
ΤΕΕ – Τμήμα Πελοποννήσου, Τρίπολη  19 Μαρτίου 2010 

H σημασία των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του 
Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες 

Βιβή Μπάτσου, Αρχ. Πολεοδόμος 
Πρόεδρος ΣΕΠΟΧ 
 

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μαζί με τον Νόμο 2742/99 για τον Χωροταξικό σχεδιασμό και αειφόρο ανάπτυξη, τα ΓΠΣ 
-  ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο που απαντά στις συνθήκες της Αυτοδιοίκησης 
σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και στις σύγχρονες απαιτήσεις διερεύνησης 
«αειφόρου ανάπτυξης» και σύνδεσης του τοπικού επιπέδου με τις πολλαπλές πολιτικές 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το περιεχόμενο των νέων ΓΠΣ του Ν.2508 του 97 είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένο σε σχέση 
με τα ΓΠΣ του Ν.1337/83 και ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν (όρια του 
Καποδιστριακού Δήμου),αλλά κυρίως ως προς το περιεχόμενο τους που τα καθιστά 
τοπικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης για το Δήμο τους. 

Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του 2508 δεν αφορούν απλά το λεγόμενο φυσικό σχεδιασμό αλλά 
αποτελούν σχέδια Βιώσιμης Τοπικής, Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης. Τα ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι απλές μελέτες οικιστικών επεκτάσεων ούτε μελέτες κανονιστικών 
όρων δόμησης αλλά επίπονες προσπάθειες συναινετικού σχεδιασμού στη βάση αρχών 
κοινής αποδοχής για ανάπτυξη – προστασία – συνοχή.  

Η σημαντικότητα των σχεδίων αυτών για τη τοπική ανάπτυξη υποδηλώνετε και από την 
πρόβλεψη του Νόμου για την ίδρυση ΝΠΠΔ για την ενεργοποίηση και παρακολούθηση 
της εφαρμογής του είτε σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, είτε σε επίπεδο Δήμου 
με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

Επίσης για τον ίδιο σκοπό μπορεί αντί του ΝΠΠΔ που αναφέρθηκαν να συσταθούν 
πενταμελείς επιτροπές Πολεοδομικού Σχεδιασμού με απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου (άρθρο 6 του Ν.2508/97). 

Οι συνθήκες αυτές ιδίως στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζει το συνδυασμένο 
θεσμικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε (2742/99, 2508/97, προδιαγραφές για την 
εκπόνησή τους), συνδέονται άμεσα με τον αναπτυξιακό ρόλο του τοπικού επιπέδου, και 
τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα και επιχειρησιακά  ενός 
μεσοπρόθεσμού προτύπου ανάπτυξης και έχουν όλες τις θεσμικές δυνατότητες να το 
κάνουν. 

Δώδεκα χρόνια μετά τη θέσπιση του παραπάνω θεσμικού πλαισίου η εικόνα του 
σχεδιασμού σε επίπεδο ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ συνεχίζει χωρίς όραμα και πρόγραμμα και με 
πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. 
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Τα κύρια προβλήματα που κατ΄ επανάληψη έχουν επισημανθεί1 και που και σήμερα 
διαπιστώνονται είναι : 

• Η έλλειψη κατευθύνσεων και οδηγιών για την πολιτική γης από τις αρμόδιες 
Κεντρικές Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), με αποτέλεσμα οι 
Κεντρικές Υπηρεσίες να μην ασκούν τον επιτελικό τους ρόλο. 

• Η έλλειψη ενημέρωσης των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. για τα 
προβλήματα και την πορεία του σχεδιασμού. 

• Ο «αποσπασματικός», χωρίς κριτήρια, σχεδιασμός με πρωτοβουλία των ΟΤΑ, 
εφόσον δεν έχουν ιεραρχηθεί οι ανάγκες από τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες, 
ώστε να καθοριστούν προτεραιότητες ανά περιοχή. 

• Η μη συμμετοχή στην επίβλεψη των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ από τις αρμόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.), αλλά ούτε και η παρακολούθηση των 
μελετών αυτών από την πλειονότητα των Περιφερειών, παρόλο ότι είναι αρμόδιες 
για την έγκρισή τους. 

• Η επίβλεψη των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ ασκείται από μηχανικούς υπαλλήλους των 
Ο.Τ.Α. ή της Τ.Υ.Δ.Κ., ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους και το γνωστικό τους 
αντικείμενο. 

