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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ επιζκέθθηκε ο Γενικός Γραμμαηέας Υωρικού τεδιαζμού και Αζηικού 

Περιβάλλονηος κ. Εσθύμιος Μπακογιάννης  

 

Ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ρσξνηαμηθό θαη 

πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό ηεο ρώξαο πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ζην ΣΕΕ/ΣΚΜ, θαηά ηε δηάξθεηα 

επίζθεςεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΕΝ θ. 

Επζύκηνπ Μπαθνγηάλλε. 

Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, ππνδέρζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ θ. Γηώξγνο 

Σζαθνύκεο, ελώ ζηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ ν Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΕ θ. Μηράιεο Παπαζηεξγίνπ, 

ην κέινο ηεο Δ.Ε. θαη ζύλδεζκνο κε ηε Μόληκε Επηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο θ. 

Δεκήηξεο Μήηξνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο θ. Ηιίαο Πεξηδηλίδεο,  ν Πξόεδξνο ηεο 

Μόληκεο Επηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο θ. Δεκήηξεο Ραΐδεο,  ην κέινο ηεο Μόληκεο 

Επηηξνπήο θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ  πιιόγνπ Ειιήλσλ Μεραληθώλ Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΜΠΥΠΑ) θ Ναηάζα Σαζνπνύινπ, θαζώο θαη ε Δηεπζύληξηα ηνπ 

Σκήκαηνο θ. Υξύζα Λαζθαξίδνπ. 

 

Ο θ. Μπαθνγηάλλεο έθαλε κηα ζύληνκε ελεκέξσζε, γηα ηα επόκελα βήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ ζην 

πεδίν ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζην ζρεηηθό λνκνζεηηθό έξγν πνπ ηειεί ππό 

επεμεξγαζία θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην  πξνζερέο δηάζηεκα. Σν έξγν απηό  

πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ζηελ νπνία ηίζεηαη εληόο ηνπ ηξέρνληνο κήλα, ην λέν 

λνκνζρέδην γηα ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό, ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ ηνπηθώλ 

πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ (ΣΠ), πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη από πεξηνξηζκό ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ κε 

ζθνπό ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπόλεζεο θαη έγθξηζεο ησλ κειεηώλ, ηελ έθδνζε λέαο 

απόθαζεο πεξί πνιενδνκηθώλ ζηαζεξνηύπσλ, θαζώο θαη παξεκβάζεηο ζην ΠΔ 59/2018 γηα ηηο 

θαηεγνξίεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ρξήζεσλ. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο αλαθέξζεθε εηδηθά ζηελ 

αλάγθε αιιά θαη πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΣΠ 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ πεξηνρώλ θαη ηε 

βηώζηκε αζηηθή θηλεηηθόηεηα, θάλνληαο εηδηθή αλαθνξά ζηα δεηήκαηα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο, γηα 

ην ζρεδηαζκό ηεο νπνίαο ην Τπνπξγείν επεμεξγάδεηαη ηε ζύληαμε ζρεηηθνύ νδεγνύ. Ο θ. 

Μπαθνγηάλλεο ηόληζε ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο γξήγνξεο εμέιημεο ησλ Σνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ 

ρεδίσλ πνπ ζα πξνθεξπρζνύλ ζε ηέζζεξα παθέηα – θύθινπο, κε ην πξώην λα πξνθεξύζζεηαη 

ην θζηλόπσξν, αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ επηρεηξεί λα επηιύζεη ην ππνπξγείν ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Δήκνπο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζώπεζεο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ. 

Αλαθέξζεθε επίζεο ζηε θηινζνθία ηεο ζέζπηζεο ηνπ πκβνύινπ κεραληθνύ πνπ ζα επνπηεύεη 

ηελ πινπνίεζε ησλ θαηά πεξίπησζε ΣΠ θαη ζεκείσζε πσο ζηελ πξόζεζε ηνπ ΤΠΕΝ είλαη λα 

πξνρσξήζνπλ ηα ΣΠ ζε επίπεδν Δεκνηηθήο Ελόηεηαο. ην ζεκείν απηό ν Πξόεδξνο ηνπ 

ΣΕΕ/ΣΚΜ θ. Σζαθνύκεο εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ζπλαδέιθσλ κεραληθώλ αλαθνξηθά κε ηελ 

απνπζία ελ ηέιεη «νιόηεηαο» ζην ζρεδηαζκό ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ, από ηπρόλ δηαθνξεηηθέο 

κειεηεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα πηνζεηεζνύλ ζε επίπεδν Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ, δήηεκα ην 

νπνίν, θαηά ηνλ θ. Μπαθνγηάλλε, κπνξεί λα επηιπζεί θαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο επνπηείαο νκάδαο κειεηώλ ΣΠ από έλαλ ζύκβνπιν - ζπληνληζηή.  

Όζνλ αθνξά ζηα ππό εμέιημε Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ), ν θ. Μπαθνγηάλλεο 

ππνγξάκκηζε πσο εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν λα «ηξέρνπλ» παξάιιεια κε ηα λέα ΣΠ θαη λα 

παξαηαζεί ζεκαληηθά ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ επηεκβξίνπ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη 

έγθξηζή ηνπο. 



 

Από ηελ πιεπξά ηνπο ν Πξόεδξνο θ. Σζαθνύκεο θαη ηα ζηειέρε ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ ππνγξάκκηζαλ ηα 

πξνβιήκαηα από ηε κε ιεηηνπξγία αξθεηώλ ΤΠΟΘΑ θαη ηελ αλάγθε ζσξάθηζεο ηεο αλάγθεο 

επαξθνύο ζηήξημεο ησλ πξνέδξσλ ηνπο ώζηε λα επηηεινύλ νπζησδώο ηνλ ξόιν ηνπο. 

Σέινο ζπκθσλήζεθε ην ΣΕΕ/ΣΚΜ λα απνζηείιεη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ππόκλεκα ζέζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ πνπ ζα επεμεξγαζηεί ε Μόληκε Επηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο θαη λα 

αθνινπζήζεη ηειεδηάζθεςε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Μπαθνγηάλλε θαη ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ, έσο ην ηέινο ηνπ Ινπιίνπ.  

 

 

 
 

 

 

                                                      Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

 

http://www.tkm.tee.gr/

