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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

η παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους
φορείς υλοποίησης. Επιπλέον, λαµβάνοντας

υπόψη τη σταδιακή ενεργοποίηση των δράσεων της προγραµµατικής περιόδου 2014-

2020 και προκειµένου να υλοποιηθεί και η

της Αιµιλίας Αλεξανδροπούλου

πρόθεση σύνδεσης χωρικού σχεδιασµού και
αναπτυξιακού προγραµµατισµού, απαιτείται

Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων
Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας, και Περιφερειακής

η άµεση εξειδίκευση των Π.Ε.Π. ώστε να

δοθεί η δυνατότητα (συγ)χρηµατοδότησης
των ΤΧΣ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Μηχανικοί

Επιπλέον, εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί ένα

Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

συνεκτικό πρόγραµµα ανάπτυξης του ε-

µπλεκόµενου ανθρώπινου δυναµικού, το
οποίο θα συνοδέψει την επιχειρούµενη θε-

Αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες,

σµική αλλαγή, για τη µέγιστη δυνατή ενηµέ-

Με το Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεο-

ρωση, κατάρτιση και ενίσχυση τόσο του αν-

δοµική µεταρρύθµιση – Βιώσιµη ανάπτυξη»

θρώπινου δυναµικού στις διοικητικές δοµές
όσο και του µελετητικού δυναµικού.

(ΦΕΚ 142Α΄) επιχειρήθηκε η βελτίωση του

συστήµατος χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού στη χώρα.

Όπως

έχει

επανειληµµένα

τονίσει

ο

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στην παρούσα συγκυρία,

Ο νόµος αυτός περιείχε αρκετά θετικά στοι-

περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι α-

χεία (π.χ. µείωση του αριθµού των σχεδίων,

ναγκαίο ο χωρικός σχεδιασµός να παρέχει

προσπάθεια σύνδεσης του χωρικού σχεδια-

ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα συµβάλλει

σµού µε τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό

στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτι-

κλπ.), ωστόσο υπήρχαν και σηµεία που επι-

κών της χώρας µε όρους βιωσιµότητας και

δέχονταν βελτιώσεις (βλ. και τη σχετική
γνώµη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στην ιστοσελίδα

προτεραιότητα τη διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος.

να για την επεξεργασία επιλεγµένων βελ-

Η υλοποίηση των παραπάνω αλλά και η

µοθεσίας συστάθηκε -και ξεκίνησε τις εργα-

των προαπαιτούµενων θεσµικών κειµένων

του Συλλόγου). Προς τούτο και συγκεκριµέ-

κατά το δυνατόν ταχεία τυποποίηση όλων

τιώσεων και τη θέσπιση δευτερογενούς νο-

για την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης εί-

σίες της- η Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασµού (ΦΕΚ 2278 Β΄/2015).

ναι προαπαιτούµενο για την εκκίνηση της

Σήµερα υπάρχει αδήριτη ανάγκη επανεκκί-

ουσιαστικής εφαρµογής του χωρικού σχεδιασµού στην επικράτεια.

όπως τονίζεται και στο ∆ελτίο Τύπου του

Αντιλαµβανόµενος τη σπουδαιότητα και α-

την Παγκόσµια Ηµέρα Πολεοδοµίας, που

νου εγχειρήµατος, ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. θα στα-

νησης του τοπικού χωρικού σχεδιασµού,

ναγκαιότητα ολοκλήρωσης του συγκεκριµέ-

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. που εκδόθηκε µε αφορµή

θεί αρωγός των αρµόδιων αρχών ώστε να

εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Νοεµβρίου σε

είναι σε θέση η χώρα να ανταποκριθεί στις

περισσότερες από 30 χώρες (βλ. αναλυτικά
στην ενότητα «Επιστηµονικά Θέµατα»).

απαιτήσεις ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου
και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η άµεση έκδοση

Με ευχές για ένα νέο, δηµιουργικότερο και
πιο ελπιδοφόρο έτος,

κανονιστικών αποφάσεων για τις προδιαγραφές και την προεκτίµηση αµοιβών των

Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) καθώς και

Καλή ανάγνωση!
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Το ενηµερωτικό δελτίο του Συλλόγου Ελλή-

που δηµοσιεύονται στη στήλη «Απόψεις»

νων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας

δεν υπάγονται σε κρίση.

και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε την ονοµασία «π», αποστέλλεται στους αναγνώ-

Παρακαλούµε για την έγκαιρη διευθέτηση

στες του µέσω e-mail.

ζητηµάτων

πνευµατικής

ιδιοκτησίας

των

Στο 13 τεύχος παρατίθεται, στη στήλη «Ε-

στοιχείων που αποστέλλετε. Ο Σύλλογος και

του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την Παγκόσµια Ηµέ-

ευθύνη για περιπτώσεις ενυπόγραφων άρ-

στις 8 Νοεµβρίου. Επίσης παρουσιάζεται η
συµµετοχή του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σε δύο ευ-

που έχουν αποσταλεί και τα οποία θίγουν

ο

πιστηµονικά Θέµατα», το ∆ελτίο Τύπου

η Συντακτική Επιτροπή δε φέρουν καµία

ρα Πολεοδοµίας, που εορτάζεται κάθε χρόνο

θρων ή φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων
πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων.

ρωπαϊκά προγράµµατα: α) στο πρόγραµ-

µα SPECIAL που ερευνά τον ρόλο του χω-

“π” is the official journal of the Hellenic Association 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.

ρικού σχεδιασµού στην ανάπτυξη τοπικής
ενεργειακής αποδοτικότητας και λύσεων
βασισµένων στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και β) στο πρόγραµµα INTENSS-PA
που έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη µιας

συστηµατικής προσέγγισης για να εµπνεύσει
και να εκπαιδεύσει τις δηµόσιες αρχές στο
τρίπτυχο της ενεργειακής, χωρικής και κοινωνικοοικονοµικής βιωσιµότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τη σύνταξη του τεύχους θα θέλαµε να

ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως τους συναδέλ-

φους της Οµάδας Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

Επιµέλεια τεύχους:

Αιµιλία Αλεξανδροπούλου

Τη Συντακτική Επιτροπή αποτελούν οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου. Η Συ-

Σε αυτό το τεύχος βοήθησαν επίσης οι συ-

ντακτική Επιτροπή είναι αρµόδια να καθορί-

νάδελφοι (αλφαβητικά):

σει το περιεχόµενο του κάθε τεύχους και

διατηρεί το δικαίωµα να επεµβαίνει σε άρ-

•

προκειµένου να διασφαλίζεται ο ενιαίος χα-

•

θρα που αποστέλλονται προς δηµοσίευση,

•

ρακτήρας του τεύχους. Εφόσον κρίνει ότι οι

•

παρεµβάσεις της ενδέχεται να αλλοιώσουν
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Γιαννιού Άννα

Παπαδοπούλου Καλλιόπη
Κουτσοµάρκος Νίκος

Τασοπούλου Αναστασία
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συµµετοχή του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στο
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού

έχουν θεσµοθετηθεί, η αναθεώρηση των
Περιφερειακών Πλαισίων βρίσκεται στο τελικό στάδιο στις περισσότερες των περιπτώ-

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

σεων, το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας –
Αττικής αποτελεί νόµο του Κράτους.

Από την άλλη πλευρά, ο τοπικός χωρικός

σχεδιασµός και ειδικότερα ο κανονιστικός

βρίσκεται σε σηµαντική υστέρηση: χαµηλό
ποσοστό κάλυψης της επικράτειας, πολλές

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πολεοδο-

περιπτώσεις ανεπίκαιρων θεσµοθετηµένων

µίας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Νο-

σχεδίων, υπερβολικοί χρόνοι ολοκλήρωσης

εµβρίου σε περισσότερες από 30 χώρες για

των διαδικασιών και έγκρισης µελετών.

