
Καλησπέρα σας, 
Ονομάζομαι Σαλάτα Κωνσταντίνα-Δήμητρα είμαι απόφοιτος και υποψήφια 
διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) με 
μεταπτυχιακό στην προστασία περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη από το τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Παράλληλα, είναι στέλεχος της εταιρίας Γεωχώρου 
Α.Ε., στην οποία έκανα την πρακτική μου άσκηση όσο ακόμα ήμουν φοιτήτρια στο 
ΤΜΧΑ.  
 
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Αυτό που θα 
ήθελα να σημειώσω ξεκινώντας, είναι ότι ένα από τα «πλεονεκτήματα» της 
ειδικότητας του πολεοδόμου-χωροτάκτη, όπως φαίνεται και από τους σημερινούς 
ομιλητές αλλά και το πρόγραμμα σπουδών των δύο σχολών, είναι η δυνατότητα 
ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα και σε διαφορετικά πεδία, όπως 
περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, συγκοινωνιακά και φυσικά πολεοδομικά και 
χωροταξικά ζητήματα, στα όποια και θα εστιάσω σήμερα. 
 
Το αντικείμενο με το οποίο προσωπικά έχω ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό αλλά όχι 
αποκλειστικά, τόσο σε επαγγελματικό όσο και ακαδημαϊκό επίπεδο, αφορά την 
εκπόνηση μελετών χωρικού σχεδιασμού, δηλαδή μελέτες χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Παρόλο που ακαδημαϊκά επικεντρώνονται κυρίως στο 
επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, επαγγελματικά έχω ασχοληθεί τόσο με 
πολεοδομικές όσο και με χωροταξικές μελέτες. Συγκεκριμένα στο χωροταξικό 
επίπεδο εντάσσονται μελέτες που αφορούν το εθνικό επίπεδο, δηλαδή τα Ειδικά 
Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ) που είναι ουσιαστικά τομεακά σχέδια (π.χ., για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό), και το περιφερειακό 
επίπεδο, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) και πλέον τα Θαλάσσια 
Χωροταξικά Πλαίσια (ΘΧΠ), που αφορούν επιμέρους Περιφέρειες/Ενότητες και 
όλους τους τομείς/κλάδους και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτές. 
Μελέτες οι οποίες δεν προκηρύσσονται τόσο συχνά. 
 
Συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο έχω εμπλακεί στο ΕΧΠ για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και σε περιφερειακό επίπεδο στις μελέτες ανάλυσης και αξιολόγησης των 
χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, δηλαδή σε ζητήματα που άπτονται της 
περιφερειακής ανάπτυξης, στο ΠΧΠ της Δυτικής Μακεδονίας και πρόσφατα στο 
ΘΧΠ για την θαλάσσια χωρική ενότητα του Βορείου Αιγαίου, που αποτελεί και το 
πρώτο που συντάσσετε στην Ελλάδα και θα αποτελέσει το πρότυπο για τη δημιουργία 
των υπόλοιπων τριών ΘΧΠ.  
 
Ειδικότερα, η εκπόνηση του ΘΧΠ της θαλάσσιας χωρικής ενότητας του Βορείου 
Αιγαίου, μια μελέτη που τώρα ολοκληρώνεται, είχε ιδιαίτερο καθώς ανέδειξε τις 
προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση του θαλάσσιου χώρου σε σχέση με τον 
χερσαίο χώρο. Φυσικά όλες οι μελέτες έχουν τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις 
τους, αλλά ο τρόπος σκέψης και η λογική/βήματα εκπόνησης των μελετών δεν 
αλλάζει. Εφόδια τα οποία λαμβάνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις σπουδές μας ως 
μηχανικοί χωροταξία και ανάπτυξης. 
 
Στην εκπόνηση των μελετών, τόσο χωροταξικού όσο και πολεοδομικού επιπέδου, 
είναι απαραίτητη η συζήτηση, η συνεργασία και η συλλογική δουλειά με άλλες 
ειδικότητες (όπως περιβαλλοντολόγους, τοπογράφους, ειδικούς στην ΑΠΕ, κ.ά.). 
Επομένως, βασικό αντικείμενο και ρόλος του πολεοδόμου-χωροτάκτη είναι να 



λαμβάνει όλες αυτές τις εισροές και να τους προσδίδει μια χωρική διάσταση, να τις 
μεταφράζει στο φυσικό χώρο και να δίνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις με στόχο την 
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Αποφάσεις που φυσικά δεν 
είναι εύκολες. 
 
Ένα τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω το οποίο ενδεχομένως να ενδιαφέρει 
τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα εδώ, είναι η συνέχεια των ακαδημαϊκών 
σπουδών παράλληλα με την εργασία. Η παράλληλη αυτή ενασχόληση αν και 
παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες έχει πλεονεκτήματα, καθώς συμβάλλει στο να 
ερχόμαστε σε επαφή και να κατανοούμε νέες ιδέες, θεωρίες και εργαλεία, που 
μπορούμε να ενσωματώσουμε στις διάφορες μελέτες. 
 
Σας ευχαριστώ. 


