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1 – Διιεληθφ ζχζηεκα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ – έλα ζχζηεκα ζε κεηάβαζε 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο θπξίσο, ν ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο (νη δχν «εζσηεξηθέο» 

δηαζηάζεηο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ) έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά σο πξνο ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ, 

ηφζν ζηα δηάθνξα επξσπατθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη εκπινπηηζηεί σο πξνο 

ηηο ζηνρεχζεηο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

ην επίθεληξν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ παξακέλεη ε βηψζηκε αλάπηπμε, ιακβάλνληαο δηαθνξεηηθέο 

εθθάλζεηο αλάινγα κε ην πιαίζην (ρσξηθφ θαη ρξνληθφ) ζην νπνίν αλαθέξεηαη, θαη επηδηψθνληαο λα 

δηακνξθψζεη ζηξαηεγηθέο θαη ξπζκίζεηο πνπ ηζνξξνπνχλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεψλ ηεο 

(πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή). Με ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα - πιαίζηα ηίζεληαη νη κεζνπξφζεζκνη ή 

θαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, θαη κέζσ απηψλ επηδηψθεηαη ε 

βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Με ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ηίζεληαη νη θαλφλεο θαη νη φξνη 

γηα ηηο ρξήζεηο γεο, ηε δφκεζε θαη ηελ ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε ηνπ εδάθνπο, δηακνξθψλνληαο ζεζκηθά ην 

πιαίζην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ρσξνζέηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη επελδχζεσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο επηδηψθεη λα επηηχρεη ηηο αξρέο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο «πνηφηεηαο» ηεο δηαθπβέξλεζεο. Η πξψηε κπνξεί λα εθιεθζεί 

σο ν βαζκφο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε δεχηεξε σο ην παξαγφκελν 

πξντφλ ηεο θπβέξλεζεο (ή δηαθπβέξλεζεο) ζε ζρέζε κε ηηο εηζξνέο. Σαπηφρξνλα, ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο 

αλαδεηά επειημία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί θαη λα αληαπνθξηζεί ζε δπλακηθέο θαη 

κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο, φπσο απηέο πνπ επέθεξε ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε ή απηέο πνπ επηθέξεη 

ε εμειηζζφκελε θιηκαηηθή θξίζε. Ο ζπληνληζκφο αθελφο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηνκεαθψλ δεηεκάησλ θαη 

αθεηέξνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ ζρεδίσλ θαη επηπέδσλ δηνίθεζεο αλαδεηθλχεηαη σο πςίζηεο 

ζεκαζίαο δήηεκα θαη απαηηεί κηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ. Σέινο, ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα πξνσζεί ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ ηφπσλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ ηξσηφηεηα, θαη λα δηαζέηεη κία place-based πξνζέγγηζε, 

κε βάζε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα ιακβάλεη ππφςε ην επξχηεξν 

γεσγξαθηθφ πιαίζην θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο.  

ηελ Διιάδα, φπσο είλαη γλσζηφ απφ ην 2014 δηαλχνπκε κηα πνιχ ηδηαίηεξε -θαη νκνινγνπκέλσο 

παξαηεηακέλε- θάζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ πξνζπάζεηα κεηάβαζεο απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Ν.2508/1997 θαη Ν.2742/1999, ζε έλα λέν θαη ζχγρξνλν ζχζηεκα, πνπ ζα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα. Μεηά ηε βξαρχβηα ηζρχ ηνπ Ν.4269/2014, 

αθνινχζεζε ε ςήθηζε ηνπ Ν.4447/2016, πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε πιήξσο θαη κε ηε ζεηξά ηνπ αλαζεσξήζεθε 

πξφζθαηα (Ν.4685/2020 θαη Ν.4759/2020). ε θάζε κεηάβαζε, πέξαλ ησλ πξνζδνθηψλ πνπ γελλά ην "λέν", 

εγείξνληαη ζεκαληηθά νπζηαζηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ "παιαηνχ" θαη σο εθ 

ηνχηνπ ελεξγνπνηείηαη (ή πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη) ε αξρή ηεο κεηαβαηηθφηεηαο.  