την προώθηση και αναγνώριση του ρόλου

του πολεοδοµικού σχεδιασµού στην δηµι-

Η πρόσφατη µεταρρύθµιση της χωροταξικής

ουργία αξιοβίωτων πόλεων και ζωντανών

και πολεοδοµικής νοµοθεσίας (Ν.4269/2014)

κοινοτήτων, ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανι-

αν και έκανε βήµατα προς τη σωστή κατεύ-

κών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφε-

θυνση, όπως η µείωση του αριθµού των

ρειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) τόνισε

σχεδίων, η προσπάθεια σύνδεσης µε τον

σε ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε, την αναγκαιότητα για µια «Επανεκκίνηση του Το-

αναπτυξιακό προγραµµατισµό, η µεγαλύτερη ευελιξία, η συµβολή των Τεχνολογιών της

πικού Χωρικού Σχεδιασµού» στη χώρα

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), άφη-

µας.

σε βασικά ζητούµενα χωρίς απαντήσεις:

αποσαφήνιση του ρόλου και των αρµοδιοτή-

Ο χωρικός σχεδιασµός αποτελεί βασικό ερ-

των του συνόλου των εµπλεκοµένων στο

γαλείο πολιτικής για την προώθηση της κοι-

σύστηµα χωρικού σχεδιασµού, τρόπος ανά-

νωνικής δικαιοσύνης, την οικονοµική ανά-

δρασης και τροποποίηση σχεδίων των δια-

πτυξη και προσέλκυση επενδύσεων, την

φόρων επιπέδων, σύστηµα παρακολούθη-

προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσι-

σης και αξιολόγησης της εφαρµογής, χρονι-

µότητα των αποτελεσµάτων της ανάπτυξης.

κός

Η έλλειψη θεσµοθετηµένου σχεδιασµού συ-

και

οικονοµικός

προγραµµατισµός,

πλαίσιο χρηµατοδότησης του σχεδιασµού.

νεπάγεται πλήθος προβληµάτων που σχετίζονται µε ισχυρές πιέσεις από αντικρουόµε-

Ως ιδιαίτερα σηµαντικό ζητούµενο θα πρέπει

νες χρήσεις γης και επιβαρύνσεις στα φυσι-

να θεωρηθεί και η έγκαιρη εξειδίκευση του

κά και ανθρωπογενή οικοσυστήµατα. Σήµε-

Νόµου µε την έκδοση της απαραίτητης δευ-

ρα, η κατάσταση στο πεδίο του εφαρµοσµέ-

τερογενούς νοµοθεσίας (Υπουργικές Απο-

νου χωρικού σχεδιασµού στη χώρα µας εί-

φάσεις). Σε αυτό το πλαίσιο και µε τη νέα

ναι διττή.

προγραµµατική περίοδο 2014-2020 να έχει
ήδη ξεκινήσει είναι απαραίτητη η συνεργα-

Στο επίπεδο του στρατηγικού χωρικού σχε-

σία όλων των εµπλεκοµένων φορέων για
ένα σχέδιο «επανεκκίνησης του τοπικού

διασµού και καθορισµού κατευθύνσεων,

υπάρχει σηµαντική πρόοδος, χωρίς να ε-

χωρικού σχεδιασµού».

κλείπουν καθυστερήσεις:
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Χωρικός σχεδιασµός και ενέργεια: η συµµετοχή του
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στο ευρωπαϊκό έργο SPECIAL

Η επανεκκίνηση του τοπικού χωρικού σχε-

διασµού, πέρα από την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και τον εξορθολογισµό του
ελλαδικού χώρου – αναγκαίο για την επα-

νεκκίνηση της οικονοµίας – θα έχει πολλα-

πλασιαστικά οφέλη και στην αντιµετώπιση
της ανεργίας, µε την ενεργοποίηση ενός πο-

λύ σηµαντικού επιστηµονικού και τεχνικού
δυναµικού, που βρίσκεται σε κίνδυνο απα-

της ∆ρ. Αναστασίας Τασοπούλου

άλλες χώρες.

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
MSc, PhD

ξίωσης γνώσεων ή µεταφοράς αυτών σε
Η επανεκκίνηση του τοπικού χωρικού σχε-

διασµού, για να µη χάσει ένα ακόµα «τρένο»
χρηµατοδότησης απαιτεί:
−

Ο χωρικός σχεδιασµός διαδραµατίζει κε-

άµεση έκδοση των κανονιστικών

ντρικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός αστικού

αποφάσεων για τις προδιαγραφές

περιβάλλοντος που υποστηρίζει λιγότερο

και την προεκτίµηση αµοιβών των

ενεργοβόρους τρόπους ζωής και βιώσιµες

Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ),

κοινότητες. Ο ρόλος των πολεοδόµων-

και αναθεώρηση των ορίων αµοι-

χωροτακτών είναι κρίσιµος στην ανάπτυξη

βών,
−

ολοκληρωµένων ενεργειακών στρατηγικών

και σχεδίων δράσης, καθώς και στην παρο-

παροχή τεχνικής υποστήριξης προς

χή σύγχρονων εργαλείων για την αντιµετώ-

την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ε-

πιση της κλιµατικής αλλαγής, προωθώντας

πίσπευση των διαδικασιών έναρξης

παράλληλα νέες διαδικασίες συµµετοχής και

εκπόνησης ΤΧΣ,
−

διακυβέρνησης.

άµεση εξειδίκευση των Περιφερεια-

κών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έκδοση σχετικών προσκλήσεων από τις αρµόδιες διαχειριστι-

κές αρχές για την υποβολή προτάσεων εκπόνησης ΤΧΣ.

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. θα σταθεί αρωγός των

αρµόδιων αρχών για την ενεργοποίηση και
υλοποίηση του κρίσιµου Τοπικού Χωρικού

Από

Σχεδιασµού, προσφέροντας επιστηµονική

το

2013

µέχρι

σήµερα

ο

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. συµµετέχει ως ‘πολλαπλασιαστής γνώσης’ στο έργο SPECIAL: Spatial

και τεχνική υποστήριξη για τα παραπάνω
θέµατα.

Planning and Energy for Communities in All
Landscapes. Το έργο, τριετούς διάρκειας,
χρηµατοδοτείται από την Intelligent Energy

Europe και αφορά µια εταιρική σχέση µεταξύ
8 φορέων σχεδιασµού στην Ευρώπη. Από
ελληνικής πλευράς, ο βασικός εταίρος που

συµµετέχει στο έργο είναι ο (τέως) Οργανι-

σµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
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(νυν Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού

κλήσεις - στόχους της ΕΕ για την ενέργεια

ντος και Ενέργειας), ενώ οι υπόλοιποι εταί-

σειρά από ειδικότερες επιδιώξεις που σχετί-

Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Περιβάλλο-

και την κλιµατική αλλαγή. Περιλαµβάνει µια

ροι του έργου είναι οι εξής: Provincial Gov-

ζονται µε την ανταλλαγή καλών πρακτικών

ernment of Styria, Department of Spatial

και εµπειριών, την προώθηση ολοκληρωµέ-

Planning Law (Αυστρία), German Institute of

νων ενεργειακών στρατηγικών και τη δόµη-

Urban Affairs (Γερµανία), Hungarian Urban

ση ικανότητας των εταίρων στο σχεδιασµό

Knowledge Centre (Ουγγαρία), Irish Plan-

και στην παροχή λύσεων ανανεώσιµης ε-

ning Institute (Ιρλανδία), National Centre for

νέργειας. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η επιδίω-

Town Planning Studies (Ιταλία), Swedish

ξη µεταφοράς/διάχυσης της αποκτηθείσας

Society for Town and Country Planning

γνώσης µέσω των επαγγελµατικών δικτύων

(Σουηδία), Town and Country Planning As-

του κάθε εταίρου, πολλαπλασιάζοντας κατ’

sociation (Ηνωµένο Βασίλειο, επικεφαλής

αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσµατα.

