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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 
 
 

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Μηχανικοί 
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, 
Αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες, 
Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόµο 

4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α΄/30.11.2016) η Ειδι-
κότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολε-
οδοµίας και Ανάπτυξης εντάσσεται πλέον 

ως αυτόνοµη Ειδικότητα στο ΤΕΕ. 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση των προ-

σπαθειών που έχει καταβάλει ο ΣΕΜΠΧΠΑ -

σε συνεργασία και µε τα δύο Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα της Ειδικότητας- τα τελευταία είκοσι 
χρόνια. Αποτελεί επίσης αξιοποίηση της ε-
πένδυσης του ελληνικού κράτους  σε έναν 

τοµέα που αποτελεί σύγχρονο επιστηµονικό 

και επαγγελµατικό πεδίο σε όλο τον ανε-
πτυγµένο κόσµο, που απαντά σε ανάγκες για 

τον χωρικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη. Της 
επένδυσης στη δηµιουργία µιας γενιάς εξειδι-
κευµένων επαγγελµατιών / επιστηµόνων, 

εφοδιασµένων µε όλες τις αναγκαίες θεωρη-

τικές και πρακτικές γνώσεις για την αντιµε-
τώπιση και θεραπεία προβληµάτων του χώ-

ρου που συνεπάγονται τεράστιο οικονοµικό, 

κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος. 
H εξέλιξη αυτή συνέπεσε επίσης µε τη διαδι-
κασία διαβούλευσης για δύο σηµαντικά θε-
σµικά κείµενα: τη µεταρρύθµιση του συστή-

µατος χωρικού σχεδιασµού (η οποία είχε ξε-
κινήσει µε τη θεσµοθέτηση του Ν. 4269/2014) 

και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό. Ο 

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. κατέθεσε τη γνώµη του, που 

παρατίθεται στο παρόν τεύχος, και για τα δύο 

αυτά Σχέδια Νόµου. 

Άποψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. παραµένει ότι ο 

χωρικός σχεδιασµός αποτελεί το σηµαντικό-

τερο εργαλείο για την ορθολογική ρύθµιση 

του χώρου, την προστασία του περιβάλλο-

ντος και την επίλυση µακροχρόνιων προβλη-

µάτων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη. 

Είναι δε φανερό ότι στην παρούσα συγκυρία, 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι ανα-

γκαίο ο χωρικός σχεδιασµός να παρέχει ένα 

συνεκτικό πλαίσιο που θα συµβάλλει στη 

βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών της 
χώρας µε όρους βιωσιµότητας και προτε-
ραιότητα τη διασφάλιση του δηµοσίου συµ-

φέροντος.  
Συνδυαστικά λοιπόν µε την ενεργοποίηση 

των παραπάνω νόµων είναι αναγκαίο να 

προχωρήσει και η έκδοση του νέου πλαισίου 

για τις χρήσεις γης καθώς και η ενεργοποίη-

ση του νέου πλαισίου ανάθεσης µελετών, 

ώστε να µην παραταθεί η ήδη µεγάλη καθυ-

στέρηση που υπάρχει στην υλοποίηση του 

χωρικού σχεδιασµού.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. θα 

σταθεί αρωγός των αρµόδιων αρχών στην 

προσπάθεια ολοκλήρωσης του χωρικού σχε-
διασµού, ώστε να είναι σε θέση η χώρα να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διαρκώς 

µεταβαλλόµενου και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος.  

Με ευχές για ένα νέο, δηµιουργικότερο και 
πιο ελπιδοφόρο έτος, 
Καλή ανάγνωση!  

της Αιµιλίας Αλεξανδρο-
πούλου 

Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων 
Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χω-
ροταξίας, και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) 
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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», αποστέλλεται στους αναγνώ-

στες του µέσω e-mail.  

Στο 14ο τεύχος παρατίθενται, στη στήλη 

«Επιστηµονικά Θέµατα», το ∆ελτίο Τύ-

που του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την Παγκόσµια 

Ηµέρα Πολεοδοµίας, που εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 8 Νοεµβρίου. Επίσης παρουσιά-

ζονται οι γνωµοδοτήσεις του 

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για τα νέα σχέδια νόµου που 

αναρτήθηκαν στη διαβούλευση για τον χω-

ροταξικό σχεδιασµό και τη βιώσιµη ανάπτυ-

ξη, για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό 

και για τον έλεγχο και την προστασία του 

δοµηµένου περιβάλλοντος καθώς και για το 

πρόγραµµα Αθήνα 2020. Τέλος, παρατίθεται 
ενηµερωτικό σηµείωµα για την πρόοδο του 

ευρωπαϊκού προγράµµατος INTENSSS-PA, 

στο οποίο συµµετέχει ο ΣΕΜΠΧΠΑ ως εταί-
ρος και το οποίο έχει ως αντικείµενο την α-

νάπτυξη µιας συστηµατικής προσέγγισης για 

να εµπνεύσει και να εκπαιδεύσει τις δηµόσι-
ες αρχές στο τρίπτυχο της ενεργειακής, χω-

ρικής και κοινωνικοοικονοµικής βιωσιµότη-

τας. 
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 κ. 

Νίκου Κουτσοµάρκου, από το Μακάο. 

 

“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     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Επιµέλεια τεύχους:  
Αιµιλία Αλεξανδροπούλου 

Σε αυτό το τεύχος βοήθησαν επίσης οι συ-

νάδελφοι (αλφαβητικά): 

• Κουτσοµάρκος Νίκος 

• Τασοπούλου Αναστασία 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

∆ελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Πολεοδοµίας (8 Νοεµβρίου) 

 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πολεοδο-
µίας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Νο-
εµβρίου σε περισσότερες από 30 χώρες για 
την προώθηση και αναγνώριση του ρόλου 
του πολεοδοµικού σχεδιασµού στη δηµιουρ-
γία αξιοβίωτων πόλεων και ζωντανών κοινο-
τήτων, ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών 
Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) τόνισε σε 
∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε, την αναγκαιό-
τητα ανάπτυξης ολοκληρωµένων Αστι-
κών Πολιτικών στη χώρα.  

 
Πηγή: http://www.ifhp.org/event/world-town-planning-
day-online-conference-2016 

Οι πόλεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στις διαδικασίες της οικονοµικής ανάπτυξης. 
Καθώς σε αυτές συγκεντρώνονται πλήθος 
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, οι προκλήσεις για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη είναι πολλαπλές και αφορούν 
σε ένα µεγάλο εύρος πεδίων πολιτικής, από 
τη στέγαση, τις υποδοµές και τις βασικές 
εξυπηρετήσεις, µέχρι την υγεία, την εκπαί-
δευση, την απασχόληση και τους φυσικούς 
πόρους. Ο ορθολογικός σχεδιασµός, η ε-
παρκής χρηµατοδότηση και η «χρηστή» δια-
κυβέρνηση και διαχείριση αποτελούν ζητή-

µατα κλειδιά για την προώθηση µιας διατη-
ρήσιµης, ανοικτής σε όλους και βιώσιµης 
οικονοµικής ανάπτυξης, που είναι σε θέση 
να προάγει την ανθεκτικότητα (resilience) 
των πόλεων ταυτόχρονα µε την περιβαλλο-
ντική προστασία.   

Τα ζητήµατα αυτά τίθενται στο επίκεντρο 
των θέσεων της Νέας Αστικής Ατζέντας 
HABITAT III  του ΟΗΕ, την οποία υπέγρα-
ψαν τα µέλη του στις 21/10/2016. Η νέα αυ-
τή ατζέντα αφορά µία «αλλαγή παραδείγµα-
τος» στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο σχε-
διασµός, η χρηµατοδότηση και η διαχείριση 
των αστικών πολιτικών, τοποθετώντας την 
ολοκληρωµένη χωρική και αστική ανάπτυξη 
στο κέντρο των προσπαθειών για επίτευξη 
οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας.  

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΜΠΧΠΑ τονίζει ξανά, 
όπως και σε παλαιότερες παρεµβάσεις του, 
τη σηµασία των πόλεων για την αναδιάρ-
θρωση της οικονοµίας της χώρας και την 
αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων 
που αντιµετωπίζει. Αυτή η στροφή στην 
αναπτυξιακή αντίληψη µε επίκεντρο τα 
αστικά κέντρα, η οποία σηµατοδοτείται τόσο 
σε παγκόσµιο επίπεδο (New Urban Agenda 
-  Habitat III) όσο και ευρωπαϊκό (Σύµφωνο 
του Άµστερνταµ: Νέα Αστική Ατζέντα της 
Ε.Ε.), θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο 
λίθο των κρατικών αναπτυξιακών πολιτικών 
και σχεδιασµού.  

Για να αναλάβει το κράτος τον καθοδηγητικό 
ρόλο σε αυτόν το µετασχηµατισµό των πολι-
τικών, απαιτείται µια «αλλαγή παραδείγµα-
τος» στον τρόπο προσέγγισης του χωρικού 
σχεδιασµού και του δοµηµένου περιβάλλο-
ντος, από τα αρµόδια Υπουργεία. Ειδικότερα 
δε, οι συχνά συντηρητικές, τοµεακές και 
«αρχιτεκτονικής θεώρησης» αντιλήψεις θα 
πρέπει σταδιακά να δώσουν τη θέση τους 
στην ανάπτυξη πραγµατικά ολοκληρωµέ-
νων Αστικών Πολιτικών και συνεργα-
σιών. Παράλληλα, σηµαντικά εργαλεία του 
αναπτυξιακού προγραµµατισµού, όπως οι 
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Στρατηγικές Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης 
των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επεν-
δυτικών Ταµείων, θα πρέπει να λάβουν ου-
σιαστική πολιτική και επιστηµονική υποστή-
ριξη, ενδυναµώνοντας τις ικανότητες στον 
τοµέα του χωρικού και πολεοδοµικού σχεδι-
ασµού των ∆ήµων, των διαχειριστικών υπη-
ρεσιών και του πολιτικού προσωπικού τους, 
για να αποδώσουν πραγµατικά οφέλη τόσο 
σε επίπεδο παραγόµενου έργου όσο και 
διαδικασιών σχεδιασµού και διακυβέρνησης.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 5% των πόρων 
των διαρθρωτικών ταµείων στη χώρα µας 
για την περίοδο 2014-2020 θα διοχετευθεί 
σε παρεµβάσεις αστικών κέντρων µέσα από 
το εργαλείο των Στρατηγικών Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης, ενώ σηµαντικά ακόµα 
ποσά χρηµατοδότησης είναι διαθέσιµα απ’ 
ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και 
µέσω µόχλευσης από Ευρωπαϊκούς επεν-
δυτικούς οργανισµούς για την αστική ανά-
πτυξη. Αυτή η χωρική και θεµατική επικέ-
ντρωση των αναπτυξιακών πόρων αναµένε-
ται να ενταθεί περαιτέρω τα επόµενα χρόνια 
και µάλιστα µε όρους ανταγωνισµού µεταξύ 
των πόλεων. 

Τα παραπάνω θέµατα, που εµπίπτουν στο 
επιστηµονικό και επαγγελµατικό πεδίο του 
χωρικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού 
(planning) απαιτούν έναν συνδυασµό γνώ-
σεων και ικανοτήτων χειρισµού θεµάτων 
κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών, 
κλιµατικής αλλαγής, διαχείρισης και χρηµα-
τοδότησης.  

Εν όψει των παραπάνω εξελίξεων, ο 
ΣΕΜΠΧΠΑ θέτει σε δηµόσια συζήτηση και 
προβληµατισµό τις εξής προτεραιότητες:  
• την κρισιµότητα της έγκαιρης ανταπό-

κρισης του κράτους και όλων των ε-
µπλεκοµένων στη δηµιουργία υλοποιή-
σιµων, συµµετοχικών και χωρίς απο-
κλεισµούς Αστικών Πολιτικών, 

• την αναγκαιότητα του ολοκληρωµένου 
χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδια-
σµού κατάλληλα συνδεδεµένου µε Αστι-
κές Πολιτικές µέσω διάφανων χρηµατο-
δοτικών µηχανισµών, 

• τη διαρκή ανάγκη για παροχή εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης στον πολεοδοµικό 
και χωρικό σχεδιασµό για τη βελτίωση 
των ικανοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, 

• τη σηµασία της υποστήριξης της έρευ-
νας και καινοτοµίας και της δηµιουργίας 
συνδέσεων επιστήµης και πολιτικής 
στον αστικό και χωρικό σχεδιασµό και τη 
διαµόρφωση πολιτικών. 

 

Γνώµη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 
Σχέδιο Νόµου «Χωρικός Σχεδια-
σµός – Βιώσιµη Ανάπτυξη» 

 

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. κατέθεσε την άποψή του 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

για το σχέδιο νόµου «Χωρικός Σχεδιασµός – 

Βιώσιµη Ανάπτυξη», το οποίο αναρτήθηκε 
στη διαβούλευση. Ειδικότερα, επεσήµανε τα 

εξής: 

«Το σχέδιο νόµου, όπως άλλωστε αναφέρε-
ται και στη συνοδευτική Αιτιολογική Έκθεση, 

δεν επιφέρει επί της ουσίας δραστικές αλλα-

γές σε σχέση µε τον ισχύοντα σήµερα 

Ν.4269/2014, αντίθετα τον διατηρεί στο κυ-

ρίως σώµα του προβαίνοντας σε «περιορι-
σµένες και εντοπισµένες τροποποιήσεις» 

των διατάξεών του.  

Ως εκ τούτου και καθόσον δεν επέρχονται 
σοβαρές αλλαγές στη φιλοσοφία και στο 

σύστηµα σχεδιασµού, επί της αρχής εξα-

κολουθούν από πλευράς µας να ισχύουν οι 
απόψεις που καταθέσαµε περίπου δύο χρό-
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νια πριν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης 

του (τότε) σχεδίου νόµου για τη χωροταξική 

και πολεοδοµική µεταρρύθµιση. Τα βασικό-

τερα θετικά σηµεία της προσέγγισης καθώς 

και οι επιφυλάξεις µας συνοψίζονται στη συ-

νέχεια. 

Θετικά στοιχεία 

• Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-

σµού και Αειφόρου Ανάπτυξης µετατρέ-
πεται ουσιαστικά σε κείµενο αρχών πο-

λιτικής.  

• ∆ιατηρείται ο ήδη µειωµένος από τον Ν. 

4269/2014 αριθµός των σχεδίων, µε τα 

οποία ολοκληρώνεται ο χωρικός σχεδι-
ασµός. 

• Γίνεται, ορθώς, προσπάθεια σύνδεσης 

του χωρικού σχεδιασµού µε τον ανα-

πτυξιακό προγραµµατισµό, στοιχείο που 

έλειπε από όλα τα προηγούµενα κείµενα 

σχεδιασµού. Εκτιµάται ότι η επιδίωξη 

αυτή µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω στο 

νοµοσχέδιο αυτό.  

• Το «νέο» σύστηµα χαρακτηρίζεται από 

µια προσπάθεια µεγαλύτερης ευελιξίας 

στο σχεδιασµό.  

Επιφυλάξεις 
• Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και η 

στοχοθέτηση της νοµοθετικής µεταρ-

ρύθµισης και της πολιτικής αυτής καθε-
αυτής δεν τεκµηριώνονται ούτε αποτυ-

πώνονται, έτσι ώστε να είναι εφικτή και 
η πραγµατική αξιολόγηση της πρωτο-

βουλίας, σε βάθος χρόνου. Κατά τη 

γνώµη µας απαιτείται σαφής χρονική 

στοχοθεσία (ενδεικτικά µέχρι το 2020) 

για την κάλυψη του συνόλου της επικρά-

τειας µε κανονιστικά σχέδια.  

• Υπάρχει µια γενικευµένη ανάγκη απο-

σαφήνισης του ρόλου και των αρµοδιο-

τήτων του συνόλου των εµπλεκοµένων 

στο σύστηµα του χωρικού σχεδιασµού, 

πέραν των αρµοδιοτήτων εκκίνησης και 
έγκρισης. Εντός του νοµοσχεδίου γίνεται 
παραποµπή σε Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

µε τα οποία θα ρυθµιστούν µεταξύ άλ-

λων τα αρµόδια όργανα έγκρισης των 

πλαισίων και σχεδίων του συστήµατος 

χωρικού σχεδιασµού όπως προδιαγρά-

φεται στον υπό διαµόρφωση νόµο. Από 

τις επιµέρους διατάξεις πάντως του νο-

µοσχεδίου είναι εµφανής µια τάση πε-
ραιτέρω συγκεντρωτισµού εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων όσον αφορά στις διαδι-
κασίες του χωρικού σχεδιασµού, µε χα-

ρακτηριστικότερη την πρόβλεψη για έ-
γκριση όλων των Τ.Χ.Σ. και Ε.Χ.Σ. από 

την κεντρική διοίκηση µετά από γνώµη 

του Κεντρικού ΣΥΠΟΘΑ. Κατά την άπο-

ψή µας το συλλογικό όργανο από το 

οποίο περνάει ο τελικός έλεγχος της µε-
λέτης θα έπρεπε να ανήκει στο περιφε-
ρειακό επίπεδο.  

• Στην τρέχουσα «µεταρρρύθµιση», όπως 

ξεκίνησε µε το Ν. 4269/2014 και ολο-

κληρώνεται, ευελπιστούµε, µε το παρόν 

νοµοσχέδιο, δεν δόθηκε δυστυχώς η 

προσήκουσα σηµασία στις διαδικασίες 

συµµετοχικού σχεδιασµού και διαβού-

λευσης. Πρεσβεύοντας ότι η συµµετοχή 

και ο ουσιαστικός διάλογος αφενός απο-

τελούν το πλαίσιο για την ισότιµη εξυ-

πηρέτηση όλων των εµπλεκοµένων και 
ως εκ τούτου δηµιουργούν αίσθηµα ε-
µπιστοσύνης και διαφάνειας, και αφετέ-
ρου είναι σε θέση να συµβάλλουν στη 

διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, 

κρίνουµε ως µείζονος σηµασίας την ου-

σιαστική επανεξέταση του ζητήµατος. Το 

ζήτηµα της ουσιαστικής συµµετοχής κρί-
νεται ως απολύτως αναγκαίο και κρίσιµο 
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ιδίως κατά την εκπόνηση των Τοπικών 

Χωρικών Σχεδίων, καθώς αυτά αποτε-
λούν εξ ορισµού το στρατηγικό επίπεδο 

του πολεοδοµικού σχεδιασµού.  

• Παραµένει αίολη η ουσιαστική παρακο-

λούθηση της εφαρµογής του σχεδια-

σµού στην επικράτεια, καθώς απουσιά-

ζει η θεσµοθέτηση ενός αποτελεσµατι-
κού συστήµατος παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για την εφαρµογή του χω-

ρικού σχεδιασµού στο σύνολο της χώ-

ρας. Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται µόνο 

η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης ανά 

σχέδιο, πρόβλεψη που στο παρελθόν 

έχει καταστεί ανενεργή. Απουσιάζει και 
από το υφιστάµενο και από το προτει-
νόµενο θεσµικό πλαίσιο, ένας κεντρικός 

µηχανισµός που θα σχεδιάζει τον προ-

γραµµατισµό εφαρµογής (χρονικό και 
οικονοµικό) µε προτεραιοποίηση για την 

επικράτεια, που θα συλλέγει στη συνέ-
χεια τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο 

(προκηρύξεις µελετών, στάδια ολοκλή-

ρωσης διαγωνισµών, ανάθεση µελετών, 

στάδια ολοκλήρωσης µελετών, έως και 
τη θεσµοθέτηση), µε ενεργό ρόλο στην 

ουσιαστική και συστηµατική παρακο-

λούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης 

της πολιτικής, της στρατηγικής και της 

εναρµόνισης των επιπέδων µεταξύ τους, 

και στη συγκέντρωση των αξιολογήσεων 

εφαρµογής των σχεδίων για τη σύνταξη 

µιας ενιαίας στρατηγικής αξιολόγησης 

της πορείας εφαρµογής στην επικράτεια. 