Η αξρή ηεο κεηαβαηηθφηεηαο πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε εθθξεκψλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ηελ έλαξμή ηνπο ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, κε ηηο θαηά ην δπλαηφλ επηφηεξεο 
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επηπηψζεηο απφ ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, άπηεηαη άκεζα θαη πνιπεπίπεδα ηεο αξρήο 

ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

Καηά ηελ πξφηεξε κεηάβαζε (απφ ηνλ Ν.1337/1983 ζηνλ Ν.2508/1997) ζε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ αξρήο 

είραλ πξνβιεθζεί θαηάιιειεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ φρη κφλν επέηξεςαλ ηε ζπλέρηζε ησλ εθθξεκψλ 

δηαδηθαζηψλ, αιιά πξνέβιεςαλ θαη ηελ (ππφ πξνυπνζέζεηο) εθθίλεζε λέσλ. Αληηζέησο, ε ςήθηζε ηνπ 

Ν.4269/2014 θαη ε απνπζία θαηάιιεισλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ νδήγεζε αθελφο ζηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο εθθξεκψλ δηαδηθαζηψλ ζε λέα δεδνκέλα άκεζεο εθαξκνγήο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην θεθάιαην Β ηνπ εηξεκέλνπ Νφκνπ, πνπ εηζήγαγε λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ρξήζεηο γεο), 

αθεηέξνπ ζηελ αλάθιεζε ψξηκσλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ελ ζπλερεία ζηελ παχζε δηαθήξπμεο 

κειεηψλ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 1νπ επηπέδνπ γηα κία 5εηία πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ "θξέλαξε" ηε δπλακηθή 

ηνπ θιάδνπ θαη νδήγεζε αξθεηά γξαθεία κειεηψλ ζε άιιεο εμεηδηθεχζεηο, αιιά θαη έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο 

ζην εμσηεξηθφ. 

Ωζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πξν νιίγσλ κελψλ ππεξεηήζεθε έκπξαθηα ε αξρή ηεο κεηαβαηηθφηεηαο, 

κε θαηάιιειε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ηειηθά παξέρεη ζεκαληηθή παξάηαζε ρξφλνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εθθξεκψλ δηαδηθαζηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) θαη ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο 

Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ), κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, κε πνιιαπιά νθέιε ηφζν γηα ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, φζν θαη γηα ηελ επηδησθφκελε θάιπςε ηεο Υψξαο απφ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ 1νπ 

επηπέδνπ, απνθεχγνληαο, παξάιιεια, άζθνπεο αλαηαξάμεηο ζηελ πνξεία ελεξγψλ ζπκβάζεσλ. Αλάινγε 

πξέπεη λα είλαη ε νπηηθή ηεο δηνίθεζεο θαη ζηηο ππφινηπεο πηπρέο ηεο κεηάβαζεο.  

 

2 – Σν ζηνίρεκα ηεο «νινθιήξσζεο» (integration) ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ - Σέινο ζηελ «αζχγρξνλε» 

ζεζκνζέηεζε πιαηζίσλ θαη ζρεδίσλ  

Οη Νφκνη 2508/1997 θαη 2742/1999 έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηε ρψξα. Με ηνπο λφκνπο απηνχο δηακνξθψζεθε κηα ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ππνρξέσζε ηνπ ππνθείκελνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε θαη λα εμεηδηθεχεη ην 

ππεξθείκελν. Παξαδφμσο, ζε ρξνληθή ζεηξά εγθξίζεθαλ πξψηα ηα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο (πιελ Αηηηθήο) ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, αθνινχζεζε ε έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ ην 2008 θαη ε έγθξηζε νξηζκέλσλ 

Δηδηθψλ Πιαηζίσλ ην 2008 θαη ην 2009. Αληίζηνηρα, κε ηνπο δχν λφκνπο πξνβιέθζεθε ε ππνρξέσζε 

ελαξκφληζεο ηνπ ηνπηθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ (θαηά βάζε ξπζκηζηηθνχ), ήηνη ησλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ, κε ηνλ 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. Γεδνκέλεο, φκσο, ηεο αλαθεξφκελεο παξαπάλσ ρξνληθήο έγθξηζεο ησλ Πιαηζίσλ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε πξψηε ηνπιάρηζηνλ «δέζκε» ΓΠ/ΥΟΟΑΠ πνπ εθπνλήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ 

ζηε Υψξα πξνεγήζεθε ηεο έγθξηζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ θαη έηζη ηα ζρέδηα απηά δελ ππήρζεζαλ ζε 

ππνρξέσζε ελαξκφληζεο πξνο ηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκφ.  