• Η έλλειψη συντονισμού των προτάσεων των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ των 
όμορων και γειτονικών ΟΤΑ και η μη εξειδίκευση στο χώρο των ανώτερων 
επιπέδων σχεδιασμού (Ειδικά Χωροταξικά, Περιφερειακά Πλαίσια, Εθνικό 
Χωροταξικό).  

• Η έλλειψη ενιαίου κώδικα συμβολισμών καθώς και η έλλειψη ψηφιακών 
υποβάθρων. 

• Η έλλειψη προδιαγραφών για την απαιτούμενη Περιβαλλοντική Μελέτη, μετά την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό.  

• Οι αδικαιολόγητα μεγάλες καθυστερήσεις στις αναθέσεις  μελετών. 
• Οι μεγάλες καθυστερήσεις  στην ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των μελετών, με 

αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, οι οποίες προκηρύχτηκαν αρκετά 
χρόνια πριν, όπως π.χ. στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας Ηπείρου, Νοτίου 
Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας στις οποίες έχουν προκηρυχθεί 
μελέτες από το 2001 και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 

• Ο μη καθορισμός αμοιβών μεταξύ των βασικών μελετητών Κατηγορίας 1 
(Ρυθμιστικές και Χωροταξικές Μελέτες) και Κατηγορίας 2 (Πολεοδομικές και 
Ρυμοτομικές Μελέτες) καθώς και του μελετητή της Κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές 
Μελέτες), ανάλογα με το αντικείμενο τους, όπως προβλέπεται από το Ν.3316/05, 
με συνέπεια να υπάρχει πληθώρα ενστάσεων σε προκηρύξεις μελετών, που 
πολλές φορές οδηγεί σε καθυστερήσεις αλλά ακόμη και σε ακύρωσή τους.  

• Η έλλειψη χρηματοδότησης, με συνέπεια το «πάγωμα» αναθέσεων και το 
«σταμάτημα» των μελετών όπως π.χ. στις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και της 
Δυτικής Ελλάδας.2 

 

Μετά την προτεινόμενη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας (νομοσχέδιο «Καλλικράτης») 
με τη συνένωση των Ο.Τ.Α. και τη δημιουργία νέων, με νέα διοικητικά και χωρικά όρια, 
είναι πιθανόν τα νέα δεδομένα να επιφέρουν επιπλέον καθυστερήσεις στις ήδη 
προβληματικές διαδικασίες.  

1 Βιβή Μπάτσου “Χωρίς όραμα και πρόγραμμα ο σχεδιασμός του χώρου στην Ελλάδα” Ρόδος, 2004  
2 Τ.Ε.Ε. «Έρευνα εφαρμογής του Ν. 2508/97» Δεκέμβριος 2009 
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Με βασική αρχή ότι ο σχεδιασμός «δεν σταματάει» αλλά είναι μία συνεχής διαδικασία σε 
ένα διαρκώς ανακατατασσόμενο χώρο και κατ΄ αναλογία προς τις πάγιες διοικητικές 
πρακτικές μέχρι σήμερα σε Ελληνικό και Κοινοτικό επίπεδο η κατοχύρωση και χωρίς 
καθυστερήσεις ενεργοποίηση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ συνιστά ένα από τα σημαντικά 
ζητήματα για την ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και την επίτευξη των 
στόχων του ίδιου του Προγράμματος «Καλλικράτης». 

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση των στοιχείων της έρευνας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Μέχρι το τέλος του 2009, η πορεία των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ έχει ως εξής:3 

• Έχουν προκηρυχθεί μελέτες για 376 Ο.Τ.Α. από τους 910 Ο.Τ.Α. της χώρας, πλην 

της Περιφέρειας Αττικής, αριθμός που αποτελεί το 41,3 % του συνόλου των Ο.Τ.Α. 

• Ανατέθηκαν 295 μελέτες, αριθμός ήτοι το 32,4  % των 910 Ο.Τ.Α. 

• Έχουν εγκριθεί συνολικά 40 μελέτες,  αριθμός που αποτελεί το 10,6% των μελετών 

που προκηρύχθηκαν και μόλις το 4,4  % των 910 Ο.Τ.Α. 

 
Επισημαίνεται υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση σε όλα τα στάδια των μελετών, από την 
προκήρυξη μέχρι την υπογραφή της σύμβασης -που σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπερβαίνει την πενταετία- αλλά και από την ανάθεση μέχρι την έγκρισή των ΓΠΣ-
ΣΧΟΟΑΠ. 
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στους Νομούς Δράμας και Γρεβενών δεν έχει προκηρυχθεί καμία 
μελέτη. 
 
Επίσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν χαμηλά τα ποσοστά προκηρύξεων – 
αναθέσεων μελετών που ανέρχονται στο 30% των Δήμων ενώ τα εγκεκριμένα ΓΠΣ – 
ΣΧΟΟΑΠ είναι μόνο το 2% των ΟΤΑ της Περιφέρειας. 

 
 

Προτάσεις 

Από διερεύνηση όλων των δεδομένων για την πορεία των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ που 
συγκεντρώθηκαν από το 2000 -χρόνος ενεργοποίησης του Οικιστικού Νόμου - και τις 
διαπιστώσεις μέχρι σήμερα, μετά από σχετικές ημερίδες του ΤΕΕ, Επιστημονικών 
Φορέων (ΣΕΠΟΧ, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) της ΚΕΔΚΕ και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  
οδηγούμαστε να επαναδιατυπώσουμε  προτάσεις, οι οποίες διατυπώνονται σχεδόν σε 
κάθε σχετική εκδήλωση :  

 

1. Η ίδρυση και λειτουργία «Παρατηρητηρίου για τον σχεδιασμό», το οποίο πρέπει 
να λειτουργήσει κεντρικά από αρμόδιο φορέα της Πολιτείας (Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή 
του ΤΕΕ) και θα παρακολουθεί, θα ενημερώνεται και θα ενημερώνει για την πορεία όλων 
των επιπέδων  του σχεδιασμού, μέσω δημοσιεύσεων - ιστοσελίδας στο internet κλπ.  

3 Τ.Ε.Ε. «Έρευνα εφαρμογής του Ν. 2508/97»  
 Μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Δεκέμβριος 2009 
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Το «Παρατηρητήριο» θα καταγράφει το σύνολο των προκηρύξεων, αναθέσεων και 
εγκρίσεων των μελετών που αφορούν στο σχεδιασμού του χώρου (Περιφερειακά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ειδικές Χωρικές 
Παρεμβάσεις, Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις, Περιβαλλοντικές – Διαχειριστικές 
Μελέτες, Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ κ.λ.π. καθώς και 
αναθεωρήσεις – τροποποιήσεις των προαναφερόμενων σχεδίων). 
Παράλληλα, θα πρέπει να θεσπισθεί κατάλληλος μηχανισμός αυτόματης υποχρεωτικής 
ενημέρωσης του «Παρατηρητηρίου» από τους επισπεύδοντες φορείς ανάθεσης, ως και 
τους φορείς παρακολούθησης, έγκρισης και εφαρμογής των μελετών αυτών. 
 
2. Οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.Κ.Α., ανταποκρινόμενες στον επιτελικό τους ρόλο: 

α)  να προμηθεύουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών και της Τ.Α. με σχετικές 
«κατευθύνσεις-οδηγίες», για την εύρυθμη, συστηματική και κατά ενιαίο τρόπο 
διαχείριση των μελετών στους συμβατικούς χρόνους. 

β)  να καθορίσουν με κατάλληλα κριτήρια τις προτεραιότητες εκπόνησης μελετών σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των διοικητικών βαθμίδων της Χώρας (Εθνικό, 
Περιφερειακό και Νομαρχιακό Επίπεδο)  

 
γ)  να θεσμοθετήσουν προδιαγραφές όλων των απαιτούμενων μελετών  
 
δ)  να θεσμοθετήσουν κώδικα αμοιβών για όσες ειδικότητες μελετητών δεν έχει 

θεσμοθετηθεί (Χωροτάκτες, Πολεοδόμοι, Περιβαλλοντολόγοι), σύμφωνα με την 
πρόταση που έχει κατατεθεί από το ΤΕΕ στο ΥΠΕΧΩΔΕ, από το έτος 2006 

 
ε)  να καθορίσουν ενιαίο κώδικα συμβολισμών για τις μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ  
 
στ)  να εφοδιάσουν με τα απαιτούμενα ψηφιακά υπόβαθρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες των 

Περιφερειών και της Τ.Α.  

3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.):    
 
α)  να καθορίζουν τις προτεραιότητες για τις αναθέσεις των μελετών ανά Ο.Τ.Α. καθώς 

και τις κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό της περιοχής τους, με στόχο την υλοποίηση 
των κατευθύνσεων των Περιφερειακών και των Ειδικών Πλαισίων Σχεδιασμού. 

 
β)  να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση, ώστε να μην καθυστερεί η ολοκλήρωση και 

θεσμοθέτηση των μελετών εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων. 
 