Εκτιµάται ότι αυτός είναι ένας κοµβικός 

ρόλος που θα έπρεπε να έχει αναπτύξει 
προ πολλού το ΥΠΕΝ και η απουσία του 

έχει συµβάλλει καθοριστικά στα όποια 

προβλήµατα εφαρµογής του χωρικού 

σχεδιασµού έως και σήµερα.  

• Τη θεσµική πρωτοβουλία, εκτιµάται ότι 
θα πρέπει να την συνοδεύει ένας χρονι-
κός και οικονοµικός προγραµµατισµός 

της θεσµικής ολοκλήρωσης. Ειδικότερα 

θα πρέπει να τεθούν συγκεκριµένες 

προθεσµίες για την πλήρη ενεργοποίη-

ση του Νόµου και την έκδοση όλων των 

ρυθµιστικών κανονιστικών αποφάσεων.  

• Επίσης, στο ίδιο το θεσµικό κείµενο θα 

πρέπει να προβλέπεται το πλαίσιο χρη-

µατοδότησης της εφαρµογής του σχεδι-
ασµού σε όλα τα επίπεδα στην επικρά-

τεια. Η δέσµευση των σχετικών πόρων 

από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές είναι 
επίσης επιβεβληµένη. ∆ιαφορετικά, αυ-

τές οι ελλείψεις, σε συνδυασµό µε τη 

δηµοσιονοµική κρίση, ενέχουν τον κίν-

δυνο της µη εφαρµογής.  

• Έχει προταθεί και στο παρελθόν από 

τον ΣΕΜΠΧΠΑ και επισηµαίνεται εκ νέ-
ου ότι, η περιγραφή των προβληµάτων 

και των λύσεων που έχουν προταθεί εί-
ναι απαραίτητο στοιχείο για την τεκµη-

ρίωση της θεσµικής επιδίωξης. Ωστόσο 

συνεχίζει να µην παρουσιάζεται κάποιο 

συνοδευτικό κείµενο µε τεκµηρίωση της 

φύσης και του µεγέθους των προβληµά-

των που προσπαθεί να επιλύσει το Υ-

πουργείο .  

• Απουσιάζει η πρόβλεψη για την κάλυψη 

αναγκών της διοίκησης λόγω σηµαντι-
κής έλλειψης κατάλληλου στελεχιακού 

δυναµικού. Η πρόβλεψη αυτή µπορεί να 

αφορά στην πρόσληψη στελεχών στη 

διοίκηση ή και στην πρόβλεψη δυνατό-

τητας outsourcing.  

• Επιπλέον, εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί ένα 

συνεκτικό πρόγραµµα ανάπτυξης του 

εµπλεκόµενου ανθρώπινου δυναµικού, 

το οποίο θα συνοδέψει την εφαρµογή 
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των προβλέψεων του «νέου» θεσµικού 

πλαισίου, για τη µέγιστη δυνατή ενηµέ-
ρωση, κατάρτιση και ενίσχυση τόσο του 

ανθρώπινου δυναµικού στις διοικητικές 

δοµές όσο και του µελετητικού δυναµι-
κού. 

Πριν την κατ’ άρθρο παρουσίαση των παρα-

τηρήσεων του ΣΕΜΠΧΠΑ, θέλουµε να επι-
σηµάνουµε την ανάγκη επανεξέτασης και 
προώθησης στο αµέσως επόµενο διάστηµα 

των ζητηµάτων που αναφέρονταν στο άρ-

θρο 11 του Ν. 4269/2014, το οποίο µε το 

παρόν νοµοσχέδιο διαγράφεται, και αφο-

ρούσε στην ‘ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική 

καταγραφή των θεσµικών γραµµών, πληρο-

φοριών, όρων και χρήσεων γης’. Κατά την 

άποψή µας, το συγκεκριµένο άρθρο αποτέ-
λεσε µια πολύ σηµαντική καινοτοµία του Ν. 

4269/2014. Ωστόσο, όπως είχαµε επισηµά-

νει και στην τότε γνωµοδότησή µας, το και-
νοτόµο αυτό εργαλείο απαιτεί πλήθος προ-

παρασκευαστικών ενεργειών και θεσµικών 

διατάξεων για την εξειδίκευση και πρακτική 

εφαρµογή του. Ευελπιστούµε ότι σε σύντοµο 

διάστηµα το Υπουργείο θα µεριµνήσει για 

την επανεξέταση του θέµατος, όπως δηλώ-

νεται και στην Αιτιολογική Έκθεση.  

Ακολουθεί η κατά άρθρο παρουσίαση των 

παρατηρήσεων του ΣΕΜΠΧΠΑ µε στόχο 

τη βελτίωση της προτεινόµενης θεσµικής 

αλλαγής. Επιπλέον, ευελπιστούµε στην ου-

σιαστική συνεργασία µε το ΥΠΕΝ τόσο στη 

φάση αυτή της ολοκλήρωσης της θεσµικής 

αλλαγής µε το σύνολο των εξουσιοδοτικών 

διατάξεων, όσο και στη συνέχεια σε όλο το 

φάσµα της εφαρµογής του νέου συστήµατος 

χωρικού σχεδιασµού στην επικράτεια. 

Άρθρο 3. Εθνική Χωρική Στρατηγική  

• Η Εθνική Χωρική Στρατηγική, όπως το-

νίσαµε και στο παρελθόν, θα εκφράζει 

τη γενικότερη πολιτική του κράτους. Ε-

κτιµάται ότι είναι απαραίτητο να επιβλη-

θεί αφενός η υποχρέωση ποσοτικοποί-
ησης των στόχων σε επίπεδο χωρικής 

πολιτικής και αφετέρου κανόνες δηµο-

σιότητας της υποχρεωτικής περιοδικής 

αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης της 

πολιτικής στοχοθεσίας, για την ενίσχυση 

της διαφάνειας και λογοδοσίας αλλά και 
για την αποφυγή του κινδύνου να παρα-

µείνει η εθνική χωρική στρατηγική ένα 

ευχολόγιο, ή ένα µη εφαρµόσιµο κείµενο 

καλών προθέσεων.  

• Εκτιµάται επίσης ότι είναι σκόπιµο να 

αποσαφηνιστεί ο τρόπος σύνδεσης της 

χωροταξικής πολιτικής µε την αναπτυξι-
ακή πολιτική, καθώς και τα συγχρηµα-

τοδοτούµενα προγράµµατα εθνικής και 
περιφερειακής εµβέλειας που την υλο-

ποιούν. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 

προσδιοριστεί και ο συντονιστικός ρόλος 

της χωροταξίας σε σχέση µε τις εθνικές 

πολιτικές που έχουν χωρικές επιπτώσεις 

και να προβλεφθεί ότι η Εθνική Χωρική 

Στρατηγική και η Εθνική Αναπτυξιακή 

Στρατηγική (ΕΑΣ) πρέπει να είναι αλλη-

λοτροφοδοτούµενες, καθώς και ένας 

συγκεκριµένος µηχανισµός επίτευξης 

αυτής της συνέργειας.  

• Προτείνεται η στοχοθέτηση της ΕΧΠ να 

µην είναι µόνο µεσοπρόθεσµη αλλά να 

έχει και µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζο-

ντα αναφοράς, θέτοντας µε αυτό τον 

τρόπο ένα ρόλο πλαισίου για όλες τις 

υπάρχουσες και νέες πολιτικές της Κυ-

βέρνησης µε χωρικές επιπτώσεις. Η 

πρακτική αυτή ακολουθείται διεθνώς για 

τη χάραξη πολιτικής και εθνικών στρα-

τηγικών, ειδικά για θέµατα υποδοµών.  

• Η συνεχής αξιολόγηση της εφαρµογής 

αυτής της πολιτικής θα διασφαλίσει τη 
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δυνατότητα µεταβολής των πολιτικών 

στη βάση τεκµηρίωσης, θα ενισχύσει τη 

διαφάνεια και τη λογοδοσία σε επίπεδο 

πολιτικής διοίκησης και θα ενισχύσει και 
τη συνέχεια της διοίκησης. 

Άρθρο 5. Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 

(Ε.Χ.Π.)  

• Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι τα Ε.Χ.Π 

«συνοδεύονται από πρόγραµµα ενερ-

γειών και προτεραιοτήτων, στο οποίο 

εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την 

εφαρµογή τους ενέργειες και δράσεις, το 

χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης τους καθώς 

και οι φορείς εφαρµογής τους». Θα ήταν 

σκόπιµο να προστεθούν και οι πηγές 

χρηµατοδότησής τους (µε ανάλογο οικο-

νοµικό προγραµµατισµό και δέσµευση 

πόρων), ώστε τα παραπάνω να µην 

παραµείνουν «ασκήσεις επί χάρτου». 

• Η παρ. 6α να συµπληρωθεί ως εξής 

(προσθήκη της φράσης µε υπογράµµι-
ση): «Τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 

αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον 

προκύπτει τεκµηριωµένη ανάγκη προς 

τούτο από τις εκθέσεις αξιολόγησης, και 
πάντως όχι αργότερα από την παρέλευ-

ση δεκαετίας από την έγκρισή τους».  

Άρθρο 6. Περιφερειακά Χωροταξικά 

Πλαίσια (Π.Χ.Π.)  

• Στην παρ. 1δ αναφέρεται ότι τα Παραρ-

τήµατα των Π.Χ.Π., τα οποία περιλαµ-

βάνουν κατευθύνσεις ανά ∆ήµο, «περιέ-
χουν επίσης γενικές διατάξεις χρήσεων 

γης και δόµησης µε ισχύ µέχρι τη θε-
σµοθέτηση υποκείµενου ρυθµιστικού 

σχεδιασµού για την προστασία και ανά-

δειξη του περιβάλλοντος και της υπαί-
θρου µε ιδιαίτερη αναφορά στην προ-

στασία της γεωργικής γης». Κατ’ αρχήν, 

δεν µπορεί σε ένα σχέδιο («πλαίσιο»), 

για το οποίο ορίζεται σαφώς ότι είναι 
«σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού», να 

δοθεί «ρυθµιστικός» χαρακτήρας, ακόµα 

και αν ορίζεται ως µεταβατικός. ∆ιαφαί-
νεται δηλαδή η πρόθεση µετατροπής 

των Π.Χ.Π., έστω και για µεταβατικό 

χρόνο, σε κανονιστικά σχέδια. Εποµέ-
νως, αφενός υπάρχει εσωτερική ασυνέ-
πεια της φιλοσοφίας του νόµου, αφετέ-
ρου, παρόλο που φαίνεται να έχει µετα-

βατικό χαρακτήρα, είναι άγνωστη η χρο-

νική διάρκεια αυτής της µεταβατικότη-

τας, µε δεδοµένο ότι για µια περιοχή 

µπορεί να περάσουν πολλά χρόνια για 

τη σύνταξη Τ.Χ.Σ. ή ακόµα περισσότερο 

για την έγκρισή του, όπως έχει δείξει η 

µέχρι σήµερα εµπειρία (πόσο µάλλον 

που µε τις διατάξεις του παρόντος νό-

µου τα Τ.Χ.Σ. θα εγκρίνονται µε Π.∆. και 
µε ευθύνη της κεντρικής διοίκησης, κάτι 
που απαιτεί παραπάνω διαδικασίες και 
εποµένως χρόνο). Επιπροσθέτως, η 

συγκεκριµένη διατύπωση µπορεί να ο-

δηγήσει  στην πράξη να γίνεται  ρυθµι-
στικός σχεδιασµός σε µη κατάλληλη κλί-
µακα και προερχόµενος από µία χωρίς 

βάθος ανάλυση, όπως γίνεται στα Τ.Χ.Σ. 

• Στην παρ. 1ε αναφέρεται ότι «τα Περι-
φερειακά Χωροταξικά Πλαίσια συνοδεύ-

ονται από Πρόγραµµα Έργων, Ενερ-

γειών και Προτεραιοτήτων, στο οποίο 

εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την 

εφαρµογή τους ενέργειες, έργα, ρυθµί-
σεις, µέτρα και προγράµµατα καθώς και 
οι φορείς και το χρονοδιάγραµµα εφαρ-

µογής τους». Όπως και στην περίπτωση 

των Ε.Χ.Π., είναι σκόπιµο να προστε-
θούν και οι πηγές χρηµατοδότησής τους 

και η δυνατότητα οικονοµικού προγραµ-

µατισµού και δέσµευσης πόρων.  
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• Επισηµαίνεται επίσης ότι είναι σκόπιµη 

η σύνδεση του προγραµµατισµού στην 

περιφερειακή χωροταξική στρατηγική µε 
τον προγραµµατισµό των ΠΕΠ, για τη 

µεγιστοποίηση της συνέργειας του χω-

ρικού µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό και 
προγραµµατισµό. 

• Θετική κρίνεται η διάταξη περί σύστασης 

κοινών επιτροπών Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Περιφερειών για την επί-
βλεψη της εκπόνησης των Π.Χ.Π. (παρ. 

4α). 

• Εντούτοις, θα πρέπει να επανεξεταστεί ο 

διαφαινόµενος υποτυπώδης ρόλος των 

Περιφερειών και των Περιφερειακών 

Συµβουλίων κατά τη διαδικασία έγκρι-
σης των Π.Χ.Π., αφού όπως αναφέρεται 
στην παρ. 4β για την έγκριση του Π.Χ.Π. 

απαιτείται απλώς η γνώµη του οικείου 

Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία δεν 

είναι καν «αναγκαία» αφού η διαδικασία 

συνεχίζεται χωρίς αυτήν µετά την παρέ-
λευση δύο (2) µηνών από τη λήψη της 

σχετικής µελέτης. Αυτό συνιστά σηµα-

ντικό θέµα  διακυβέρνησης και ένα ζή-

τηµα που θα πρέπει να ιδωθεί στο 

πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης και 
ανάγκης περί αποκέντρωσης εξουσιών.  

• Μεταξύ παρ. 4α και 4β θα πρέπει να 

προστεθεί σαφής διάταξη για τον τρόπο 

έγκρισης των Π.Χ.Σ., κατ’ αναλογία µε 
τις υπόλοιπες βαθµίδες σχεδιασµού (υ-

πάρχει µόνο έµµεση αναφορά στην παρ. 

4δ). 

• Η παρ. 6α να συµπληρωθεί ως εξής 

(προσθήκη της φράσης µε υπογράµµι-
ση): «Τα Περιφερειακά Χωροταξικά 

Πλαίσια αναθεωρούνται ανά πενταετία, 

εφόσον προκύπτει τεκµηριωµένη ανά-

γκη προς τούτο από τις εκθέσεις αξιολό-

γησης, και πάντως όχι αργότερα από 

την παρέλευση δεκαετίας από την έ-
γκρισή τους».  

• Στα θετικά συγκαταλέγεται η µέριµνα, 

κατά την εκπόνηση των Π.Χ.Π., να εξε-
τάζονται ζητήµατα αλληλεπίδρασης και 
τυχόν επικαλύψεων µεταξύ σχεδίων ό-

µορων Περιφερειών (παρ. 8β).  

• Σύµφωνα µε την παρ.  8γ-αα ισχύουσες 

κατευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ) ενσωµατώνονται 
στο Π.Χ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. ∆εν 

είναι κατανοητό ποιες νοούνται ως «ι-
σχύουσες» κατευθύνσεις, δεδοµένου ότι 
η διαδικασία νοµοθέτησης του «νέου» 

ΡΣΘ δεν ολοκληρώθηκε.  
• Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν οι υπό 

εκπόνηση µελέτες Αξιολόγησης, Ανα-

θεώρησης και Εξειδίκευσης των εγκε-
κριµένων Περιφερειακών Πλαισίων Χω-

ροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Α-

νάπτυξης θα αναµένουν τις προδιαγρα-

φές της παρ. 9 για την ολοκλήρωση και 
έγκρισή τους. Να ιδωθεί σε συνδυασµό 

µε την παρ. 4 του άρθρου 13.  

Άρθρο 7. Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.)  

• Στην παρ. 3γ που αναφέρεται στις «Πε-
ριοχές Προστασίας» (ως µία από τις 

τέσσερις κατηγορίες περιοχών που κα-

θορίζουν τα Τ.Χ.Σ.) θα πρέπει να ανα-

φερθεί ρητά, όπως και στην περίπτωση 

των «Περιοχών ελέγχου των χρήσεων 

γης», ότι πρόκειται για «µη πολεοδοµη-

µένες και προς πολεοδόµηση (εκτός 

σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών) περι-
οχές», τουλάχιστον για την αποφυγή 

παρερµηνειών και αλληλοεπικαλύψεων 

µε τις υπόλοιπες κατηγορίες περιοχών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να δηλωθεί ότι οι 
αναφερόµενοι στην παρ. 3γ-ββ «χώροι 
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αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέρο-

ντος» αναφέρονται σε καθορισµένες ζώ-

νες Α και Β βάσει  του Ν. 3028/2002, 

όπως εκάστοτε ισχύει. 
• Επιπλέον, επειδή στην παρ. 3γ-ββ ανα-

φέρεται πλήθος εκτάσεων που υπάγο-

νται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, 

θα πρέπει είτε από τώρα είτε κατά την 

έκδοση των προδιαγραφών εκπόνησης 

των Τ.Χ.Σ. να διευκρινιστεί εάν οι «Περι-
οχές Προστασίας» µπορούν να αλληλο-

επικαλύπτονται ή αν θα σχηµατίζουν 

πολλές υποπεριπτώσεις (π.χ. δάσος και 
αρχαιολογικός χώρος, γεωργική γη υ-

ψηλής παραγωγικότητας και αρχαιολο-

γικός χώρος, προστατευόµενη περιοχή 

του Ν. 3937/2011 και δάσος, προστα-

τευόµενη περιοχή του Ν. 3937/2011  ε-
κτός δάσους κλπ.).  

• Στην παρ. 6.α. όπου ορίζεται ότι «η κί-
νηση της διαδικασίας για τη σύνταξη 

Τ.Χ.Σ γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο εί-
τε από το YΠΕΝ» είναι σκόπιµο και θα 

πρέπει, όπως σηµειώσαµε και στην 

προηγούµενη γνωµοδότησή µας, να τε-
θεί χρονικός και οικονοµικός προγραµ-

µατισµός, αρχής γενοµένης από την 

ψήφιση του Νόµου, ώστε να αποκτή-

σουν εν ευθέτω χρόνο όλοι οι δήµοι της 

χώρας Τ.Χ.Σ. 

• Στην παρ. 6γ αναφέρεται ότι µε το Π.∆. 

έγκρισης των Τ.Χ.Σ. «οριοθετούνται και 
οι οριογραµµές των τυχόν υφιστάµενων 

εντός των Τ.Χ.Σ. υδατορεµάτων…». Η 

διατύπωση αυτή είναι άκρως προβληµα-

τική καθώς παραπέµπει σε οριοθέτηση 

όλων των ρεµάτων στο σύνολο της έ-
κτασης για την οποία εκπονείται Τ.Χ.Σ. 

