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Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ηνλ Υσξηθό ρεδηαζκό ηεο Θεζζαινλίθεο 

 
 
Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 
 
Θέηνπκε ππόςε ζαο θαη δεηνύκε ηελ αληαπόθξηζή ζαο γηα ην  κείδνλ δήηεκα ηνπ ρσξηθνύ 

ζρεδηαζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σα πξνβιήκαηα είλαη γλσζηά: αθελόο ε θαηάξγεζε θαη –νπζηαζηηθά- ε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Οξγαληζκνύ Ρπζκηζηηθνύ θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε επηθαηξνπνηεκέλνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ. 

 

ε όηη αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνύ, είρακε ζέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο  από ηόηε –

θαη εθ πείξαο από πνιιέο άιιεο πεξηπηώζεηο- όηη «η ηηλεδιοίκηζη δημιοσργεί ζημανηικόηαηα 

προβλήμαηα ποσ οθείλονηαι ζηην αμητανία και ηην άγνοια ηης Κενηρικής Διοίκηζης όηαν 

πραγμαηεύεηαι θέμαηα ποσ αθορούν ηην Περιθερειακή Ενόηηηα ηης Θεζζαλονίκης» 

ε όηη αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ είρε αλαιάβεη ην 2014 

θαη έθεξε ζε πέξαο κία επξύηαηε δηαβνύιεπζε γηα ην λέν ρέδην, ην νπνίν νπδέπνηε 

ζεζκνζεηήζεθε. 

ήκεξα, πνπ πιένλ ηα πξάγκαηα δελ παίξλνπλ άιιε αλαβνιή θαη ιόγσ ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηόδνπ θαη ελόςεη ησλ λέσλ ΣΠ, θαηαζέηνπκε ηξεηο πξνηάζεηο ηόζν γηα  άκεζε όζν θαη γηα 

κεζνπξόζεζκε αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο: 

1. ύζηαζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, αξκόδηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ πνιενδνκηθνύ θαη ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο Μεηξνπνιηηηθήο 

Πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη κηα άκεζε θαη βξαρππξόζεζκε ιύζε γηα ηελ  εθηόλσζε θαη 

ξύζκηζε δεηεκάησλ ηνπ ζρεδηαζκνύ ζην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο, κέρξη 

ηελ πινπνίεζε ησλ δύν επόκελσλ πξνηάζεσλ. 
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2. Αλαβάζκηζε ηνπ Σκήκαηνο Μεηξνπνιηηηθνύ ρεδηαζκνύ Θεζζαινλίθεο ζε Γηεύζπλζε, κε 

αιιαγή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηθαλή ζηειέρσζή ηνπ. 

3. Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ. 

 

Γηα ηηο πξνηάζεηο 1 θαη 2 ππάξρεη ζπλνπηηθή ηεθκεξίσζε θαη αλάιπζε (αξκνδηόηεηεο, δηάξζξσζε, 

δηαδηθαζίεο) ζην ζπλεκκέλν πόξηζκα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζακε γηα ην ζέκα. 

Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ ζα επαλέιζνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο επί 

ηνπ ρεδίνπ ηνπ 2014. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ επίιπζε ελόο 

κείδνλνο ρσξνηαμηθνύ, εληέιεη αλαπηπμηαθνύ δεηήκαηνο ηεο Υώξαο.  
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Ο Πξόεδξνο 

 

 
 

   Γεώξγηνο Σζαθνύκεο 
 
 
 
 
 
 
 

υνημμένα: 

Πόξηζκα Οκάδαο Δξγαζίαο 
 
 
Κοινοποίηζη: 

 Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ 

 Βνπιεπηέο Α΄& Β΄ Θεζζαινλίθεο 

 Τθππνπξγό Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΤΠΔΝ) 

 Γεληθό Γξακκαηέα Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΤΠΔΝ) 

 Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 Γεκάξρνπο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

 ΣΔΔ θαη Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα 

 
 

Εζωηερική διανομή: 

ΣΔΔ Φ (Υ.Α.,ΣΔΑΘ,Γξ.Πξ.,Γξ.ΓΔ) 