γ)  να αναλάβουν την παρακολούθηση και την εποπτεία κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης ή και να συμμετέχουν - εάν είναι δυνατόν- στην επίβλεψη των μελετών.  
 
δ)  να αναλάβουν τον συντονισμό της εκπόνησης των μελετών, με γνώμονα την 

ορθολογική αντιμετώπιση των προγραμματικών θεμάτων που αφορούν στον 
σχεδιασμό του χώρου. 
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4. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο να συστήσει Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιτροπές Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2508/97, για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής όσων ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ εγκρίνονται. 
 
5. Οι Δήμοι, ή κάθε άλλη αναθέτουσα αρχή να συστήνουν Επιτροπές Επίβλεψης με 
μηχανικούς ανάλογης ειδικότητας με το αντικείμενο της μελέτης. 
 

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
να μη χαθεί επιπλέον πολύτιμος χρόνος για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού στον 
Ελλαδικό χώρο που είναι ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης και συμβάλει στην 
ισόρροπη ανάπτυξη της Χώρας, την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την 
προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος - φυσικού και 
ανθρωπογενούς  – γενικότερα, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. 

Με την θεσμοθέτηση του «Καλλικράτης» είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα 
απρόσκοπτης ολοκλήρωσης και έγκρισης των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ για τις 400 μελέτες 
που είναι σε εξέλιξη, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2539/97 και του Ν. 
2508/97. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Σας ευχαριστώ, 

και ελπίζω, 

τώρα πού τόση φασαρία γίνεται «περί τα δημόσια πράγματα» να μην επαναλάβουμε για 
άλλη μία φορά τα αυτονόητα, όταν θα ξανασυναντηθούμε. 
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Θέμα: Επείγοντα θέματα σε σχέση με ρυθμίσεις νομοσχεδίου 
«Καλλικράτης» και τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ 

 

Μετά τη δημοσιοποίηση για διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών του 

προγράμματος «Καλλικράτης» και της πρότασης διοικητικής αναδιάρθρωσης της 

Αυτοδιοίκησης τέθηκαν πολλαπλά ερωτήματα από Δήμους, Περιφέρειες και 

κεντρικές υπηρεσίες σε σχέση με το πρόγραμμα των υπό εκπόνηση / θεσμοθέτηση 

ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97 καθώς και την προώθηση μελετών ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ στο Δ’ΚΠΣ (ΕΣΠΑ). 

Ο ΣΕΠΟΧ αφού μελέτησε διεξοδικά το θέμα και με βασική αρχή ότι ο σχεδιασμός 

«δεν σταματάει» αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία σ’ ένα διαρκώς 

ανακατατασσόμενο χώρο και κατ’ αναλογία προς τις πάγιες διοικητικές πρακτικές 

μέχρι σήμερα σε ελληνικό και κοινοτικό επίπεδο εκθέτει τις παρακάτω θέσεις και 

προτάσεις του: 

Α.  Η κατοχύρωση και χωρίς καθυστερήσεις ενεργοποίηση των Τοπικών 

Χωροταξικών Σχεδίων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Δήμων, που αποτελούν τα Γ.Π.Σ. 

& Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Ν.2508/97 και του άρθρου 24 του Ν.2539/97 (προσαρμογή 

διατάξεων του Ν.2508/97), συνιστά ένα από τα σημαντικά ζητήματα για την 

ανασυγκρότηση της Α’ Β/μιας Αυτοδιοίκησης και την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος «Καλλικράτης». 

Β.  Περισσότερες από 400 μελέτες Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. βρίσκονται υπό 

εκπόνηση ενώ ορισμένες απ’ αυτές έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν οι 

διαδικασίες έγκρισης της σχετικής απόφασης από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας. 

Είναι γνωστό ότι η περιοχή μελέτης ενός Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είναι ολόκληρη η 

έκταση του αντίστοιχου Καποδιστριακού Δήμου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 

24 του Ν.2539/97 και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.  

Μέχρι την θεσμοθέτηση του “Καλλικράτης” οι υπό εκπόνηση μελέτες ως άνω 

των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. συνεχίζουν και εγκρίνονται στα πλαίσια της τρέχουσας 

νομοθεσίας. 