(π.χ. η έκταση ενός Καλλικρατικού ∆ή-

µου). Στην περίπτωση αυτή διογκώνεται 
υπέρµετρα και χωρίς ορατή σκοπιµότη-

τα τόσο ο προϋπολογισµός των µελετών 

όσο και οι χρόνοι που θα απαιτηθούν 

για την εκπόνηση και έγκρισή τους. 

Προτείνουµε να επανέλθει ο δυνητικός 

χαρακτήρας εφαρµογής της συγκεκριµέ-
νης διάταξης (όπως ίσχυε µε τον Ν. 

4269/2014) και να δηλωθεί ρητά ότι α-

φορά µόνο τις περιοχές προς πολεοδό-

µηση, κάτι το οποίο, µε την γνωµοδότη-

σή µας επί του σχεδίου νόµου για τον Ν. 

4269/2014, είχαµε χαρακτηρίσει ως και-
νοτοµία, θεωρώντας ότι, εφαρµόζοντας 

τη διάταξη αυτή όπου απαιτείται, θα ε-
κλείψουν «προβληµατικοί σχεδιασµοί σε 
επίπεδο πολεοδοµικής µελέτης, λόγω 

αγνόησης τέτοιου είδους στοιχείων το-

πιογραφίας». 

• Η παρ. 10α να συµπληρωθεί ως εξής 

(προσθήκη της φράσης µε υπογράµµι-
ση): «Τα Τ.Χ.Σ. αναθεωρούνται ανά πε-
νταετία, εφόσον προκύψει τεκµηριωµένη 

προς τούτο ανάγκη από την αξιολόγηση 

που διενεργείται κατά την προηγούµενη 

παράγραφο, και πάντως όχι αργότερα 

από την παρέλευση δεκαετίας από την 

έγκρισή τους». 

• Στην ίδια παρ. 10α όπου αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους είναι δυνατή η 

τροποποίηση των Τ.Χ.Σ. πριν την παρέ-
λευση πενταετίας θα πρέπει να προστε-
θεί «η πλάνη περί τα πράγµατα» (δηλ. η 

αποδεδειγµένη παραγνώριση πραγµατι-
κών δεδοµένων), κατά την πάγια θέση 

της νοµικής θεωρίας και της νοµολογίας 

του ΣτΕ.   

• Στην παρ. 12 γίνεται αναφορά στην 

«προµελέτη της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου». Εντούτοις δεν υπάρχει ανα-

φορά σε κάποια προµελέτη στην παρ. 2.   
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• Στην παρ. 13 πρέπει να απαλειφθούν οι 
λέξεις «και τροποποίηση» και να παρα-

µείνει η πρόβλεψη µόνο για αναθεώρη-

ση των εγκεκριµένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, 

καθώς προκαλείται σύγχυση σε συνδυ-

ασµό µε την παρακάτω παρ. 14β που 

αναφέρεται επίσης σε σηµειακή «τρο-

ποποίηση». 

Άρθρο 8. Ειδικά Χωρικά Σχέδια 

• Ιδιαίτερα θετικά κρίνεται ότι στην παρ. 

1α προβλέπεται ότι εκτός από σχέδια, 

έργα και προγράµµατα υπερτοπικής 

κλίµακας ή στρατηγικής σηµασίας, Ειδι-
κά Χωρικά Σχέδια µπορούν, επίσης, να 

καταρτίζονται για προγράµµατα αστικής 

ανάπλασης.   

• Ορθώς έχει διαγραφεί το σηµείο διάτα-

ξης του Ν. 4269/2014 (άρθρο 8, παρ. 

11) σύµφωνα µε το οποίο τα Τοπικά ρυ-

µοτοµικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 

1337/1983 είχαν συµπεριληφθεί στα Ει-
δικά Χωρικά Σχέδια, κατά τη γνώµη µας 

εσφαλµένα.  

• Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι τα Ειδικά 

Χωρικά Σχέδια µπορούν να τροποποι-
ούν τα εγκεκριµένα Τ.Χ.Σ. (και Ζ.Ο.Ε.) 

που προϋπάρχουν αυτών. Πρώτον, θα 

πρέπει να διευκρινιστεί αν η δυνατότητα 

αυτή δίνεται και πριν την παρέλευση πε-
νταετίας από την έγκριση των Τ.Χ.Σ. 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 

υπάρξει ανάλογη προσθήκη στην παρ. 

10α του άρθρου 7. ∆εύτερον, θα πρέπει 
να επιλυθεί η ασάφεια που προκύπτει 
για τη δεσµευτικότητα αυτού του επιπέ-
δου σχεδιασµού (Τ.Χ.Σ. και Ε.Χ.Σ.), δε-
δοµένης της παράλληλης ύπαρξης αφε-
νός διατάξεων που δίνουν τη δυνατότη-

τα στα Ε.Χ.Σ. να τροποποιούν τα Τ.Χ.Σ. 

και αφετέρου διατάξεων που επιβάλλουν 

στα Ε.Χ.Σ. να εναρµονίζονται µε τις κα-

τευθύνσεις των Τ.Χ.Σ. 

• Στην παρ. 4α δηλώνεται ότι µε απόφαση 

Υπουργού ΠΕΝ καθορίζονται προδια-

γραφές για τη σύνταξη των Ε.Χ.Σ. Απαι-
τείται διευκρίνιση, καθώς προδιαγραφές 

Ε.Χ.Σ. έχουν ήδη εκδοθεί (ΦΕΚ 39Β/14-

1-2015). (Παρόµοια αναφορά υπάρχει 
και στην παρ. 12 του ίδιου άρθρου). Πα-

ρεµπιπτόντως να σηµειωθεί ότι για τις 

µελέτες αυτές δεν έχει εκδοθεί κανονι-
σµός προεκτίµησης αµοιβής.  

• Στην παρ. 4δ να προστεθεί φράση που 

να επαναφέρει (όπως ισχύει στον Ν. 

4269/2014), τον δυνητικό της χαρακτή-

ρα: «Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγ-

µα µπορεί να καθορίζονται και οι οριο-

γραµµές των τυχόν υφισταµένων εντός 

των Ε.Χ.Σ. υδατορεµάτων, …». Στην ί-
δια παράγραφο αναγράφεται ότι µε το 

Π∆ έγκρισης των Ε.Χ.Σ. εγκρίνεται, ό-

που απαιτείται, και το «Ρυµοτοµικό Σχέ-
διο Εφαρµογής». Εκ παραδροµής ή 

σκοπίµως αναφέρεται το «Ρυµοτοµικό 

Σχέδιο Εφαρµογής» έναντι του «Πολεο-

δοµικού Σχεδίου Εφαρµογής»;  

• Στην παρ. 5α έχει προστεθεί η «πολεο-

δοµική λειτουργία» της ευρύτερης περι-
οχής πέραν της χωροταξικής που υπήρ-

χε στον Ν. 4269/14. Η συγκεκριµένη 

προσθήκη κρίνεται ότι δεν συνάδει µε το 

«πνεύµα» των ΕΧΣ που εξαιτίας του 

χαρακτήρα των περιοχών που δύνανται 
να εντάσσονται σε αυτά (υπερτοπικής, 

στρατηγικής σηµασίας), οφείλουν να εν-

σωµατώνουν τον χωρικό προορισµό µι-
ας περιοχής (βάσει υπερκείµενου χωρο-

ταξικού-ρυθµιστικού πλαισίου). Αντίθετα, 

η µη ανατροπή της πολεοδοµικής λει-
τουργίας, κρίνεται ότι δεν θα πρέπει να 

αποτελεί προϋπόθεση ή συνθήκη για 
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τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να απαλειφθεί 
(ως είναι  στο Ν. 4269/14). 

• Στην παρ. 7 εκ παραδροµής αναφέρεται 
«Τ.Χ.Σ.» έναντι του σωστού «Ε.Χ.Σ.». 

Εφόσον κρίνεται σκόπιµη η συγκεκριµέ-
νη αναφορά, η ίδια διάταξη να προστε-
θεί και στο άρθρο 7. 

Άρθρο 9. Συντελεστής δόµησης 
• Θετικά κρίνεται η δυνατότητα που παρέ-

χουν οι επιµέρους διατάξεις του άρθρου 

για αύξηση των ανώτατων ορίων συντε-
λεστή δόµησης σε περιοχές που παρα-

λαµβάνουν συγκεκριµένες κατηγορίες 

χρήσεων (π.χ. περιοχές πολεοδοµικού 

κέντρου). 

• Στην παρ 1β όπου αναφέρεται ο συντε-
λεστής δόµησης εικάζουµε ότι εννοείται 
ο ΜΕΣΟΣ συντελεστής δόµησης και θα 

πρέπει να προστεθεί προς αποφυγή 

παρερµηνειών. Να αναγραφεί δηλαδή: 

«β) Σε κάθε περίπτωση στις παραπάνω 

περιοχές ο µέσος συντελεστής δόµησης 

που προκύπτει κατά την πολεοδόµησή 

τους…». 

Άρθρο 10. Πολεοδοµικά Σχέδια Εφαρµο-

γής (Π.Σ.Ε.) 

• Θετικά κρίνεται η προσθήκη στην παρ. 

2, σε σχέση µε τον Ν. 4269/2014 όπου 

η συγκριµένη αναφορά γινόταν στις 

µεταβατικές διατάξεις, της ακόλουθης 

διάταξης: «Εφόσον δεν έχει εγκριθεί για 

την προς πολεοδόµηση περιοχή ΤΧΣ ή 

ΕΧΣ και η περιοχή συνεχίζει να 

καλύπτεται από ισχύον ΓΠΣ ή 

ΣΧΟΟΑΠ, ακολουθείται η διαδικασία 

πολεοδόµησης σύµφωνα µε τις 

προγενέστερες του παρόντος 

πολεοδοµικές διατάξεις».  

• Για την έκδοση της Υ.Α. της παρ. 4δ – 

που αφορά στην έγκριση 

προδιαγραφών για την ενιαία εκπόνηση 

του Πολεοδοµικού Σχεδίου και της 

Πράξης Εφαρµογής θα έπρεπε 
ενδεχοµένως να τεθεί χρονικός 

περιορισµός (π.χ. να εκδοθούν εντός 3 

µηνών από την έναρξη ισχύος του 

Νόµου) ώστε να µην υπάρξουν 

υπερβολικές καθυστερήσεις. 

Άρθρο 11. Κωδικοποίηση διατάξεων χω-

ροταξίας και πολεοδοµίας  
Όπως είχαµε τονίσει και στην γνωµοδότησή 

µας επί του σχεδίου νόµου που οδήγησε 
στην ψήφιση του Ν. 4269/14, η κωδικοποίη-

ση διατάξεων αφορά στην καλή νοµοθέτηση 

και είναι υποχρέωση για την οποία δεν είναι 
απαραίτητη νέα θεσµική πρόβλεψη.  Αντι-
λαµβανόµαστε συνεπώς ότι η πρόβλεψη του 

άρθρου αφορά πρωτίστως στον τρόπο µε 
τον οποίο θα γίνεται η κωδικοποίηση εφεξής 

(σύσταση επιτροπής, µέλη, διαδικασία, κ.α.). 

Μας προβληµατίζει και πάλι ιδιαίτερα η δια-

τήρηση, παρά τις ενστάσεις µας, της παρ. 8 

όπου αναφέρεται ότι µε απόφαση του Υ-

πουργού ΠΕΝ µπορεί να ανατίθεται «η εκτέ-
λεση συγκεκριµένων προπαρασκευαστικών 

εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη 

ειδικών µελετών και ερευνών που ανάγονται 
στο τµήµα της νοµοθεσίας που πρόκειται να 

κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα της χώρας ή σε επιστηµονικά ι-
δρύµατα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.∆.∆.». Όπως 

έχουµε ήδη τονίσει, η συγκεκριµένη πρό-

βλεψη δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς τη 

σκοπιµότητά της και αντιβαίνει στους κανό-

νες του ελεύθερου ανταγωνισµού.  
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Άρθρο 12. Εναρµόνιση χωροταξικών και 
πολεοδοµικών διατάξεων προς το νέο 

σύστηµα χωρικού σχεδιασµού 

• Στην παρ. 3 υπάρχει µια ασυνέπεια ως 
προς την χρησιµοποιούµενη ορολογία. 
Κατά την άποψή µας ένα «Γενικό» 
Πλαίσιο δεν µπορεί να εντάσσεται στα 
«Ειδικά» Πλαίσια. Η ασυνέπεια αυτή δεν 
υπήρχε στον Ν. 4269/2015, που αντί 
των «Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων» 
υιοθετούσε τον όρο «Εθνικά Χωροταξικά 
Πλαίσια» (οπότε είχε νόηµα ένα «Γενι-
κό» Πλαίσιο να εντάσσεται στα «Εθνικά» 
Πλαίσια). 

Άρθρο 13. Μεταβατικές διατάξεις 
• Στην παρ. 1 να διευκρινιστεί ότι οι «προ-

ϊσχύουσες διατάξεις» αναφέρονται στις 

προϊσχύουσες του Ν. 4269/2014 διατά-

ξεις. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 2. 

• Στην παρ. 6. Αναφέρεται ότι «ΓΠΣ, 

ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδοµικές Μελέτες και 
γενικότερα σχέδια Πολεοδοµικού Σχεδι-
ασµού που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθη-

καν µε τις µεταβατικές διατάξεις του Κε-
φαλαίου Α’ του Ν. 4269/2014 και τις 

χρήσεις γης του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 

4269/2014 όσο αυτό ήταν σε ισχύ, ανα-

θεωρούνται υποχρεωτικά ως προς τις 

χρήσεις γης εντός έξι (6) µηνών από τη 

θέση σε ισχύ του προβλεπόµενου π.δ. 

της παραγράφου 1 του άρθρου 238 του 

Ν. 4389/2016 διαφορετικά θεωρούνται 
αυτοδικαίως άκυρα ως προς τις προ-

βλεπόµενες χρήσεις γης». Η έγκριση µι-
ας µελέτης σχεδιασµού είναι µια πολύ 

επίπονη διαδικασία. Με τη δυνατότητα 

που παρείχε η τροπολογία εγκρίθηκαν 

πρόσφατα µελέτες ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ε-

ΣΧΑ∆Α µε τις χρήσεις του Ν. 4269/2014 

(π.χ. ΓΠΣ Καρδίτας, ΓΠΣ Ν. Αγχιάλου, 

ΕΣΧΑ∆Α Αστέρα Βουλιαγµένης). Είναι 

αδιανόητο αυτές να πρέπει να εκπονη-

θούν ξανά και δεν συνάδει µε τις έννοιες 

της χρηστής διοίκησης, αφού η ίδια η 

τροπολογία της το επέτρεπε. Ποσό µάλ-

λον να επιβάλλεται να ξαναεκπονηθούν 

µε απειλή ακυρότητας («αυτοδικαίως 

άκυρα»). Η εφαρµογή αυτής της διάτα-

ξης εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει πολλά 

προβλήµατα, ιδιαίτερα µάλιστα µε το δε-
δοµένο ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει 
ενεργοποιηµένο πλαίσιο ανάθεσης µελε-
τών.  

• Να επεξηγηθεί σε ποια σχέδια αναφέρε-
ται η παρ. 7, διότι δεν έχει υποπέσει 
στην αντίληψή µας η ανάθεση και εκπό-

νηση οποιασδήποτε µελέτης βάσει του 

Ν. 4269/2014 πλην ενδεχοµένως κά-

ποιων Ε.Χ.Σ. για τα οποία έχουν εκδοθεί 
προδιαγραφές.   

 

Ολοκληρώνοντας, θέλουµε να τονίσουµε ότι 
συνδυαστικά µε την ενεργοποίηση του πα-

ρόντος νόµου είναι αναγκαίο να προχωρήσει 
άµεσα και η έκδοση του νέου πλαισίου για 

τις χρήσεις γης καθώς και η ενεργοποίηση 

του νέου πλαισίου ανάθεσης µελετών. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα ενταθεί η ήδη 

µεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην υ-

λοποίηση του χωρικού σχεδιασµού.  Στο ίδιο 

πλαίσιο, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί 
προθεσµία για την έκδοση των εγκριτικών 

αποφάσεων από τη διοίκηση µετά το πέρας 

της εκάστοτε µελέτης.  
 
 
 
 
 
Οµάδα εργασίας: 
Τασοπούλου Αναστασία (συντονίστρια) 

Αλεξανδροπούλου Αιµιλία  
Γροζοπούλου Μάρα 
Κουτσοµάρκος Νίκος 



ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  

 

  
- 16 -

 

Γνώµη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 
Σχέδιο Νόµου για τον Θαλάσσιο 
Χωροταξικό Σχεδιασµό  

 

 
Αφίσα από το 13ο Επιστηµονικό Συµπόσιο του Ιδρύµα-
τος Κεφαλονιάς – Ιθάκης και του Τµήµατος ΜΧΠΠΑ για 
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό (Σεπτ. 2014). 

 

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. κατέθεσε την άποψή του 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

για το σχέδιο νόµου «Θαλάσσιος Χωροταξι-
κός Σχεδιασµός - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», 

το οποίο αναρτήθηκε στη διαβούλευση. Ει-
δικότερα, επεσήµανε τα εξής: 

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόµου αποτελεί 
µια σηµαντική εξέλιξη για την εισαγωγή και 
τη θέσπιση Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδι-
ασµού (ΘΧΣ) στον ελληνικό χώρο. Μέσω 

του ΘΧΣ, αναµένεται να στηριχθεί και να 

διευκολυνθεί, µεταξύ άλλων, και η Στρατηγι-
κή «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη 

και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, να ανα-

πτυχθούν περαιτέρω οι διακρατικές συνερ-

γασίες καθώς και να ενισχυθεί η έρευνα και 
η δραστηριότητα σηµαντικών ερευνητικών 

οργανισµών της χώρας.  

Η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρµο-

γή της οδηγίας 2014/89/ΕΕ, θα πρέπει να 

βασίζεται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 

στους υφιστάµενους εθνικούς, περιφερεια-

κούς και τοπικούς κανόνες και µηχανισµούς, 

σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας 

και της επικουρικότητας, καθώς και για την 

ελαχιστοποίηση του πρόσθετου διοικητικού 

φόρτου. Το 2014, ο Ν.4269 (ΦΕΚ 142/Α/28-

6-2014) «Χωροταξική και Πολεοδοµική Με-
ταρρύθµιση – Βιώσιµη Ανάπτυξη», ορίζει ότι 
η χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών 

του εθνικού χώρου που έχουν ιδιαίτερη ση-

µασία από χωροταξική, περιβαλλοντική, α-

ναπτυξιακή ή κοινωνική άποψη όπως είναι 
ιδίως οι παράκτιες, θαλάσσιες και νησιωτικές 

περιοχές (άρθρο 5, παρ.1ε) ρυθµίζεται µέσω 

των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων (σύνο-

λο κειµένων ή και διαγραµµάτων µε τα ο-

ποία παρέχονται οι κατευθύνσεις του στρα-

τηγικού χωροταξικού σχεδιασµού σε εθνικό 

επίπεδο). Η ίδια λογική επικρατεί και στο 

δηµοσιευµένο Σχέδιο Νόµου για τον «Χωρι-
κό Σχεδιασµό – Βιώσιµη Ανάπτυξη», του 

οποίου η διαδικασία διαβούλευσης ολοκλη-

ρώθηκε πολύ πρόσφατα, όπου στο Μέρος 

Α2 «Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασµός», στο 

Άρθρο 5 «Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 

(ΕΧΠ)» ορίζεται ότι τα ΕΧΠ αποτελούν σύ-

νολα κειµένων, χαρτών ή και διαγραµµάτων, 

µε τα οποία προσδιορίζονται στρατηγικές 

κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, -µεταξύ 

άλλων- και για τη χωρική ανάπτυξη και ορ-

γάνωση περιοχών του εθνικού χώρου που 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία από χωροταξική, 

περιβαλλοντική, αναπτυξιακή ή κοινωνική 

άποψη, όπως είναι ιδίως οι παράκτιες, θα-

λάσσιες και νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές 

και προβληµατικές ζώνες (άρθρο 5, παρ. 