εταίρος).

Με την ελληνική συµµετοχή στο έργο επιδιώκεται: α) η διασφάλιση της ενσωµάτωσης

βιώσιµων ενεργειακών στόχων στο σχεδιασµό της µητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης, δίνοντας ταυτόχρονα την αναγκαία

έµφαση στην οικονοµική ανάπτυξη, β) η

συµβολή στη δόµηση ικανότητας των πολεοδόµων-χωροτακτών της περιφέρειας, αλλά
και πέραν αυτής, γύρω από τα ζητήµατα της

ενέργειας και γ) η προώθηση ιδεών ολοκλη-

ρωµένων δράσεων για την αειφόρο ενέργεια

και το σχεδιασµό στους «πολλαπλασιαστές
γνώσης».

Από ελληνικής πλευράς, και υπό την «ο-

µπρέλα» του Οργανισµού Θεσσαλονίκης,
στο έργο συµµετέχουν οι εξής φορείς –
«πολλαπλασιαστές»:

• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
(Σ.Α.Θ.)

• Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεο-

δοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος \ Τµήµα
Κεντρικής Μακεδονίας

• Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων και Κοινο-

Η έµφαση του έργου είναι στο χωρικό σχε-

τήτων (Π.Ε.∆.)

διασµό για την ανάπτυξη τοπικής ενεργεια-

• Αναπτυξιακή

κής αποδοτικότητας και λύσεων βασισµένων

Α.Ε.)

στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Βασικός

Θεσσαλονίκης

(ΑΝ.Ε.Θ

• Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού – Λου-

σκοπός του έργου είναι η παροχή βοήθειας

δία – Αλιάκµονος

στις χώρες - εταίρους να επιτύχουν τις προ-
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Συνολικά, το έργο SPECIAL αφορά στην

4 και 5 συνάντηση: Στην 4 συνάντηση συ-

ενεργειών οι οποίες θα έχουν ως τελικό α-

ενώ στην 5 έγινε παρουσίαση των αποτε-

η

υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης δέσµης

ζητήθηκαν ιδέες σχετικά µε την κατάρτιση,
η

ποτέλεσµα, µέσα από προγράµµατα εκπαίδευσης,

ανταλλαγές

καλών

λεσµάτων της διακρατικής συνάντησης της

πρακτικών,

Ιταλίας.

συµµετοχές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και

28-30/10/2014: Ειδική συνάντηση των πολ-

σεµινάρια, τη βελτίωση του επιπέδου των

λαπλασιαστών και εταίρων του έργου στη

ικανοτήτων του κάθε φορέα που συµµετέχει

Brescia της Ιταλίας, µε τη συµµετοχή της

σε αυτό. Μέσω του θεσµού του ‘’πολλαπλα-

εκπροσώπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στο έργο.

σιαστή’’, οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιό-

Οι εκπρόσωποι των φορέων είχαν την ευ-

τητες θα διαχυθούν στο κοινό - στόχο των

καιρία να εργαστούν από κοινού (δύο work-

πολεοδόµων, συµβάλλοντας στην ενσωµά-

shops), σε µικτές οµάδες και πάνω σε προ-

τωση στρατηγικών ενεργειακού σχεδιασµού

καθορισµένα θέµατα, µε σκοπό την ενσωµά-

στο χωρικό σχεδιασµό τόσο τοπικού όσο και

τωση του ζητήµατος της ενέργειας στο σχε-

περιφερειακού επιπέδου.

διασµό, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εµπει-

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. συµµετείχε ενεργά σε όλα

ρίες και καταλήγοντας στον ανασχεδιασµό

τα βήµατα του έργου SPECIAL τα τελευταία

συγκεκριµένων περιοχών και στη διαµόρ-

δύο χρόνια. Στα σηµαντικότερα εξ αυτών

φωση ευρύτερων στρατηγικών.

περιλαµβάνονται:

05/03/2015: Ηµερίδα µε θέµα «Μεταφορά

03/2014-10/2014: Πέντε συναντήσεις ανά-

καλών πρακτικών και κατάρτιση µελών στο

µεσα στους εκπροσώπους των φορέων –

πλαίσιο του έργου SPECIAL”. Η ηµερίδα,

«πολλαπλασιαστών» και των στελεχών του
Τµήµατος

Μητροπολιτικού

Θεσσαλονίκης (Τ.Μ.Σ.Θ.).

που ήταν ανοιχτή στο σύνολο των µελών

Σχεδιασµού

των πολλαπλασιαστών, περιέλαβε εισηγήσεις από εκπροσώπους λοιπών εταίρων του
έργου γύρω από καλές πρακτικές ενσωµά-

1 και 2 συνάντηση: Α) Αναπτύχθηκαν οι
η

η

η

η

τωσης του ζητήµατος της ενέργειας στο χω-

κατευθυντήριες οδηγίες από το Τ.Μ.Σ.Θ. για

ρικό σχεδιασµό. Συγκεκριµένα: Καλές πρα-

τη συστηµατική προσέγγιση στην εταιρική

κτικές από τη Σουηδία µε εισηγητή τον Mats

σχέση και την ενεργό συµµετοχή των πολ-

Johan Lundström, Πανεπιστήµιο KTH/Royal

λαπλασιαστών. Β) Οι πολλαπλασιαστές πα-

Institute of Technology, Τµήµα Αστικού Σχε-

ρουσίασαν το προφίλ τους και παρείχαν τις

διασµού και Περιβάλλοντος και καλές πρα-

βασικές πληροφορίες για τη δοµή και το έρ-

κτικές από το Ηνωµένο Βασίλειο µε εισηγή-

γο τους, για την τεκµηρίωση των δυνατοτή-

τρια την Diane Smith, Επικεφαλής Ευρωπα-

των τους και των αναγκών τους. Γ) Οι πολ-

ϊκών Ζητηµάτων TCPA – Town and Country

λαπλασιαστές συµφώνησαν να δουλέψουν

Planning Association of London.

τόσο µόνοι τους όσο και σε συνεργασία µεταξύ τους, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις

20-22/05/2015: Συνέδριο - ∆ιακρατική συνά-

κάποιες προτάσεις.

νίκη. Στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντη-

και ιδέες και να εφαρµόσουν από κοινού

ντηση των εταίρων του έργου στη Θεσσαλοσης διοργανώθηκε από το Τ.Μ.Σ.Θ. ηµερίδα

3 συνάντηση: Παρουσιάστηκε η ανάλυση
η

µε θέµα «∆ιαχείριση της ενέργειας ως πα-

SWOT, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις

ράµετρος του ολοκληρωµένου αστικού σχε-

που έδωσαν οι πολλαπλασιαστές στα ερω-

διασµού – το Σουηδικό µοντέλο» µε εισηγη-

τηµατολόγια (∆υνατά σηµεία, Αδύνατα ση-

τές

µεία, Ευκαιρίες και Απειλές).

τους

κκ.

Ulf

Ranhagen

και

Mats

Lundström από το Τµήµα Πολεοδοµίας του
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Βασιλικού

Ινστιτούτου

της

Στοκχόλµης.

γύρω από τον άξονα της οδού Καρακάση, η

των µελών των πολλαπλασιαστών και των

τετράγωνα, πυκνό οδικό δίκτυο, στενά πε-

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση

οποία χαρακτηρίζεται από µικρά οικοδοµικά

εκπροσώπων Ο.Τ.Α. της Π.Κ.Μ. για τη µε-

ζοδρόµια και αποσπασµατικούς πράσινους

θοδολογία και τις βασικές αρχές ενσωµάτω-

χώρους, χαρακτηριστικά που προσδίδουν

σης των αρχών χωρικού και ενεργειακού

µια υποβαθµισµένη εικόνα στο αστικό περι-

σχεδιασµού, που εφαρµόζονται σε συγκε-

βάλλον.

