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Σρία χρόνια μετά τθν αλλαγι τθσ διακυβζρνθςθσ, όλα δείχνουν ότι θ κφρια πρόταςθ 
του ΣΕΕ ΚΜ για τθν αναγκαιότθτα διαμόρφωςθσ πολιτικϊν ανάπτυξθσ γίνεται 
αποδεκτι, τουλάχιςτον ςε επίπεδο εξαγγελιϊν. 
 
Είναι πλζον κοινότυπο και άςκοπο να γίνεται απλά αναφορά ςτα επτά τελευταία 
χρόνια τθσ ςκλθρισ οικονομικισ φφεςθσ και μάλιςτα ςε κακεςτϊσ μνθμονίων, 
χωρίσ να προτείνονται πραγματικζσ μεταρρυκμιςτικζσ πολιτικζσ που κα 
δθμιουργιςουν προχποκζςεισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ και κζςεισ εργαςίασ ςτον πολφ 
μεγάλο αρικμό των εξαςκενθμζνων οικονομικά μθχανικϊν. 
 
Η ζλλειψθ νζων πολιτικϊν και θ απροκυμία εφαρμογισ των υπαρχόντων, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ςχεδόν υποχρεωτικι αδυναμία άςκθςθσ του ελεφκερου 
επαγγζλματοσ για το 80% των μελϊν του ΣΕΕ λόγω μείωςθσ του αντικειμζνου 
κακϊσ  και θ ςυνεχιηόμενθ διαρροι μθχανικϊν προσ το εξωτερικό για ανεφρεςθ 
εργαςίασ, δυςχεραίνουν τισ προχποκζςεισ ανάκαμψθσ. 
 
Οι προτάςεισ του ΣΕΕ για ςυγκεκριμζνεσ άμεςεσ παρεμβάςεισ ςτο φορολογικό και 
αςφαλιςτικό μποροφν να εκτονϊςουν μζροσ τθσ πίεςθσ που δεχόμαςτε και να 
λειτουργιςουν ωσ ανάχωμα ςτθν ολικι κατάρρευςθ. 
 
Παράλλθλα, οι προτάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και εξορκολογιςμό των 
διαδικαςιϊν παραγωγισ, ελζγχου, εποπτείασ και αδειοδότθςθσ του τεχνικοφ ζργου 
είναι αναγκαίο να γίνουν αποδεκτζσ ωσ μεταρρυκμιςτικζσ διαδικαςίεσ άμεςθσ 
προτεραιότθτασ και αποτελζςματοσ. 
 
Η χωροταξία, ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ και θ περιβαλλοντικι κεϊρθςι του 
πρζπει να γίνουν το ιςχυρό κεςμικό εργαλείο τθσ εκςυγχρονιςμζνθσ και 
μεταρρυκμιςτικισ διακυβζρνθςθσ που κα παρζχει αςφάλεια δικαίου ςτισ 
επενδφςεισ, μικρζσ ι μεγάλεσ, κα εξυπθρετεί αποτελεςματικά τθν κακθμερινι 
επιχειρθματικότθτα και κα δθμιουργεί περιβάλλον ελκτικό και ςαφζσ για τθν 
προςζλκυςθ τουσ. 
 
Αντί αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν και δεδομζνων, καταγράφεται ςτθν τελευταία 
τριετία μια ςαφισ απραξία με ζντονα χαρακτθριςτικά απροκυμίασ για τισ πολιτικζσ 
που προωκοφν τον χωρικό ςχεδιαςμό κάκε επιπζδου, διατθρϊντασ παράλλθλα ζνα 
αςαφζσ και κολό περιβάλλον ςτο οποίο κανείσ δεν γνωρίηει τι πρζπει να κάνει και 
πωσ μπορεί να το κάνει. 
 
