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Ο ν. 1561/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της 
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148 Α) 
προσδιόριζε το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (Ρ.Σ.Θ) ως σύνολο στόχων, 
κατευθύνσεων, προγραμμάτων και μέτρων, αναγκαίων για τη χωροταξική και 
πολεοδομική οργάνωση, στο πλαίσιο των πενταετών προγραμμάτων οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Θ.).  
Με τον ίδιο νόμο συστήθηκε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης με την επωνυμία 
«Οργανισμός Θεσσαλονίκης» (ΟΡ.ΘΕ.), ως Ν.Π.Δ.Δ., με έδρα του στη Θεσσαλονίκη, 
και εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. Έργο του ήταν η παρακολούθηση της εφαρμογής του Ρ.Σ.Θ., η μέριμνα για 
την εκπόνηση και η έγκριση των Γ.Π.Σ. της Ε.Π.Θ., η μέριμνα για την εναρμόνιση με 
το Ρ.Σ.Θ. των επιμέρους προγραμμάτων λοιπών φορέων, η παρακολούθηση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, η εκπόνηση προδιαγραφών περιβαλλοντικών 
μελετών, η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και ο έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στο 
περιβάλλον της Ε.Π.Θ. 
Πλην των λοιπών καινοτόμων προβλέψεων του ν. 1561/1985, που αφορούν σε 
χωροταξικά και περιβαλλοντικά θέματα, χαρακτηριστικό στοιχείο του αποτελούσε η 
παροχή αυξημένης συμμετοχής των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
λοιπών τοπικών φορέων στις αποφάσεις, δηλαδή η εφαρμοσμένη αποκέντρωση, 
μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Συμβουλίου Ρυθμιστικού, όπου υπήρχε 
ισχυρή εκπροσώπησή τους. 
Δυστυχώς, η «τεχνητή» απαξίωσή του, μέσω της αδρανοποίησης του Συμβουλίου 
Ρυθμιστικού, της αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του 
Οργανισμού και της «παράκαμψής» του, τόσο από την κεντρική διοίκηση, όσο και 
από υπηρεσίες και φορείς της περιοχής ευθύνης του, τουλάχιστον την τελευταία 
15ετία, δεν κατόρθωσαν να αναδείξουν τον αναπτυξιακό, πολιτικό και θεσμικό ρόλο 
που θα μπορούσε να έχει ο ΟΡ.ΘΕ. και δεν επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες των 
εμπνευστών του Ρ.Σ.Θ. 
Μεταγενέστερα, οι προσπάθειες «μεταρρύθμισης» σε επίπεδο αυτοδιοίκησης 
(Καποδίστριας και Καλλικράτης) δεν κινήθηκαν στο βαθμό που έπρεπε, στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας ενός Μητροπολιτικού Αυτοδιοικητικού Φορέα, που θα 
ενσωμάτωνε τις αρμοδιότητες του ΟΡ.ΘΕ. και θα αποτελούσε τη λογική μετεξέλιξή 
του. 
Επιπρόσθετα, η πρόσφατη απόπειρα επικαιροποίησης του Ρ.Σ.Θ. δεν 
ολοκληρώθηκε, αν και το σχετικό σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από την Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. 
εδώ και ένα χρόνο περίπου.  
Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ε.Ε., εκτός από τις επιμέρους 
παρατηρήσεις, εντοπίστηκαν βασικά προβλήματα, που αφενός προκύπτουν από την 
αμηχανία και την άγνοια της κεντρικής διοίκησης όταν πραγματεύεται θέματα που 
αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, αφετέρου από τη διαρκή 
απαξίωση του φορέα, όπως η επικάλυψη αρμοδιοτήτων του ΟΡ.ΘΕ. με Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 