1ε). 
Στο υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο για την 

εναρµόνιση της Οδηγίας, οι προβλέψεις για 

τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό έρχο-

νται σε αντίφαση µε την ισχύουσα νοµοθεσί-
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α, καθώς ο τελευταίος δεν εντάσσεται στον 

Στρατηγικό Χωρικό Σχεδιασµό (Εθνικά Χω-

ροταξικά πλαίσια του Ν 4269/2014 ή Ειδικά 

Χωροταξικά Πλαίσια της αναθεωρηµένης 

νοµοθεσίας για τον «Χωρικό Σχεδιασµό – 

Βιώσιµη Ανάπτυξη»), αλλά αντιστοιχίζεται 
στο «Περιφερειακό Επίπεδο σχεδιασµού του 

άρθρου 2 του Ν. 4269» (παρ. 3.2 του άρ-

θρου 6 του σχεδίου νόµου). Η συγκεκριµένη 

διατύπωση θεωρείται προβληµατική για έ-
ναν ακόµη λόγο: ο Ν. 4269/2014, στα διά-

φορα επίπεδα σχεδιασµού προβλέπει το 

σύνολο των αντίστοιχων σχεδίων τα οποία 

και κατονοµάζει, χωρίς να αφήνει περιθώρια 

εσφαλµένων ερµηνειών, ενώ στο άρθρο 2 

(του Ν. 4269/2014) γίνεται λόγος για τα Πε-
ριφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, που εξειδι-
κεύονται στο άρθρο 6 του ιδίου νόµου, και τα 

οποία δεν περιλαµβάνουν ζητήµατα θαλάσ-

σιας χωροταξίας. Συνεπώς, η ερµηνεία και 
εν τέλει η διατύπωση ότι «τα Θαλάσσια Χω-

ροταξικά Σχέδια αντιστοιχούν σε Περιφερει-
ακό Επίπεδο Σχεδιασµού του άρθρου 2 του 

Ν. 4269, όπως ισχύει» έρχεται σε πλήρη 

αντίφαση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως 

αναλύεται και στη συνέχεια.  

Ένα άλλο θέµα που δηµιουργεί ασάφειες και 
διατρέχει όλο το σχέδιο νόµου, όπως αναλύ-

εται και παρακάτω, είναι ότι στο πεδίο ε-
φαρµογής του ΘΧΣ εντάσσονται και οι πα-

ράκτιες ζώνες. Αφενός αυτό φαίνεται να έρ-

χεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2014/89/ΕΕ, αφετέρου στον ελληνικό 

χώρο µέρος της παράκτιας ζώνης (χερσαίος 

χώρος) ρυθµίζεται ήδη από τον χωροταξικό 

και πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδοµένης της λει-
τουργικής διασύνδεσης του παράκτιου µε το 

θαλάσσιο χώρο, κρίνεται απαραίτητη η άµε-
ση προώθηση του αντίστοιχου θεσµικού 

πλαισίου για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

Παράκτιων Ζωνών (Ο∆ΠΖ) ώστε τα δύο 

πλαίσια να µπορέσουν να λειτουργήσουν 

συµπληρωµατικά µε αλληλοτροφοδότηση. 

Τέλος, δε γίνεται σαφές από το περιεχόµενο 

των άρθρων ο βαθµός αλληλεπίδρασης του 

νέου αυτού εργαλείου, ως βαθµίδας σχεδια-

σµού, µε υποκείµενα ή υπερκείµενα χωρο-

ταξικά πλαίσια (Εθνικό, Περιφερειακά, Ειδι-
κά/Τοµεακά).  

Ακολουθούν ορισµένες σηµαντικές επιση-

µάνσεις, στα άρθρα του υπό διαβούλευση 

νοµοσχεδίου. 

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρµογής 
(άρθρο 2 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)  

Παράγραφος 1.  Στο πεδίο εφαρµογής του 

ΘΧΣ εντάσσονται και οι παράκτιες ζώνες του 

ελληνικού χώρου, γεγονός που έρχεται σε 
αντίφαση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2014/89/ΕΕ στην οποία αναφέρεται ρητώς 

στο άρθρο 2 παρ. 1 ότι «∆εν εφαρµόζεται 
στα παράκτια ύδατα ή σε τµήµατα αυτών 

που εµπίπτουν στον πολεοδοµικό και χωρο-

ταξικό σχεδιασµό κράτους µέλους, εφόσον 

αυτό αναφέρεται στα θαλάσσια χωροταξικά 

σχέδιά του». Μάλιστα η ανωτέρω φράση 

παραλείπεται από το κείµενο του υπό δια-

βούλευση νοµοσχεδίου, εντείνοντας την α-

σάφεια και την αλληλοεπικάλυψη που θα 

υπάρξει εάν συµπεριληφθεί αυτή η κατηγο-

ρία χώρου (παράκτιος χώρος) στο Θαλάσ-

σιο Χωροταξικό Σχεδιασµό.  

Συνεπώς προτείνεται η αφαίρεση των «πα-

ράκτιων ζωνών» από το αντικείµενο του 

ΘΧΣ, γεγονός, που όπως αναλύεται και στα 

επόµενα άρθρα, δηµιουργεί σηµαντικά νοµι-
κά κενά και έρχεται σε αντίθεση µε τις προ-

βλέψεις και το σύστηµα σχεδιασµού του ελ-

ληνικού χώρου.   



ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  

 

  
- 18 -

 

Παράγραφος 5. Η συγκεκριµένη διατύπωση 

εισαγάγει την συµπερίληψη της Ολοκληρω-

µένης ∆ιαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 

(Ο∆ΠΖ) στις διεργασίες του ΘΧΣ. Στο κείµε-
νο της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ ουδεµία νύξη 

γίνεται για κάτι τέτοιο. Τέτοιου τύπου διαφο-

ροποιήσεις, δηµιουργούν σηµαντική νοµική 

ασυνέχεια (σε σχέση µε τις προβλέψεις και 
το πνεύµα της Οδηγίας) και στερούνται γενι-
κής αποτίµησης και αξιολόγησης σε σχέση 

µε τις επιπτώσεις και ενδεχόµενες αντιθέσεις 

και συγκρούσεις µε τις θεσµοθετηµένες χω-

ρικές ρυθµίσεις.  

Προτείνεται να αφαιρεθεί η παράγραφος 5, η 

οποία εξάλλου απουσιάζει και από τις διατά-

ξεις της οδηγίας. 

Άρθρο 4: Ορισµοί 
(άρθρο 3 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) 

Να αφαιρεθούν οι παράγραφοι 7 και 8. Στον 

Ελληνικό χώρο η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

Παράκτιας Ζώνης, είναι ένα πεδίο µε σηµα-

ντική υστέρηση όχι µόνο από νοµική άποψη, 

αλλά και από επιστηµονική. Μέρος δε της 

παράκτιας ζώνης (χερσαίος χώρος) ρυθµίζε-
ται ήδη από τον χωροταξικό και πολεοδοµι-
κό σχεδιασµό, γεγονός που δηµιουργεί ση-

µαντικά νοµικά κωλύµατα και έρχεται σε α-

ντίφαση µε το ισχύον σύστηµα σχεδιασµού 

του ελληνικού χώρου. Η συµπερίληψη της 

Ο∆ΠΖ στο αντικείµενο του ΘΧΣ, προϋποθέ-
τει σηµαντικές θεσµικές µεταρρυθµίσεις και 
ριζικές ανακατατάξεις στο ελληνικό σύστηµα 

σχεδιασµού, και θεωρείται τουλάχιστον ανε-
πιτυχής ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρείται 
στο πλαίσιο του παρόντος.  

Άρθρο 5: Στόχοι του θαλάσσιου χωροτα-

ξικού σχεδιασµού 

(άρθρο 5 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) 

Παράγραφος 1. Σε αντίθεση µε το κείµενο 

της Οδηγίας, συµπεριλαµβάνονται ως αντι-

κείµενο του ΘΧΣ («κατά την εκπόνηση και 
εφαρµογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδια-

σµού…») και οι παράκτιες ζώνες. Αντικείµε-
νο του ΘΧΣ όπως έχει προσδιοριστεί από 

την Οδηγία 2014/89/ΕΕ είναι µόνον ο θα-

λάσσιος χώρος, ενώ ο παράκτιος χώρος και 
οι «παράκτιες ζώνες» αποτελούν αντικείµενο 

µιας άλλης διαδικασίας, αυτής της Ολοκλη-

ρωµένης ∆ιαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 

(Ο∆ΠΖ). Η Οδηγία 2014/89/ΕΕ σκοπίµως 

δεν εντάσσει στους στόχους του Θαλάσσιου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού τον παράκτιο χώ-

ρο ή/και τις παράκτιες ζώνες καθώς, τόσο 

από την Σύσταση της ΕΕ του 2002 σχετικά 

µε την Ο∆ΠΖ, όπου καθορίζονται οι αρχές 

του ορθού σχεδιασµού και της ορθής διαχεί-
ρισης των ακτών, όσο και από το πρωτό-

κολλο για την Ο∆ΠΖ που τέθηκε σε ισχύ τον 

Μάρτιο του 2011 και που καθιστά υποχρεω-

τική την Ο∆ΠΖ για τα κράτη µέλη που βρέ-
χονται από τη Μεσόγειο, γίνεται εύκολα κα-

τανοητό ότι ο ΘΧΣ και η Ο∆ΠΖ είναι δύο 

συµπληρωµατικά αλλά διαφορετικά εργαλεί-
α.  

Προφανώς το υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο, 

στοχεύει στην από κοινού εφαρµογή ΘΧΣ 

και Ο∆ΠΖ, γεγονός που αποσκοπεί µεταξύ 

άλλων και στη βελτίωση του χωροταξικού 

σχεδιασµού και τη διαχείριση της ενδιάµεσης 

ζώνης µεταξύ ξηράς και θάλασσας, ωστόσο, 

κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει µε την προ-

σθήκη και µόνο της φράσης «Παράκτιες Ζώ-

νες». Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και 
στο άρθρο 9 (άρθρο 8 της Οδηγίας 

2014/89/ΕΕ) όπου στο βασικό αντικείµενο 

ρύθµισης του ΘΧΣ προστίθενται και οι «πα-

ράκτιες ζώνες».  

Συνεπώς η φράση «και παράκτιες ζώνες» 

πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς η ρύθµιση ζη-

τηµάτων του παράκτιου χώρου, µέσω του 

Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού, εκτός 
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από το ότι για τον ελληνικό χώρο δεν τεκ-

µαίρεται σε κανένα επίπεδο, αναµένεται να 

δηµιουργήσει σοβαρά νοµικά ζητήµατα, δια-

ταράσσοντας µεταξύ άλλων και την νοµική 

ασφάλεια και υπόσταση των θεσµοθετηµέ-
νων επιπέδων σχεδιασµού.     

Παράγραφος 2. ∆εν ενσωµατώνεται η πρό-

βλεψη της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ (αρθρ 5 

παρ.2), ότι µέσω των ΘΧΣ τα κράτη µέλη 

δύναται να επιδιώξουν άλλους στόχους ό-

πως η προώθηση του βιώσιµου τουρισµού 

και η βιώσιµη εξόρυξη πρώτων υλών.  

∆εν γίνεται κατανοητό γιατί σε ένα κράτος 

όπως η Ελλάδα µε σηµαντικές προοπτικές 

και δυνατότητες ανάπτυξης θαλάσσιου του-

ρισµού, καταδυτικών πάρκων κ.ό.κ., καθώς 

και έρευνας για πρώτες ύλες από τη θάλασ-

σα, δεν θεωρείται σκόπιµη η συµπερίληψη 

της παραπάνω φράσης.  

Συνεπώς προτείνεται η συµπερίληψη και η 

εξειδίκευση ενδεχοµένως δραστηριοτήτων 

βιώσιµου τουρισµού, που µπορούν να προ-

ωθηθούν µέσω των ΘΧΣ. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουµε τον καταδυτικό τουρισµό, τον ναυτικό 

τουρισµό µε εστίαση στην ανάπτυξη ειδικό-

τερων µορφών µε έµφαση στις δραστηριό-

τητες αναψυχής (ιστιοπλοΐα, κρουαζιέρα, 

θαλάσσια σπορ κοκ).  

Άρθρο 6: Θέσπιση και Εφαρµογή του 

Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού 

(άρθρα 4, 6 παρ. 3 και 15 παρ.3 Οδηγίας 

2014/89/ΕΕ)  

Από τις προβλέψεις του συγκεκριµένου άρ-

θρου δίδεται η εντύπωση ότι δηµιουργείται 
στον θαλάσσιο χώρο ένα παράλληλο αλλά 

και δυνητικά ταυτόσηµο σύστηµα σχεδια-

σµού µε τον χερσαίο χώρο, το οποίο όπως 

αναλύεται και στη συνέχεια εµπεριέχει ορι-
σµένες ασάφειες, και το σηµαντικότερο ση-

µαντική νοµική ασυνέχεια ή/και ασυµβατότη-

τα.  

Παράγραφος 3.1.  Η διατύπωση «η Εθνική 

Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο 

αποτελεί οργανικό µέρος της Εθνικής Χωρι-
κής Στρατηγικής του άρθρου 3 του Ν. 

4269/2014 όπως ισχύει», δηµιουργεί ένα 

παράλληλο σύστηµα σχεδιασµού που δύνα-

ται να καταρτίζεται ξεχωριστά ή ταυτόχρονα 

µε την Εθνική Χωρική Στρατηγική καθώς 

«χωρεί και χωρίς την ύπαρξη εγκεκριµένης 

χωρικής στρατηγικής». ∆ηλαδή ένα στοιχείο 

που κατονοµάζεται ως οργανικό µέρος ενός 

συνόλου πραγµάτων, δύναται να υπάρξει 
και αυτόνοµο. Το γεγονός αυτό, εκτός από 

τους κινδύνους ασυµβατότητας που ενέχει, 
δηµιουργεί επιπρόσθετα ζητήµατα εναρµο-

νισµού και νοµικής δεσµευτικότητας στην 

περίπτωση που το ένα προϋπάρξει του άλ-

λου. Είναι δε θεσµικά επίφοβη η ερµηνεία 

περί «οργανικού συνόλου» καθώς δεν υ-

πάρχουν ρητές αναφορές στο κείµενο του 

Ν.4269.  

Επιπλέον, ισχύουν τα προαναφερθέντα για 

την άτοπη συµπερίληψη της παράκτιας ζώ-

νης και της Ο∆ΠΖ στον παρόν σχέδιο νό-

µου, πόσο µάλλον στο πλαίσιο µιας Εθνικής 

Χωρικής Στρατηγικής, και εποµένως προτεί-
νεται να αφαιρεθούν.  

Παράγραφος 3.2. Η διατύπωση ότι «τα Θα-

λάσσια Χωροταξικά Σχέδια αντιστοιχούν σε 

Περιφερειακό Επίπεδο Σχεδιασµού του άρ-

θρου 2 του Ν. 4269, όπως ισχύει» έρχεται 
σε πλήρη αντίφαση µε την ισχύουσα νοµο-

θεσία, όπως ήδη αναλύθηκε στην αρχή.  

Άρθρο 7: Ελάχιστες απαιτήσεις για τον 

θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό  

(άρθρο 6 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) 

Παράγραφος 1. Σε αντίθεση µε το άρθρο 6 

της οδηγίας (και το οποίο ενσωµατώνεται 
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στο παρόν) που αναφέρεται µόνο σε δρα-

στηριότητες και χρήσεις των θαλάσσιων υ-

δάτων, εδώ ο ΘΧΣ µπορεί να λαµβάνει υ-

πόψη του δραστηριότητες και χρήσεις στα 

θαλάσσια ύδατα και τις παράκτιες ζώνες. Η 

διατύπωση αυτή κινείται προς τη σωστή κα-

τεύθυνση καθώς θεωρείται σκόπιµη µια τέ-
τοια ανάδραση. Ωστόσο το παρόν νοµοσχέ-
διο φαίνεται ότι επιχειρεί στο σύνολό του, όχι 
µόνο να λάβει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 

ξηράς – θάλασσας και άλλες συναφείς δια-

δικασίες (όπως η Ο∆ΠΖ) αλλά και να τις κα-

θορίσει / θεσµοθετήσει, καθώς σε κάθε άρ-

θρο του ενσωµατώνει τις παράκτιες ζώνες 

(και συνεπώς τµήµα του χερσαίου χώρου) 

στο αντικείµενο σχεδιασµού του ΘΧΣ. Όπως 

ήδη επισηµάνθηκε, η Ο∆ΠΖ είναι µια διαφο-

ρετική αλλά συσχετιζόµενη µε τον ΘΧΣ δια-

δικασία, η οποία στην Ελλάδα δεν έχει µέχρι 
στιγµής προβλεφθεί και θεσµοθετηθεί, ενώ ο 

καθορισµός χρήσεων στο χερσαίο τµήµα 

του παράκτιου χώρου αποτελεί αντικείµενο 

άλλου σχεδιασµού.  

Παράγραφος 2γ. Στο σηµείο αυτό, µε την 

αναφορά στη «συνεκτικότητα µεταξύ του 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού και του 

χωροταξικού σχεδιασµού του χερσαίου χώ-

ρου, ή άλλων διαδικασιών όπως η Ο∆ΠΖ», 

είναι η πρώτη φορά που ο νοµοθέτης ανα-

γνωρίζει το πνεύµα της Οδηγίας 

2014/89/ΕΕ, όπου ο ΘΧΣ πρέπει να λαµβά-

νει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς - θά-

λασσας και άλλες διαδικασίες που ρυθµί-
ζουν τις «παράκτιες ζώνες» όπως η Ο∆ΠΖ 

και όχι ο ίδιος ο ΘΧΣ να ρυθµίζει τις «παρά-

κτιες ζώνες».     

Άρθρο 8: Αλληλεπιδράσεις χερσαίου και 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού 

(άρθρο 7 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) 

Παράγραφος 1. Πρέπει να αποσαφηνιστεί η 

φράση «λαµβάνει υπόψη τους στόχους και 

τις αρχές που προβλέπονται στο Πρωτόκολ-

λο για την Ο∆ΠΖ», δεδοµένου ότι τόσο στο 

άρθρο 3 παρ. 1, όσο και στο άρθρο 5 παρ. 