 
 
 
 

Πόρισμα Ομάδας Εργασίας 
 

 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΧΗΜΑΣΟ 
ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

 

ΜΔΛΗ 

ΓΑΛΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΓΑΝΑΓΙΑΓΟΤ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΓΟΤΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΔΤΣΤΥΙΑΓΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΠΟΓΑ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ, Πολιτικός Μηχανικός 

ΔΓΚΟΤΝΗ ΜΑΓΓΑΛΗΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΙΟΤΝΙΟ 2021 

   

  ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ  

                   ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ    

                        

                      

 



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

2 
 

 

 

"Πόριςμα Διερεύνηςησ Διοικητικού χήματοσ  

Μητροπολιτικού χεδιαςμού Θεςςαλονίκησ'’ 

  

Η Διοικοφςα Επιτροπι του ΣΕΕ/ΣΚΜ, ςτθν τακτικι 1θ ςυνεδρίαςθ τθσ  19.01.2021 ζλαβε τθν 

με αρικμό Απόφαςθ Α6/1/21 και με ΑΔΑ  9ΚΡΗ46Ψ842-ΙΓΟ, για τθ ςυγκρότθςθ Ομάδασ 

Εργαςίασ με κζμα τθ  Διερεύνηςη Διοικητικού Σχήματοσ Μητροπολιτικού Σχεδιαςμού 

Θεςςαλονίκησ. τόχοσ τθσ ομάδασ ιταν θ διερεφνθςθ των αναγκϊν και προβλθμάτων ςτο 

πεδίο του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ και θ ςφνταξθ αντίςτοιχθσ πρόταςθσ. το 

πλαίςιο αυτισ τθσ ομάδασ εργαςίασ, ςυηθτικθκαν και διερευνικθκαν ηθτιματα που 

αφοροφν ςε προβλιματα του ςχεδιαςμοφ ςτθν Θεςςαλονίκθ και ςτθ ςθμαντικι ζλλειψθ 

του ςυντονιςμοφ μζςω του Σμιματοσ Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ, ενϊ ςυηθτικθκαν και 

προτάςεισ για τθν επίλυςθ δομικϊν προβλθμάτων ςτο τμιμα, όπωσ και διαδικαςτικά 

κζματα, τα οποία επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό. τθ ςυνζχεια, παρατίκεται θ πρόταςθ τθσ 

ομάδασ, για τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ και τθν επίλυςθ των κεμάτων αυτοφ, προσ ςυηιτθςθ ςτθν Επιτροπι. 

Ήδθ από το 2002 το ΣΕΕ/ΣΚΜ -με τθν κακιερωμζνθ επιςτολι του προσ τον πρωκυπουργό- 

είχε τονίςει τθν αναγκαιότθτα ςχεδιαςμοφ ενόσ ςυντονιςτικοφ οργάνου, αρμόδιου για τισ 

υποδομζσ τθσ πόλθσ. υνεχίηοντασ, το 2004, προτάκθκε -ςτθν αντίςτοιχθ επιςτολι προσ τον 

Πρωκυπουργό- θ ςυγκρότθςθ ενόσ φορζα ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των μεγάλων ζργων 

τθσ Θεςςαλονίκθσ. Η ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ βαςίςτθκε ςτθν ίδρυςθ Ειδικισ Γραμματείασ 

Ζργων Μείηονοσ Θεςςαλονίκθσ ςτο (τότε) Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αντίςτοιχθ υπθρεςία ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, θ οποία κα αναλάμβανε ςταδιακά και τα άλλα απαιτοφμενα ζργα για τθν 

επίλυςθ των κεμάτων υποδομϊν τθσ πόλθσ. Και το 2005 υπιρξε αντίςτοιχθ αναφορά. Σο 

αίτθμα για τθ ςφςταςθ μιασ μορφισ «Ειδικισ Γραμματείασ» ςε εκείνο το χρονικό διάςτθμα 

αφοροφςε κυρίωσ κζματα υποδομϊν τθσ πόλθσ αρμοδιότθτασ του (τότε) ΤΠΕΧΩΔΕ, κακϊσ 

για όλα τα κζματα που αφοροφςαν ςτον πολεοδομικό και χωροταξικό ςχεδιαςμό τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ τθσ πόλθσ, υπιρχε ο Οργανιςμόσ Ρυκμιςτικοφ Θεςςαλονίκθσ.  

