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Στον τομζα του Σχεδιαςμοφ, μετά από 10 χρόνια ςυνεχοφσ αναδιάρκρωςθσ και αναςυγκρότθςθσ τθσ 
πολεοδομικισ νομοκεςίασ, θ Κυβζρνθςθ εξαγγζλλει νζεσ αλλαγζσ προςπακϊντασ  να δθμιουργιςει τισ 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ, με νζεσ ρυκμίςεισ ι εξειδικεφςεισ ςτο ςφνολο τθσ πολεοδομικισ και 
χωροταξικισ νομοκεςίασ. Δυςτυχϊσ εξακολουκεί να υπάρχει απίςτευτθ πολυνομία, ανυπαρξία ευζλικτων 
πολιτικϊν, απαραίτθτων ςτθν ρευςτι πραγματικότθτα, αλλά και ζλλειψθ δθμιουργικισ δυναμικισ ςυμμετοχισ  
κεςμϊν και πολιτϊν ςτο γίγνεςκαι του αφριο. Το γενικό πλάνο ανάπτυξθσ τθσ ΠΚΜ  ςτο ςφνολο του ζχει 
κακυςτεριςει τόςο πολφ που εκτόσ από τον παρωχθμζνο και με ςοβαρζσ ελλείψεισ ςχεδιαςμό τθσ περιοχισ, 
τείνει να γίνει πλζον  εργαλείο ανάπτυξθσ άλλθσ πραγματικότθτασ, χωρίσ όραμα για το μζλλον.  O χωροταξικόσ 
και ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να είναι ζνα πολυδφναμο και ευέλικτο εργαλείο που να οδθγεί ςτον 
οραματικό αναπτυξιακό ςχεδιαςμό. 

Η Μόνιμθ Επιτροπι με αντικείμενο τα Αναπτυξιακά και Χωροταξικά – Πολεοδομικά κζματα, κα πρζπει να δράςει 
ςε ζνα πολυεπίπεδο και ςφνκετο πλαίςιο, με γνϊμονα τθν εκνικι αλλά και τθν τοπικι ανάπτυξθ. Αντικείμενό τθσ, 
να εξετάςει τθν απλοφςτευςθ και τον εξορκολογιςμό του πολεοδομικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, τισ κζςεισ και 
απόψεισ γφρω από τα αναπτυξιακά και χωροταξικά projects τθσ περιοχισ (ΠΚΜ) , τθν υλοποίθςι τουσ ςε ςχζςθ 
με τουσ χρόνουσ και τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ και τισ επιπτϊςεισ που αυτά κα ζχουν ςτθν βελτίωςθ τθσ 
κακθμερινότθτασ του πολίτθ. Ο ςκοπόσ είναι  όχι μόνο να πιζςει και να προτείνει ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ, αλλά 
και να επθρεάςει με νζεσ ιδζεσ και πρακτικζσ αποφάςεισ τθν ανάπτυξθ. Το ςφνολο των δράςεων ςυνοψίηονται ωσ 
εξισ: 

 Δράςεισ ανάδειξθσ τθσ ζλλειψθσ ενόσ ςυντονιςμζνου μθτροπολιτικοφ ςχεδιαςμοφ, με ςκοπό τθν 
δθμιουργία/αναβάκμιςθ τοπικοφ κεςμικοφ οργάνου, που κα ςυντονίηει και κα οργανϊνει τον Σχεδιαςμό 
ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 Γνωμοδοτιςεισ και ειςθγιςεισ τθσ Μ.Ε Χωροταξίασ & Ανάπτυξθσ για τον εκπονοφμενο χωροταξικό, 
πολεοδομικό και ευρφτερο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό. 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ πολιτϊν και μθχανικϊν ςχετικά με χωροταξικά και πολεοδομικά κζματα. 

Ο  προγραμματιςμόσ τθσ ΜΕ  κα εξειδικευτεί από  ολιγομελείσ ομάδεσ αντίςτοιχεσ ςε κάκε ζνα από τα παρακάτω 
αντικείμενα : 

ΠΤΛΩΝΑ (Α) “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ”  

Α1. ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ – ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 Διερεφνθςθ ανάγκθσ επικαιροποίθςθσ Π.Π.Χ.Σ.Α. Κ.Μ, το οποίο παραμζνει μθ εγκεκριμζνο. 

 Διερεφνθςθ τρόπου εφαρμογισ πολιτικϊν των δ/ξεων για τισ ΑΠΕ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Διερεφνθςθ και διατφπωςθ τυχόν προτάςεων πάνω ςτισ εν εξελίξει μελζτεσ κατάρτιςθσ και 
ανακεϊρθςθσ τομεακϊν Ειδικϊν Χωροταξικϊν Πλαιςίων. 