1, αλλά και στο άρθρο 9 παρ. 1 του υπό δι-
αβούλευση νοµοσχεδίου αναφέρεται ότι οι 
«παράκτιες ζώνες» αποτελούν αντικείµενο 

του ΘΧΣ. Από την παρούσα διατύπωση -

που δεν θα θεωρούνταν προβληµατική εάν 

το παρόν ακολουθούσε τη φιλοσοφία της 

Οδηγίας- γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει µια 

γενικευµένη σύγχυση ανάµεσα στο καθεαυ-

τό αντικείµενο του ΘΧΣ και της Ολοκληρω-

µένης ∆ιαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, 

καθώς δύναται να υπάρχουν ή αναγνωρίζο-

νται περισσότερες από τρεις (!) διαδικασίες 

ρύθµισης του παράκτιου χερσαίου χώρου: 

1) Με βάση το ισχύον σύστηµα χωρικού 

σχεδιασµού, 2) µε βάση τον ΘΧΣ όπως αυ-

τός προσδιορίζεται στο πλαίσιο του παρό-

ντος νοµοσχεδίου και 3) µε βάση τη διαδι-
κασία της Ο∆ΠΖ όποτε αυτή θεσµοθετηθεί 
για τον ελληνικό χώρο.  

Παράγραφος 2. Η αναφορά σε µια επιδιω-

κόµενη «συνοχή» µεταξύ θαλάσσιου και 
χερσαίου χωροταξικού σχεδιασµού, χωρίς 

να προσδιορίζεται ο τρόπος, ταυτόχρονα µε 
τη συµπερίληψη ορισµένων διατάξεων της 

περιβαλλοντικής κυρίως νοµοθεσίας, εντεί-
νουν την ασάφεια και την ασυνέχεια του πα-

ρόντος νοµοσχεδίου.   

Άρθρο 9: Περιεχόµενο του Θαλάσσιου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού  

(άρθρο 8 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) 

Παράγραφος 1. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρή-

σεις µε το άρθρο 5 «Στόχοι του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασµού», για την προσθή-

κη των «Παράκτιων Ζωνών» στο αντικείµενο 

του ΘΧΣ. Ακόµη και εάν θεωρείται σκόπιµη 

η συµπληρωµατικότητα και η συν-ακολουθία 

του ΘΧΣ και της Ο∆ΠΖ, εκτιµούµε ότι θα 

πρέπει να προβλεφθεί και να συµπεριληφθεί 
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µε έναν τρόπο που να µην έρχεται σε αντί-
φαση µε το ισχύον σύστηµα χωρικού σχεδι-
ασµού, και σε καµία περίπτωση στα πλαίσια 

της παρούσας µεταφοράς της οδηγίας 

2014/89/ΕΕ, η οποία ρητώς διαφοροποιείται 
από τον παράκτιο χώρο και τις παράκτιες 

ζώνες. Επιπλέον, η συµπερίληψη των πα-

ράκτιων ζωνών στο αντικείµενο του ΘΧΣ, 

όπως επιχειρείται στο πλαίσιο του παρό-

ντος, έρχεται σε πλήρη αντίφαση µε το αντί-
στοιχο άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ 

όπου τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια 

προσδιορίζουν τη χωρική κατανοµή των 

τρεχουσών και µελλοντικών δραστηριοτήτων 

στα θαλάσσια ύδατα.  

Άρθρο 11: Χρήση και ανταλλαγή δεδοµέ-
νων 

(άρθρο 10 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) 

Σχετικά µε την συλλογή δεδοµένων θα πρέ-
πει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις πηγές 

άντλησης των εν λόγω στοιχείων (περιβαλ-

λοντικών, κοινωνικών κλπ.) λαµβάνοντας 

υπόψη την έλλειψη εθνικών γεωχωρικών 

δεδοµένων αλλά και την πρόσφατη διαγρα-

φή από το σχέδιο νόµου «Χωρικός Σχεδια-

σµός – Βιώσιµη Ανάπτυξη» του καινοτόµου 

άρθρου 11 του Ν. 4269/2014, περί «ψηφιο-

ποίησης και ηλεκτρονικής καταγραφής των 

θεσµικών γραµµών, πληροφοριών, όρων και 
χρήσεων γης».  

 
 
 
 
 
 
 
Οµάδα εργασίας: 
Λαϊνάς Γιάννης (συντονιστής) 
Αλεξανδροπούλου Αιµιλία  

Γροζοπούλου Μάρα 

Τασοπούλου Αναστασία 

 

Γνώµη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 
Σχέδιο Νόµου για τον «Έλεγχο και 
την Προστασία του ∆οµηµένου 
Περιβάλλοντος»  

 

 
Φωτό: Ν. Κουτσοµάρκος 

 

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. κατέθεσε την άποψή του 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

για το σχέδιο νόµου για τον «Έλεγχο και την 

προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος», 

το οποίο αναρτήθηκε στη διαβούλευση. Ει-
δικότερα, επεσήµανε τα εξής: 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Είναι κατανοητό από το  Σχέδιο Νόµου για 

τον «Έλεγχο και την Προστασία του ∆οµη-

µένου Περιβάλλοντος», που αναρτήθηκε στη 

δηµόσια διαβούλευση, ότι οι προθέσεις του 

Υπουργείου είναι να πατάξει την αυθαίρετη 

δόµηση, να αναπτύξει µηχανισµούς ελέγχου 

και παρακολούθησης του δοµηµένου περι-
βάλλοντος αλλά και να προνοήσει να απο-

φευχθεί µία νέα γενιά αυθαιρέτων. Προς την 

κατεύθυνση αυτήν είναι κατ’ αρχήν ενδιαφέ-
ρουσες οι προβλέψεις για µηχανισµούς και 
εργαλεία που αξιοποιούν τις ΤΠΕ όπως: το 

Παρατηρητήριο ∆οµηµένου Περιβάλλοντος, 

η Ηλεκτρονική Πολεοδοµική Ταυτότητα, η 

Ηλεκτρονική Ταυτόητα Κοινόχρηστων Χώ-

ρων, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η 

αξιοποίηση δορυφορικών χαρτών αλλά και η 
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πρόβλεψη πολεοδοµικών και στεγαστικών 

εργαλείων όπως η Τράπεζα ∆ικαιωµάτων 

∆όµησης, η Μεταφορά Συντελεστή ∆όµη-

σης, το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, η δηµιουρ-

γία µονάδων κοινωνικής κατοικίας. 

Ωστόσο θα πρέπει παράλληλα να επισηµά-

νουµε την αδυναµία αποµάκρυνσης του πα-

ρόντος σχεδίου νόµου από λογικές του πα-

ρελθόντος που στηρίζονται κατά βάση στη 

δηµιουργία εισπρακτικών µηχανισµών αλλά 

και τη διαφαινόµενη µεταφορά αρµοδιοτή-

των και ευθυνών της δηµόσιας διοίκησης 

στον ιδιωτικό τοµέα υπό καθεστώς σκληρών 

αστικών και ποινικών διατάξεων.  

Λαµβάνοντας υπόψη την πρότερη εµπειρία 

νοµοθετικών προσπαθειών µε αντίστοιχα 

εργαλεία και ανάλογες προβλέψεις, που πα-

ρέµειναν ανενεργά ή/και αναξιοποίητα, ο 

Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµί-
ας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) επισηµαίνει ότι είναι ου-

σιώδους σηµασίας η περαιτέρω επεξεργα-

σία του Σχεδίου Νόµου ώστε να ανταποκρί-
νεται στα βασικά κριτήρια καλής νοµοθέτη-

σης, όπως ενδεικτικά: 

- Απλότητα και σαφήνεια του περιεχοµέ-
νου και των ρυθµίσεων. 

- Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα 

(και µε οικονοµικούς όρους) προς τους 

σκοπούς της ρύθµισης. 

- ∆ιαφάνεια, επικουρικότητα και λογοδο-

σία. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ήδη το Σχέδιο 

Νόµου παραπέµπει σε 30 περιπτώσεις τη 

ρύθµιση και αποσαφήνιση διατάξεών του µε 

Υπουργικές Αποφάσεις. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι δε γίνεται κατανοητή σε όρους κόστους 

και αποτελεσµατικότητας/αποδοτικότητας η 

πρόβλεψη του Κεφαλαίου Α για περισσότε-
ρα από 150 τµήµατα, επιτροπές και συµ-

βούλια, όταν µάλιστα διαφαίνεται ότι γίνεται 
προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ  για την 

απλούστευση, επιτάχυνση και ενίσχυση της 

διαφάνειας των διαδικασιών. 

Πιστεύουµε ότι η θέσπιση σαφών κανόνων 

και προβλέψεων, όπως και η άµεση ενερ-

γοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων θα µειώ-

σει (αν όχι εξαλείψει) την ανάγκη για τις 

γραφειοκρατικές δοµές και συχνά πολύπλο-

κες και χρονοβόρες διαδικασίες των Συµ-

βουλίων Αρχιτεκτονικής και της φυσικής δο-

µής του Παρατηρητηρίου ∆οµηµένου Περι-
βάλλοντος. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θεωρούµε ότι 
πρέπει να αποτελέσει άµεση προτεραιότητα 

η επανεκκίνηση του χωροταξικού και πολε-
οδοµικού σχεδιασµού της χώρας, µέσα από 

τη θέσπιση σε επίπεδο Νόµου σαφών 

χρονοδιαγραµµάτων για την επίσπευση 

του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την ενερ-

γοποίηση των πολεοδοµικών εργαλείων της 

Μεταφοράς Συντελεστή ∆όµησης, της δηµι-
ουργίας της Τράπεζας ∆ικαιωµάτων ∆όµη-

σης και Κοινόχρηστων Χώρων, του Περι-
βαλλοντικού Ισοζυγίου και των ηλεκτρονικών 

εργαλείων του Νόµου, ώστε να αναζωογο-

νηθούν υποβαθµισµένες περιοχές, να απο-

δοθεί στις τοπικές κοινωνίες ένα βιώσιµο 

περιβάλλον, και να αποκατασταθεί το αί-
σθηµα ασφάλειας δικαίου σε πολίτες και ε-
πιχειρήσεις. 

Τέλος θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι τα 

χαρακτηριστικά του πολεοδοµηµένου περι-
βάλλοντος δε θα πρέπει να περιορίζονται 
µόνο σε θέµατα όγκου, αισθητικής και πολι-
τιστικής αξίας, αλλά να περιλαµβάνουν εξί-
σου χαρακτηριστικά περιβαλλοντικά, οικο-

νοµικά, κοινωνικά, ενεργειακής κατανάλω-

σης και αντιµετώπισης των επιπτώσεων της 
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κλιµατικής αλλαγής. Θεωρούµε ότι όλα τα 

παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συν-

αποτελέσουν τις αρχές πολιτικής του Σχεδί-
ου Νόµου. 

Παρακάτω παραθέτουµε τις βασικότερες 

παρατηρήσεις µας κατ’ άρθρο.  

Ζητήµατα προς επανεξέταση και διευκρί-
νιση. 

1) Αρ. 1: Σύµφωνα µε το Σχέδιο Νόµου, το 

Παρατηρητήριο ∆οµηµένου Περιβάλλο-

ντος έχει ως αρµοδιότητες την αντιµε-
τώπιση της αυθαίρετης δόµησης και την 

αισθητική αναβάθµιση των κατασκευών 

αλλά και τον έλεγχο των διαδικασιών 

υλοποίησης του πολεοδοµικού σχεδια-

σµού, ο οποίος αφορά τόσο τον υφιστά-

µενο δοµηµένο χώρο όσο και τον αδό-

µητο που προφανώς δύναται να πολεο-

δοµηθεί. Συνεπώς προτείνεται η µετο-

νοµασία του Παρατηρητηρίου ∆οµηµέ-
νου Περιβάλλοντος σε Παρατηρητήριο 

Χωρικού Σχεδιασµού.  

2) Αρ. 1, 2: Το Σχέδιο Νόµου προβλέπει 
ότι η στελέχωση του Παρατηρητηρίου, η 

υλικοτεχνική του υποδοµή κλπ. θα κα-

θοριστούν µε προεδρικό διάταγµα εντός 

έξι µηνών από τη δηµοσίευσή του (άρ-

θρο 2, παρ.3), γεγονός που σηµαίνει ότι 
η έναρξη λειτουργίας του θα καθυστε-
ρήσει σηµαντικά. Προκειµένου να επι-
σπευθούν οι διαδικασίες θα ήταν ενδε-
χοµένως σκόπιµο να µειωθεί το ως άνω 

διάστηµα ή κάποιες προβλέψεις να πε-
ριληφθούν στον παρόντα νόµο. Επίσης 

πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την ανω-

τέρω πρόβλεψη της παρ.3 του άρθρου 

2, σε άλλα σηµεία του σχεδίου νόµου 

προεξοφλούνται οι ειδικότητες που 

µπορούν να αναλάβουν καθήκοντα δι-
ευθυντή της περιφερειακής διεύθυνσης 

του παρατηρητηρίου ή προϊστάµενου 

του τµήµατος παρατηρητηρίου στην πε-
ριφερειακή ενότητα (βλ. για παράδειγµα 

την παρ.3α του άρθρου 11, η οποία, µε 
τον τρόπο που έχει διατυπωθεί, προε-
ξοφλεί ότι ο διευθυντής της περιφερεια-

κής διεύθυνσης του Παρατηρητήριου θα 

είναι αρχιτέκτονας µηχανικός. Από την 

άλλη, η παρ. 3i του άρθρου 17 ορίζει ότι 
ο διευθυντής θα είναι πολιτικός ή αρχι-
τέκτονας ή τοπογράφος µηχανικός. Ο-

µοίως η παρ.2 του άρθρου 16 προεξο-

φλεί ότι ο προϊστάµενος του τµήµατος 

του παρατηρητηρίου στην περιφερειακή 

ενότητα θα είναι αρχιτέκτονας ή πολιτι-
κός ή τοπογράφος µηχανικός κοκ). 

3) Αρ. 6: Ως προς τις αρµοδιότητες του 

Παρατηρητηρίου, σε αρκετές περιπτώ-

σεις διαπιστώνεται επικάλυψη µε αυτές 

των Υ∆ΟΜ (π.χ. άρθρο 55, παρ.9β το 

Παρατηρητήριο επιβάλλει κυρώσεις, άρ-

θρο 55, παρ 9βii, οι κυρώσεις επιβάλλο-

νται από τις Υ∆ΟΜ). 

4) Αρ. 5-15: ∆εν είναι κατανοητό για ποιο 

λόγο τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, ό-

πως εισήχθησαν µε τον Νόµο 

4030/2011 (άρθρα 20-29), καταργούνται 
και επανεισάγονται µε το παρόν σχέδιο 

νόµου, χωρίς ουσιαστικές διαφορές, πέ-
ραν της θέσπισης των Περιφερειακών 

Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής. Σε κάθε 
περίπτωση θεωρούµε ότι ο ρόλος τους 

(σε κάθε επίπεδο που αυτά θεσπίζονται, 
τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό) θα πρέ-
πει να  είναι διευρυµένος ώστε πέραν 

των θεµάτων δόµησης και οικοδοµικών 

εργασιών να καλύπτονται και να συνε-
κτιµώνται θέµατα πολεοδοµικού και χω-

ροταξικού σχεδιασµού και νοµοθεσίας. 

Κατ’ αντιστοιχία η στελέχωσή τους θα 

πρέπει να είναι πολυεπιστηµονική και να 
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περιλαµβάνει ειδικότητες όπως αρχιτέ-
κτονες µηχανικούς, πολιτικούς µηχανι-
κούς, µηχανικούς χωροταξίας, πολεο-

δοµίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

τοπογράφους µηχανικούς κλπ. Τέλος, 

για λόγους ευελιξίας και απλοποίησης 

θεωρούµε σκόπιµο τον µη καθορισµό 

των ειδικοτήτων σε επίπεδο νόµου, αλ-

λά τον προσδιορισµό τους σε επόµενο 

στάδιο µε την έκδοση υπουργικής από-

φασης. 

5) Αρ. 16-17: Με το ίδιο ως άνω σκεπτικό 

θεωρούµε ότι η στελέχωση των Επιτρο-

πών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων 

και Προσβασιµότητας θα πρέπει να δι-
ευρυνθεί, οι δε ειδικότητες να προσδιο-

ριστούν µε την έκδοση υπουργικής α-

πόφασης. 

6) Υποκεφάλαιο ∆ «Ταυτότητα κτιρίου»: 

Η ταυτότητα κτιρίου και ο ηλεκτρονικός 

τρόπος έκδοσης των οικοδοµικών α-

δειών προβλεπόταν από το 

Ν.3843/2010, όµως ουδέποτε εφαρµό-

στηκε. Μάλιστα το Τεχνικό Επιµελητήριο 

είχε δηµιουργήσει ηλεκτρονικό σύστηµα 

και είχε προβεί στην πιλοτική λειτουργία 

του. Θα ήταν σκόπιµο οι προβλέψεις του 

παρόντος σχεδίου νόµου να λάβουν 

υπόψη τα ήδη εγκατεστηµένα συστήµα-

τα ώστε να αποφευχθούν καθυστερή-

σεις.   

7) Αρ. 18: Θα ήταν σκόπιµο ο όρος «Ταυ-

τότητα Κτιρίου» να αντικατασταθεί από 

τον όρο «Ταυτότητα Ακινήτου» καθώς 

ακόµα και οι αδόµητες ιδιοκτησίες είναι 
εν δυνάµει οικοδοµήσιµες ή υποψήφιες 

για αυθαιρεσίες. Η καταγραφή τους θα 

βοηθήσει προληπτικά στην αποφυγή 

παραβάσεων και καταπατήσεων. Επί-
σης θα ήταν σκόπιµο η ταυτότητα ακινή-

του να περιλαµβάνει και φωτογραφική 

τεκµηρίωση. 

8) Αρ. 19 παρ.1: Θεωρούµε ότι ο όρος 

"αρµόδιος µηχανικός" πρέπει να αντικα-

τασταθεί από τον όρο "εξουσιοδοτηµέ-
νος µηχανικός".  Επίσης, ο φάκελος της 

οικοδοµικής αδείας εκτιµούµε ότι θα 

πρέπει να φυλάσσεται µε µέριµνα των 

ιδιοκτητών ή του διαχειριστή.  

9) Αρ. 22: Κρίνουµε ότι θα πρέπει να επα-

νεξεταστεί η περιοδικότητα του επανε-
λέγχου της ταυτότητας κτιρίου. Είναι 
απαραίτητο ωστόσο να πραγµατοποιεί-
ται επανέλεγχος σε συγκεκριµένες περι-
πτώσεις  όπως π.χ. σε µεταβιβάσεις.  

10) Αρ. 28: Ορίζεται ότι η επίσπευση του 

πολεοδοµικού σχεδιασµού θα γίνει µε 
τον καθορισµό συγκεκριµένων χρονοδι-
αγραµµάτων για την εκπόνηση και έ-
γκριση των ΤΧΣ, ΕΧΣ και ΡΣΕ µε από-

φαση Υπουργού ΠΕΚΑ, που θα ακο-

λουθήσει. Με δεδοµένο τις καθυστερή-

σεις που ήδη υπάρχουν στην εφαρµογή 

του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχε-
διασµού (π.χ. τα εφαρµοστικά Π∆ και 
αποφάσεις του Ν. 4269/2014 δεν έχουν 

ακόµα εκδοθεί, ενώ θεωρείται σίγουρη η 

αναθεώρησή του), θεωρούµε απαραίτη-

τη την άµεση έκδοση δεσµευτικών χρο-

νοδιαγραµµάτων.  

