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«Τα γιατί, πότε, πως και με ποιους των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97. 

Απολογιστικές εκτιμήσεις μιας προγραμματικής περιόδου και σκέψεις για τη 

νέα περίοδο» 

 

Εισαγωγή 

Η παρέμβασή μου έχει σκοπό να απαντήσει στη προβληματική του τέλους μιας 

περιόδου επιχειρησιακού σχεδιασμού με στόχο τη «βιώσιμη ανάπτυξη» του χώρου 

και των οικισμών μέσω των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97 και στο ερώτημα εάν ο 

επιχειρησιακός αυτός σχεδιασμός αυτός θα παραμένει ή πρέπει να μείνει 

«μετέωρος» στο όνομα «νέων κατευθύνσεων» ή νέων αναγκαιοτήτων ή διοικητικών 

μεταρυθμίσεων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που ήδη διανύουμε. 

Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97 απετέλεσαν την περίοδο του Γ’ ΚΠΣ  κύρια 

δημόσια επιχειρησιακή  παρέμβαση/πρόγραμμα  ρύθμισης των πιο κρίσιμων 

ζητημάτων του χώρου, άρα της ανάπτυξης, που αφορούν τη χρήση της γης και τον 

τρόπο της οικιστικής ανάπτυξης (είτε αφορά επεκτάσεις είτε ενεργοποίηση / 

επανάχρηση υπάρχουσας οικιστικής γης). 

Το πρόγραμμα των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ εκτιμάται σε ≈100.000.000 € ανειλλημένων 

υποχρεώσεων και αφορά περίπου το 30% των ΟΤΑ . 

 

Η νέα περίοδος χαρακτηρίζεται  από: 

• την, για δικαιολογημένους λόγους, δημιουργία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής αλλά με ακόμα «άγνωστες δομές και στόχους» για τη 

σύνθεση των θεματικών πεδίων που υποχρεωτικά περιέχει «χώρος – βιώσιμη 
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ανάπτυξη – αειφορική διαχείριση των πόρων», η αναφορά στη κλιματική αλλαγή 

δείχνει μια προτεραιότητα αλλά όχι μια σαφή κατεύθυνση σε σχέση με τα 

ζητήματα του χώρου. 

• τον κυβερνητικό στόχο για «πράσινη ανάπτυξη» που, παρ’ όλη την ασάφεια του 

όρου, κατ’ αρχή προσλαμβάνουμε  ως «βιώσιμη ανάπτυξη» και «αειφορική 

διαχείριση των πόρων» δηλαδή κατ’ αρχή στο mainstream του θεσμικού πλαισίου 

των νόμων για το σχεδιασμό για τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, 

• την οικονομική κρίση και τους κινδύνους για ελαστικοποίηση και συγκέντρωση των 

δημόσιων πολιτικών αλλά και τις ανάγκες για επιχειρηματική δραστηριότητα και 

για σεβασμό της δημόσιας δαπάνης και της σπανιότητας των δημοσίων πόρων. 

• Την διοικητική μεταρύθμιση και το πρόγραμμα Καλλικράτης με την νέα τοπική 

αυτοδιοίκηση και την εμβάθυνση ενός προτσές αποκέντρωσης και σχεδιασμού και 

προγραμματισμού στο τοπικό επίπεδο, διαδικασιών υποχρεωτικά συνδεδεμένων 

με το χώρο, που έχει μια μακριά πλέον ιστορία και στον τόπο μας και που είναι εκ 

των ων ουκ άνευ ευρωπαικό, και όχι μόνο, κεκτημένο και ζητούμενο «της 

αειφορίας» και κάθε πριβαλλοντικής πολιτικής (think globally act locally). 

Στα παραπάνω πλαίσια θέλω να πάρω θέση σε μερικά κρίσιμα ζητήματα για την 

επιχείρηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ως μελετήτρια  χωροταξίας που δεν την αφήνει αδιάφορη 

το μέλλον των προγραμμάτων και των δημόσιων πολιτικών σχεδιασμού ούτε οι 

αλλαγές που απαιτούν οι καιροί στο τομέα των κοινωνικών μεταβολών, της 

ανάπτυξης και του χώρου. 

 

Γιατί χρειάστηκαν χθές και γιατί χρειάζονται σήμερα/αύριο τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ? 

⇒ Ως προς το σκοπό γιατί απαντούν με τον επιστημονικά καλύτερο κοινά αποδεκτό 

τρόπο στην κοινωνικο-πολιτική επιλογή της ευρωπαικής κοινωνίας, των θεσμών 

και κρατών μελών της  για «βιώσιμη ανάπτυξη» ως απάντηση στην οικολογική 

κρίση και τις αλλαγές που απαιτεί στο δίπολο οικονομική ανάπτυξη – προστασία 

του περιβάλλοντος και στην ανάγκη μιας δημοκρατικής συναίνεσης για τις 

δεσμεύσεις και αλλαγές με όρους «συνοχής» που εμπεριέχει και την εδαφική 

συνοχή. 

Είναι εργαλεία τομής και σύνθεσης με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, είναι 

εργαλεία των «νέων καιρών» που θέτουν σε ισότιμη βάση την οικονομική 

ευημερία, την ποιότητα ζωής, τον αστικό πολιτισμό και την ποιότητα του 

περιβάλλοντος και την δημοκρατική διακυβέρνηση του χώρου. 
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Άρα εργαλεία επίκαιρα για την αντιμετώπιση των θεμάτων της κλιματικής αλλαγής 

και της ενεργειακής κρίσης, και της πράσινης οικονομίας που θα χαρακτηρίσουν 

τη δεκαετία που διατρέχουμε και περισσότερα από ένα Κ.Π.Σ. 