Μακεδονίας-Θράκης, η υποστελέχωση του ΟΡ.ΘΕ. και η προβληματική διάρθρωση 
των επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (Ρ.Σ.Θ.-
Περιφερειακό Πλαίσιο Κ.Μ.). 
Τους τελευταίους μήνες υπήρξε πληροφόρηση (προφορική, αλλά και μέσω του 
πορίσματος της Επιτροπής Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ., ενώ πρόσφατα ενημερωθήκαμε για τη 
συμφωνία των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και Διοικητικής Μεταρρύθμισης περί διατήρησής 
του ως Γραφείου παρά τω Υπουργώ Π.Ε.Κ.Α. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνον αντίκειται 
προς τη λογική της ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό, που 
διείπε τη σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού και η οποία παραμένει επίκαιρη, 
αλλά είναι και αντίθετη προς τη φιλοσοφία (έστω) του Σχεδίου Νόμου που εγκρίθηκε 
από την Εκτελεστική Επιτροπή και προέβλεπε την ενίσχυση του ρόλου του ως 
Συντονιστικού Οργάνου για την περιοχή αρμοδιότητάς του, μέσω της επαναφοράς 
οργάνων όπως το Συμβούλιο του Ρυθμιστικού, όπου θα συμμετείχαν εκπρόσωποι 
των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και της Αυτοδιοίκησης. 
Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη πρόταση, όπως περιλαμβάνεται στο Σχέδιο 
Νόμου, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, πιθανώς με κάποιες προσαρμογές στα 
σύγχρονα οικονομικά δεδομένα –είναι λ.χ. προφανές ότι η περιοχή ευθύνης του 
Οργανισμού θα πρέπει να προσαρμοστεί σε επίπεδο τέως Επαρχίας Θεσσαλονίκης 
ή έστω της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν υπάρχει η 
δυνατότητα να στελεχωθεί ένας φορέας που να παρακολουθεί επαρκώς το σύνολο 
της περιοχής που προτείνεται ως περιοχή εφαρμογής στο νέο Ρυθμιστικό. 
Επισημαίνεται, δε, ότι οι προσαρμογές αυτές συνεπάγονται ορισμένες τροποποιήσεις 
στη σύνθεση των οργάνων και περιορισμένες αλλαγές σε επίπεδο κατευθύνσεων για 
την περιοχή εφαρμογής του Ρυθμιστικού, στο νέο σχέδιο νόμου. Πέραν τούτου, 
αποτελεί πάγια και επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ η ενίσχυση ενός 
τέτοιου φορέα με αρμοδιότητες άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής και διαχείρισης 
πόρων, ιδίως υπό το πρίσμα των κατευθύνσεων της Πολιτικής Συνοχής για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο και την έμφαση των Σχεδίων Κανονισμών των 
Διαρθρωτικών Ταμείων στην ενίσχυση της εδαφικής συνοχής ως παραμέτρου 
ισότιμης με την οικονομική και κοινωνική συνοχή [βλ. Σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις, 
Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την κάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή ομάδων 
στόχων σε υψηλό κίνδυνο διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού, κ.ο.κ.]. 
Ως εναλλακτική λύση, που συνάδει με τα ανωτέρω και ιδίως τη λογική ότι η 
Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και να έχει άποψη και 
συμμετοχή στις αποφάσεις των χωροταξικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών και 
αναπτυξιακών ζητημάτων της περιοχής, καθώς και την πεποίθηση ότι ένας 
σύγχρονος φορέας μητροπολιτικού σχεδιασμού θα πρέπει να ενσωματώνει 
αρμοδιότητες αναπτυξιακού προγραμματισμού και άρα να είναι συνδεδεμένος με 
έναν φορέα που έχει τέτοιες αρμοδιότητες, προτείνεται η ενσωμάτωση του 
Οργανισμού Θεσσαλονίκης στη διοικητική δομή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
Η συγκεκριμένη πρόταση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της παρ. Ι Β 2 του 
άρθρου 210 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες, σχετικά με τη Μητροπολιτική 
αυτοδιοίκηση, οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα, που αφορούν τον Τομέα 
χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, είναι: «1. Η εξειδίκευση των γενικών 
κατευθύνσεων και η έκδοση οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού 
οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτιριοδομικού 
κανονισμού. 2. Η εξειδίκευση των στρατηγικών κατευθύνσεων για το χωροταξικό 
σχεδιασμό σε επίπεδο μητροπολιτικής περιφέρειας. 
 3. Η προώθηση προγραμμάτων, έργων και αναπλάσεων μητροπολιτικής και 
υπερτοπικής σημασίας», θα υλοποιηθεί με τη δημιουργία νέας οργανικής μονάδας 
στην Περιφέρεια, που θα ονομάζεται (ενδεικτικά) «Τμήμα Ρυθμιστικού Σχεδίου και 