Η κατάργθςθ των δφο Οργανιςμϊν Ρυκμιςτικοφ, Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ, με τον ν. 

4250/2015, ουςιαςτικά οδιγθςε τον ςχεδιαςμό πίςω ςτο παρελκόν. Με τον περιοριςμό 

των αρμοδιοτιτων και τθν υποςτελζχωςθ τθσ διάδοχθσ δομισ -που δεν είναι άλλθ από το 

Σμιμα Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ Θεςςαλονίκθσ- οδιγθςε ξανά ςτθ λιψθ όλων των 

αποφάςεων από τθν Ακινα. Με τθν αλλαγι αυτι, ςε ςυνδυαςμό με τθν αδρανοποίθςθ του 

υμβουλίου Ρυκμιςτικοφ, ουςιαςτικά απαξιϊκθκε ο ρόλοσ του Σμιματοσ, κακϊσ αποτελεί 

πλζον Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ χεδιαςμοφ Μθτροπολιτικϊν, Αςτικϊν και 

Περιαςτικϊν Περιοχϊν, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Αςτικοφ 

Περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τμιμα μιασ Διεφκυνςθσ που 

ζχει ζδρα τθν Ακινα, απομακρυςμζνθ από τθ Θεςςαλονίκθ και χωρίσ ςαφι εικόνα των 

προβλθμάτων και των αναγκϊν τθσ πόλθσ. 

Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ αντζδραςε εξαρχισ ςτθν κατάργθςθ του ΟΡΘΕ, τονίηοντασ ότι θ κατάργθςθ 

αυτι, χωρίσ τθν προθγοφμενθ κεςμοκζτθςθ του φορζα που κα αναλάβει τον ρόλο και τισ 

αρμοδιότθτεσ του ΟΡΘΕ, κα δθμιουργοφςε ιδιαίτερο πρόβλθμα ςτον ςχεδιαςμό και ςτισ 
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διαδικαςίεσ αυτοφ, ενϊ ςυγχρόνωσ διζγνωςε και τθ δυςκολία λειτουργίασ υπό τθ μορφι 

Διεφκυνςθσ του Τπουργείου ςτθν Ακινα. Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ ξεκάκαρα διλωςε ότι  ενδεχόμενο 

"λουκζτο" ςτον ΟΡΘ «όχι μόνον αντίκειται προσ τθ λογικι τθσ ενίςχυςθσ του ρόλου τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ ςτο ςχεδιαςμό, *...+ αλλά είναι και αντίκετθ προσ τθ φιλοςοφία (ζςτω) του 

χεδίου Νόμου που εγκρίκθκε από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι και προζβλεπε τθν ενίςχυςθ 

του ρόλου του ωσ υντονιςτικοφ Οργάνου για τθν περιοχι αρμοδιότθτάσ του, μζςω τθσ 

επαναφοράσ οργάνων όπωσ το υμβοφλιο του Ρυκμιςτικοφ, όπου κα ςυμμετείχαν 

εκπρόςωποι των παραγωγικϊν και επιςτθμονικϊν φορζων και τθσ Αυτοδιοίκθςθ». 

