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Καλησπέρα και από εμένα 

Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του 
Τεχνικού Επιμελητήριου και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
του ΑΠΘ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παραβρεθώ σήμερα εδώ με 
άλλους συναδέλφους. 

Ονομάζομαι Βασίλης Παπακωνσταντίνου και Είμαι Μηχανικός Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Σήμερα εργάζομαι ως  ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής χωροταξικών και 
πολεοδομικών μελετών ως εταίρος της Εταιρείας Μελετών ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ  

Είναι ιδιαίτερη η τιμή και η χαρά να βρίσκομαι εδώ και να μιλήσω σήμερα για το 
επάγγελμα και το ρόλο του Χωροτάκτη  - Πολεοδόμου από την πλευρά του 
μελετητή - ελεύθερου επαγγελματία. 

Σύμφωνα με τους ορισμούς της Χάρτας του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού (2013) 
Πολεοδόμος-Χωροτάκτης είναι ο Επαγγελματίας  

που ασχολείται με την οργάνωση και τη διαχείριση της χρήσης του χώρου,  

με ειδίκευση τόσο στην ερμηνεία των θεωρητικών εννοιών της διαμόρφωσης 
του χώρου  

όσο και στην εκπόνηση των σχεδίων. 

Πάμε να δούμε στην πράξη τη σημαίνει αυτό. 

Ως  ελεύθερος επαγγελματίας εταίρος και μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ. τα τελευταία 16 χρόνια είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να 
συμμετέχω στην εκπόνηση Μελετών Χωρικού Σχεδιασμού κάθε επιπέδου. 

• Χωροταξικών Μελετών (Περιφερειακά Πλαίσια)  
• Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ),  
• Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
• Πολεοδομικών Μελετών (Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής). 
• Πράξεων Εφαρμογής  

και τα τελευταία χρόνια  

• Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)  
• Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ),  
• Μελετών Ιδρύσεων Οργανωμένων Υποδοχέων όπως Επιχειρηματικά 

πάρκα  
• Μελετών χωροθετήσεων τουριστικών εγκαταστάσεων 

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. 



Αποφοίτησα από τη σχολή το 2004 και αφού έδωσα τις απαραίτητες εξετάσεις 
για την Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  στο Τ.Ε.Ε.  μπήκα στην αγορά 
εργασίας. 

Εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει να προκηρύσσονται και να ανατίθενται  μελέτες 
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97. 

Οι περισσότερες από αυτές ήταν χρηματοδοτούμενες από Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και είχαν, λόγω χρηματοδότησης, ορισμένο ορίζοντα 
ολοκλήρωσης. 

Συνεπώς όσες εταιρείες ή μελετητές είχαν αναλάβει την εκπόνηση των μελετών 
είχαν ανάγκη από δυναμικό για την εκπόνηση αυτών μέσα στο χρονικό πλαίσιο 
που οριζόταν.  

Σε αυτό το πλαίσιο από το 2006 μου δόθηκε η δυνατότητα να εργαστώ στην 
εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ στην οποία εργάζομαι και σήμερα. 

Τo κύριο αντικείμενο της ενασχόλησης μου ήταν η εκπόνηση κυρίως Μελετών  
ΓΠΣ και ΣΧΟΑΑΠ αλλά και Πολεοδομικών Μελετών, κυρίως Επέκτασης, σε 
εφαρμογή των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. 

Όλες οι μελέτες αυτές ήταν του δημοσίου. 

Προκηρυσσόταν ο σχετικός διαγωνισμός και μετά την αξιολόγηση γινόταν η 
ανάθεση. 