Απηή ε «αζχγρξνλε» ζεζκνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ, 

ζπλέβαιε ζηε κε «νινθιήξσζε» (integration) ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε Υψξα. ήκεξα, ελ αλακνλή ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπηθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΣΠ), ε πιεηνλφηεηα ησλ «λέσλ» 

Πεξηθεξεηαθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ (ΠΥΠ) έρεη εγθξηζεί, ελψ έρεη δξνκνινγεζεί θαη ε εθπφλεζε 
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νξηζκέλσλ Δηδηθψλ. Ωο πξνο ηα ηειεπηαία, θξίλεηαη εχινγε θαη εππξφζδεθηε ε πξφλνηα ηεο δηνίθεζεο γηα 

αλαζεψξεζε ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ (ΔΥΠ), π.ρ. γηα ηε Βηνκεραλία θαη ηηο ΑΠΔ, πνπ 

εγθξίζεθαλ ηνπιάρηζηνλ πξν δεθαεηίαο θαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα, παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

θαηεπζχλζεηο πξνο ηα παξάιιεια θαη ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ. Πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, φκσο, φηη 

ηα ΠΥΠ, πνπ εγθξίζεθαλ (σο επί ην πιείζηνλ) πξν νιίγσλ εηψλ (2018-2020), βαζίζηεθαλ ζε παιαηφηεξα 

δεδνκέλα θαη ζχληνκα (κεηά ηελ έγθξηζε αλαζεψξεζεο ησλ ΔΥΠ) ζα θαηαζηνχλ αλεπίθαηξα. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο εληείλεηαη δε απφ ην γεγνλφο φηη ηα ΠΥΠ παξέρνπλ θαηεπζχλζεηο πξνο ηα ΣΠ, πνπ ζα 

εθπνλεζνχλ ζην πξνζερέο δηάζηεκα.  

ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα/πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ην ζχλνιν ηεο Υψξαο, ην θαηεπζπληήξην πιαίζην γηα ηνλ ηνπηθφ πνιενδνκηθφ ζρεδηακφ εκθαλίδεηαη 

ηδηαηηέξσο ειιεηκαηηθφ. Σν ΠΥΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ εγθξίζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020 (ΦΔΚ 

485/Γ/20.08.2020), δελ πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Ν.4447/2016 (ήδε 

απφ ηελ αξρηθή δηαηχπσζή ηνπ) εηδηθφ Παξάξηεκα κε θαηεπζχλζεηο αλά δήκν πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, 

ζηε ρσξνηαμηθή θαη αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ηνπ δήκνπ θαη ησλ επηκέξνπο δεκνηηθψλ ελνηήησλ, ζηε 

δηάξζξσζε θαη δνκή ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, ζηα ππεξηνπηθά/δηαδεκνηηθά 

δίθηπα ππνδνκήο, ζηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή άιισλ ρξήζεσλ, ζηηο ρξήζεηο 

γεο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο, θ.ά.. Πεξαηηέξσ κε ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 4759/2020 

πξνβιέθζεθε θαη εηδηθφ Παξάξηεκα γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηνρήο 

Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν φπσο ξεηψο αλαθέξεηαη «ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ πξψηνπ επηπέδνπ ζηελ πεξηνρή απηή». 

Διιείςεη ησλ παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα πςειή πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο κε απμεκέλεο 

πηέζεηο (φπσο π.ρ. ε Υαιθηδηθή), εθηηκνχκε φηη ε πξνγξακκαηηδφκελε εθπφλεζε ησλ ΣΠ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ ζα επηηχρεη ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, αλ δελ ζεζκνζεηεζνχλ άκεζα ηα παξαπάλσ Παξαξηήκαηα. Ωο πξνο ην ζεκείν 

(β) εηδηθφηεξα, ην ελ ιφγσ Παξάξηεκα θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεην δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ελφο 

επίθαηξνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε Θεζζαινλίθε, κεηά ηελ «εγθαηάιεηςε» θαη κε ζεζκνζέηεζε ην 2012 

ηνπ «επηθαηξνπνηεκέλνπ» ΡΘ, ελφο ζρεδίνπ πνπ επηδίσθε λα αληηκεησπίζεη νινθιεξσκέλα, ζε ζηξαηεγηθφ 

επίπεδν, ηνλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο. Η απνπζία απηή ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο ειιείςεηο ζε φηη αθνξά 

ζηε κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο, πνπ εθηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 4 ηνπ παξφληνο.   