κριµένα έργα και περιοχές, στην Αγγλία και
στη Σουηδία.

Η κορύφωση του έργου από πλευράς ενδι-

αφέροντος «πολλαπλασιαστών» ήταν η οργάνωση και συµµετοχή µελών τους στο
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» για τον Χωρικό και Ενεργειακό Σχεδιασµό στη Θεσσαλονίκη, που

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 14 και 17 Οκτωβρίου 2015. Στο εργαστήριο συµµετείχαν οι
τρεις από τους συνολικά έξι έλληνες πολλαπλασιαστές,

και

συγκεκριµένα

ο

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., ο Σ.Α.Θ. και το Τ.Ε.Ε./
Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας.

Το εργαστήριο αποτελούνταν από δύο σκέ-

λη: τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική

Η περιοχή µελέτης / ανασχεδιασµού
της πρακτικής άσκησης

άσκηση. Η θεωρητική κατάρτιση πραγµατοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου και η θεµατολογία των εισηγήσεων από εξειδικευµένους

Τριάντα (30) συµµετέχοντες από τους τρεις

Βαρθολοµαίος, Σ. Ζώρας, Ι. Τσαλικίδης, Ε.

σχουν στο εργαστήριο, µε κριτήρια που

πολλαπλασιαστές επιλέχθηκαν να συµµετά-

επιστήµονες του χώρου (Α. Γιαννακού, Α.

λάµβαναν υπόψη την ανάγκη να δοµηθούν

Γιαµά, Α. Τζίργας) αρθρώθηκε γύρω από

µικτές - διεπιστηµονικές οµάδες επαγγελµα-

την ενσωµάτωση του ζητήµατος της κλιµατι-

τιών. Ο στόχος ήταν να δοθεί κίνητρο στους

κής αλλαγής και των αρχών της ενεργειακής

επαγγελµατίες να επεξεργαστούν την ενσω-

βιωσιµότητας στο χωρικό σχεδιασµό, τη βι-

µάτωση της διάστασης της ενέργειας στον

οκλιµατική αναβάθµιση αστικών περιοχών,

πολεοδοµικό σχεδιασµό, αφού τους είχε

τις πράσινες υποδοµές, εργαλεία προσο-

προηγουµένως παρασχεθεί το απαραίτητο

µοίωσης και αποτίµησης βιοκλιµατικών α-

θεωρητικό υπόβαθρο.

στικών παρεµβάσεων, συναφή χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Το πρόγραµµα και οι

Η οµάδα των συµµετεχόντων αποτελούνταν

εισηγήσεις της ηµερίδας είναι διαθέσιµες

από επαγγελµατίες διαφόρων ειδικοτήτων

στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

(χωροτάκτες-πολεοδόµοι, πολιτικοί µηχανικοί, αρχιτέκτονες, µηχανολόγοι µηχανικοί

Ακολούθως, µεταξύ 15 και 17 Οκτωβρίου,

κλπ.) µε ειδίκευση σε ένα εύρος πεδίων

πραγµατοποιήθηκε η πρακτική άσκηση («πι-

(πολεοδοµικός και αστικός σχεδιασµός, φυ-

λοτική εφαρµογή»). Αντικείµενο του εργα-

σικοί πόροι και περιβαλλοντική διαχείριση,

στηρίου αποτέλεσε ο ανασχεδιασµός µιας

πράσινες και µπλε υποδοµές, οικονοµικά)

τυπικής κεντρικής περιοχής της πόλης της

και µε διαφορετικές επαγγελµατικές θέσεις

Θεσσαλονίκης, συγκεκριµένα µια περιοχή
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(δηµόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελµα-

από τους υπευθύνους (π.χ. χάρτες). Η δεύ-

κεια του εργαστηρίου από τέσσερις υπευθύ-

ανάλυσης / αξιολόγησης της υφιστάµενης

τίες). Καθοδηγούνταν δε καθ’ όλη τη διάρ-

τερη µέρα κατέληξε µε την παρουσίαση της

νους µε σηµαντική εµπειρία, τόσο σε επαγ-

κατάστασης και των προκαταρκτικών προ-

γελµατικό όσο και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο.

τάσεων από εκπροσώπους των οµάδων.

Την πρώτη ηµέρα του εργαστηρίου, µέσα

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε την τρίτη η-

τροφοδότησης και διάδρασης, οριστικοποιή-

σεων σχεδιασµού και την απεικόνισή τους

από µια µεθοδευµένη διαδικασία αλληλο-

µέρα µε την αναλυτική σύνταξη των προτά-

θηκαν τα επιµέρους θέµατα που θα εξετάζο-

σε σκίτσα, σχέδια, διαγράµµατα και χάρτες,

νταν, µε στόχο τη διατύπωση προτάσεων

προάγοντας τα δυνατά σηµεία, αξιοποιώ-

για τον ανασχεδιασµό της περιοχής: ενέρ-

ντας τις ευκαιρίες και αντιµετωπίζοντας τις

γεια, νερό, πράσινες και µπλε υποδοµές,

αδυναµίες και απειλές που αντιµετωπίζει η

µεταφορές - κινητικότητα, υλικά και κατα-

περιοχή.

σκευή, κοινότητα - άνθρωποι, υγεία - ευτυχί-

Η σηµαντικότερη ίσως έκβαση του εγχειρή-

α, χαρακτήρας και ταυτότητα. Στη βάση των

µατος ήταν το πολύ µεγάλο ενδιαφέρον που

ειδικοτήτων, του υποβάθρου και του προ-

επέδειξαν οι πολεοδόµοι και άλλοι –σχετικοί

σωπικού ενδιαφέροντος κάθε συµµετέχοντα,

µε την ενέργεια– επαγγελµατίες να συµµε-

συγκροτήθηκαν τρεις οµάδες, κάθε µία από

τάσχουν στο εργαστήριο και να εξασκηθούν

τις οποίες ανέλαβε να ασχοληθεί µε ορισµέ-

πάνω στα ζητήµατα της ενσωµάτωσης της

να εκ των ανωτέρω θεµάτων. «Μαύρη οµά-

ενέργειας στον πολεοδοµικό σχεδιασµό.

δα»: ενέργεια, νερό, µεταφορές - κινητικότη-

τα, υλικά - κατασκευές. «Κόκκινη οµάδα»:

Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά από

ρακτήρας και ταυτότητα, ενέργεια. «Πράσινη

καθώς και επιπέδου ενσωµάτωσης της

πλευράς συµµετοχής και ενθουσιασµού,

κοινότητα - άνθρωποι, υγεία - ευτυχία, χα-

γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη θεωρητική

οµάδα»: ενέργεια, νερό, πράσινες και µπλε

κατάρτιση στην τελική διατύπωση των προ-

υποδοµές, υγεία - ευτυχία.

τάσεων ανασχεδιασµού.

Η µεθοδολογία που διαµορφώθηκε και παρουσιάστηκε από τους υπευθύνους στο τέ-

Το εργαστήριο και τα αποτελέσµατά του πα-

διορισµένη ούτως ώστε να επιτύχει, στο τέ-

των εταίρων του έργου SPECIAL που

ρουσιάστηκαν στη διακρατική συνάντηση

λος της πρώτης ηµέρας, ήταν σαφώς προσ-

πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο µεταξύ 1

λος του εργαστηρίου, τη σύνθεση και ολο-

και 4 ∆εκεµβρίου 2015. Η παρουσίαση απέ-

κλήρωση των αποτελεσµάτων της κάθε ο-

σπασε κολακευτικά σχόλια ιδιαίτερα όσον

µάδας σε ένα ενιαίο σύνολο προτάσεων για

αφορά τη µεθοδολογική προσέγγιση και την

την ανάπλαση της υπό µελέτη περιοχής. Στο

ανταπόκριση των συµµετεχόντων στο εργα-

πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε και συζητήθη-

στήριο.