Οι μελέτες των ΓΠΣ  είχαν ως αντικείμενο και στόχο 

• την οικιστική οργάνωση, με προτάσεις πολεοδομικής οργάνωσης των 
οικισμών 

• τη γενική εκτίμηση των αναγκών των πολεοδομικών ενοτήτων σε 
κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δημόσιες 
παρεμβάσεις 

• τη γενικότερη ανάπτυξη για τον αστικό και περιαστικό χώρο στο σύνολο 
του Καποδιστριακού τότε Δήμου με ζώνες αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 
και των χρήσεων γης  

• την προστασία του περιβάλλοντος  

Εκτός από το αμιγώς μελετητικό αντικείμενο στο πλαίσιο στα πλαίσια των 
καθηκόντων μου ήταν και 

• η συμμετοχή σε συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς  
• η συμμετοχή και η παρουσίαση της μελέτης στο Δήμο και στο Δ.Σ. 
• η συμμετοχή σε συναντήσεις με τις Υπηρεσίες που θα εγκρίναν τις 

μελέτες 

Μετά ήρθε η περίοδος της οικονομικής κρίσης. 

Υπήρχε μια περίοδος που οι δημόσιοι διαγωνισμοί μελετών για την εκπόνηση 
μελετών χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ -& Πολεοδομικές Μελέτες) είχαν 
σχεδόν εκλείψει. 

Αναγκαστικά για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα που 
προέκυψαν από την κρίση έπρεπε να στραφούμε και σε μελέτες ιδιωτικού 
ενδιαφέροντος.  

Το 2010 και το 2011 στα πλαίσια των Στρατηγικών Επενδύσεων και της 
ίδρυσης του ΤΑΙΠΕΔ εισάγονται για πρώτη φορά οι όροι των ΕΣΧΑΣΕ ΚΑΙ 
ΕΣΧΑΔΑ.  

Τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν και εκπονούνται για τη ρύθμιση και την 
πολεοδομική ωρίμανση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους και την 
απόδοση σε αυτά βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας. 



Με τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας από το 
2014 εισάγονται τα ΤΠΣ και ΕΠΣ (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά 
Πολεοδομικά Σχέδια. 

Τα ΤΠΣ αντικαθιστούν επί της ουσίας τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97 και 
φορέας είναι αποκλειστικά το Δημόσιο.  

Τα ΤΠΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία 
καθορίζονται  

• το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά 
προγραμματικά μεγέθη, 

• τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών,  
• οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης,  
• οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις,  
• το οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα 

και υποδομές,  
• μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και μέτρα υποστηρικτικά της 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών,  

• καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την 
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση ενός Δήμου. 

Όσον αφορά τα ΤΠΣ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για την εκπόνηση τους στο σύνολο της Χώρας. 

Περίπου 200 μελέτες ΤΠΣ θα ανατεθούν έως το 2023 με σκοπό την 
ολοκλήρωση και την έγκρισή τους έως το 2025.  

Οι 120 περίπου έχουν προκηρυχθεί και είναι σε διαδικασία αξιολόγησης και οι 
υπόλοιπες θα προκηρυχθούν άμεσα.  

Στην περίπτωση των ΕΠΣ φορέας εκτός του δημοσίου είναι και ιδιώτες. 

Τα ΕΠΣ καταρτίζονται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών που 
μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων 
υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας,  

για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων 
ανάπτυξής τους  

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί, ή είναι σε διαδικασία έγκρισης, 
αρκετά ΕΠΣ που αφορούν κυρίως ιδιωτικά ακίνητα με σκοπό την αξιοποίησή 
τους. 

Επομένως, όσον αφορά εμάς τους χωροτάκτες πολεοδόμους ως μελετητές, από 
εκεί που εργοδότης μας ήταν αποκλειστικά το δημόσιο, πλέον εργοδότης μας 
μπορεί να είναι και κάποιος ιδιώτης. 

Σε εφαρμογή των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και πλέον σε εφαρμογή των ΤΠΣ και ΕΠΣ 
εκπονούνται οι  πολεοδομικές μελέτες για την πολεοδόμηση των επεκτάσεων 
κυρίως των οικισμών.  

Η πολεοδομική μελέτη αποτελεί επί της ουσίας εξειδίκευση και εφαρμογή 
υπερκείμενων βαθμίδων σχεδιασμού του χώρου και σκοπεύει στη διερεύνηση 
και εκλογή των προσφορότερων τρόπων λειτουργίας, παραγωγής, οργάνωσης 
και διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος  

Στόχος της Πολεοδομικής Μελέτης είναι να αποτελέσει η περιοχή ένα ενιαίο και 
καλά οργανωμένο σύνολο,  



εξασφαλίζοντας παράλληλα τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν τους απαραίτητους 
περιβαλλοντικούς όρους και συνθήκες. 