Παρόλα αυτά ο ΟΡΘΕ υποκαταςτάκθκε από το Σμιμα Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ 

Θεςςαλονίκθσ. Όλο το χρονικό διάςτθμα, από το 2015 ζωσ και ςιμερα, οι ανάγκεσ 

εξυπθρζτθςθσ των νζων χωρικϊν δεδομζνων πολλαπλαςιάςτθκαν. Οι νζεσ νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ και τα φιλόδοξα ςχζδια ταχείασ υλοποίθςθσ των μελετϊν ΕΠ, ΣΠ , παλαιϊν ΓΠ 

κτλ προχποκζτουν τθν αναδιοργάνωςθ των υφιςτάμενων δομϊν. τθ ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο ο μεγάλοσ αρικμόσ εκκρεμϊν μελετϊν, ςε ςυνδυαςμό με ζναν μεγάλο 

αρικμό ΣΠ, που αναμζνεται να προκθρυχκοφν ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα, δθμιουργεί 

επιτακτικι τθν ανάγκθ ανακεϊρθςθσ τθσ δομισ του Σμιματοσ Μθτροπολιτικοφ 

χεδιαςμοφ, ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί πιο αποτελεςματικά ςτισ μελλοντικζσ 

αυξθμζνεσ ανάγκεσ που κα υπάρξουν ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα. Αυτι τθ ςτιγμι 

υπάρχει ιδθ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μελετϊν ςε εξζλιξθ, που κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν 

το ςυντομότερο δυνατόν, όπωσ ΓΠ του ν. 2508/97 και Ειδικά Πολεοδομικά χζδια, ακόμθ 

και ςε πρϊιμο ςτάδιο. Σο επόμενο διάςτθμα αναμζνεται ο αρικμόσ των μελετϊν που κα 

πρζπει να χειριςτεί το ΣΜΘ να είναι ακόμθ μεγαλφτεροσ και το εφροσ των κεμάτων 

ςυνκετότερο και διευρυμζνο, κακϊσ κα χρειαςτεί να ςυναφκοφν νζεσ ςυμβάςεισ, να 

αντιμετωπιςτεί και το αντικείμενο τθσ καλάςςιασ χωροταξίασ κτλ. 

Σα δφο βαςικά προβλιματα που εντοπίηονται είναι α) θ ζλλειψθ επικαιροποιθμζνου 

Ρυκμιςτικοφ χεδίου, που εν όψει των νζων ΣΠ, ςαφϊσ κα δθμιουργιςει δυςκολίεσ και 

κακυςτεριςεισ ςτθ διεκπεραίωςθ των μελετϊν και β) θ αποδυνάμωςθ του Σμιματοσ 

Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ Θεςςαλονίκθσ, που οφείλεται ςε μεγάλο βακμό τόςο ςτθν 

υποςτελζχωςι του, ςτο οποίο υπθρετοφν λίγοι υπάλλθλοι και, επίςθσ, λείπουν 

ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ μθχανικϊν, που είναι απαραίτθτεσ για τθ διεκπεραίωςθ των 

κεμάτων του Σμιματοσ, όςο και ςτθ διοικθτικι εξάρτθςθ του Σμιματοσ από τθ Διεφκυνςθ 

ςτθν Ακινα. 

χετικά με το πρϊτο κζμα, υπάρχει άμεςθ ανάγκθ ενόσ ςτρατθγικοφ και χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ τθσ πόλθσ, με τθν εκπόνθςθ και ζγκριςθ ενόσ νζου ςχεδίου,  

επικαιροποιθμζνου και προςαρμοςμζνου ςτισ ςθμερινζσ και ςφγχρονεσ  ανάγκεσ. Είναι 

ςαφζσ ότι το ιςχφον Ρυκμιςτικό ςχζδιο (87) είναι παλιό και δεν λαμβάνει υπόψθ τισ 

ςθμερινζσ ςυνκικεσ αλλά και ανάγκεσ τθσ περιοχισ. Επιπλζον,  το ιςχφον ρυκμιςτικό 

ςχζδιο δίνει γενικζσ κατευκφνςεισ, που ενδεχομζνωσ πλζον δεν εναρμονίηονται με το 

εγκεκριμζνο ΠΧ. Ειδικά μετά τθν ζγκριςθ του Περιφερειακοφ Χωροταξικοφ Πλαιςίου, θ 

εναρμόνιςθ νζου ΡΘ με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίςιο, με τρόπο που δεν κα 

δθμιουργεί αντιφάςεισ, αλλθλοεπικαλφψεισ, αςάφειεσ αρμοδιοτιτων, πρόςκετεσ 

απαιτιςεισ αδειοδότθςθσ και εγκρίςεων για ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων, είναι πολφ 