 

3 – Σν ζηνίρεκα ηεο ρσξηθήο νινθιήξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ – Σν Πξφγξακκα Σνπηθψλ 

Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ε δηαξθήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηάεη ην ηνπίν "ζνιφ", ελψ 

ππάξρνπλ αθφκα ζεκαληηθέο εθθξεκφηεηεο ζηε ιεγφκελε δεπηεξνγελή λνκνζεζία (δειαδή ζηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ν.4447/2016, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4759/2020, πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θιπ.). Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ιεγφκελεο 

"νινθιήξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ" είλαη απαξαίηεηε ε ζπληνληζκέλε επηηάρπλζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ έξγνπ. 
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Γηα ηε δηεπθφιπλζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη ζθφπηκε ε απινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ψζηε απηφο λα κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί κε ηαρχηεηα, λα είλαη 

επέιηθηνο, λα είλαη ζαθήο θαη εχιεπηνο θαη λα αλαζεσξείηαη εχθνια. Τπφ απηφ ην πξίζκα, πξνηείλεηαη 

αληηθείκελα πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, λα απνηειέζνπλ δηαθξηηέο 

κειεηεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Η πξναλαθεξζείζα "νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ", παξφιν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηαδηαθή 

θάιπςε κε θαλνληζηηθφ, ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηεο Υψξαο, δελ απνηειεί 

κηα άπαμ δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο, αιιά κηα δηαδηθαζία αηέξκνλε, δπλακηθή θαη δηαξθψο εμειηζζφκελε 

θαη αλαζεσξνχκελε, ψζηε λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε λέα δεδνκέλα θαη 

πξνθιήζεηο. 

Σν θεληξηθά ζπληνληδφκελν θαη ρξεκαηνδνηνχκελν, παλειιαδηθφ πξφγξακκα, καδηθήο πξνθήξπμεο - 

αλάζεζεο - εθπφλεζεο Σνπηθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ γηα φιε ηε Υψξα, απνηειεί κνλαδηθφ εγρείξεκα 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη γηα έλα εγρείξεκα κε αξθεηνχο "παξάγνληεο θηλδχλνπ" 

(λέν ζεζκηθφ πιαίζην κε νινθιεξσκέλν, κε δνθηκαζκέλεο πξνδηαγξαθέο, κεγαιχηεξεο αλάγθεο 

ζπληνληζκνχ ιφγσ δηφγθσζεο αληηθεηκέλνπ, κε δνθηκαζκέλνο ηξφπνο επίβιεςεο θαη απφ ηδηψηεο, 

ππνρξέσζε ηαρχηεηαο δηεθπεξαίσζεο θιπ.), εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ κεραληζκνί δηεπθφιπλζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθπφλεζε–έγθξηζε. Δλδεηθηηθά: 

Κεληξηθφο κεραληζκφο ππνζηήξημεο 

Σν ζχλζεην αληηθείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ, ηεο απνζαθήληζεο ησλ πηπρψλ ηνπο θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηνπο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη λα θαζνδεγείηαη κφληκα, ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά απφ ην 

Τπνπξγείν, κε εληαίν ηξφπν θαη κε άκεζε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπζηεκαηηθήο ρνξήγεζεο 

νδεγηψλ, κε ζπληνληζηηθφ ραξαθηήξα γηα φιεο ηηο κειέηεο ΣΠ, νπνίνο ζα κπνξεί:  

 Να γλσκνδνηεί (ελ είδε εγθπθιίσλ) επί εξσηεκάησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 Να κπνξεί λα εμεηδηθεχεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλα κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

πεξηνρήο, κεηά απφ ζρεηηθφ εξέζηζκα.  

 Να δηεπθξηλίδεη ζέκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο. 