Μέσω τις πολεοδομικής μελέτης εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο καθορίζονται, 
οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της περιοχής μελέτης και 
ορίζεται ο πολεοδομικός κανονισμός και τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί 

Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με την εκπόνηση πράξης 
εφαρμογής της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και των κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων που έχει ως αντικείμενο την υψομετρική μελέτη των οδών 
καθώς και την σύνταξη των Πινάκων Εφαρμογής και των Κτηματογραφικών 
Διαγραμμάτων Εφαρμογής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρώ ότι ανοίγεται μια μεγάλη ευκαιρία για 
τους μηχανικούς της ειδικότητας μας καθώς το αντικείμενο που μπορεί να 
ασχοληθεί ένας χωροτάκτης πολεοδόμος καλύπτει όλα τα επίπεδα του χωρικού 
σχεδιασμού 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι  ο Χωρικός Σχεδιασμός αποτελεί 
ένα συνδυασμό επιστημών που ενσωματώνει διάφορες επαγγελματικές ομάδες 
και ενδιαφερόμενα μέρη σε περίπλοκες διαδικασίες.  

Το περιβάλλον αυτό του σχεδιασμού μεταβάλλεται συνεχώς από παράγοντες 
όπως  

• Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση 
• Η Κλιματική Αλλαγή και τα οικοσυστήματα 
• Η πίεση των δημοσίων δαπανών 

άρα ο χωρικός σχεδιασμός είναι μια δραστηριότητα σύνθετη με πολλές πτυχές 
που ασκείται σε διάφορες χωρικές κλίμακες και βαθμίδες διοίκησης και 
διαδραματίζει ένα συντονιστικό ρόλο μεταξύ τομεακών πολιτικών 

Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με άλλα γνωστικά αντικείμενα, ο χωρικός 
σχεδιασμός διακρίνεται από το βασικό του στόχο να λαμβάνει υπόψη το όφελος 
της κοινωνίας ως ενιαίου συνόλου, ως μίας οντότητας και αυτό σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του χωροτάκτη πολεοδόμου αποτελεί μια σύνθετη 
διαδικασία συγκερασμού και συντονισμού δημόσιων και ιδιωτικών 
συμφερόντων 

Ο χωροτάκτης-πολεοδόμος οφείλει καταρχάς 

• να αντιλαμβάνεται το σύνθετο έργο του χωρικού σχεδιασμού,  
• να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο  σχετίζεται με τους ανθρώπους, τις 

επιχειρήσεις, το περιβάλλον.  
• και να διαθέτει την ικανότητα να συνδέει τα επιμέρους ζητήματα μεταξύ 

τους,  

Ο Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, είναι αυτός που θα πρέπει να  

• να Προετοιμάζει τα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού 
• να Παρέχει πλήρεις, σαφείς και ακριβείς πληροφορίες  

στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων,  
στα ενδιαφερόμενα μέρη  
και στο κοινό. 

• να Ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή   
• να Συντονίζει διαφορετικούς επιστημονικού κλάδους και φορείς. 
• να Προάγει συνεργασίες μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών τομέων  



• να Πείθει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μοιραστούν ένα κοινό όραμα το 
οποίο ξεπερνά τα ατομικά τους συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  

Ο ρόλος του πολεοδόμου- χωροτάκτη καθίσταται περισσότερο απαιτητικός σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη φορά στο παρελθόν και απαιτεί αυξημένες 
υπευθυνότητες  

• αντίληψης,  
• σχεδιασμού,  
• σύνθεσης,  
• καθώς και δεξιότητες διαχείρισης και διοίκησης,  

ώστε να υποστηριχτεί και να καθοδηγηθεί η διαδικασία δημόσιου σχεδιασμού σε 
όλα τα βήματά της. 