11) Αρ. 29: Η ηλεκτρονική ταυτότητα θε-
σµοθετηµένων κοινόχρηστων χώρων 

αποτελεί θετικό βήµα στην παρακολού-

θηση του δοµηµένου και αδόµητου χώ-

ρου, ωστόσο απαιτεί σχεδιασµό και ω-

ριµότητα του συστήµατος. Ερωτηµατικό 

παραµένει κατά πόσο µπορεί να τεθεί σε 
εφαρµογή άµεσα καθώς και γιατί ανα-

φέρεται µόνο στους κοινόχρηστους χώ-

ρους και όχι και στους κοινωφελείς. 
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12) Αρ. 35: ∆εν είναι κατανοητό γιατί στην 

περίπτωση δ) των ωφελουµένων ακινή-

των [ακίνητα που ανήκουν στο ∆ηµόσιο 

και για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για 

(ΕΣΧΑ∆Α)], υποχρεωτικά το  15% του 

επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης θα 

προέρχεται από µεταφορά συντελεστή 

δόµησης  

13) Αρ. 36: Ως γνωστόν η εφαρµογή των 

προβλέψεων για µεταφορά του συντε-
λεστή δόµησης έχει αντιµετωπίσει πολ-

λές δυσκολίες στο παρελθόν. Πέραν της 

ιδιαίτερης προσοχής που πρέπει να δο-

θεί, ώστε οι διατάξεις του παρόντος 

σχεδίου νόµου να µην προσκρούσουν 

πάλι στο ΣτΕ, θα θέλαµε να επισηµά-

νουµε ότι κρίνεται ως θετική η πρόβλεψη 

ορισµού ΕΖΥΣ σε κέντρα πόλεων που 

αναπλάθονται µε βάση το Ν. 2508/1997. 

Σηµειώνεται ωστόσο ότι είναι πρώτα 

απαραίτητο να ενεργοποιηθεί το Κεφά-

λαιο Β του Ν. 2508/1997. Επιπλέον, ε-
ντύπωση προκαλεί ότι αν και µε το πα-

ρόν σχέδιο νόµου «καταργούνται τα άρ-

θρα 1 έως 7 του Ν. 3044/2002 (Φ.Ε.Κ. 

197Α’/27-8-2002)» (βλ. άρθρο 42: Κα-

ταργούµενες διατάξεις), έχουν ήδη εκ-

δοθεί προδιαγραφές για µελέτες καθο-

ρισµού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή 

του άρθρου 4 του Ν. 3044/2002. ∆ηλαδή 

οι προδιαγραφές έχουν εκδοθεί στη βά-

ση ενός προγενέστερου νοµοθετήµατος 

(Ν. 3044/2002), όταν µε το υπό διαβού-

λευση νοµοσχέδιο τίθεται εξαρχής το 

πλαίσιο για τη ΜΣ∆. Θεωρητικά ωστόσο 

η έκδοση των προδιαγραφών θα µπο-

ρούσε να οδηγήσει άµεσα στην εκπόνη-

ση κάποιων µελετών. 

14) Αρ. 37-38: Η δηµιουργία των Ζωνών 

Αυξηµένης Επιβάρυνσης Συντελεστή 

(ΖΑΕΣ) δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά 

καθώς φαίνεται ότι προβλέπεται µε µο-

ναδικό σκοπό να νοµιµοποιήσει παγιω-

µένες καταστάσεις σε περιοχές µε αυ-

θαίρετα, ενώ παραπέµπει πολλές επε-
ξηγήσεις σε µελλοντικές υπουργικές α-

ποφάσεις. Η θέσπιση δράσεων περι-
βαλλοντικού ισοζυγίου αξιολογείται θετι-
κά, καθώς και η χρηµατοδότηση ολο-

κλήρωσης ή αναθεώρησης του πολεο-

δοµικού σχεδιασµού, η ανάδειξη περιο-

χών µέσω αναπλάσεων κλπ.  

15) Αρ. 49: Η  παρ. β  iii) αναφέρει ότι 
όταν οι φάκελος της οικοδοµικής αδείας 

είναι πλήρης και δεν διαπιστώνονται λά-

θη ή ελλείψεις, τότε δηµοσιεύεται αµελ-

λητί στο ∆ιαδίκτυο. Για να πραγµατο-

ποιηθεί αυτό όµως θα πρέπει να έχουν 

υποβληθεί και ελεγχθεί  από τις αρµόδι-
ες Υπηρεσίες όλες οι µελέτες. 

16) Αρ. 55: Στην παρ. 2 δεν είναι σαφές αν 

είναι υποχρεωτικό ή όχι να ελέγχει ο Ε-

λεγκτής ∆όµησης τα στοιχεία της αδείας. 

Αν είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να υ-

πάρχουν κυρώσεις. Αν δεν είναι, τότε 
αυτό µπορεί να καταστεί µέσο συναλλα-

γής. 

17) Αρ. 57: Ως προς τις κυρώσεις διαπι-
στώνουµε την τάση οι ευθύνες να µετα-

βιβάζονται από τη δηµόσια διοίκηση και 
τις υπηρεσίες στους ιδιώτες µηχανικούς 

υπό καθεστώς σκληρών αστικών και 
ποινικών διατάξεων.  

18) Αρ. 64: Θεωρούµε ότι πρέπει να επανε-
ξεταστούν οι περιπτώσεις στις οποίες 

απαιτείται έκδοση βεβαίωσης µηχανικού 

γιατί ενδέχεται να δηµιουργηθεί πληθώ-

ρα προβληµάτων. Χαρακτηριστικά ανα-

φέρουµε την αποδοχή κληρονοµιάς ό-

που µια τέτοια υποχρέωση ενδέχεται να 
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οδηγήσει στην αποποίηση και κατ’ επέ-
κταση συσσώρευση ακινήτων.  

19) Αρ. 66: Είναι αναγκαία η άµεση εφαρ-

µογή της διαδικτυακής ψηφιακής πλατ-
φόρµας και η τήρηση αρχείου, µε ανοι-
χτή πρόσβαση στους εµπλεκόµενους 

επαγγελµατίες. Σηµειώνουµε ότι το πα-

ρόν σχέδιο νόµου δε θέτει κάποιο χρο-

νοδιάγραµµα υλοποίησής της. Τέλος µε 
τους Νόµους 4014/2011 και 4178/2013 

υπάρχει δέσµευση να δηµοσιευθούν «ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας 6 µη-

νών αεροφωτογραφίες της 28-7-2011 

για όλη την Επικράτεια», οι οποίες εκ-

κρεµούν. 

20) Τέλος θεωρούµε απαραίτητο να τονί-
σουµε την κρισιµότητα της οριζόντιας και 
κάθετης συνεργασίας µεταξύ των αρµό-

διων υπηρεσιών και των οργάνων που 

συστήνονται µε το νόµο, όπως Υ∆ΟΜ, 

Τεχνικές Υπηρεσίες, Παρατηρητήριο 

κλπ. για την ανταλλαγή στοιχείων, την 

εύρεση αρχείων, την αποφυγή γραφειο-

κρατίας και βεβαίως την τήρηση στατι-
στικών ποσοτικών και ποιοτικών στοι-
χείων. 

 
 

 
Οµάδα εργασίας: 
Νταφλούκα Πολυξένη  

Αλεξανδροπούλου Αιµιλία 
Κουτσοµάρκος Νίκος  
Κυρίµης Κώστας  
Τασοπούλου Αναστασία 

Γνώµη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 
έργο Αθήνα 2020  

 

 
Πηγή: http://www.developathens.gr/athina2020/ 

 

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ κατέθεσε τον Μάιο, την άποψή 

του για το έργο Αθήνα 2020. Ειδικότερα ε-
πεσήµανε τα εξής: 

Το «Έργο: Αθήνα 2020» αποτελεί την ανα-

πτυξιακή στρατηγική του δήµου Αθηναίων 

για την περίοδο 2016-2020 στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων των 

κανονισµών των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτι-
κών και Επενδυτικών Ταµείων. Συµµετέχο-

ντας στη διαµόρφωση της στρατηγικής και 
την εξειδίκευση παρεµβάσεων, ο ΣΕΜΠΧΠΑ 

διατυπώνει τις προκαταρκτικές προτάσεις 

του, βάσει του κειµένου που δόθηκε προς 

διαβούλευση.  

Επί της αρχής ο ΣΕΜΠΧΠΑ αναγνωρίζει ως 

κύριες επιχειρησιακές προκλήσεις που θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν  κατά τη διαδι-
κασία διαµόρφωσης της Στρατηγικής Αθήνα 

2020 τις εξής:  

• Ευρεία κινητοποίηση και συνεργασία των 

ενδιαφερόµενων µερών (επιχειρηµατικής 

και επιστηµονικής κοινότητας, πολιτών, 

διοίκησης) τόσο για την κατάρτιση όσο 

και την καθοδήγηση και έλεγχο της Στρα-

τηγικής, µέσα από την δηµιουργία εταιρι-
κού σχήµατος. 
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• ∆ιασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδια-

σµού και προγραµµατισµού των Ε∆ΕΤ 

για τις περιοχές παρέµβασης µε το χωρο-

ταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

• Ιδιαίτερα έµφαση σε δράσεις τύπου Ευ-

ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και 
εξασφάλιση συνεργιών µε τη δραστηριό-

τητα ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώσεων 

για την αντιµετώπιση του ελλείµατος πό-

ρων στον τοµέα. 

• Αξιοποίηση πρόσθετων χρηµατοδοτικών 

πηγών και κινητοποίηση ιδιωτικών πό-

ρων. 

• Ενίσχυση της ικανότητας του ∆ήµου Α-

θηναίων να διαχειριστεί µε αποδοτικό και 
αποτελεσµατικό τρόπο τη Στρατηγική και 
τις πράξεις, δια των οποίων, θα υλοποιη-

θεί. 
• Συγκέντρωση πόρων και παρεµβάσεων 

θεµατικά και χωρικά για τη µεγιστοποίηση 

των συνεργιών και προστιθέµενης αξίας 

στην επίτευξη αποτελεσµάτων. 

• Οι συνοπτικές προτάσεις του ΣΕΜΠΧΠΑ 

για το περιεχόµενο της αναπτυξιακής 

στρατηγικής του ∆ήµου Αθηναίων για την 

περίοδο 2016-2020 διατυπώνονται στη 

συνέχεια ανά Άξονα Προτεραιότητας. 

Α.Π.1: Οικονοµική ανάπτυξη 

Τουρισµός 

• Προσανατολισµός του τουριστικού 

προιόντος µε άξονες τον τουρισµό πόλης 

και τον συνεδριακό τουρισµό, καθώς και 
αναζήτηση εναλλακτικών µορφών τουρι-
σµού που µπορούν να αναπτυχθούν, 

όπως ο γαστρονοµικός.  

• ∆ιαµόρφωση της τουριστικής ταυτότητας 

(brand name) της Αθήνας έτσι ώστε να 

αναδεικνύει το διαχρονικό της χαρακτή-

ρα, και ιδιαίτερα την αρχαία ιστορία της, 

µε σύγχρονο και εύληπτο στο κοινό τρό-

πο. 

• Ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας, των 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών και της ι-
στορίας της κάθε γειτονιάς, ενδεχοµένως 

µε ταυτόχρονη δηµιουργία "πολιτιστικών 

διαδροµών". 

Επιχειρηµατικότητα 

• Αξιοποίηση αδιάθετων ακινήτων µε εθε-
λοντική παραχώρησή τους έναντι προσι-
τού αντιτίµου σε νέους επιχειρηµατίες ή 

δραστηριότητες της κοινωνικής οικονοµί-
ας, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της 

νεοφυούς και νεανικής επιχειρηµατικότη-

τας. 

Α.Π.2: Αστική ανασυγκρότηση 

• Υλοποίηση αναπλάσεων και εµπλουτι-
σµός υποδοµών ποιότητας ζωής, ειδικά 

στις πιο υποβαθµισµένες συνοικίες του 

∆ήµου, µε στόχο την αναβάθµιση της ελ-

κυστικότητάς τους ως περιοχών κατοικί-
ας. 

• Εφαρµογή πακέτων στήριξης για επι-
σκευή και επανάχρηση µη χρησιµοποι-
ούµενων ακινήτων, ιδιαίτερα στην περιο-

χή του Μεταξουργείου, όπου ο όγκος 

τους είναι εξαιρετικά µεγάλος. Στην εν 

λόγω περιοχή προτείνεται να αναπτυ-

χθούν τόσο επαγγελµατικές όσο και οικι-
στικές χρήσεις, ενώ στόχος είναι ο επα-

ναπροσδιορισµός του ρόλου της ως µια 

µοντέρνα συνοικία, ικανή να προσελκύσει 
τη δηµιουργική τάξη. 

Οι αδόµητοι χώροι και τα εγκαταλελειµµένα 

κτήρια µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν 

για τη χωροθέτηση πολιτιστικών κέντρων ή 

κέντρων νεότητας. 
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Επιπλέον, ενδεικτική δράση είναι η ανάπλα-

ση πεζοδρόµων καθώς και επιλεγµένων πε-
ζοδροµήσεων. Μια καινοτόµος πρωτοβουλία 

είναι η δηµιουργία ποδηλατοδρόµου που θα 

ενώνει διάφορες περιοχές µε ιδιαίτερη φυσι-
κή οµορφιά αλλά και µε υψηλή ιστορική αξία 

εντός του δήµου Αθηναίων, επιχειρώντας 

έτσι να δηµιουργηθούν περιβαλλοντικές- 

πολιτιστικές διαδροµές. 

 

 
Πηγή: http://www.crashonline.gr 

 

Α.Π.3: Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής 
& Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικού Περιβάλ-

λοντος 
Κλιµατική αλλαγή 

Ο ∆ήµος Αθηναίων είναι ενεργό µέλος του 

∆ικτύου Πόλεων C40 για την κλιµατική αλ-

λαγή. Στα πλαίσια του δικτύου αυτού σχε-
διάζει τη µείωση εκποµπών του διοξειδίου 

του άνθρακα και άλλων ρύπων αλλά και τη 

βέλτιστη αξιοποίηση ενεργειακών και οικο-

νοµικών πόρων. Ο περιορισµός της ενεργει-
ακής κατανάλωσης µπορεί να ποσοτικοποι-
ηθεί και να καταµεριστεί ανάλογα σε κάθε 
τοµέα κατανάλωσης, συµπεριλαµβάνοντας 

τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισµού µε αυτο-

µατοποίηση, τηλεδιαχείρηση και γενικευµένη 

χρήση λαµπτήρων led. Για παράδειγµα, η 

χρήση υβριδικών ηλιακών και ηλεκτρικών 

οχηµάτων για την καθαριότητα και τις λοιπές 

υπηρεσίες του ∆ήµου είναι  ένας εφικτός 

µεσοπρόθεσµος στόχος που µπορεί να α-

ποδώσει πολλαπλά οφέλη λειτουργώντας 

ως υπόδειγµα καλής πρακτικής για τις επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πό-

λη. Επιπλέον, η ενεργειακή αναβάθµιση ό-

λων των δηµοτικών κτιρίων, συµπεριλαµβα-

νοµένων των σχολικών, µπορεί να βελτιώσει 
σηµαντικά το προφίλ της ενεργειακής κατα-

νάλωσης της πόλης. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναληφθούν 

δράσεις για την θωράκιση περιοχών απένα-

ντι σε φυσικούς κινδύνους, για τη διασφάλι-
ση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πόλης, 

σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαι-
νοµένων ή έντονης σεισµικής δραστηριότη-

τας.  

Τέλος, ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία στην 

ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριµά-

των τροφίµων µπορούν να έχουν  δράσεις 

διατροφικής πολιτικής που συµπεριλαµβά-

νουν -µεταξύ άλλων- ηµερίδες σε σχολεία 

αλλά και ανοιχτές ενηµερωτικές εκδηλώσεις 

για το κοινό, σχετικά µε τη σηµασία της δια-

τροφής και της ασφαλούς/ περιβαλλοντικά 

φιλικής  διαχείρισης των τροφίµων. 

Προστασία περιβάλλοντος 

Στις αδυναµίες του ∆ήµου Αθηναίων συγκα-

ταλέγεται το µικρό ποσοστό αστικού πρασί-
νου. Συγκεκριµένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 

µέση αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο είναι 8 

τ.µ., ενώ στο ∆ήµο Αθηναίων αντιστοιχούν 

µόλις 2 τ.µ. ανά κάτοικο. Επιπλέον, σηµαντι-
κό πρόβληµα αποτελεί η κατάληψη διαφό-

ρων κοινόχρηστων χώρων από δραστηριό-

τητες εµπορίου αλλά και αναψυχής. Άλλη 

µία αδυναµία του δήµου Αθηναίων είναι η 

ύπαρξη ιδιαίτερα γερασµένου κτιριακού α-

ποθέµατος αλλά και πληθώρας εγκαταλελει-
µένων κτιρίων. Όπως παρουσιάζεται στο 
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κείµενο διαβούλευσης του ∆ήµου Αθηναίων, 

υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος για περαιτέρω 

συρρίκνωση των ελεύθερων και δηµόσιων 

χώρων λόγω χαλάρωσης του θεσµικού 

πλαισίου προστασίας και όξυνση των πα-

ραπάνω προβληµάτων. Συνεπώς, είναι ανα-

γκαία η εφαρµογή ενεργειών και δράσεων 

που θα βελτιώσουν το αστικό προφίλ της 

πόλης. 

Η έντονη ανισοκατανοµή των χώρων πρασί-
νων εντός των δηµοτικών κοινοτήτων του 

δήµου Αθηναίων ( ∆1- 23%, ∆2- 13%, ∆3- 

19%, ∆4- 5%, ∆5- 4%, ∆6-6%, ∆7-30%), και 
η µετακίνηση µεγάλης µερίδας του πληθυ-

σµού από το κέντρο της πόλης προς τα 

προάστια, καθιστά απαραίτητη την άµεση 

αύξηση του ποσοστού που καταλαµβάνουν 

οι χώροι πρασίνου εντός των δηµοτικών 

κοινοτήτων ∆4, ∆5, ∆6. 

Βιώσιµη κινητικότητα 

Ο ∆ήµος Αθηναίων χαρακτηρίζεται από σχε-
τικά ικανοποιητική πυκνότητα δικτύου Μέ-
σων Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), καθώς και 
από υψηλή πυκνότητα δόµησης, που ευνοεί 
σηµαντικά την ανάπτυξη των Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και τις µετακινήσεις 

βασισµένες στην ανθρώπινη ενέργεια. Από 

την άλλη, στις αδυναµίες του συγκοινωνια-

κού συστήµατός του συγκαταλέγονται ο µε-
γάλος όγκος διαµπερών µετακινήσεων ΙΧ 

(σε αρκετές περιπτώσεις αναπόφευκτες λό-

γω της σχετικής έλλειψης περιφερειακών 

αξόνων), η ακτινική ανάπτυξη του συγκοι-
νωνιακού δικτύου, που ευνοεί τη µονοκε-
ντρικότητα και τη χρήση του ΙΧ στις περιφε-
ρειακές µετακινήσεις, καθώς και η έντονη 

οδική παραβατικότητα, που εγείρει ζητήµατα 

τόσο ασφάλειας όσο και τάξης. Σκοπός της 

Στρατηγικής Αθήνα 2020 θα πρέπει να είναι 
η ενσίχυση της διασύνδεσης των περιοχών 

παρέµβασης µε τα ΜΣΤ και των µετακινή-

σεων παραγόµενων µε ανθρώπινη ενέργεια. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

προτείνονται οι εξής δράσεις: 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς:  

• Μίξη και διαφοροποίηση λειτουργιών κο-

ντά στους σταθµούς (συνήθως σε ακτίνα 

200-250 µέτρων) και δηµιουργία επαρ-

κούς και συνεκτικού δικτύου πεζοδρό-

µων/ποδηλατοδρόµων για πρόσβαση σε 
αυτούς. 