 Να ζπληνλίδεη κειέηεο πνπ ζα βξίζθνληαη ζε φκνξεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

Σα πνξίζκαηα ηεο Τπεξεζίαο ή ηεο Δπηηξνπήο απηήο ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη ζε εηδηθφ θφκβν ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ΤΠΔΝ, ψζηε λα ιακβάλνπλ άκεζα γλψζε φινη νη ελδηαθεξφκελνη (κειεηεηέο, επηβιέπνληεο 

θιπ.). 

Αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ  

Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ή απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ δηαλχεη θαηά θαηξνχο πνξεία 

εθθξεκνχο. Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη γεληθεπκέλε ε πεπνίζεζε φηη γηα ηα ζέκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη 

έληνλε θαη πξνσζείηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζπγθέληξσζε, ε νπνία κπνξεί κελ λα δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ 



 
 

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

6 

 

ηερλνινγία θαη ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε, δελ επλνείηαη φκσο φηαλ ην αληηθείκελν δηνγθψλεηαη πέξαλ ελφο 

θξίζηκνπ κεγέζνπο. 

Γηα απηφ ην ιφγν είλαη δεηνχκελν ε απνθέληξσζε, αιιά κε ζαθείο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Δίλαη 

απαξαίηεην λα επαλεμεηαζηνχλ θαη λα απνζαθεληζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ, ζε θάζε επίπεδν. Η δηάθξηζε δε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηαζηεί κήπσο 

πξέπεη λα γίλεηαη "θάζεηα" (δειαδή "ή έρεηο ηελ αξκνδηφηεηα ή δελ ηελ έρεηο") θαη φρη "νξηδφληηα" (δειαδή 

"εγψ αζθψ αξκνδηφηεηα κέρξη εθεί, απ' φπνπ εθθηλεί ε δηθή ζνπ αξκνδηφηεηα" γηα ην ίδην αληηθείκελν). 

ρεηηθά κε ηα ζέκαηα επίβιεςεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εηδηθά ησλ Σνπηθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ, 

θξίλεηαη φηη κεηαμχ ηεο πιήξνπο απνθέληξσζεο (επίβιεςε απφ ηνπο Γήκνπο) θαη ηεο πιήξνπο 

ζπγθέληξσζεο (επίβιεςε απφ ην Τπνπξγείν) ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη θαη ελδηάκεζε επηινγή. πγθεθξηκέλα 

εθηηκάηαη φηη ε επίβιεςε ζα κπνξνχζε λα αζθείηαη: 

α) είηε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Τπνδνκψλ \ Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο 

(αηξεηήο) Πεξηθέξεηαο, πνπ ήδε εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ επηπέδνπ ξπκνηνκίαο 

(δειαδή ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ) πξνο ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, 

β) είηε απφ ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είρε αλαιάβεη (θαη γηα εθθξεκείο ππνζέζεηο εμαθνινπζεί λα έρεη) έξγν επίβιεςεο ή/θαη 

εηζήγεζεο γηα έγθξηζε ησλ (αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ζρεδίσλ) ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ, ηνπ Ν.2508/1997 (πιελ ησλ 

πεξηνρψλ επζχλεο ησλ ΟΡΑ θαη ΟΡΘΔ) θαη σο εθ ηνχηνπ δηαζέηεη θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη ην 

εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ δηεθπεξαίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Θα ήηαλ αθφκε εχινγν ε ίδηα ππεξεζία πνπ επηβιέπεη κηα κειέηε λα κπνξεί λα εηζεγείηαη πξνο ην ηειηθφ 

αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο (εηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο πνπ επνπηεχνληαη 

απφ ηε Γηεχζπλζε Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΝ -πεξηνρέο επζχλεο ησλ ΟΡΑ θαη ΟΡΘΔ- είλαη 

εχινγν ην ζρήκα λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα). 

ήκεξα σο αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηειηθήο γλσκνδφηεζεο γηα ηηο κειέηεο ΣΠ έρεη νξηζηεί ην 

ΚΔΤΠΟΘΑ. Η επηινγή απηή πνπ εθηηκάηαη φηη γίλεηαη ψζηε λα ππάξρεη θνηλφο θαη θεληξηθφο έιεγρνο ηνπ 

παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο, πξνθαιεί θαη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, δεδνκέλνπ φηη εθφζνλ νη κειέηεο απηέο 

μεθηλήζνπλ πεξίπνπ ηαπηφρξνλα ζε θνηλφ πξφγξακκα, ζα θηάζνπλ θαη πεξίπνπ ηαπηφρξνλα πξνο έγθξηζε. 

