια και μεσοπρόθεσμα 

προγράμματα. Με τα προγράμματα αυτά καθορίζονται τα έργα, οι εργασίες 

και κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται κατά περίπτωση για την 

εφαρμογή του Γ.Π.Σ., του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και της Ζ.Ο.Ε. καθώς και οι 

επιβαλλόμενες προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών.  

 

  Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα ή επιτροπές εισηγούνται τα προγράμματα 

αυτά στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 

αποστέλλουν στις ενδιαφερόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

παρακολουθούν την εφαρμογή τους, συντονίζουν τις ενέργειες των αρμόδιων 

υπηρεσιών για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και συνεργάζονται για 

το σκοπό αυτόν με τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

επισημαίνουν ενέργειες αντίθετες ή μη εναρμονιζόμενες προς τις 

ρυθμίσεις και κατευθύνσεις Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ζ.Ο.Ε., καθώς και 

καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων εφαρμογής των σχεδίων 

αυτών και απευθύνουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους υπεύθυνους 

ιδιώτες σχετικές συστάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακολουθούν 

ειδικότερα τις ενέργειες των οικείων πολεοδομικών υπηρεσιών κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ζ.Ο.Ε. και ιδίως με την πρόοδο των σχετικών 

διοικητικών διαδικασιών και άλλων αναγκαίων ενεργειών και απευθύνουν 

προς τις υπηρεσίες αυτές οδηγίες για γενικά ή ειδικά θέματα που αφορούν 

την εφαρμογή των σχεδίων αυτών και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία κατά την 

κρίση τους ενέργεια, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή και ταχεία εφαρμογή 

των Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των αντίστοιχων Ζ.Ο.Ε.  

 

  7. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και επιτροπές ασκούν, τις κατά το άρθρο  
48 παρ. 4 του ν. 2218/1994 αρμοδιότητες των τελευταίων που αφορούν την  
υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού.  
 

  8. Η εκτελεστική επιτροπή των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου 
και οι επιτροπές πολεοδομικού σχεδιασμού, που συνιστώνται κατά την παρ. 

5 του άρθρου αυτού, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν το Φεβρουάριο 
κάθε έτους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, 
στο οικείο νομαρχιακό συμβούλιο ή στα οικεία δημοτικά και κοινοτικά 
συμβούλια αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο της παρ. 2, έκθεση, στην 
οποία περιέχεται γενική εκτίμηση της πορείας εφαρμογής των Γ.Π.Σ., 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ζ.Ο.Ε. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 

αναφέρονται οι περιπτώσεις παραβίασής τους και καθυστέρησης της 

εφαρμογής τους και οι σχετικές ενέργειες του νομικού προσώπου ή 

επιτροπής και μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

διαπιστώθηκαν. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους δήμους και 
κοινότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του νομικού προσώπου ή της 
επιτροπής, καθώς και στην αντίστοιχη νομαρχιακή επιτροπή χωροταξίας και 
περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και στις αρμόδιες περιφερειακές 
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υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέα 
Βιομηχανίας).  
 

  9. Ως προς τους πόρους των νομικών προσώπων που συνιστώνται κατά τις 

παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τη διάθεση και διαχείριση των πόρων 

αυτών και τα δικονομικά προνόμια των νομικών αυτών προσώπων, 

εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 3.  

 

  10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών, καθορίζονται οι 
ειδικότερες αρμοδιότητες των νομικών προσώπων που συνιστώνται κατά τις 
παρ. 1 και 2 και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο άσκησης 
των αρμοδιοτήτων των νομικών αυτών προσώπων, την οργάνωση και 
λειτουργία τους, το προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάστασή τους, την 
οικονομική διοίκηση και διαχείριση, τα έργα, τις μελέτες και τις 

προμήθειες, τις κάθε είδους αποδοχές των οργάνων διοίκησης και κάθε 

ζήτημα σχετικό με τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Με το διάταγμα αυτό 

επιτρέπεται να ορίζεται ότι ορισμένα θέματα που αφορούν την οργάνωση 

και τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία του νομικού 

προσώπου, τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, τον αριθμό των 

οργανικών θέσεων, των απαιτούμενων προσόντων, ρυθμίζονται για κάθε 

νομικό πρόσωπο με την απόφαση του νομαρχιακού ή του δημοτικού 

συμβουλίου για τη σύστασή του.  