κε η µεθοδολογία της ανάλυσης SWOT, ενώ
ακολούθησε και επίσκεψη από τους συµµετέχοντες στην περιοχή µελέτης.

Τη δεύτερη ηµέρα του εργαστηρίου οι οµάδες ξεκίνησαν να εργάζονται ξεχωριστά, συ-

ντάσσοντας την ανάλυση SWOT και σκιαγραφώντας τις πρώτες σκέψεις τους για τον

ανασχεδιασµό της περιοχής, µε την καθοδή-

γηση και παροχή του απαραίτητου υλικού
- 10 -
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Παρουσίαση του εργαστηρίου και των αποτελεσµάτων του στη διακρατική συνάντηση των
εταίρων του έργου στο ∆ουβλίνο, 1-4/12/2015

Η “∆εξαµενή Γνώσης” (Knowledge Pool) είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του Προγράµµατος Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων στο πλαίσιο του έργου SPECIAL. Πρόκειται για µία βάση δεδοµένων που συγκεντρώνει περισσότερα από 100 άρθρα, αναφορικά µε διάφορα θέµατα που σχετίζονται µε τις έννοιες του χωρικού σχε-

διασµού και της ενέργειας. Η δεξαµενή γνώσης είναι δοµηµένη γύρω από ξεχωριστές ενότητες, κάθε µια
από τις οποίες ξεκινά µε γενικές πληροφορίες και στη συνέχεια αναπτύσσεται σε υπο-ενότητες όπου
περιλαµβάνονται σχετικά πρακτικά παραδείγµατα και πιλοτικές δράσεις.
http://www.special-eu.org/
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ΜΧΠΠΑ και λοιποί συνάδελφοι µηχανικοί
«επί το έργον»

«Work in progress»
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ΟΡΙΣΜΕΝΑ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ»…

Η διεπιστηµονικότητα, ο διάλογος και η συνεχής εκµάθηση αποτελούν στοιχεία-κλειδιά

για µια ολοκληρωµένη διαδικασία σχεδια-

σµού που θα ενσωµατώνει τη διάσταση της
ενέργειας.

∆ιαδικασίες εκµάθησης αλλά και πρακτικής

σχεδιασµού όπως αυτή που επιχειρήθηκε

στο έργο SPECIAL είναι αποφασιστικής σηµασίας για την ενθάρρυνση και προώθηση

συνεργατικών πρακτικών, τη δηµιουργία συνεργιών και συναινέσεων και τη δόµηση ικανότητας των επαγγελµατιών του σχεδιασµού.

Ορισµένες φορές η διαδικασία είναι πιο ση-

µαντική ακόµη και από το ίδιο το προϊόν του
σχεδιασµού.

Η διαµόρφωσης στρατηγικής, κοινά συµφω-

νηµένης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων
παικτών, από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασµού, διασφαλίζει µια συνεπή
προσέγγιση καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Επιλογή από τα τελικά παραδοτέα
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επιστηµονικούς φορείς και ιδιωτικούς οργα-

Ενεργειακή, χωρική και κοινωνικοοικονοµική βιωσιµοτητα: η συµµετοχή του
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTENSSS-PA

νισµούς.

Οι στόχοι του έργου αξιοποιούν την εµπειρία
προηγούµενων ερευνητικών έργων και συνοψίζονται στους εξής:
1.

Ανάπτυξη clusters περιφερειακών / το-

πικών κοινοτήτων βάσει κλιµατικών,

γεωγραφικών, ενεργειακών και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων και δοµών
διακυβέρνησης.

του Νίκου Κουτσοµάρκου

2.

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc,
Μέλος ∆.Σ. Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

3.

σης ενεργειακών έργων, θεµάτων τις

οδηγίας 2012/27/EK για την ενσωµά-

διάχυσης των επιστηµονικών του επιδιώξε-

τωση της ενέργειας στον χωρικό σχεδι-

ων, συµµετέχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα

ασµό.

και δράσεις µε διάφορους ρόλους. Μετά την

επιτυχηµένη συνεργασία του ως πολλαπλα-

4.

σιαστής γνώσης στο έργο SPECIAL του

προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5.

ο

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. αποτελεί εταίρο του έργου

6.

INTENSSS-PA του ευρωπαϊκού προγράµ-

µατος έρευνας και καινοτοµίας HORIZON
αντικείµενο

του

ερευνητικού

κτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών.

Ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου ε-

πτά Περιφερειακών LivingLabs.

Ανάπτυξη θεσµικού και ανθρώπινου

δυναµικού δηµοσίων αρχών και κοινωσει των κενών που αναγνωρίζονται µέ-

έργου

σω των LivingLabs.

IΝTENSSS-PA είναι η ανάπτυξη µιας συ-

7.

στηµατικής προσέγγισης για να εµπνεύσει

και να εκπαιδεύσει τις δηµόσιες αρχές στο

Σχεδιασµός µιας καινοτόµου προσέγγι-

σης για τον ενεργειακό σχεδιασµό, περιλαµβάνοντας

τρίπτυχο της ενεργειακής, χωρικής και κοι-

τα

πλαίσια

σχεδιασµού και την νοµοθεσία.

νωνικοοικονοµικής βιωσιµότητας. Η διάρκεια
του έργου υπολογίζεται σε 30 µήνες.

8.

Το εταιρικό σχήµα του έργου αποτελείται

χωρικού

Ανάπτυξη / ενίσχυση / επαναπροσδιο-

ρισµός και επίλυση πραγµατικού ολοκληρωµένου

συνολικά από 17 φορείς, οι οποίοι προέρχο-

βιώσιµου

ενεργειακού

σχεδίου σε πραγµατικές συνθήκες στα

νται από 9 ευρωπαϊκές χώρες και περιλαµβάνει δηµόσιες αρχές,

Ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρµας δι-

νικών εταίρων / εµπειρογνωµόνων βά-

2020.
Το

εκπαιδευτικού υλικού σε θέµατα ενερµετοχικού σχεδιασµού, χρηµατοδότη-

πτυξης, στο πλαίσιο της ενδυνάµωσης και

Europe»,

Αναγνώριση, οργάνωση και ενίσχυση

γειακού και χωρικού σχεδιασµού, συµ-

µίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-

Energy

περίπτωσης, υλικό εκπαίδευσης και
µοντέλα λήψης αποφάσεων.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδο-

«Intelligent

Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων µε µελέτες

πλαίσια των LivingLabs.

ακαδηµαϊκούς και

ερευνητικούς οργανισµούς, συλλογικούς και

9.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

10. Αξιολόγηση, µε τη συµµετοχή διαµορφωτών

πολιτικής,

της

προσέγγισης

σχεδιασµού για ενσωµάτωση σε πολιτι-

1. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Routledge
(2014) το βιβλίο µε τίτλο «Spatial Planning Systems and Practices in Europe. A Comparative Perspective on
Continuity and Changes» που επιµελήθηκαν οι Mario Reimer, Panagiotis
Getimis και Hans Blotevogel.

κές και θεσµικό πλαίσιο των Κρατών –
Μελών.

11. Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη µιας
συνεκτικής και δοµηµένης προσέγγισης

λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωµένο ενεργειακό σχεδιασµό έτοιµη για

ενσωµάτωση σε πολιτικές και θεσµικά
πλαίσια.

