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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

νβαξέο αιιαγέο ζην Υσξνηαμηθό Ννκνζρέδην θαη ζύζηαζε Εηδηθήο 

Γξακκαηείαο ζηε Θεζζαινλίθε δεηά ην ΣΕΕ/ΣΚΜ 

 

 

Πξνηάζεηο γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο επί ηνπ λνκνζρεδίνπ «Εθζπγρξνληζκόο ηεο 

Υσξνηαμηθήο θαη Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο» απέζηεηιε ην ΣΕΕ/ΣΚΜ ζηνλ Τπνπξγό  

κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Μόληκεο Επηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ην λέν ζρέδην λόκνπ πξνηείλεη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ηόζν ζηνλ 

πνιενδνκηθό όζν θαη ζηνλ ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό, πξνζβιέπνληαο ζηε δεκηνπξγία ελόο 

λένπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο, πνπ ηόζν ρξεηάδεηαη ε ρώξα, ηαπηόρξνλα  δεκηνπξγεί πνιιέο 

αζάθεηεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ δηαηάμεσλ, πνιιέο από ηηο 

νπνίεο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο, ζηε θηινζνθία ελόο ζπγρξόλνπ λνκνζρεδίνπ. 

Επηζεκαίλεη όηη ε έιιεηςε απινπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο ζα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Γηα ηνλ ιόγν απηό δεηά άκεζε θαη αλαιπηηθή πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ησλ πξνηεηλνκέλσλ δηαηάμεσλ, πξηλ από ηελ ςήθηζή ηνπ, κε θύξην ζηόρν 

βειηησκέλεο, άξηηεο, απινπνηεκέλεο θαη εύθνια εθαξκόζηκεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ηζόξξνπε, πεξηβαιινληνινγηθά νξζή θαη βηώζηκε, 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ Ειιαδηθνύ ρώξνπ, πνπ έρεη ππνβαζκηζηεί ζε κεγάιν 

βαζκό ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

"Η ηζρύνπζα λνκνζεζία πάζρεη από έιιεηςε κηαο απινπνηεκέλεο δέζκεο 

θαηεπζύλζεσλ θαη ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ αζηηθνύ, 

πεξηαζηηθνύ θαη επξύηεξνπ ρώξνπ, λνκνζεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ θσδηθνπνηεκέλσλ, 

θαηαλνεηώλ, εθαξκόζηκσλ θαη απαιιαγκέλσλ από ηε δαηδαιώδε πνιενδνκηθή 

λνκνζεζία πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα" ζεκεηώλεηαη ζηελ επηζηνιή πξνο ην ΤΠΕΝ. 

"Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη, αθνινπζνύλ ηελ πξαθηηθή ηνπ 

παξειζόληνο, δειαδή παξάζεζε ηξνπνινγηώλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, 

δεκηνπξγώληαο κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη απαηηώληαο δηαξθή 

λνκηθή απνζαθήληζε. Είλαη πιένλ θνηλόο ηόπνο όηη, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξνύλ ρσξίο 

πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθέο  θαη ρσξνηαμηθέο  ξπζκίζεηο, νη νπνίεο από ηε θύζε ηνπο 

παξάγνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα, απαηηνύληαη ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ πνιηηώλ – ρξεζηώλ ησλ πνιηηηθώλ απηώλ. Έηζη, ζα πξέπεη, 

ελδερνκέλσο, ζην λέν Ν λα ηνληζηεί κε εηδηθό εδάθην, ε ζεκαζία θαη ν ηξόπνο θαη ησλ 

ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο ζηνλ ρσξνηαμηθό θαη 

πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό." 