Α2. ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 

Ενόψει του μεγάλου όγκου των μελετϊν που αναμζνεται να προχωριςει θ πολιτεία ςτθν  ευρφτερθ περιοχι τθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ, θ επιτροπι κα πρζπει αφενόσ να ενθμερωκεί ζγκαιρα και αφετζρου να εξετάςει όλα τα 
αναπτυξιακά και χωροταξικά ςχζδια που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Προτείνεται λοιπόν να ενεργοποιιςει τρόπουσ 
παρακολοφκθςθσ του ςχεδιαςμοφ και τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ εγκρίςεων με ςκοπό να αναδείξει 
προβλθματιςμοφσ και προτάςεισ για ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των αντίςτοιχων μελετϊν και δράςεων, με βαςικζσ 
δράςεισ: 

 Δθμιουργία μικρισ ομάδα εμπειρογνωμόνων,  που κα ενθμερϊνει για τισ κυβερνθτικζσ προκζςεισ, 
νομοκετικζσ ειςθγιςεισ και κα τοποκετείται ςτο νζο νομοκετικό πολεοδομικό πλαίςιο. 

 Οργάνωςθ ολιγομελϊν ομάδων εργαςίασ που κα ςυνδράμουν ςτο γνωμοδοτικό ζργο τθσ επιτροπισ 
πάνω ςτον χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό. 

 Θζςεισ και απόψεισ πάνω ςε αναπτυξιακά κζματα για τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 



ΠΤΛΩΝΑ (Β)  “ΠΟΛΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ” 

Η Πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ αυτι τθν ςτιγμι βρίςκεται αναπτυξιακά ςε κρίςιμο ςθμείο. Ευελπιςτοφμε ότι ςφντομα 
κα ολοκλθρωκεί το ςχζδιο του μεγαλφτερου Διμου τθσ πόλθσ (το Γενικό Πολεοδομικό Σχζδιο του Διμου 
Θεςςαλονίκθσ),ενϊ ολοκλθρϊνονται Γενικά Πολεοδομικά Σχζδια περιφερειακϊν Διμων και εκπονοφνται μελζτεσ 
ειδικϊν χωρικϊν ςχεδίων υπερτοπικισ ςθμαςίασ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ κα χρειαςτεί να γνωμοδοτιςει ςε όλο το φάςμα 
του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ πόλθσ, ενϊ μζςα ςτθν Μ.Ε κα οργανωκεί ζνα ευζλικτο ςχιμα για να μπορεί να 
αςχολθκεί με όλο τον υπό εκπόνθςθ ςχεδιαςμό. 

Δράςεισ ομάδων εργαςίασ: 

 Θζςεισ και απόψεισ ςε κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ του ΠΣΘ. Ο ρόλοσ των ομάδων αυτϊν 
κα είναι να ενθμερϊνονται, να ερευνοφν και  να ςυνεργάηονται και με  μζλθ άλλων επιτροπϊν ϊςτε να 
διατυπϊνουν προτάςεισ, τισ οποίεσ κα κζτουν ενϊπιον όλθσ τθσ ΜΕ. 

 Γνωμοδοτιςεισ ςε εκπονοφμενο χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό. 

 Θζςεισ και απόψεισ βελτίωςθσ υποβακμιςμζνων οικονομικά περιοχϊν με τθν χριςθ πολεοδομικϊν 
εργαλείων. 

ΠΤΛΩΝΑ (Γ) “ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ” –Ενημέρωςη μηχανικών και πολιτών  

Ο τομζασ αυτόσ ζχει ςαν ςκοπό να ευαιςκθτοποιιςει τουσ πολίτεσ αλλά και να αναδείξει το ζργο και τον ρόλο 
του  ΤΕΕ ΚΜ ςτον χωροταξικό - πολεοδομικό και αναπτυξιακό ςχεδιαςμό. Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι να 
αναδειχκεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ μεταξφ άλλων ωσ ζνασ κεςμόσ ενθμζρωςθσ και ουςιαςτικισ ζκφραςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 

 Οργάνωςθ τθλεδιαςκζψεων ςε κζματα που αφοροφν ςε όλεσ τισ επί μζρουσ περιοχζσ και πόλεισ τθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 Ενθμζρωςθ, κυρίωσ με τθν χρθςιμοποίθςθ των ΜΜΕ γφρω από γενικά ηθτιματα πολεοδομικοφ και 
αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ, αλλά και με ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ που κα αφοροφν ςε επιπτϊςεισ εργαλείων 
ανάπτυξθσ.  

Θεματολογία: 

 Η ζννοια του πολεοδομικοφ και χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ ςιμερα. 

 Βαςικοί πολεοδομικοί όροι και παράμετροι. 

 Η ανάγκθ για ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτον Σχεδιαςμό. 

 Σχεδιαςμόσ ςτθν Ευρϊπθ: Διερεφνθςθ πολεοδομικϊν - χωροταξικϊν πολιτικϊν ςχεδιαςμοφ ςε διάφορεσ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 Θζματα Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 Ο ιςχφων ι προγραμματιηόμενοσ πολεοδομικόσ Σχεδιαςμόσ για τθν Θεςςαλονίκθ και άλλεσ πόλεισ τθσ 
Περιφζρειασ. 

Οι παρουςιάςεισ μποροφν να γίνονται με τθλεδιαςκζψεισ ι με φυςικζσ ολιγομελείσ παρουςίεσ, κα 
μαγνθτοςκοποφνται, και κα προβάλλονται  από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

 