Ο ρόλος του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου INTENSSS-PA
συνίσταται κυρίως στην αναγνώριση και ορ-

γάνωση εκπαιδευτικού υλικού, στη συµµετο-

χή στην εκπαίδευση και πληροφόρηση των
εµπλεκοµένων φορέων και τοπικών αρχών,

στην επιστηµονική υποστήριξη του ολοκλη-

Το βιβλίο αναπτύσσει ένα συστηµατικό
µεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης των αλλαγών στα συστήµατα σχεδιασµού στην
Ευρώπη. Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να περιγράψει τη συνύπαρξη συνέχειας και αλλαγής και τη σύγκλιση και
απόκλιση αναφορικά µε τις πρακτικές
σχεδιασµού. Βασισµένο στην εµπειρία
από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, οι συγγραφείς υπογραµµίζουν την ποικιλία και τη
διαφορετικότητα στο µετασχηµατισµό του
σχεδιασµού, επικεντρωνόµενοι στις επιδιώξεις των αλλαγών, στις κινητήριες δυνάµεις και τις κεντρικές φάσεις και σηµεία
καµπής, στους βασικούς παίκτες που διαµορφώνουν τις ατζέντες, και στους διαφορετικούς τρόπους και εργαλεία σχεδιασµού που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά “στυλ πολιτικής και σχεδιασµού”.

ρωµένου βιώσιµου ενεργειακού σχεδιασµού

για το Περιφερειακό LivingLab στην Ελλάδα
και στη διάχυση των αποτελεσµάτων και την

ευαισθητοποίηση σε θέµατα ολοκληρωµένου ενεργειακού και χωρικού σχεδιασµού.

2. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ
(2014) η δεύτερη αναθεωρηµένη έκδοση
του βιβλίου των Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλά Γ. και ΠιτσιάβαΛατινοπούλου Μ. µε τίτλο «Πόλη και
Πολεοδοµικές Πρακτικές για τη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη».
Επτά χρόνια µετά την πρώτη του έκδοση,
το βιβλίο ανανεώνεται µε στόχο αφενός
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να ανταποκριθεί στη γενική ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων και αφετέρου να συµπεριλάβει τις επιπτώσεις της
εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης και της
συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης στις
πόλεις.

Ο τόµος οργανώνεται σε έξι θεµατικές
ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες προτεραιότητες και συνιστώσες
του χωρικού σχεδιασµού: τις θεσµικές,
διοικητικές και πολιτικές πτυχές του χωρικού σχεδιασµού και της ανάπτυξης, την
αλληλεπίδραση των συνιστωσών διαµόρφωσης του χώρου και τις επιπτώσεις
τους στην οργάνωση και ρύθµιση των
χρήσεων γης, τις οικονοµικές συνιστώσες
της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, την περιβαλλοντική διάσταση του
σχεδιασµού και την ενσωµάτωση των
αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, την κοινωνική ανάλυση του χώρου και, τέλος, τη
χρήση νέων εργαλείων και τεχνικών στην
ερµηνεία των χωρικών φαινοµένων και
στον σχεδιασµό.

Στο βιβλίο εξετάζονται τέσσερις βασικές
συνιστώσες του σχεδιασµού των πόλεων: η αναγκαιότητα και εξέλιξη του σχεδιασµού, οι µορφές ρύθµισης της αστικής
ανάπτυξης, οι αστικές µετακινήσεις σε
σχέση µε τις χρήσεις γης, η βιώσιµη αστική ανάπτυξη και οι αστικές παρεµβάσεις.

4. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Routledge
(2015) το βιβλίο που επιµελήθηκαν οι
Elisabete A. Silva, Patsy Healey, Neil
Harris και Pieter Van den Broeck µε τίτλο
«The Routledge Handbook of Planning
Research Methods».

3. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ζήτη (2015) ο
συλλογικός τόµος «Χώρου ζητήµατα:
Θεωρίες και µεθοδολογίες για τον
σχεδιασµό και την ανάπτυξη» στο
πλαίσιο της συµπλήρωσης των 10 χρόνων λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που περιλαµβάνει επιστηµονικές εργασίες των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος.

Το βιβλίο ερευνά τις παραδόσεις, µεθόδους και προκλήσεις της έρευνας στο
σύγχρονο αστικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. Μέσα από την παρουσίαση µελετών περίπτωσης (case studies) ερευνητές, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκοί, όλοι
αναγνωρισµένοι στον τοµέα τους, παρουσιάζουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή ερευνητικών προγραµµάτων από
διαφορετικές σκοπιές και αφετηρίες.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

4. Στις 17-21 Ιουλίου 2016 διοργανώνεται
από την ISOCARP (International Society

of City and Regional Planners) στο Delft

της Ολλανδίας το 17 International Planning History Conference µε θέµα “Hisο

1. Στις 3-6 Απριλίου 2016 διοργανώνεται το
ετήσιο συνέδριο της RSA (Regional Stud-

tory – Urbanism – Resilience”.

ies Association) στο Γκρατς της Αυστρίας
µε θέµα: “Building bridges: Cities and

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://isocarp.org/events/iphs2016/

regions in a transnational world”.

5. Στις 23-26 Αυγούστου 2016 διοργανώνε-

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

ται το 56 συνέδριο της ERSA (European
ο

http://www.regionalstudies.org/conferenc

Regional Science Association) στη Βιέννη (Αυστρία) µε θέµα “Cities & Regions:

es/conference/building-bridges-citiesand-regions-in-a-transnational-world

Smart, Sustainable, Inclusive?”.

2. Στις 25-28 Απριλίου 2016 διοργανώνεται

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

από την RSAI (Regional Science Assoο
ciation International) το 11 Παγκόσµιο

http://www.ersa.org/55th-ersa-congress/
6. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη (Το-

και το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής

υρκία).

Έρευνας (ΜΕΚ∆Ε) του ΕΜΠ για την

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

προστασία και ανάπτυξη του ορεινού πε-

http://2016worldcongress.regionalscience

ριβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊ-

.org/

κών πολιτισµών διοργανώνουν το Σε-

(Association of European Schools of

πτέµβριο του 2016 το 8 ∆ιεπιστηµονικό
∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο µε θέµα “Η

Συνέδριο των Σχολών Σχεδιασµού, που

νών και των γεωγραφικά αποµονω-

3. Στις

3-8

Ιουλίου

2016

η

ο

AESOP

ολοκληρωµένη ανάπτυξη των ορει-

Planning) διοργανώνει το 4ο Παγκόσµιο

µένων περιοχών”.

πραγµατοποιείται κάθε πέντε χρόνια. Το
θέµα του συνεδρίου είναι “Global crisis,

Πληροφορίες (1 ανακοίνωση):
η

planning & challenges to spatial jus-

http://www.ntua.gr/MIRC/8th_conference/

tice in the north and in the south” και

8th_conference_metsovo_1st_announce

θα πραγµατοποιηθεί στο Ρίο ντε Τζανέι-

ment.pdf

ρο της Βραζιλίας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://www.wpsc2016.com.br/#
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

also begs the question: where are the town
planners in all this?

Arguably, it is not British cities that are in

For the sake of our cities, it's time to

crisis so much as its planning system and

make town planning cool again

planners. Just as they are needed more
than ever, the status of planners and city

του Tom Campbell*

administrators has never been lower. Cer-

tain mayors might be enjoying great visibil-

British cities are in crisis, but it is of an un-

ity, but for the officers they preside over, it is

usual and distinctly 21st-century form. Thirty

a very different story. The recent death of Sir

years ago, the populations of London, Man-

Peter Hall, the country’s most distinguished

chester and Glasgow were all in decline as

academic town planner, serves as a re-

city leaders struggled with deindustrialisation

minder of how the status of the town planner

and inner city no-go areas. Economists

rose and fell over the course of his 50-year

wondered what the purpose of a city actually

career.

was.