Η καταγραφόμενθ αμφικυμία ςε ςθμαντικά κζματα, οι άςκοπεσ κακυςτεριςεισ ςτθ 
κεςμοκζτθςθ ανακοινωμζνων πολιτικϊν υποβακμίηουν ςυνεχϊσ τθν άλλοτε 
κραταιά υπόςταςθ του τομζα τθσ Χωροταξίασ και του Πολεοδομικοφ χεδιαςμοφ 
ςτο γίγνεςκαι του αρμόδιου Τπουργείου. 
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Η καταγραφόμενθ απραξία προςδιορίηεται από: 
 

 Ενϊ ζχουν ολοκλθρωκεί προ διετίασ τα ΠΠΧΑΑ  δεν ζχει εκδοκεί  ακόμθ θ 
εγκριτικι τουσ ΚΤΑ, αφινοντασ ςε ιςχφ ανεπίκαιρεσ ρυκμίςεισ που 
κεςμοκετικθκαν προ 20ετίασ. 

 Ενϊ ζχει πζςει ςτο τΕ ςτισ αρχζσ του 2017 το Ειδικό Χωροταξικό του 
Σουριςμοφ  δεν ζχει γίνει τίποτα ακόμθ για τθν αντικατάςταςι του, 
αφινοντασ ακάλυπτθ κεςμικά τθν τουριςτικι ανάπτυξθ. 

 Ενϊ ζχει καταργθκεί θ νομοκεςία για τισ χριςεισ γθσ (με επαναφορά του 
προθγοφμενου κακεςτϊτοσ του 1987), αφινεται εκτεκειμζνθ θ κακθμερινι 
επιχειρθματικότθτα ςτισ οικιςτικζσ περιοχζσ να αντιμετωπίηει 
ςυγκρουόμενεσ μεταξφ τουσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ κατά περίπτωςθ. 

 Κρατικθκε ςε πλιρθ απραξία θ ΧΩΠΟΜΕ του 2014 (Ν.4269/2014) για να 
αντικαταςτακεί από τθν ίδιου περιεχομζνου νομοκεςία δφο χρόνια 
αργότερα, με τον Ν.4447/2016. 

 Η ςυνεχιηόμενθ ζλλειψθ κατευκυντιριων οδθγιϊν από τισ κεντρικζσ 
υπθρεςίεσ του ΤΠΕΝ για τον ρυκμιςτικό χωρικό ςχεδιαςμό, ςε ςυνδυαςμό 
με τισ διοικθτικζσ ανακατατάξεισ που επζφερε ο Νόμοσ του «Καλλικράτθ», 
ζχουν δθμιουργιςει ςυνκικεσ αςφυκτικζσ όςο αφορά τθν εξζλιξθ και τθν 
προϊκθςθ των εκπονοφμενων πολεοδομικϊν μελετϊν, ακόμθ και μικρϊν 
ςθμειακϊν τροποποιιςεων. 

 Οι ΟΣΑ δεν μποροφν να επιλφςουν μικρά ι μεςαίου επιπζδου πολεοδομικά 
κζματα διότι θ πλειοψθφία των προβλεπόμενων ενεργειϊν και διαδικαςιϊν 
που πρζπει να ακολουκθκοφν αλλθλοαναιροφνται μεταξφ τουσ, είτε για 
πραγματικοφσ λόγουσ είτε για προφαςιηόμενεσ αιτίεσ από τισ εμπλεκόμενεσ 
υπθρεςίεσ ελζγχου και εποπτείασ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 Η αδυναμία άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ κορυφϊνεται με κεςμικζσ 
ρυκμίςεισ που π.χ  εξιςϊνουν ζνα Σοπικό Ρυμοτομικό ςχζδιο για τθν 
δθμιουργία ενόσ ςχολείου με Ειδικό Χωροταξικό χζδιο και απαιτοφν 
ζγκριςι του με Π.Δ. 

 
Η καταγραφόμενθ αμφικυμία προςδιορίηεται από: 
 
 Κατϋ επανάλθψθ εξαγγελία για κζςπιςθ και εφαρμογι κεςμικϊν εργαλείων 

όπωσ: 
- Σράπεηα Γθσ 
- Ζϊνθ Τποδοχισ υντελεςτι 
- Παρατθρθτιρια Δόμθςθσ κάκε επιπζδου 

που ενςωματϊνονται μόνο ωσ τίτλοι άρκρων ςε νομοςχζδια, δίχωσ 
πραγματικό περιεχόμενο προδιαγραφζσ και τρόπουσ εφαρμογισ.  