Αλακέλεηαη λα ππάξμεη ινηπφλ πνιχ κεγάινο θφξηνο ζην ΚΔΤΠΟΘΑ (πνπ νχησο ή άιισο έρεη ήδε πνιχ 

κεγάιν εχξνο θαη φγθν αξκνδηνηήησλ γλσκνδφηεζεο), ν νπνίνο ζα δπζρεξάλεη ηδηαίηεξα ην έξγν έγθξηζεο 

θαη αλαπφθεπθηα ζα δεκηνπξγεζνχλ ππεξβνιηθέο θαζπζηεξήζεηο. Με βάζε πφξηζκα νκάδαο εξγαζίαο ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΚΜ, ε γλσκνδφηεζε ηεο κειέηεο πξνηείλεηαη λα δίλεηαη απφ ηα νηθεία Πεξηθεξεηαθά ΤΠΟΘΑ θαη 

φρη απφ ην ΚΔΤΠΟΘΑ. 

Δλ θαηαθιείδη, ην λέν πξφγξακκα πνπ εηνηκάδεηαη, ιφγσ επηδησθφκελνπ βαζκνχ θάιπςεο ηεο Υψξαο, είλαη 

βέβαην φηη  καο νδεγεί ζε κηα λέα απνρή γηα ην ζρεδηαζκφ. Γλψκε καο είλαη φηη απηή ε επνρή πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ ην ηξίπηπρν "απινπνίεζε – απνθέληξσζε – απνζαθήληζε", ρσξίο λα ιεζκνλείηαη ε αξρή ηεο 

κεηαβαηηθφηεηαο, πνπ δηαθπιάζζεη ηελ νκαιή κεηάβαζε θαη ππεξεηεί ηε ρξεζηή δηνίθεζε. 
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 Η απινπνίεζε κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ αθαίξεζε ησλ κε απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζε θάζε επηκέξνπο 

δηαδηθαζία (αλάζεζεο, εθπφλεζεο, έγθξηζεο θιπ.), αιιά θαη ζε θάζε επηκέξνπο απαίηεζε (αλαδήηεζεο 

ζηνηρείσλ, δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ θιπ.) ησλ κειεηψλ ΣΠ (γεληθά, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επαλεμεηαζηεί 

ην ηη ηειηθά είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαίν λα ζεζκνζεηεί έλα ΣΠ θαη πνηα είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία 

ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαιήμεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ, ψζηε λα απνηειεί έλα "ειαθξχ" ζρέδην, 

δηαρεηξίζηκν, ζχληνκν θαη αλαλεψζηκν). 

 Η απνθέληξσζε κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ ρνξήγεζε αξκνδηνηήησλ ζηηο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο ή 

/ θαη ζηηο πεξηθέξεηεο, κε δηαηήξεζε θεληξηθνχ ζπληνληζηηθνχ ειέγρνπ. 

 Η απνζαθήληζε / θσδηθνπνίεζε κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηε δεκηνπξγία κφληκνπ θεληξηθνχ 

κεραληζκνχ παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ, κε παλειιαδηθή θάιπςε (ζαλ "help desk"). 

Μέζα απφ απηή ηελ νπηηθή κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί φρη κφλν ε πνηφηεηα, αιιά θαη ε ηαρχηεηα πνπ απνηειεί 

κείδνλ δεηνχκελν απηή ηελ πεξίνδν. 

 

4 – Μεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε θαη απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ 

Η πνιηηηθή ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιιαπιφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία πξσηίζησο αθνξά ηηο δνκέο ηεο εμνπζίαο. Οη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ 

ηελ ‘ρξεζηή’ δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ απνθέληξσζε ζηηο δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο 

δνκέο, επειημία ζηελ ηθαλφηεηα δφκεζεο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, ζεζκηθή ηθαλφηεηα ινγνδνζίαο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη ηζρπξά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο. 