Today, the UK seems to be facing almost
the opposite problem. Global powerhouses
in finance and business services, the world’s

major cities are suffering not from a deficit
but an abundance of private capital, specu-

lative development and foreign investment in
property.

For all the thrill of visiting or doing business
ing in them has become increasingly bleak.

Sir Peter Hall, planning guru, geographer and
urbanist, who died in August, aged 82. Photograph: Graham Turner/Guardian

middle classes are beginning to feel vulner-

Local government funding cuts, pay freezes

over taxes on foreign property owners, while

wrought their work, but a deeper malaise

in such cities, the experience of actually livIn the maelstrom of global capital, even the
able.

Conservative

politicians

and redundancies of the last few years have

mull

has set in. The status of public servants in

broadsheet newspapers fret over how young

general has suffered over the last 30 years,

professionals have become priced out of

but in the case of town planners, it has been

urban living. And, while much of the atten-

particularly pronounced. In an age in which

tion focuses on London and its extraordinary

business is championed and the entrepre-

levels of overseas investment, it is by no

neur venerated, it sometimes seems that

means alone as Asian capital floods into

there are few professions more shameful

property across the United Kingdom.

than the local town planner.

Housing associations and charities repeatedly call for more social housing. Local

Announcing a series of reforms intended to

spaces, pubs, independent retailers, cultural

Cameron promised that his government was

boost growth in the autumn of 2012, David

campaign groups focus on the loss of green

“determined to cut through the bureaucracy

venues and studio workspace. Such civic

that holds us back – and that starts with get-

energy and enthusiasm is heartening, but it

ting the planners off our backs”. Meanwhile
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Policy Exchange, often regarded as the

Mans, in which one of the central charac-

has published extensively on the controlling

danger for which he is laughably ill-suited, is

most

influential

Coalition

think

tank,

ters, embroiled in a web of suspense and

and interfering instincts of planners.

a nerdish town planner employed by Bracknell Council.

Clearly, we have come a long way from the

1940s, when the Pelican edition of Thomas

Centred on a town planner in a London bor-

copies. It is no wonder that Hall, reflecting

effort to address this; to move beyond the

Sharp’s Town Planning sold about 250,000

ough, my novel The Planner was a recent

on a lifetime in town planning in his final arti-

caricature and explore the conflicting values

cle, concluded that “planning and planners

and ambitions of those working to improve

have thus steadily become residualised, re-

our cities. The public perception of town

turning to their marginal status”.

planners as uncharismatic pedants may be

useful for comedians, but according to David

One might expect town planners to be derisory figures for the libertarian rightwing. It is
striking, though, how far such attitudes have
become absorbed into popular culture.
While the cult of the star architect has
soared over the decades and property developers have displaced bankers as the new
super-rich, the figure of the local town planner has become comic shorthand for a certain kind of faceless, under-whelming
dullard.

Knight, academic, writer and director of the

architecture practice DK-CM, this schism

between planning and people has become
deeply damaging.

“There are obviously good practising planners, but they are no longer seen by society

as being important or visionary,” Knight

says. “Planning has become unpopular, disconnected from the public and increasingly

beholden to the developer rather than the
people it is meant to serve.”

Part of the problem lies in who becomes a
town planner and how they are educated

and trained. Urbanism may have displaced
cultural theory as the favoured subject of the

academic hipster, but talented young men
and women rarely consider becoming town

planners. The hero of my novel is male and
has a degree from one of the dozen-or-so
university courses approved by the Royal
Town Planning Institute. As such, he is
much like every other town planner currently

Town planning was a policy priority in earlier
decades. Here, housing minister Julian Amery
views residential plans for south London in
1971. Photograph: PA

working in the UK: local-authority planning
departments

have

become

less

multi-

disciplinary and more reliant on a small

number of generalist officers, skilled not so

Representations of planners in literature and

much in the art of urban design but in man-

film are few, but when they do appear it is

aging processes.

invariably unflattering. A fairly typical recent

Professor Andy Pratt, an economic geogra-

instance was James Corden and Matthew

pher at City University, thinks there are real

Baynton’s BBC comedy drama The Wrong

problems in the way planning is being
- 19 -
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taught. “Like many others I know, I actually

According to Pratt, the result is not only that

started out intending to be a town planner.

young people are discouraged from studying

But I soon realised that all the interesting

town planning, but also that qualified plan-

conversations about cities, regeneration,

ners don’t have the skills they need. “Town

architecture and urban development weren’t

planners are taught along the lines of a

happening in the planning faculty. They

technical profession,” he says. “But in fact

were being had by people studying econom-

the best educational training is probably

ics, urban studies and culture.”

something like politics, along with expertise
in the softer skills of negotiation, partnership
building and group decision making.”

Private capital might be shaping our cities,
as local authorities struggle with budget cuts

and with town planners ill-equipped for the
challenges they face, but new approaches
and solutions are emerging. Central to
these, as even Policy Exchange recognises,

Part of the £1.5bn Spinningfields quarter in Manchester, one of the few large-scale UK urban
planning projects of recent times, which was
mostly completed in the 2000s. Photograph:
Christopher Thomond/Guardian

is the need for a much greater role for people in planning.

Public involvement in planning decisions is
not, of course, a new idea. Since 1968, it

Knight, who is helping to design a new plan-

has been a legal requirement for authorities

ning and urban design course at Kingston

to consult the public on their local plans. But

University School of Architecture and Land-

such consultations have become a stan-

scape, agrees: “Planners have become si-

dardised part of the development process

multaneously under-respected and over-

and, as such, deeply disheartening.

professionalised. Their training and practice
too often leaves them able to communicate

For junior planning officers, a large propor-

fessionals, working in an abstract language

in libraries and shopping centres with a pile

tion of their working lives will be spent sitting

effectively only with other planners and pro-

of unfilled questionnaires, as the local popu-

that alienates them from people. People are

lation streams past uninterested. Given the

occasionally allowed into the professional

abstract legalese in which planning strate-

planner’s world, but in highly mediated terms

gies are written, the meaningless babble

dictated by the profession.”

crafted by developers and their communica-

The teaching of architecture and planning

tions agencies as they promise “affordable,

appears to have gone in opposite directions.

luxury, sustainable homes” – and the suspi-

Architecture students are frequently mocked

cion that the council will do what it wants

for letting their imaginations run wild, and

regardless – it is little wonder that people fail

losing sight of the function of the buildings

to participate. With the further weakening of

they design. By contrast, those on town-

planning authorities, and the scope for de-

planning courses are narrowly instructed in

velopers to subsequently overturn decisions

current planning procedures, practice and

and conditions through legal appeal, there is

regulations, with little scope to question the

less reason than ever for people to engage.

discipline, explore its history or critique its
political underpinnings.
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– from individual queries on rear extensions
through to discussions around conservation
areas and how to form community opposition to new developments.

Knight is quick to point out that his project is

supportive, rather than undermining of the
skills of professional planners: “The Big Society’s dismissal of planning as a barrier to

Construction cranes at work on a new city centre
development. Critics say private capital is now
shaping our urban environment because local
authorities have been sidelined.Photograph:
Christopher Thomond/Guardian

growth is a recipe for disaster. Rather, it’s a

case of helping everyone become better

informed – having the knowledge and confidence to have more say on planning deci-

sions, and to demand planning officers and
planning committees work on their behalf.”