 

  11. Για την εξυπηρέτηση των επιτροπών πολεοδομικού σχεδιασμού 
διατίθεται διοικητικό, επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό 
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή των οικείων πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α. Η 
διάθεση του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού 
συμβουλίου ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αντιστοίχως. Για την 
εκπλήρωση του έργου των επιτροπών αυτών επιτρέπεται να ανατίθεται η 

εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και σε ιδιώτες, αν, κατά την κρίση της 

επιτροπής, αυτό καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

αφορούν την ανάθεση έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 

δαπάνες λειτουργίας των παραπάνω επιτροπών, καθώς και οι δαπάνες για 

την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 

οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του οικείου πρώτης βαθμίδας Ο.Τ.Α., 

κατά περίπτωση.  

 

  12. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 10 του παρόντος καθορίζονται 

και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών πολεοδομικού σχεδιασμού 

και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο άσκησης των 

αρμοδιοτήτων των επιτροπών αυτών, τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης 

προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους, την υπηρεσιακή κατάσταση και τις 

αποδοχές του, τις αμοιβές των μελών των επιτροπών αυτών και κάθε ζήτημα 

σχετικό με τη λειτουργία τους.  

………………………………………………………………………………….» 
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Από τα παραπάνω φαίνεται, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αρμόδια για την 
σύσταση του φορέα εφαρμογής και παρακολούθησης των μελετών ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ για Δήμο ο πληθυσμός του οποίου δεν υπερβαίνει τους 20.000 κατοίκους, 
είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην οποία ανήκουν. 

Και επειδή η εφαρμογή και παρακολούθηση των μελετών αυτών είναι το ουσιαστικότερο 
τμήμα του χωρικού σχεδιασμού, θεωρούμαι ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας 
θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία και να 
προχωρήσει στην σύσταση του φορέα που προβλέπεται από την παραπάνω 
νομοθεσία. 

Εμείς, ως μηχανικοί επιστήμονες, ειδικοί εκ των σπουδών μας στα θέματα του χωρικού 
σχεδιασμού, είμαστε στην διάθεσή σας ως σύλλογος να σας συνδράμουμε προς την 
κατεύθυνση αυτή παρέχοντάς σας τις γνώσεις μας για την καλύτερη οργάνωση και 
επίτευξη του σκοπού. 

Θεωρούμαι ότι η παρούσα πρόταση για άμεση ενεργοποίηση της κείμενης 
νομοθεσίας, είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρη, σε συνδυασμό με το σχέδιο 
Προεδρικού Διατάγματος που εισηγήθηκε ο Υπουργός Πε.Χω.Δ.Ε. για την ίδρυση 
του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Λάρισας.  
Οι δύο Οργανισμοί με την πλήρη  μορφή τους θα αναλάβουν τον Χωροταξικό – Πολεοδομικό 
Σχεδιασμού του Νομού, λειτουργώντας συμπληρωματικά. 
 
        Σας γνωρίζουμε ότι η Νομαρχία Ευβοίας έχει ήδη συστήσει τον αντίστοιχο 
Οργανισμό, η δημιουργία του οποίου δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 529/Β/2006.  
 
       Είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να προωθήσουμε οριστικές λύσεις που αφορούν  
και άλλα θέματα  όπως για τις χρονίζουσες Πολεοδομικές Μελέτες – Πράξεις Εφαρμογής των 
οικισμών, για το θέμα των Αυθαιρέτων – Αυθαιρεσιών σε κτιριακό επίπεδο, κλπ. 

 

 
Με τιμή, 
 
Για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας 

 
 

Ο Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας    
 

 
 
 
 
 

Κίσσας Λάμπρος                                        

 
 
 
 
 

Γιαννιού Άννα   
 
 

 

 

 
 