 Από τθ ςυνεχιηόμενθ επιμονι τθσ διοίκθςθσ να μθν αντιλαμβάνεται τθ 
διαδραςτικι ςχζςθ του χρόνου με τον χωρικό ςχεδιαςμό, διατθρϊντασ τθν 
κεντρικοποιθμζνθ διάρκρωςθ τθσ με όλεσ τισ επιπλοκζσ και παρενζργειεσ 
κάκε επιπζδου που δθμιουργοφνται. 
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το παραπάνω πλαίςιο, θ Μόνιμθ Επιτροπι Χωροταξίασ κατακζτει ωσ 
προγραμματιςμό τθσ όλεσ εκείνεσ τισ δράςεισ και ενζργειεσ που κα  εξυπθρετιςουν, 
το περιεχόμενο του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ οργανϊνοντασ ςτισ παρακάτω ενότθτεσ: 
 
ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 
 
 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίςια 

- Αποτίμθςθ κατάςταςθσ του ΠΠΧΑΑ-ΚΜ 
- Εναρμόνιςθ με αναπτυξιακά ςχζδια Περιφζρειασ Κ.Μ. 

 Ειδικά Χωροταξικά Πλαίςια 
- Σουριςμοφ 
- Αιγιαλοφ 

 χζδια Διαχείριςθσ 
- Λεκάνεσ 
- Ρζματα 
- Πλθμμφρεσ 

 
ΕΝΟΣΗΣΑ: ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 
 
 ΓΠ-ΧΟΟΑΠ 

- Ολοκλιρωςθ ανοικτϊν μελετϊν 
- Διαδικαςίεσ Σροποποίθςθσ 

 ΣΧ 
 ΕΧ, ΕΧΑΔΑ, ΕΧΑΕ, ΠΟΣΑ, Σοπικά Ρυμοτομικά 

- Αξιολόγθςθ Προδιαγραφϊν 
- Εγκριτικζσ διαδικαςίεσ 
- Αρχαιολογικόσ Νόμοσ, Δαςικι Νομοκεςία 
- Χριςεισ Γθσ 
- Διοικθτικόσ μθχανιςμόσ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και 

ζγκριςθσ 
 
ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

- Νζα Πολεοδομικά χζδια 
- Ανακεϊρθςθ Πολεοδομικϊν χεδίων 
- Εναρμόνιςθ χριςεων γθσ μεταξφ επιπζδων ςχεδιαςμοφ 
- Μικρζσ τροποποιιςεισ 
- Τπθρεςιακόσ μθχανιςμόσ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και 

ζγκριςθσ 
 
ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΡΓΑ & ΜΕΓΑΛΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ. 
 

 τρατόπεδο «Παφλου Μελά» 

 Παραλιακό Μζτωπο ΠΘ 

 ΔΕΘ 
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τα πλαίςια και ςτο περιεχόμενο των παραπάνω Ενοτιτων, προτείνεται θ 
οργάνωςθ κεματολογίασ και προβλθματιςμϊν με ςτόχο τθ διατφπωςθ κζςεων που 
κα απαντοφν ςτα παρακάτω ερωτιματα και προβλθματιςμοφσ: 
 
χζςεισ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και ςυνταγματικήσ αναθεώρηςησ 
 
Αναγκαιότητα νζασ ΧΩΠΟΜΕ (αλλαγή του Ν.4447/2016) 
 
Προςδιοριςμόσ νζου περιεχομζνου και τρόπου καθοριςμοφ χρήςεων γησ 
 
Προτάςεισ για την ενιαία χωρική καταγραφή όλων των δεδομζνων και των 
ςτοιχείων του ςχεδιαςμοφ 
 
Αναδιοργάνωςη του μηχανιςμοφ ελζγχου, εποπτείασ, καθοδήγηςησ, ζρευνασ με 
καθοριςμό ενόσ νζου διοικητικοφ μοντζλου και καθιζρωςη του θεςμοφ 
«Επιθεωρητή Χωρικοφ χεδιαςμοφ». 
 
 
φμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται θ ςφςταςθ ομάδων εργαςίασ για 
περιεχόμενα που μπορεί να είναι αυτοτελι τθσ κάκε Ενότθτασ ι και μζρθ 
διαφορετικϊν Ενοτιτων, κακϊσ και 3 θμερίδων με τθν ανάλογθ ευχζρεια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