ςθμαντικι. Επίςθσ, ςθμαντικι είναι και θ ςαφισ οριοκζτθςθ τθσ  περιοχισ ευκφνθσ του 

Ρυκμιςτικοφ χεδίου, με τον ακριβι κακοριςμό τθσ Μθτροπολιτικισ Περιοχισ 

Θεςςαλονίκθσ. Ο κακοριςμόσ τθσ Μθτροπολιτικισ Περιοχισ Θεςςαλονίκθσ είναι πολφ 

ςθμαντικόσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικότερεσ ςυηθτιςεισ που γίνονται για μελλοντικι 
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Μθτροπολιτικι Διακυβζρνθςθ . Σζλοσ, θ κεςμοκζτθςθ ενόσ επικαιροποιθμζνου 

Ρυκμιςτικοφ χεδίου είναι μια ςαφισ, αλλά και αναγκαία ςυνκικθ για να δοκοφν ενιαίεσ 

κατευκφνςεισ ςτα ΣΠ που κα υλοποιθκοφν. Η περίπτωςθ του ΡΑ (Ρυκμιςτικοφ ςχεδίου 

Ακθνϊν ( που ταυτίηεται με το ΠΧΠ τθσ Αττικισ, δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν περίπτωςθ 

του ΡΘ, γιατί το ΠΧΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει πολφ μεγάλθ εμβζλεια και δίνει τισ 

γενικζσ κατευκφνςεισ για ζξι νομοφσ τθσ ΚΜ, ενϊ το ΡΘ αναφζρεται ςε πολφ μικρότερθ 

περιοχι. 

χετικά με το δεφτερο κζμα , είναι ςαφζσ πωσ το Σμιμα Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ 

Θεςςαλονίκθσ δεν λειτουργεί με τον τρόπο που κα ζπρεπε, κακϊσ είναι αρκετά 

υποςτελεχωμζνο και, ςυγχρόνωσ, δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλλθλοι ειδικοτιτων που είναι 

απαραίτθτεσ για τθ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι διεκπεραίωςθ των κεμάτων αρμοδιότθτασ 

του. Αυτι τθ ςτιγμι ςτο Σμιμα υπθρετοφν, εκτόσ από τθν Προϊςταμζνθ, μία αρχιτζκτων 

μθχανικόσ, δφο πολιτικοί μθχανικοί, δφο γεωτεχνικοί, ενϊ οι υπόλοιποι τζςςερισ υπάλλθλοι 

του Σμιματοσ υποςτθρίηουν τεχνικά και γραμματειακά το Σμιμα. Σο κζμα τθσ 

υποςτελζχωςθσ είναι πολφ ςθμαντικό και θ ανάγκθ τθσ άμεςθσ ςτελζχωςθσ του τμιματοσ 

κα γίνει επιτακτικι ςτο άμεςο μζλλον, κυρίωσ λόγω τθσ αναγκαιότθτασ ολοκλιρωςθσ ενόσ 

μεγάλου αρικμοφ μελετϊν που είναι υπό εκπόνθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν προκιρυξθ 

των νζων ΣΠ, που αναμζνονται να είναι πάρα πολλά. Σο ςθμαντικότερο  όμωσ κζμα , που 

δθμιουργεί δυςκολίεσ, αλλά και ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ, είναι θ διαςπορά των 

υπογραφϊν του Σμιματοσ και τθσ Διεφκυνςθσ ςε δφο διαφορετικζσ πόλεισ. Εκτόσ από τισ 

αναμενόμενεσ χρονικζσ κακυςτεριςεισ, παρά τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ που ζχει πλζον 

εφαρμοςτεί, δθμιουργοφνται και άλλεσ δυςκολίεσ και προβλιματα, ςθμαντικά και κατά 

βάςθ ουςίασ και όχι τυπικά/γραφειοκρατικά, κακϊσ θ απόςταςθ 

των τελικϊσ υπογραφόντων των ειςθγιςεων των μελετϊν από τισ περιοχζσ μελζτθσ πολλζσ 

φορζσ μάλιςτα ςτο τελικό ςτάδιο τθσ υπογραφισ τθσ ειςιγθςθσ, δθμιουργοφν επιπλζον 

κακυςτζρθςθ διεκπεραίωςθσ τθσ ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ. 