• Υλοποίηση της προγραµµατιζόµενης 

γραµµής 4 του Μετρό για την εξυπηρέτη-

ση των συνοικιών της Κυψέλης, του Πο-

λυγώνου και του Παγκρατίου, καθώς και 
εξέταση εναλλακτικών λύσεων για την έ-
νταξη του Πανεπιστηµιακού συγκροτήµα-

τος Ζωγράφου στο δίκτυο µέσων σταθε-
ρής τροχιάς. 

IX:  

• ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης Park & 

Ride στους σταθµούς Κατεχάκη και Ε-

λαιώνα, καθώς και διερεύνηση της δυνα-

τότητας συνεργασίας του υπόγειου χώ-

ρου στάθµευσης στον Ευαγγελισµό µε 
τον ΟΑΣΑ. 

• Aποσυµφόρηση των κορεσµένων αξό-

νων του βόρειου τµήµατος του ∆ήµου. 

Συγκεκριµένα, προτείνεται η διερεύνηση 

της δυνατότητας µονοδρόµησης των ο-

δών Πατησίων (άνοδος), Αχαρνών (κά-

θοδος), Λιοσίων (άνοδος), καθώς και των 

κάθετων αξόνων Χαλκίδος, Βικέλα και 
Καλλάρη µε κατεύθυνση προς Αχαρνών 

και Σαρανταπόρου µε κατεύθυνση προς 

Πατησίων. 
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Ποδήλατο:  

• ∆ιεύρυνση του δικτύου ποδηλατοδρό-

µων, όπου αυτό είναι εφικτό. 

• Eξέταση της δυνατότητας δηµιουργίας 

συστήµατος ενοικίασης ποδηλάτων, κατά 

προτίµηση ηλεκτρικών, τα οποία είναι 
σαφώς καταλληλότερα για το επικλινές 

έδαφος της Αθήνας. Το επιτυχές παρά-

δειγµα της Βαρκελώνης, µιας πόλης µε 
επίσης µεγάλες κλίσεις και παρόµοιο 

πληθυσµιακό µέγεθος, µπορεί να αποτε-
λέσει πολύτιµη πηγή τεχνογνωσίας. 

Α.Π.4: Κοινωνική ένταξη και συνοχή 

Το «Έργο: Αθήνα 2020» εστιάζει στην αντι-
µετώπιση της ακραίας φτώχειας για την εξα-

σφάλιση των πρωταρχικών αναγκών του 

ανθρώπου, στην καταπολέµηση των κοινω-

νικών διακρίσεων και την προάσπιση των 

δικαιωµάτων για τις ευάλωτες οµάδες του 

πληθυσµού, καθώς και στην υγεία και κοι-
νωνική φροντίδα µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

πρόληψη και την παροχή υπηρεσιών στο 

σπίτι. Στα πλαίσια των τριών αυτών ενοτή-

των, προτείνονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Παροχή προσωρινής στέγασης από τον 

δήµο για εύλογο χρονικό διάστηµα, για 

την οµαλή επανένταξη οικογενειών ή α-

τόµων που είναι ή κινδυνεύουν να µεί-
νουν άστεγες, µέχρι να ορθοποδήσουν 

οικονοµικά, είτε µέσω αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας του δήµου είτε µε τη 

µίσθωση διαµερισµάτων ιδιωτών από 

πλευράς του δήµου. 

• ∆ηµιουργία κόµβων αλληλεγγύης πολι-
τών µετά από στοχευµένη έρευνα στις 

δηµοτικές ενότητες, για διανοµή βασικών 

αγαθών. 

• Προσφορά µαθηµάτων ελληνικής γλώσ-

σας σε µετανάστες και πρόσφυγες, µε 
ανοιχτό κάλεσµα σε εθελοντές δασκά-

λους και καθηγητές, συνεργασία µε εκ-

παιδευτικά (πανεπιστηµιακά) ιδρύµατα 

και αξιοποίηση της  διαδικτυακής πλατ-
φόρµας «ΣυνΑθηνά», ώστε να βοηθή-

σουν στην καλύτερη ένταξή τους στην ελ-

ληνική κοινωνία.  

• Ίδρυση ανοιχτών σχολείων για την ενί-
σχυση της κοινωνικής συνοχής και την 

προώθηση του πολιτισµού, του αθλητι-
σµού και της δηµιουργίας. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Οµάδα εργασίας: 
Κουτσοµάρκος Νίκος (συντονιστής) 
Θεοδωροπούλου Αθανασία 

Καλογεράκος Γιώργος 
Κουκουρα Σοφία 
Ραβασόπουλος Πετράκης Μιχάλης 
 



ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  

 

  
- 31 -

 

Ενηµέρωση για το έργο 
INTENSSS-PA 

 

 

 

 

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. συµµετέχει ως εταίρος 

στο έργο INTENSSS-PA (A systematic 

approach for Inspiring Training Energy – 

Spatial Socioeconomic Sustainability to 

Public Authorities) που χρηµατοδοτείται από 

το πρόγραµµα της Ε.Ε. Horizon 2020.  

Το έργο θα υποστηρίξει δηµόσιους φορείς 

να ενσωµατώσουν τον ενεργειακό σχεδια-

σµό στο χωρικό σχεδιασµό και στο περιφε-
ρειακό φυσικό και κοινωνικό-οικονοµικό το-

πίο. Βασικό εργαλείο προς την επίτευξη του 

σκοπού είναι η ανάπτυξη Περιφερειακών 

Ολοκληρωµένων και Βιώσιµων Ενεργειακών 

Σχεδίων εφαρµόζοντας το µοντέλο του  

«Ζωντανού Εργαστηρίου» (Living Lab ) σε 
κάθε µια από τις επτά περιφέρειες που συµ-

µετέχουν στο έργο. Στην Ελλάδα η περιοχή 

εφαρµογής της παραπάνω προσέγγισης 

είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. 

Στα «Περιφερειακά Ζωντανά Εργαστήρια», 

οι δηµόσιοι φορείς και λοιπά ενδιαφερόµενα 

µέρη θα συνεργαστούν για να σχεδιάσουν, 

να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν πιλοτικά 

µια καινοτόµο προσέγγιση ολοκληρωµένου 

και βιώσιµου ενεργειακού σχεδιασµού, µέσω 

µιας συµµετοχικής, πολύ-επίπεδης και διε-
πιστηµονικής διαδικασίας λήψης αποφάσε-

ων. Η συνολική προσέγγιση περιλαµβάνει 
εκπαιδευτικές συναντήσεις, ανάπτυξη ενερ-

γειακών σχεδίων σε στρατηγικό επίπεδο 

αλλά και σε επίπεδο έργων και δράσεις δι-
κτύωσης. 

Συνολικά, αναµένεται ότι οι συµµετέχοντες 

στις δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

ενεργειακών σχεδίων των επτά «Περιφερει-
ακών Ζωντανών Εργαστηρίων» θα ξεπερά-

σουν τους  200, ενώ τα ενδιαφερόµενα µέρη 

και οι φορείς χάραξης πολιτικής που θα ενη-

µερωθούν σχετικά µε τις δράσεις και τα α-

ποτελέσµατα του Έργου θα υπερβούν τα 

1.000 άτοµα. 

 

 

 

Η υλοποίηση του έργου INTENSSS-PA δια-

κρίνεται σε τρεις  φάσεις: 

1. Οργάνωση του Γνωστικού Υπόβαθρου 

2. Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων Ανθρώπινου ∆υ-

ναµικού 

3. Επικοινωνία 

Αναλυτικότερα, η πρώτη φάση του έργου 

έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και περιλαµβάνει: 
• Αναζήτηση, µελέτη και καταγραφή διαθέ-

σιµης τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικών υλι-
κών και µελετών περίπτωσης σχετικών 

του Νίκου Κουτσοµάρκου 

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεο-
δοµίας και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, MSc,  
Γεν. Γραµµατέας Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
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µε θέµατα ολοκληρωµένου ενεργειακού 

σχεδιασµού. 

• Οµαδοποίηση περιφερειών µε βάση ενός 

συνόλου κριτηρίων 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου µε τα 

αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής ανα-

σκόπησης. 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων πληρο-

φοριών και αρχείων  µαζί µε το υλικό που θα 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα οργα-

νωθεί σε µία ελεύθερα προσβάσιµη βάση 

δεδοµένων. 

Η δεύτερη φάση, αποτελεί το βασικό κορµό 

του έργου µε την ανάπτυξη και λειτουργία 

των «Περιφερειακών Ζωντανών Εργαστηρί-
ων» και ειδικότερα περιλαµβάνει: 
• Τον από-κοινού σχεδιασµό ενός µοντέ-

λου ολοκληρωµένου και βιώσιµου ενερ-

γειακού σχεδιασµού που συνδέει το χω-

ρικό σχεδιασµό και το σχεδιασµό θε-
σµών.  

• Τον πειραµατισµό µε το µοντέλο µέσω 

της εφαρµογής του στην ανάπτυξη επτά 

ολοκληρωµένων σχεδίων βιώσιµης ανά-

πτυξης. 

• Την αξιολόγηση του µοντέλου και των 

διαθέσιµων ικανοτήτων για αποδοτικό και 
αποτελεσµατικό σχεδιασµό. 

• Τη σύνθεση και τη µετάδοση της γνώσης 

µεταξύ του δικτύου των Περιφερειακών 

Ζωντανών Εργαστηρίων του INTENSSS-

PA µε σκοπό να συν-διαµορφώσουν µία 

κοινή αντίληψη σχεδιασµού, όπως επί-
σης και µία προσέγγιση λήψης αποφά-

σεων. 

Τέλος, η τρίτη φάση περιλαµβάνει δράσεις 

που στοχεύουν στην επικοινωνία και διάδο-

ση της καινοτόµου προσέγγισης ολοκληρω-

µένου ενεργειακού σχεδιασµού και την αξιο-

λόγηση της δυνατότητας αναπαραγωγής και 
ενσωµάτωσής της στο νοµικό και θεσµικό 

πλαίσιο των κρατών µελών που συµµετέ-
χουν στο έργο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στην ιστο-

σελίδα του έργου www.intenssspa.eu  
 

 

Ο Σ.Ε.Μ.ΠΧ.Π.Α. στην 1η συνάντηση των εταί-
ρων του έργου στις Βρυξέλλες, 22-23/2/2016. 

 

 

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στην 2η συνάντηση των εταί-
ρων του έργου στην Αθήνα , 6-7/7/2016 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 

1. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις UNIVERSITY 

STUDIO PRESS (2015) το βιβλίο «Το-

πία Αστικής ∆ιάχυσης. Αστικοποίηση 

& Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, η Περι-
φέρεια της Θεσσαλονίκης» της επίκου-

ρης καθηγήτριας ΑΠΘ Χάρης Χριστοδού-

λου.  

 

Το βιβλίο βασίζεται σε έρευνα για τη συ-

γκρότηση και τους µετασχηµατισµούς της 

αστικής περιφέρειας των ελληνικών πό-

λεων, και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, 

σε χαρακτηριστικά στάδια εξέλιξης κατά 

τη µεταπολεµική περίοδο. Ανασυνθέτει 
σκόρπιες µνήµες και αποσπασµατικά 

σχέδια µέσα από µία συνολική οπτική της 

αστικής περιµέτρου. ∆ιευκρινίζει τον ρόλο 

των διαδικασιών του πολεοδοµικού σχε-
διασµού στη διαµόρφωση της σηµερινής 

κατάστασης. Εντοπίζει και αναδεικνύει 
πεδία καθηµερινότητας άγνωστα ή πα-

ραγνωρισµένα. Τεκµηριώνει σύγχρονες 

πραγµατικότητες σε ακραίες γειτονιές και 
αχαρτογράφητες περιοχές στις παρυφές 

της πόλης, οι οποίες διαφεύγουν της 

προσοχής. ∆ιευρύνει την αντίληψη για τις 

σύγχρονες αναπροσαρµογές του αστικού 

γίγνεσθαι σε διαρκή µεταβολή. Προκαλεί 
να ξανασκεφτούµε την πόλη στο σύνολό 

της καθώς διατρέχουµε τις άκρες της. 

2. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Palgrave 

MacMillan το βιβλίο των Jon Coaffee και 
Peter Lee µε τίτλο  «Urban Resilience: 

Planning for Risk, Crisis and Uncer-

tainty».   

 

Καθώς οι πόλεις απειλούνται µε αυξανό-

µενους ρυθµούς από την κρίση και την κα-

ταστροφή, οι πολεοδόµοι αναζητούν τρό-

πους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στα 

θεµέλια των σύγχρονων αστικών κέντρων. 

Το βιβλίο παρέχει µια συνολική περιγραφή 

της θεωρίας και της πρακτικής της αστικής 

ανθεκτικότητας σε απάντηση ενός εύρους 

διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένων της 

τροµοκρατίας, της κλιµατικής αλλαγής και 
της οικονοµικής κρίσης.  Εξετάζει τον τρό-

πο µε τον οποίο οι έννοιες και οι αρχές της 

ανθεκτικότητας ασκούν ολοένα και µεγα-

λύτερη επίδραση στη µορφή και λειτουρ-

γία του σχεδιασµού, καθώς επίσης και τον 

τρόπο µε τον οποίο οι πολεοδόµοι ανα-

λαµβάνουν το καθήκον της διαφύλαξης 

του µέλλοντος των αστικοποιηµένων κέ-
ντρων και των ατόµων που ζουν σε αυτά.  

Περιλαµβάνει διεθνή παραδείγµατα και 
λεπτοµερείς µελέτες περίπτωσης.  
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3. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Island Press 

το βιβλίο των Stephanie Meeks και Kevin 

Murphy µε τίτλο «The Past and Future 

City. How Historic Preservation is 

Reviving America’s Communities».   

 

Το βιβλίο περιγράφει µε λεπτοµέρεια και µε 
σηµαντική εµπειρική έρευνα τους πολλούς 

τρόπους µε τους οποίους η διάσωση και 
αποκατάσταση των ιστορικών στοιχείων 

µπορεί να βοηθήσει τις πόλεις να  δηµιουρ-

γήσουν ευηµερούσες γειτονιές, καλές θέσεις 

εργασίας και µια δυναµική οικονοµία. Εξηγεί 
την κρίσιµη σηµασία της διατήρησης όλων 

των κοινοτήτων, τους τρόπους µε τους ο-

ποίους το πεδίο της ιστορικής διατήρησης 

έχει εξελιχθεί ώστε να συµπεριλάβει τις 

προκλήσεις του 21ου αιώνα και το πρωτο-

ποριακό έργο που επιτελείται την παρούσα 

περίοδο στο χώρο της διατήρησης. 

4. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Random 

House το βιβλίο που επιµελήθηκαν οι 
Samuel Zipp και Nathan Storring µε 
τίτλο «Vital Little Plans. The Short 

Works of Jane Jacobs» .  

 

Πρόκειται για µια συλλογή προηγούµενων 

κειµένων και οµιλιών της Jane Jacobs 

(1916-2006) µε αφορµή την εκατοστή επέ-
τειο από τη γέννησή της. Το βιβλίο υφαίνει 
µια ζωή ιδεών από την διακεκριµένη συγ-

γραφέα και ακτιβίστρια η οποία µε το βιβλίο 

της “The Death and Life of Great American 

Cities” ξεκίνησε µια συζήτηση σε παγκόσµιο 

επίπεδο που παραµένει επίκαιρη για περισ-

σότερο από µισό αιώνα. Το βιβλίο “Vital Lit-

tle Plans” προσφέρει στους αναγνώστες µια 

µοναδική επισκόπηση ολόκληρης της  κα-

ριέρας της Jacobs, µέσα από σαράντα σύ-

ντοµα έργα που δεν έχουν προηγουµένως 

συγκεντρωθεί σε µία έκδοση, από διεισδυτι-
κές αστικές ιστορίες της δεκαετίας του 1930 

µέχρι ανεπεξέργαστο υλικό των δύο ηµιτε-
λών βιβλίων της τη δεκαετία του 2000, συ-

νοδευόµενα από σχολιασµούς των δύο επι-
µελητών της έκδοσης, Samuel Zipp και Na-

than Storring.  
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩ-
ΣΕΙΣ 
 

1. Μεταξύ 31 Μαρτίου και 2 Απριλίου 2017 
διοργανώνεται στη Λάρισα το 2ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Marketing & 
Branding T όπου. Το Συνέδριο διοργα-
νώνεται από το Τµήµα Μηχανικών Χω-
ροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας και το ∆ήµο Λαρισαίων σε 
συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς 
της πόλης.  
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.prd.uth.gr/el/news/conferenc
e/589  

2. Στις 4-7 Ιουνίου 2017 διοργανώνεται το 
ετήσιο συνέδριο της RSA (Regional 
Studies Association) στο ∆ουβλίνο της 
Ιρλανδίας µε θέµα: “Τhe Great Region-
al Awakening: New Directions”.  

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.regionalstudies.org/conferen
ces/conference/rsa-dublin-2017  

3. Στις 26-30 Ιουνίου 2017 διοργανώνεται 
στη Σύρο (Ελλάδα) το 3ο ∆ιεθνές Συνέ-
δριο “Changing Cities. Spatial, De-
sign, Landscape & Socio-economic 
Dimensions”.  Το συνέδριο διοργανώ-
νεται από το Εργαστήριο Αστικής Μορ-
φολογίας και Σχεδιασµού του Τµήµατος 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας σε συνεργασία 
µε το Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προ-
ϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστη-
µίου Αιγαίου.  

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://changingcities.prd.uth.gr/cc2017/in
dex.php  

4. Στις 11-14 Ιουνίου 2017 διοργανώνεται 
στη Λισσαβόνα (Πορτογαλία) το ετήσιο 
συνέδριο της AESOP (Association of 
European Schools of Planning) µε θέµα: 
“Spaces of Dialogue for Places of 

Dignity: Fostering the European 
Dimension of Planning”.   

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://aesop2017.pt/   

5. Στις 5-7 Ιουλίου 2017 θα 
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα το 54ο 
Συµπόσιο της ASRDLF (Association 
de Science Régionale de Langue 
Française) από κοινού µε το 15ο Τακτικό 
Συνέδριο του Ελληνικού τµήµατος της 
ERSA (European Regional Science 
Association), µε θέµα: “Cities and 
regions in a changing Europe: 
challenges and prospects”.   

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://grsa.prd.uth.gr/index.php/el/homep
age/79-new/90-cities-and-regions-in-a-
changing-europe-challenges-and-
prospects-athens-5-7-july-2017 

6. Μεταξύ 29 Αυγούστου και 1 
Σεπτεµβρίου 2017 διοργανώνεται το 57ο 
συνέδριο της ERSA (European 
Regional Science Association) στο 
Groningen της Ολλανδίας µε θέµα: 
“Social Progress 
for Resilient Regions”.   