And yet, people do still care about the cities
they live in. When I was writing The Planner,

Dialogue between professional planners and

the standard response from friends was be-

people must be a two-way process. Partly

musement that anyone would want to write a

as a response to this, Knight’s colleague at

novel about a town planner – followed by a

the Royal College of Art, Finn Williams, has

wide-ranging discussion on the built envi-

helped set up Novus, a collective of public

ronment and neighbourhood in which they

planners wanting to inject more radical think-

live. As Knight says, the problem is that

ing into their profession. Established with the

people care a great deal about planning, but

support of the Planning Officers Society,

rarely in a way which informs planning pol-

Finn describes Novus as a “platform for

icy.

planners to think more provocatively about
what they can achieve”.

“As a result of how the planning system has
presented itself over the years, people tend

While aiming to raise the status of planners

to be focused on binary issues, whether it’s

in society and persuading government that

a new tower block or the loss of a local pub,”

“planning can be positive and bold”, Novus

Knight says. “We need people to become

is by no means unaware of the need for

more engaged in planning when policy is

planners to raise their game too – particu-

being written, and to be able to access clear

larly in how they work and communicate with

knowledge about how to work with the plan-

the public. As Williams says: “The planning

ning system.”

system has a tendency to lead to waffle and

to produce over-long documents. Public

As a way to promote this, Knight and a team

planners must become more precise and

of collaborators have set up Building Rights,

clearer, and make more efforts to be under-

a “repository of planning knowledge; a user-

stood.”

generated forum where the rules of what is
built and what is not are shared”. Described

With their different approaches, the work of

by Knight as a “Mumsnet for planning”, its

Building Rights and Novus suggests that,

explicit ambition is to make planning popu-

after a long period of stagnation, town plan-

lar, and to build a wider community of exper-

ning may finally be making a comeback as a

tise and interest in planning beyond the pro-

relevant and politically purposeful discipline.

fession itself. Through the site, people ask

It is certainly needed. Successful cities re-

and answer questions and post information

quire far-sighted politicians, strong commu- 21 -
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nities, active citizens, innovative developers

In today’s world, the idea of a quarter of a

and much else besides. And they will always

million people going out to buy a book on

need bureaucrats, too: planners and city

town planning seems unlikely, to say the

administrators skilled in the arts of urban
design,

economic

analysis,

least. But if we care for our cities, it’s surely

negotiation,

time to take more interest in what it is plan-

communication and consensual decision

ners actually do.

making.

If cities such as London are going to thrive

* Ο Tom Campbell είναι συγγραφέας του
βιβλίου «The Planner”, που εκδόθηκε από το
Bloomsbury Circus.

from globalisation, channelling funds into
affordable housing, public infrastructure and
civic spaces, it is planners who must go into

battle on our behalf – democratically em-

The Guardian, 10/11/2014

powered; confident in their ability to negoti-

http://www.theguardian.com/cities/2014/nov/
10/-sp-cities-town-planning-coolarchitects?CMP=share_btn_link

ate firmly with private capital.
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ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

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).

π01: Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, Μετεγκα-

π10: Αφιέρωµα – Β΄ µέρος «Το σηµερινό ελλη-

τάσταση ∆ΕΘ, Ρυθµιστικό Σχέδιο Λάρισας.

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 Υδατοκαλλιέργειες, Γ.Π.Σ. Βόλου, Άρθρα µελών
(Σ.∆.Ι.Τ).

π02: Ειδικό Πλαίσιο Βιοµηχανίας, Επικαιροποίηση Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. ∆ήµου Τρικκαίων.

π03: Ρύθµιση του µητροπολιτικού χώρου της
Θεσσαλονίκης, Πολεοδοµικός σχεδιασµός & κλιµατική αλλαγή, Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής.

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 διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιµου
ζωής στη γέννηση στην Ελλάδα (1991-2006) –
Μια πρώτη προσέγγιση).

π04: 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωο

ροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αφιέρωµα:
«Ποιο το µέλλον της χωροταξίας και της πολεοδοµίας στην περίπτωση διάσπασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε;» (Γ. Αλαβάνος, Σπ. Κουβέλης, Γ. Μανιάτης,
Ε. Μπαλτάς, ∆. Οικονόµου, Ν. Τασοπούλου),
Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής, Μετεγκατάσταση ∆ΕΘ

π12: Κοινή ανακοίνωση Σ.Α.∆.Α.Σ. – Σ.Ε.Π.Ο.Χ.,

π06:

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Π.Σ.∆.Α.Τ.Μ. για τη µεταρρύθµιση 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
πολεοδοµίαςχωροταξίας & (περιφερειακής) ανάπτυξης, του
Καθ. Π. Σκάγιαννη, Θέσεις και θεµατικές για τις
πόλεις και την οικονοµική κρίση, της Οµάδας
Πρωτοβουλίας «ΠΟΛΗ +ΚΡΙΣΗ»).

π07: Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. & Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

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

π05: 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωο

ροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης - τοποθέτηση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Σεµινάρια, Αφιέρωµα «Ο
πολοεδοµικός σχεδιασµός σε κρίση;» (Γ. Γιαννακούρου, Κ. Γώγος, Μ. Χαϊνταρλής), Κοπεγχάγη
(Κ. Αρσένης), Σύγχρονες Αστικές Αναπλάσεις,
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Αστικής Αναζωογόνησης.
«Καλλικράτης»
γνωµοδότηση
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Αφιέρωµα «Οικονοµική κρίση και
σχεδιασµός του χώρου» (Γ. Καυκαλάς, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Ράπτης), Άρθρα µελών (Καλλικράτης,
προσβασιµότητα, υπολογισµός πολυτροπικού
επιπέδου εξυπηρέτησης στη Θεσσαλονίκη, Οδηγία INSPIRE), Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α - Προγράµµατα αστικής αναγέννησης και βιώσιµη ανάπτυξη.

για τα προγράµµατα αστικής αναγέννησης, Υπόµνηµα θέσεων προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., Σεµινάριο
Real
Estate,
Άρθρα
για
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

π08: Αφιέρωµα «Το σηµερινό ελληνικό 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 Υποδοµών Μεταφορών, Υπόµνηµα Π.Τ.Β.Ε. προς
Ο.Ρ.Θ.Ε., Άρθρα µελών (Θεσσαλονίκη 2012,
Μεθοδολογική προσέγγιση για τον υπολογισµό
πολυτροπικού επιπέδου εξυπηρέτησης).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρακαλούµε, για τη διευκόλυνση όσων
ασχολούνται µε τη σύνταξη του κάθε
δελτίου και προκειµένου να µη χάνεται
άσκοπα χρόνος σε µετατροπές κειµένων,
να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές
προδιαγραφές:
Επικεφαλίδες
•1η Επικεφαλίδα: Heading 2
•2η επικεφαλίδα: Heading 3
•Κ.ο.κ.
Κείµενο
•Normal
Αριθµήσεις
•List Bullet
•List Bullet 2
•List Bullet 3
•List Number
Τα σηµεία ενδιαφέροντος σηµειώνονται µε
bold. Για τις επικεφαλίδες πινάκων
χρησιµοποιούνται Table Header, για το
κείµενο πινάκων Table Text και για την
αρίθµηση Table Bullet και Table Number.
∆εδοµένου ότι πρόκειται για ηλεκτρονική
έκδοση αποφύγετε την αποστολή
φωτογραφιών, µε την εξαίρεση των
άρθρων που προορίζονται για τη στήλη
«Χωροσκόπιο». Παρακαλούµε, οι
φωτογραφίες να έχουν συµπιεστεί ήδη
πριν αποσταλούν και να αποτελούν
πνευµατική ιδιοκτησία του αποστολέα.
Παρακαλούµε, επίσης, να παραθέτετε τις
πηγές σας στα κείµενα που αποστέλλετε.
Οποιοσδήποτε από τους γνωστούς
τρόπους βιβλιογραφικής αναφοράς είναι
αποδεκτός, αρκεί να τηρείται ενιαία σε
κάθε κείµενο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
grammateia@chorotaxia.gr
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