 

 H πρόταςθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, που αναφζρκθκαν παραπάνω, ζχει τρία 

ςκζλθ: 

 Α) Σθ ςφςταςθ μιασ Ειδικισ Γραμματείασ, αρμόδιασ για τθν επίλυςθ των κεμάτων που 

άπτονται του πολεοδομικοφ και χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ, ςτθν 

προςπάκεια άμεςθσ  εκτόνωςθσ και ρφκμιςθσ ηθτθμάτων του ςχεδιαςμοφ ςτο πολεοδομικό 

ςυγκρότθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ, μζχρι τθν υλοποίθςθ των δφο προθγοφμενων προτάςεων, 

Είναι μια άμεςθ και βραχυπρόκεςμθ πρόταςθ βαςιςμζνθ ςτισ παλαιότερεσ ειςθγιςεισ του 

ΣΕΕ/ΣΚΜ για τθ ςφςταςθ μιασ Ειδικισ Γραμματείασ, αρμόδιασ για τθν επίλυςθ των κεμάτων 

που άπτονται του πολεοδομικοφ και χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 Β)Σθν αναβάκμιςθ του Σμιματοσ Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ, με τθν αλλαγι του 

οργανογράμματοσ του υπουργείου και τθ μετατροπι του ςε Διεφκυνςθ, με τθ ςφγχρονθ και 

ικανι ςτελζχωςι του, ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ τωρινζσ ανάγκεσ, άμεςων 

αποφάςεων αλλά και τισ μελλοντικζσ, αφοφ  όπωσ αναλφκθκε παραπάνω, κα είναι 

αυξθμζνεσ. 

Γ)Σθν άμεςθ ςφνταξθ νζου τρατθγικοφ και Χωροταξικοφ χεδίου τθσ πόλθσ, που να 

εναρμονίηεται με τισ κατευκφνςεισ του ΠΧΠ, να προςδιορίηει εκ νζου τθν περιοχι του 

Ρυκμιςτικοφ και να ςυντονίηει τισ υποκείμενεσ μελζτεσ και τα ζργα τθσ περιοχισ ευκφνθσ 
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του. Είναι πολφ βαςικό να γίνει κατανοθτι θ ανάγκθ τθσ ομαλισ εξειδίκευςθσ υποκείμενων 

μελετϊν, κυρίωσ ΓΠ και ΣΠ, ςε ζναν ςυνολικό χωρικό ςχεδιαςμό τθσ πόλθσ, που κα 

καλφπτει κατ’ ελάχιςτον το Πολεοδομικό υγκρότθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ, ϊςτε να 

εξειδικεφεται αρμονικά οποιαδιποτε αναπτυξιακι πρόταςθ, ςυντεταγμζνα με τον 

υπερκείμενο ςχεδιαςμό.   

 Σα παραπάνω αναλφονται (με ςειρά χρονικισ προτεραιότθτασ πλζον) ωσ εξισ: 

 Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

Προτείνεται θ τοποκζτθςθ Ειδικοφ Γραμματζα με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, με ςτόχο 

τθ βραχυπρόκεςμθ επίλυςθ όλων των κεμάτων, του ςυντονιςμοφ των ενεργειϊν αλλά και 

τθν επίςπευςθ των εγκρίςεων των μελετϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ αλλαγι τθσ δομισ 

τθσ Διεφκυνςθσ και του οργανογράμματοσ του Τπουργείου, που αποτελεί και τθ βαςικι 

πρόταςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ, αποτελεί μια μακρόχρονθ διαδικαςία, ενϊ υπάρχει 

επιτακτικι ανάγκθ άμεςθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και λειτουργιϊν του Σμιματοσ, 

προτείνεται μια άμεςθ και προςωρινι λφςθ, με τθν τοποκζτθςθ ενόσ Ειδικοφ Γραμματζα, 

υπό τον Γενικό Γραμματζα Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ. 