Επίζεο ηνλίδεηαη όηη ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (ΣΥ) ζα έπξεπε λα είλαη ζρέδηα 

θαηεπζύλζεσλ θαη όρη πνιενδνκηθώλ εθαξκνγώλ, αθνύ απηό απνηειεί αληηθείκελν ησλ 

Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ: "Η εμεηδίθεπζε ησλ ΣΥ ζην επίπεδν απηό δεκηνπξγεί πνιύ 

κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία απνπεξάησζεο ησλ κειεηώλ 

ζε επηρεηξεκαηηθό ρξόλν ηέηνην, πνπ ζα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε επίπεδν 

αλαπηπμηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Η εθπόλεζε ησλ ΣΥ ζε επίπεδν Δήκνπ, ζα 

πξέπεη λα επηδηώθεηαη, ελώ νη δήκνη ζα πξέπεη λα κπνξέζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 



πιήξε ηθαλόηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνύλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό παξαθνινύζεζεο 

ησλ κειεηώλ απηώλ." 

Ιδηαίηεξε βαξύηεηα δίλεη ην ΣΕΕ/ΣΚΜ ζηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο κίαο 

λέαο Εηδηθήο Γξακκαηείαο, κε κόληκε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, κία Μεηξόπνιε κε 

1,1 εθ. θαηνίθνπο, πνπ δελ κπνξεί λα ηειεδηνηθείηαη από ηελ νηθεία δηεύζπλζε ηνπ 

ΤΠΕΝ.  

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ε ΔΕ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ αλαθέξεη όηη κε ηελ έθδνζε ηεο 

εγθξηηηθήο ΚΤΑ γηα ην Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έθιεηζε ν θύθινο ηνπ Ρπζκηζηηθό ρέδην 

Θεζζαινλίθεο (ΡΘ) ηνπ 85. Πξνθύπηεη ινηπόλ άκεζε αλαγθαηόηεηα εθπόλεζεο 

ελόο «ηξαηεγηθνύ Δνκηθνύ ρεδίνπ», ην νπνίν ζα απνηειέζεη θαηεπζπληήξηα 

νδεγία γηα ηελ εθπόλεζε ησλ επηκέξνπο ΣΠ ησλ ΟΣΑ αλαθνξάο. Έηζη, γηα ηελ 

αλαγθαία δηνηθεηηθή δνκή θαη ηελ πνιηηηθή ζηήξημή ηεο πξνηείλεηαη  λα επηθνπξήζεη κηα 

λέα Εηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ΤΠΕΝ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, 

ηνλίδεηαη όηη ζα πξέπεη "λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ, 

ζηε θηινζνθία ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ θνηλή 

πξαθηηθή, ζπλππνινγίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο 

θαζπζηέξεζεο ησλ εγθξίζεσλ, πνπ δπζηπρώο αθόκε πθίζηαηαη." 

Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο, ην ΣΕΕ/ΣΚΜ ζεκεηώλεη όηη: 

"Παξά ην όηη έρνπκε εθθξαζηεί ζην παξειζόλ ζεηηθά γηα ην ελδερόκελν ηεο 

θαηάξγεζεο ή ηνπ δξαζηηθνύ πεξηνξηζκνύ ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο, ε 

παξνπζηαδόκελε λνκνζεηηθή πξόηαζε δελ καο βξίζθεη ζύκθσλνπο, δηόηη 

επεκβαίλεη κε ηξόπν νξηδόληην θαη αηθληδηαζηηθό. Η θαηάξγεζε ηεο εθηόο 

ζρεδίνπ δόκεζεο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ξπζκίζεηο ρσξηθέο, αιιά θαηά θύξην 

ιόγν θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο, κε αλαθνξέο θαη επηπηώζεηο ζε κηθξνκεζαία 

νηθνλνκηθά ζηξώκαηα." Οη δηαηάμεηο πεξί ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο δελ πξνηείλεηαη 

λα απνζπξζνύλ, αιιά λα ζεζκνζεηεζνύλ "σο θαηεπζύλζεηο θαη ξπζκίζεηο, πνπ ζα 

εθαξκνζζνύλ θαη εμεηδηθεπηνύλ από ην πξόγξακκα ησλ ΣΠ ζην ζύλνιν ηεο 

επηθξάηεηαο." 

 

 

Δείηε ην πιήξεο θείκελν εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δειηία Σύπνπ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ θαηαρσξνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, www.tkm.tee.gr, 

ζην link, Οξγάλσζε Τπεξεζηώλ/Γξαθείν Σύπνπ 
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