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
https://ersa.eventsair.com/QuickEventW
ebsitePortal/2017-ersa-congress/official-
website  

7. Μεταξύ 31 Αυγούστου και 2 
Σεπτεµβρίου 2017 διοργανώνεται στη 
Ρόδο το 15ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Περιβαλλοντικής Επιστήµης και 
Τεχνολογίας (Environmental Science 
and Technology – CEST). Το συνέδριο 
διοργανώνεται από το δίκτυο Global 
NEST (Network of Environmental 
Science and Technology) και 
υποστηρίζεται από το Πανεπιστήµιο 
Αγαίου (Ελλάδα), το Πανεπιστήµιο του 
Salerno (Ιταλία) και το Imperial College 
London (Μεγάλη Βρετανία). 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://cest.gnest.org/  
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8. Στις 28-29 Σεπτεµβρίου 2017 
διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το 
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
(Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιµης 
Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών 
(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
για την Έρευνα στις Μεταφορές στην 
Ελλάδα µε κεντρικό θέµα: “Το µέλλον 
των Μεταφορών: Ένα όραµα για το 
2030”.   

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://ictr.gr/8thCongressonTransportRe
search/tabid/113/language/el-
GR/Default.aspx  

9. Στις 24-27 Οκτωβρίου 2017 
διοργανώνεται το 53ο συνέδριο της 
ISOCARP (International Society of City 
and Regional Planners) στο Πόρτλαντ 
(Όρεγκον) των ΗΠΑ.  

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://isocarp.org/isocarp-congress-
2017-portland-oregon-usa/  

ΕΡΕΥΝΑ  

Έρευνα για τη θέση του 
Μ.Χ.Π.Π.Α. στην αγορά εργασίας  

 

Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεο-

δοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πα-

νεπιστήµιου Θεσσαλίας διεξάγει έρευνα για 

την διερεύνηση της θέσης του Μηχανικού 

Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, υπό το 

δυσµενές περιβάλλον της οικονοµικής κρί-
σης και να προσδιορίσει τα πλεονεκτήµατα, 

τις προκλήσεις και τα προβλήµατα του ε-
παγγέλµατος.  
Τον Ιούνιο του 2015 έγινε η πρώτη φάση της 

καταγραφής, η οποία συνεχίζεται σήµερα. 

Στόχος είναι να αποτιµηθεί η σχέση θεσµι-
κής κατοχύρωσης – επαγγελµατικής καθιέ-
ρωσης, λαµβάνοντας υπόψη τις µέχρι σήµε-
ρα κατακτήσεις στον χώρο των επαγγελµα-

τικών δικαιωµάτων, τις τρέχουσες διεκδική-

σεις αλλά και της δυναµικής του διευρυµέ-
νου γνωστικού αντικειµένου. 

Το ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµο στην 

ιστοσελίδα:    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SfFefOzytW6WOVqd8oa8IMDyECaXD6nvL

VzC6soQ_OFvrRVdg/viewform?c=0&w=1  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
 

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ θα συµµετέχει µε εκπροσώ-

πους του στην Οµάδα Έργου του άρθρου 

29 «Ρύθµιση του επαγγέλµατος µηχανικού» 

του Ν. 4439/2016 και στην Επιτροπή της 

παρ. 6 του ως άνω άρθρου, ως εξής: 
Εκπρόσωπος:  Ιωάννα ∆ούνια 

(αντιπρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ)  

Αναπληρωτές:  Αιµιλία Αλεξανδροπούλου 
(πρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ)  

Γιώργος Μπάκης  
(µέλος ∆Σ ΣΕΜΠΧΠΑ)  

Επίσης, ο ΣΕΜΠΧΠΑ συµµετέχει µε εκπρο-

σώπους του στις παρακάτω µη αµειβόµενες 
οµάδες εργασίας του ΥΠΕΝ:  

ΟΕ1: Σύνταξη νοµοθετικών ρυθµίσεων για 
την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης 

Εκπρόσωπος:  Πολυξένη Νταφλούκα 
(αντιπρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ)  

Αναπληρωτής:  Κώστας Κυρίµης 
(ταµίας ΣΕΜΠΧΠΑ)  

ΟΕ2: Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 

4315/2014 (ΦΕΚ 269Α) όσον αφορά τις 

πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα 

Εκπρόσωπος:  Θεοδούλη Μωυσιάδη 
(µέλος ΣΕΜΠΧΠΑ)  

Αναπληρωτής:  Ιωάννα ∆ούνια  
(αντιπρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ)  

ΟΕ3: Επιστηµονική υποστήριξη της 
∆/νουσας υπηρεσίας για αξιοποίηση του 
επιστηµονικού υλικού των εκπονούµενων 
µελετών του προγράµµατος «Μελέτες µορ-
φολογικών κανόνων δόµηση και αρχιτεκτο-
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νικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισµών 
µέχρι 2.000 κατοίκων» και για προετοιµασία 
του νέου προγράµµατος µελετών και σύντα-
ξης γενικού πλαισίου δόµησης στους οικι-
σµούς αυτούς 

Εκπρόσωπος:  Ιωάννης Λαϊνάς 
(µέλος ΣΕΜΠΧΠΑ)  

Αναπληρωτής:  Αναστασία Τασοπούλου  
(µέλος ∆Σ ΣΕΜΠΧΠΑ)  

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 
 

Στο επίπεδο του 50% η πτώση των τιµών 

στα ακίνητα 

του Νίκου Ρουσάνογλου 

 

Στα βόρεια και στα βορειοανατολικά προά-
στια της Αττικής και δευτερευόντως στα νό-
τια προάστια εντοπίζεται η µεγαλύτερη 
πτώση τιµών των κατοικιών, καθώς σε ορι-
σµένες περιπτώσεις άγγιξε ακόµη και το 
50%, έναντι µέσης πτώσης 45%, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος για την πορεία των αξιών από 
το 2009, δηλαδή από την έναρξη της οικο-
νοµικής κρίσης έως σήµερα. Σύµφωνα µε 
µελέτη που πραγµατοποίησε η εταιρεία 
Redvis Ltd., η οποία δραστηριοποιείται στον 
τοµέα των εκτιµήσεων ακινήτων και στην 
αξιολόγηση επενδύσεων ακινήτων, οι περιο-
χές µε έντονο χαρακτήρα «προαστίου» και 
µε υψηλή συγκέντρωση ακινήτων µεγάλης 
επιφάνειας δέχθηκαν, τελικά, και το ισχυρό-
τερο πλήγµα από την πτώση της ζήτησης 
στην αγορά, καθώς οι αγοραπωλησίες έ-
χουν υποχωρήσει 80% σε σχέση µε την πε-
ρίοδο πριν από την κρίση. 

Ειδικότερα, περιοχές όπως η Κηφισιά, ο 
∆ιόνυσος και η Πεντέλη, όπου δηλαδή κα-
τασκευάστηκαν κυρίως µεζονέτες, µονοκα-
τοικίες και γενικότερα κατοικίες µεγάλης επι-
φάνειας, εµφανίζουν τις µεγαλύτερες απώ-
λειες τόσο σε απόλυτες τιµές όσο και ως 

ποσοστό, που κυµαίνεται από 46% έως 
49%. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, «οι πε-
ριοχές αυτές χαρακτηρίζονται από µεγάλα 
µεγέθη κατοικιών, ενώ επεκτάθηκαν τις 
προηγούµενες δεκαετίες µε την προσδοκία 
του προαστιακού φαινοµένου “µονοκατοικία 
µε κήπο”». Αντίστοιχα, σηµαντικές απώλειες 
40% έως 45% καταγράφουν τόσο το Παλαιό 
Ψυχικό και η Φιλοθέη όσο και τα νότια 
προάστια, και ιδίως περιοχές όπως η Ανω 
Γλυφάδα και η Βούλα, που αναπτύχθηκαν 
σηµαντικά από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 και µετά. 

Πρόκειται για περιοχές που έχουν πληγεί 
διπλά, καθώς όχι µόνο µειώθηκαν σηµαντι-
κά οι αξίες τους, αλλά επιπλέον έχουν επω-
µιστεί και µεγάλο µέρος των φορολογικών 
επιβαρύνσεων των τελευταίων ετών. 

 

Η Καθηµερινή 

Πηγή: REDVIS 
Χαρτογράφηση: Αλκιβιάδης Λάµπρου, πολεοδόµος-
µηχανικός 

 

Ουσιαστικά, αυτά τα δύο στοιχεία είναι πλέ-
ον αλληλένδετα, καθώς περιοχές µε υψηλές 
αντικειµενικές αξίες και ακίνητα µεγάλων 
επιφανειών καθίστανται πολύ λιγότερο ελ-
κυστικές για τους επίδοξους αγοραστές, α-
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κριβώς λόγω του µεγάλου κόστους που συ-
νεπάγεται η κατοχή ακινήτων στα σηµεία 
αυτά. Η επιβολή του συµπληρωµατικού φό-
ρου που συνοδεύει τον ΕΝΦΙΑ «επέφερε 
ανεπανόρθωτη και πολλαπλασιαστική ζηµία, 
ενώ επιβάλλεται πια σε ένα αντικείµενο που 
δεν µπορεί να παράγει εισόδηµα και υπερα-
ξία», αναφέρει η Redvis. Παράλληλα, θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εξαντλητικοί έµ-
µεσοι φόροι στα καύσιµα κατέστησαν την 
απόσταση από την εργασία και γενικότερα 
το κέντρο της πόλης πρόβληµα, ενώ οι δα-
πάνες συντήρησης και τα λειτουργικά έξοδα, 
τα τέλη και το κόστος στην ενέργεια συσχέ-
τισαν τα νέα βάρη µε το µέγεθος της κατοι-
κίας, καθιστώντας τα ακίνητα των προαστί-
ων λιγότερο ελκυστικά. 

Στον αντίποδα, οι περιοχές του κέντρου της 
Αθήνας, όπου τα ακίνητα είναι παλαιότερα 
και µικρότερης επιφάνειας και συνεπώς έ-
χουν και µικρότερο κόστος κατοχής, έχουν 
εµφανίσει µεγαλύτερη αντοχή στην κρίση. 

Ειδικότερα σε περιοχές όπως Ζωγράφου, 
Βύρωνας, Καλλιθέα και Ταύρος, η πτώση 
των τιµών κυµαίνεται από 24% έως 32%, 
ενώ ανάλογη εικόνα εµφανίζουν και οι κατοι-
κίες στο κέντρο του Πειραιά, καθώς και στο 
Μαρούσι. 
Εν τω µεταξύ, όσον αφορά την προσφορά 
πωλούµενων κατοικιών, η κατάσταση εµφα-
νίζεται εξίσου ζοφερή σε όλο το λεκανοπέδι-
ο. Σύµφωνα µε τη Redvis, «τα σενάρια για 
µαζική και απότοµη διάθεση κατοικιών µε 
“κόκκινα” δάνεια και η απελευθέρωση των 
πλειστηριασµών συνδυάζονται µε την ανά-
γκη των νοικοκυριών να πουλήσουν σε συν-
θήκες αναγκαστικής ρευστοποίησης και α-
σφυκτικής οικονοµικής και φορολογικής πίε-
σης». Ως εκ τούτου, οι τιµές αναµένεται να 
δεχθούν πρόσθετες πτωτικές πιέσεις στο 
προσεχές χρονικό διάστηµα, κάτι που ση-
µαίνει ότι δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί ο κα-
θοδικός κύκλος της αγοράς. Σε κάθε περί-
πτωση, αναφέρουν οι αναλυτές, «οι απώλει-
ες κεφαλαίου, ανεξαρτήτως περιοχής, απο-
στερούνται από την ίδια την οικονοµία. Οσο 
ο ΕΝΦΙΑ βρίσκεται στα σηµερινά επίπεδα 

και παραµένει ο προβληµατισµός για τα οι-
κονοµικά δεδοµένα και την ισχνή επενδυτική 
εµπιστοσύνη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
δούµε άνθηση της αγοράς ακινήτων και 
συνθήκες σταθεροποίησης στους συναφείς 
κλάδους». 

Ζητούνται σπίτια µικρότερου εµβαδού 

Σύµφωνα µε την ανάλυση της Redvis, οι 
τιµές των κατοικιών προφανώς και µειώθη-
καν λόγω των θεµελιωδών µεγεθών της οι-
κονοµίας, δηλαδή της συνεχούς πτώσης του 
ΑΕΠ, του αποπληθωρισµού, της υψηλής 
ανεργίας, της υπερεντατικής φορολόγησης 
και των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Ω-
στόσο, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το 
ότι η αστική γεωγραφία και τα δηµογραφικά 
επηρεάζουν και την κατανοµή της πτώσης, 
δηλαδή καθορίζουν το ποσοστό της µείωσης 
ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκεται το 
εκάστοτε ακίνητο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
51,6% των νέων από 25 έως 34 ετών ζουν 
στο πατρικό σπίτι, επειδή δεν έχουν την οι-
κονοµική δυνατότητα να ζήσουν µόνοι τους, 
ποσοστό που έχει εκτοξευτεί κυρίως τα τε-
λευταία χρόνια, δηλαδή από το 2010 και µε-
τά. 

Επίσης, η επιφυλακτικότητα σχετικά µε τη 
δηµιουργία νέων νοικοκυριών συνοδεύεται 
από περιορισµό των προσδοκιών και µείω-
ση του ζητούµενου χώρου κατοικίας. Εν ολί-
γοις, τα νέα νοικοκυριά συµβιβάζονται πλέον 
µε µικρότερα σπίτια, κάτι που σηµαίνει ότι σε 
περιοχές όπου υπάρχει µεγάλη προσφορά 
από ακίνητα, όπως µεζονέτες και διαµερί-
σµατα µεγάλης επιφάνειας, που κατά κόρον 
οικοδοµήθηκαν τα τελευταία 15-20 χρόνια, οι 
τιµές καταγράφουν µεγαλύτερη πτώση από 
τον µέσο όρο. 

 

 

 

Η Καθηµερινή, 24/10/2016 

http://www.kathimerini.gr/880411/article/oiko
nomia/ellhnikh-oikonomia/sto-epipedo-toy-
50--h-ptwsh-twn-timwn-sta-akinhta  
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ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
 

π01: Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, Μετεγκα-
τάσταση ∆ΕΘ, Ρυθµιστικό Σχέδιο Λάρισας. 
π02: Ειδικό Πλαίσιο Βιοµηχανίας, Επικαιροποί-
ηση Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Ανα-
θεώρηση Γ.Π.Σ. ∆ήµου Τρικκαίων. 
π03: Ρύθµιση του µητροπολιτικού χώρου της 
Θεσσαλονίκης, Πολεοδοµικός σχεδιασµός & κλι-
µατική αλλαγή, Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττι-
κής. 
π04: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χω-
ροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αφιέρωµα: 
«Ποιο το µέλλον της χωροταξίας και της πολεο-
δοµίας στην περίπτωση διάσπασης του ΥΠΕΧΩ-
∆Ε;» (Γ. Αλαβάνος, Σπ. Κουβέλης, Γ. Μανιάτης, 
Ε. Μπαλτάς, ∆. Οικονόµου, Ν. Τασοπούλου), 
Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής, Μετεγκατάσταση ∆ΕΘ 

π05: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χω-
ροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης -  τοποθέ-
τηση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Σεµινάρια, Αφιέρωµα «Ο 
πολοεδοµικός σχεδιασµός σε κρίση;» (Γ. Γιαννα-
κούρου, Κ. Γώγος, Μ. Χαϊνταρλής), Κοπεγχάγη 
(Κ. Αρσένης), Σύγχρονες Αστικές Αναπλάσεις, 
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Αστικής Αναζωο-
γόνησης. 
π06: «Καλλικράτης» - γνωµοδότηση 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Αφιέρωµα «Οικονοµική κρίση και 
σχεδιασµός του χώρου» (Γ. Καυκαλάς, Γ. Μιχαη-
λίδης, Σ. Ράπτης), Άρθρα µελών (Καλλικράτης, 
προσβασιµότητα, υπολογισµός πολυτροπικού 
επιπέδου εξυπηρέτησης στη Θεσσαλονίκη, Οδη-
γία INSPIRE), Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α - Προ-
γράµµατα αστικής αναγέννησης και βιώσιµη α-
νάπτυξη. 

π07: Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. & Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ 
για τα προγράµµατα αστικής αναγέννησης, Υπό-
µνηµα θέσεων προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., Σε-
µινάριο Real Estate, Άρθρα για 
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

π08: Αφιέρωµα «Το σηµερινό ελληνικό σύστηµα 
πολεοδοµικού σχεδιασµού από τη σκοπιά των 
µελετητών» (Γ. Αγγελίδης, Ε. Αυγουστίδου, ∆. 
∆ούµας, Κ. Τσαβδάρογλου),  Γνωµοδότηση 
Π.Τ.Β.Ε. για το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδο-
µών Μεταφορών, Υπόµνηµα Π.Τ.Β.Ε. προς 
Ο.Ρ.Θ.Ε., Άρθρα µελών (Θεσσαλονίκη 2012, 
Μεθοδολογική προσέγγιση για τον υπολογισµό 
πολυτροπικού 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 Science?, Ποιοτικά 
συγκοινωνιακά συστήµατα σε πόλεις µεσαίου 
µεγέθους). 
π10: Αφιέρωµα – Β΄ µέρος «Το σηµερινό ελλη-
νικό σύστηµα πολεοδοµικού σχεδιασµού από τη 
σκοπιά των µελετητών» (∆ρ. Α. Πανταζής), Για 
µια σύγχρονη αντίληψη αστικής αναγέννησης, 
Σχέδιο Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδα-
τοκαλλιέργειες, Γ.Π.Σ. Βόλου, Άρθρα µελών 
(Σ.∆.Ι.Τ). 

π11: Γνωµοδοτήσεις Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Σχέ-
διο 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. σήµερα, Περιφερειακές δια-
φοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιµου 
ζωής στη γέννηση στην Ελλάδα (1991-2006) – 
Μια πρώτη προσέγγιση).  

π12: Κοινή ανακοίνωση Σ.Α.∆.Α.Σ. – Σ.Ε.Π.Ο.Χ., 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ. για τη µεταρρύθµι-
ση του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού, Άποψη 
του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για  το Ειδικό Πλαίσιο για τον 
Τουρισµό και για το Σχέδιο Νόµου για τα δασικά 
οικοσυστήµατα, Απόψεις (∆ιεθνείς και εθνικές 
διαστάσεις των σπουδών πολεοδοµίας-
χωροταξίας & (περιφερειακής) ανάπτυξης, του 
Καθ. Π. Σκάγιαννη, Θέσεις και θεµατικές για τις 
πόλεις και την οικονοµική κρίση, της Οµάδας 
Πρωτοβουλίας «ΠΟΛΗ +ΚΡΙΣΗ»).  

π13: Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµι-
ση: αναγκαιότητα η επανεκκίνηση του τοπικού 
χωρικού σχεδιασµού, Χωρικός σχεδιασµός και 
ενέργεια: η συµµετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ στο ευρω-
παϊκό έργο SPECIAL, Ενεργειακή, χωρική και 
κοινωνικοοικονοµική βιωσιµοτητα: η συµµετοχή 
του ΣΕΜΠΧΠΑ στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
INTENSSS-PA. 

 

 

 

 

 

 

Τα προηγούµενα τεύχη είναι αναρτηµένα 
στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., 
www.poleodomia.gr & www.chorotaxia.gr 
στο λήµµα «Εκδόσεις». 



 

 