Ο Ειδικόσ Γραμματζασ προτείνεται να οριςτεί με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ, με ςυγκεκριμζνθ κθτεία, για παράδειγμα τριϊν ετϊν και δυνατότθτα 

ανανζωςισ τθσ. Βαςικι αρμοδιότθτα του Ειδικοφ  Γραμματζα κα είναι θ τελικι υπογραφι 

(μετά τθν υπογραφι του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ χεδιαςμοφ Μθτροπολιτικϊν, Αςτικϊν 

και Περιαςτικϊν Περιοχϊν) των ειςθγιςεων για: 

·        Σροποποίθςθ ΓΠ 

·         Ζγκριςθ ΓΠ ι ΧΟΟΑΠ του ν. 2508/97 

·         Ζγκριςθ ΣΠ 

·         Ζγκριςθ ΕΠ 

  

Παρατίκεται για διευκόλυνςθ θ ςχετικι νομοκεςία, ςφμφωνα με τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 

133/07.08.2019), άρκρο 42,  

υγκεκριμζνα: 

1. Με κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του οικείου Υπουργοφ, δφναται να 

ςυνιςτϊνται ςτα Υπουργεία Ειδικζσ Γραμματείεσ για τθ διαχείριςθ ςυγκεκριμζνου ζργου 

ιδιαίτερθσ εκνικισ ι κυβερνθτικισ ςθμαςίασ, το οποίο προςδιορίηεται ςτθν απόφαςθ 

ςφςταςισ τουσ. Οι Ειδικζσ Γραμματείεσ του προθγοφμενου εδαφίου δφνανται να υπάγονται 

ςε μζλοσ τθσ Κυβζρνθςθσ, Υφυπουργό ι Γενικό Γραμματζα. 

2. Στισ Ειδικζσ Γραμματείεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου προΐςτανται Ειδικοί Γραμματείσ 

οι οποίοι είναι μετακλθτοί υπάλλθλοι με βακμό 2ο τθσ κατθγορίασ ειδικϊν κζςεων. 

3. Με τθν απόφαςθ ςφςταςθσ κακορίηονται: (α) θ κθτεία του Ειδικοφ Γραμματζα, (β) οι 

υπθρεςίεσ που ςυςτινονται ι μεταφζρονται μαηί με το προςωπικό ςτθν Ειδικι Γραμματεία, 

(γ) θ μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςίασ τελικισ υπογραφισ εφόςον αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο. 

4. Οι Ειδικοί Γραμματείσ διορίηονται και παφονται με κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ 

και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. 
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5. Ο Ειδικόσ Γραμματζασ: (α) προΐςταται των υπθρεςιϊν τθσ Ειδικισ Γραμματείασ, (β) 

ςυντονίηει τθ λειτουργία τθσ και είναι υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα του ζργου τθσ και τθν 

αποδοτικότθτά τθσ, (γ) προςυπογράφει όλα τα ζγγραφα που προζρχονται από τισ 

υπαγόμενεσ ςε αυτόν υπθρεςίεσ και υπογράφονται από τον προϊςτάμενό του Υπουργό, 

Αναπλθρωτι Υπουργό, Υφυπουργό ι Γενικό Γραμματζα και μπορεί να ςυμμετζχει χωρίσ 

ψιφο ςε οποιοδιποτε Συμβοφλιο ι Επιτροπι εκτόσ από τα Υπθρεςιακά και Πεικαρχικά.  

  

Β. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Προτείνεται θ αναβάκμιςθ του Σμιματοσ Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ Θεςςαλονίκθσ ςε 

Διεφκυνςθ και θ οργάνωςι τθσ ςε Σμιματα με ςυγκεκριμζνεσ και ςαφείσ αρμοδιότθτεσ και 

ανάλογο προςωπικό. 