Γ.  Με την θεσμοθέτηση του «Καλλικράτης» και των νέων μεγαλύτερων σε 

έκταση και πληθυσμό Α’ Βαθμιων Ο.Τ.Α. είναι απαραίτητο να ληφθεί πρόνοια για 

δύο τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν τα τοπικά χωροταξικά σχέδια (Γ.Π.Σ. / 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) με ρητή μεταβατική ή άλλη διάταξη : 

α) να δοθεί η δυνατότητα απρόσκοπτης έγκρισης των Γ.Π.Σ. & Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 
(και όχι σταματήματός τους) για τις μελέτες των οποίων έχει κινηθεί ή θα 

κινηθεί η διαδικασία ανάθεσης μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 

για τους νέους Ο.Τ.Α. με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.2539/97 και 

του Ν.2508/97 και  

β) για τα νέα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δηλαδή γι’ αυτά που η διαδικασία ανάθεσης 

της μελέτης κινηθεί μετά την δημοσίευση του νέου νόμου να καθορίζεται ότι η 
περιοχή μελέτης τους περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια 
των νέων δήμων, με ανάλογη διάταξη με αυτή της παρ.2 του άρθρου 24 
του Ν.2539/97. 

Στις νομοθετικές ρυθμίσεις κατοχύρωσης του τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού θα 

πρέπει ακόμη να συμπεριληφθεί και διάταξη που να διευκρινίζει ποια τοπικά όργανα 

γνωμοδοτούν για τα ήδη εκπονούμενα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  (περίπτωση α) καθώς 

και την δυνατότητα τροποποίησης ενός Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Καποδιστριακού 

Δήμου όταν ανατεθεί η εκπόνηση του νέου διευρυμένου Δήμου (Καλλικράτης) του 

οποίου ο συγκεκριμένος Καποδιστριακός Δήμος αποτελεί τμήμα. 

Δ. Σημειώνεται ότι η έλλειψη αναφοράς στο νέο Νόμο σ’ αυτά τα σχέδια με 

ταυτόχρονη κατάργηση του Ν.2539/97 (και συγκεκριμένα κατάργηση του άρθρου 24 

του Ν. 2539/97) θα προκαλέσει την ακύρωση των περισσοτέρων εκ των 400 ως 

άνω σχεδίων, σημαντικός αριθμός των οποίων είναι στο τελικό στάδιο 

θεσμοθέτησης ενώ τα λοιπά βρίσκονται σε εξέλιξη, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο 

πλήγμα που έχει δεχθεί ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στη 

μεταπολιτευτική περίοδο και δημιουργώντας ταυτόχρονα αναξιοπιστία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτημα επιστροφής πόρων, αφού τα σχέδια αυτά έχουν 

προωθηθεί μέσω των κοινοτικών πόρων για κάλυψη των χρήσεων γης του 

ελληνικού χώρου. 
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Ε.  Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε ότι τα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. συντάσσονται και 

εγκρίνονται ως υποκείμενα σχέδια των θεσμοθετημένων Περιφερειακών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και  είναι, πρέπει 

και μπορεί, συντονισμένα στα πλαίσια ευρύτερων χωρικών ενοτήτων σε βασικά 

θέματά τους, επιτρέποντας έτσι την μετάβαση «από τον Καποδιστριακό Δήμο στο 

νέο διευρυμένο Δήμο (Καλλικράτης).  

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τόσο τα  θεσμοθετημένα Περιφερειακά Χωροταξικά 

όσο και τα εκπονούμενα Ρυθμιστικά (πιθανά με μικρές προσαρμογές ) μπορούν να 

αποτελέσουν ένα πλαίσιο συζήτησης για τους νέους διευρυμένους Δήμους 

(Καλλικράτης) επειδή προτείνουν αντίστοιχες χωρικές ενότητες. 

ΣΤ.  Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι ορισμένοι Δήμοι που έχουν μόλις 

ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανάθεση Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή αυτοί που πρόκειται 

να την ξεκινήσουν στους επόμενους 2 - 3 μήνες, πρέπει να προχωρήσουν στις 

διαδικασίες και να μην τις αναστείλουν μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου. 

Επισημαίνεται ότι νέα Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (στην έκταση των νέων δήμων με βάση 

τον νέο νόμο) δεν θα μπορούν να ανατεθούν πριν από το πρώτο τρίμηνο ή εξάμηνο 

του 2011 (η ορκομωσία των νέων Δημοτ. Συμβουλίων θα γίνει τον Ιαν. του 2011). 

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θεωρούμε αναγκαία την άμεση 
προώθηση της θεσμοθέτησης των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ που έχουν ολοκληρωθεί.  

 

Για τον ΣΕΠΟΧ 

Η Πρόεδρος 

 

Βιβή Μπάτσου 

Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 
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