Προστασίας Περιβάλλοντος» και θα έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του νέου 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. 
Συνεπάγεται, δε, περιορισμένης κλίμακας τροποποιήσεις υφιστάμενων διατάξεων για 
την εξάλειψη των επικαλύψεων των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της κεντρικής 
Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, όπως της παρ. ΙΙ 8 του άρθρου 280 του ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 18 του ν. 4071/2012, 
άρθρο 9 του Π.Δ. 142/2010 (Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Κεντρικής Μακεδονίας), του άρθρου 5 του Π.Δ. 133/2010 (Οργανισμός Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού), των πρόσφατων διατάξεων αναφορικά με τη λειτουργία των ΣΥΠΟΘΑ 
και του Κεντρικού ΣΥΠΟΘΑ Μακεδονίας-Θράκης, κ.λ.π.  
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες και δεσμευτικές 
αναφορές στο Σχέδιο Νόμου του νέου Ρυθμιστικού, που να διασφαλίζουν τόσο τη 
στελεχιακή επάρκεια του Τμήματος αυτού [υποστήριξη από επιστήμονες των 
απαιτούμενων ειδικοτήτων (χωροτάκτες, πολεοδόμοι, περιβαλλοντολόγοι, 
συγκοινωνιολόγοι κ.λ.π.), καθώς και διοικητικό προσωπικό], όσο και τα βήματα 
άμεσης μετάβασης σε έναν ολοκληρωμένο φορέα χωρικού σχεδιασμού και 
αναπτυξιακού προγραμματισμού. 
Οι ανωτέρω δύο προτάσεις εκτιμάται ότι διαπνέονται από μια ουσιαστική 
μεταρρυθμιστική λογική και απέχουν από την προσέγγιση των τμηματικών 
μικροβελτιώσεων που ακολουθείται μέχρι σήμερα και η οποία αθροιζόμενη 
αναπαράγει προβλήματα και αδιέξοδα.  
Στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να σηματοδοτήσουν την πορεία του Υπουργείου προς τη 
χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση με όραμα και στόχους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
«Άρθρο 5: Διάρθρωση –Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού 
1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες 
και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού 
σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, 
προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη 
και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο της περιφέρειας. 
2. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού υπάγονται τα ακόλουθα 
τμήματα: 
α. Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
β. Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
γ. Τμήμα Υδροοικονομίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
δ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με 
έδρα τη Βέροια και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. 
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης 
ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με έδρα 
το Κιλκίς και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. 
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με 
έδρα την Έδεσσα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. 
θ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, με 
έδρα την Κατερίνη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. 
ι. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με 
έδρα τις Σέρρες και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. 
ια. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 
με έδρα τον Πολύγυρο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής. 
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
κατανέμονται στα τμήματα της προηγούμενης παραγράφου, ως ακολούθως: 
α. Στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες του τομέα της 
χωροταξίας, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, σχετικές με τη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής 
κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας και 
ειδικότερα, η ανάθεση εκπόνησης και η παρακολούθηση εφαρμογής των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η παρακολούθηση 
εφαρμογής Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), 
καθώς και ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που 
προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τις πολεοδομικές μελέτες. 



β. Στο Τμήμα Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες του τομέα 
περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, και ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για 
δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και 
δράσεων της περιφέρειας. 
γ. ……….. 
δ. Στα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων 
υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάγονται ιδίως 
στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και 
αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην 
περιφερειακή ενότητα.». 
 
 
 
 