Η ζπδήηεζε γηα ηελ θεληξηθφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ απέλαληη ζηελ απνθέληξσζε είλαη καθξηά. Η 

απνθέληξσζε ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη ηελ επθαηξία κεηάβαζεο πξνο κηα πεξηζζφηεξν ηνπηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ρψξνπ θαη επηηξέπεη κηα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο αλάγθεο, ελψ 

ε θεληξηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ζηελ θπβέξλεζε λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ επηδξάζεηο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρσξηθέο ελφηεηεο, λα αμηνπνηήζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, λα ζπληνλίζεη πην 

απνηειεζκαηηθά ηηο πνιηηηθέο θαη λα πξνσζήζεη ηελ ηζφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή νκνηνγέλεηα ζε κηα επξεία 

ζθαίξα επηξξνήο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε θαηάξγεζε ην 2014 ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο («Οξγαληζκφο Θεζζαινλίθεο»), ηνπ βαζηθνχ θνξέα 

πινπνίεζεο ηεο θεληξηθήο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ζε Σκήκα ηνπ θεληξηθνχ 

Τπνπξγείνπ, ζπλδέεηαη κε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή θαη απνηειεί έλα κείδνλ ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμχ 

θεληξηθνχ θξάηνπο απφ ηε κηα πιεπξά θαη επαγγεικαηηθψλ-επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο 

απφ ηελ άιιε. Η θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Θεζζαινλίθεο άθεζε έλα ζεκαληηθφ «θελφ» ζηε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ δεχηεξνπ κεγαιχηεξνπ κεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Υψξαο, αλέδεημε πξνβιήκαηα 

ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο, ελψ ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξαδνζηαθήο ηάζεο ππεξζπγθέληξσζεο 

αξκνδηνηήησλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζπλερίδεη λα εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ.  
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χκθσλα κε πφξηζκα νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, νη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα θηιφδνμα 

ζρέδηα ηαρείαο πινπνίεζεο ησλ κειεηψλ ΔΠ, ΣΠ, παιαηψλ ΓΠ θιπ. πξνυπνζέηνπλ ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ. Σα δχν βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη είλαη α) ε έιιεηςε 

επηθαηξνπνηεκέλνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, πνπ ελ φςεη ησλ λέσλ ΣΠ, ζα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ κειεηψλ θαη β) ε απνδπλάκσζε ηνπ Σκήκαηνο Μεηξνπνιηηηθνχ 

ρεδηαζκνχ Θεζζαινλίθεο, πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ζηελ ππνζηειέρσζή ηνπ φζν θαη ζηε 

δηνηθεηηθή εμάξηεζε ηνπ Σκήκαηνο απφ ηε Γηεχζπλζε ζηελ Αζήλα. ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη α) ε 

ζχζηαζε κηαο Δηδηθήο Γξακκαηείαο, αξκφδηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ πνιενδνκηθνχ 

θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηα άκεζεο  εθηφλσζεο θαη ξχζκηζεο 

δεηεκάησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο, β) ε αλαβάζκηζε ηνπ 

Σκήκαηνο Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ, κε ηελ αιιαγή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε Γηεχζπλζε, κε ηε ζχγρξνλε θαη ηθαλή ζηειέρσζή ηνπ, θαη γ) ε άκεζε ζχληαμε λένπ 

ηξαηεγηθνχ θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ ηεο πφιεο, πνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΥΠ,  λα 

πξνζδηνξίδεη εθ λένπ ηελ πεξηνρή ηνπ Ρπζκηζηηθνχ θαη λα ζπληνλίδεη ηηο ππνθείκελεο κειέηεο θαη ηα έξγα 

ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ.  

Κιείλνληαο, ην αίηεκα γηα απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ παξακέλεη ηζρπξφ. Απηφ βεβαίσο δελ αλαηξεί ηνλ 

ζπληνληζηηθφ θαη επηηειηθφ ξφιν πνπ νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη ε θεληξηθή εμνπζία. Η απνθέληξσζε νθείιεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ κεραληζκφ πνπ λα δηακνξθψλεη ην 

πιαίζην θαλφλσλ θαη ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο, λα δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ 

θαη λα δεκηνπξγεί ην ελζαξξπληηθφ πεξηβάιινλ ζην καθξν-επίπεδν ψζηε λα ππνζηεξίμεη πξνζπάζεηεο θαη 

πξσηνβνπιίεο ζην ηνπηθφ επίπεδν.  

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

Αλαζηάζηνο Λέπεζεο 

Αλαζηαζία Σαζνπνχινπ 

 