Η αλλαγι τθσ Δομισ του Σμιματοσ προτείνεται να γίνει ωσ εξισ: 

·         Μετατροπι των ςθμερινϊν Σμθμάτων Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ Θεςςαλονίκθσ και 

Ακθνϊν ςε Διευκφνςεισ,  υπαγόμενεσ ςτον Γενικό Γραμματζα Χωρικοφ χεδιαςμοφ και 

Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ. 

·         Για τθ Διεφκυνςθ Μθτροπολιτικοφ χεδιαςμοφ Θεςςαλονίκθσ προτείνεται θ 

διάρκρωςι τθσ ςε τρία Σμιματα: 

1. Σμιμα Ρυκμιςτικοφ χεδίου, με κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθ ςφνταξθ, ζγκριςθ και 

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ρυκμιςτικοφ χεδίου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, θ ςφνταξθ των απαιτοφμενων μελετϊν για τισ εξειδικεφςεισ του 

Ρυκμιςτικοφ χεδίου και τα προγράμματα εφαρμογισ του και τθν παροχι 

οδθγιϊν/κατευκφνςεων ςτον υποκείμενο ςχεδιαςμό. 

2. Σμιμα ΓΠ, ΣΠ και ΕΠ, με κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθ μζριμνα για τθν εκπόνθςθ, ζγκριςθ 

και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Σοπικϊν Πολεοδομικϊν χεδίων, των Ειδικϊν 

Πολεοδομικϊν χεδίων και των Γενικϊν Πολεοδομικϊν χεδίων τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ και των εκκρεμϊν μελετϊν 

3. Σμιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ, με κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθ γραμματειακι υποςτιριξθ 

τθσ Διεφκυνςθσ, τθν διαχείριςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Δ/νςθσ, τθν υλοποίθςθ 

των τακτικϊν και ζκτακτων προμθκειϊν για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, λόγω τθσ 

απομακρυςμζνθσ κζςθσ από το κεντρικό υπουργείο, τθν παραλαβι, διαχείριςθ, 

αποκικευςθ υλικοφ, τθ μζριμνα για τθν ςυντιρθςθ, επιςκευι και αςφάλεια κτιρίων, 

εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ, (θλεκτρονικζσ, θλεκτρολογικζσ, υδραυλικζσ και λοιπζσ 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, λιψθ αναφορϊν βλαβϊν και επιςκευι αυτϊν), τθν κακαριότθτα, 

τθ φφλαξθ των χϊρων τθσ Διεφκυνςθσ και κάκε άλλθ ςχετικι αρμοδιότθτα που κα 

αποδοκεί. 

·         Επανακακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τθσ νζασ πλζον Διεφκυνςθσ και  ανά τμιμα, με 

τροποποίθςθ του άρκρου 35 του ΠΔ 132/23-10-2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) και διαμοιραςμόσ 

των αρμοδιοτιτων του ςθμερινοφ Σμιματοσ ςτα δφο νζα Σμιματα . 

·         Απόδοςθ αρμοδιοτιτων ςτο Σμιμα Διοίκθςθσ και οργάνωςθσ που να ςχετίηονται με 

διοικθτικά κζματα και κζματα προμθκειϊν, ςυντθριςεων κλπ 
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·         το πλαίςιο τθσ νζασ δομισ τθσ Τπθρεςίασ, είναι ςθμαντικι θ διάρκρωςθ νζου 

οργανογράμματοσ, με τισ κατάλλθλεσ ανά Σμιμα ειδικότθτεσ, αλλά και τον απαραίτθτο 

αρικμό υπθρετοφντων, ϊςτε να γίνει δυνατι θ αποτελεςματικι ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ, 

  

Γ.  ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Επικαιροποίθςθ του ιςχφοντοσ ρυκμιςτικοφ ςχεδίου με ςτόχο τθν προςαρμογι του ςτισ 

νζεσ ςυνκικεσ, τθν επίλυςθ δυςλειτουργιϊν και αςτοχιϊν που υπάρχουν και τον 

ςυντονιςμό των υποκείμενων χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν μελετϊν, που εκπονοφνται 

αυτι τθν ςτιγμι και κα εκπονθκοφν ςτο (άμεςο) μζλλον.  
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