⇒ Ως προς τη συγκεκριμένη και στο συγκεκριμένο χρόνο δημόσια δράση  γιατί στο 

πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% του εδάφους της χώρας  είχε 

προγραμματιστεί να έχει ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια χρήσεων γης που θα 

μπορούσαν στο Δ’ ΚΠΣ να τροφοδοτούσαν την «άλλη ανάπτυξη», τη 

δρομολογημένη με όρους ισορροπίας «τοπική/αποκεντρωμένη ανάπτυξη – 

περιβάλλον». 

 

Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ προγραμματίστηκαν στο Γ’ ΚΠΣ για να λύσουν προβλήματα 

του αύριο,  όχι ενός αφηρημένου αύριο αλλά ενός συλλογικά επιδιωκόμενου αύριο 

που η επιδίωξή της πραγματοποίησής του θα ξεκίναγε από το Δ’ ΚΠΣ, δηλαδή 

προγραμματίστηκαν για να τύχουν εφαρμογής στο Δ’ ΚΠΣ. 

Είναι εργαλεία δράσης όχι επιστημονικός αυτοσκοπός. Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ δεν 

γίνονται για να μείνουν «μελέτες» αλλά για να γίνουν το ταχύτερο θεσμικά εργαλεία 

εφαρμογής που θα δίνουν επιχειρησιακές λύσεις: 

• στο πρόβλημα χωροθέτησης των επενδύσεων 

• στο πρόβλημα του προγραμματισμού της οικιστικής ανάπτυξης και της δημόσιας 

και ιδιωτικής δραστηριότητας που συνδέεται μ’ αυτήν 

• στην ανάδειξη του περιβάλλοντος σε παράγοντα τοπικής ανάπτυξης και 

ποιότητας ζωής 

Με αποτέλεσμα τα παραπάνω ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ να είναι παραγωγικό εργαλείο και 

όχι «χαρτιά» και μάλιστα τόσο πιο «αποτελεσματικότερο» όσο πιο γρήγορα γίνεται 

«θεσμικό».  

Η μη υλοποίηση του προγράμματος των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κοστίζει σε δημόσιο χρήμα, 

σε ανάπτυξη, σε αυτοσεβασμό όλων των εμπλεκόμενων και ιδίως του σχεδιασμού. 

Η εγκατάλειψη ενός εργαλείου χωρίς να έχει εφαρμοστεί δεν προσφέρει τίποτα στην 

εξέλιξη των θεσμών και στην καθιέρωση του σχεδιασμού. 

 

Πότε τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 

Πριν ή παράλληλα από/με τον υπερκείμενο  σχεδιασμό? 

Παράλληλα ή πριν με/απο τον υποκείμενο σχεδιασμό? 

Πριν ή μετά από/με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό ? 
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Όλα είναι αποδεκτά από την επιστημονική σκοπιά και την διοικητική ευρωπαϊκή 

πρακτική .  

Τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ της προγραμματικής περιόδου που πέρασε δεν είναι 

απομονωμένα «εργαλεία» στη ρύθμιση του χώρου αλλά, αφ’ενός  εγγράφονται στην 

κάθετη και οριζόντια διαδικασία των δύο νόμων του Ν. 2742/99 και του Ν. 2508/97 

που εκπονήθηκαν παράλληλα και με αλληλοτροφοδοσία και αφ’ετέρου 

εφαρμόστηκαν με το ελάχιστα απαιτούμενο ιεραρχημένο τρόπο αφού προηγήθηκαν: 

• τα Περιφερειακά Πλαίσια, που στο «πνεύμα» του Ν. 2742/99 αποτελούν το 

κρίσιμο επίπεδο του Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

• οι μελέτες Χωρικών Επιπτώσεων των Κοινοτικών Προγραμμάτων και 

Πολιτικών που τροφοδότησαν τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξίας με τις 

απαραίτητες διασυνδέσεις με τον Προγραμματισμό, τα Κ.Π.Σ. και τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες (Πολιτικές). 

Εντάχθηκαν έτσι σ’ ένα υπαρκτό και ολοκληρωμένο, έστω και περιφερειακά, 

πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και με γνώση των ασκούμενων χωρικών 

πολιτικών. 

Οπου λοιπόν παρατηρείται στη τρέχουσα διαδιακασία η μη ένταξη τους σ’ ευρύτερη 

χωρική οπτική και η καλλιέργεια  «τοπικής» μονομέρειας, ένταξη που απαιτείται για 

τη συνοχή και την υπέρβαση των διοικητικών ορίων στο χώρο, δεν είναι απόρροια 

της μη ύπαρξης υπερκείμενου πλαισίου αλλά ανεπαρκούς αξιοποίησής του από 

τους εμπλεκόμενους στη σύνταξή του ή ελλειπούς εφαρμογής από τις εγκρίνουσες 

διοικητικές αρχές. 

Οσον αφορά το προγραμματισμό των έργων και δράσεων και τη σχέση των 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και κάθε τύπου προγράμματα δράσης, ένα είναι σίγουρο σε σχέση με 

τα συγκεκριμένα: 

• γίνανε για να τροφοδοτήσουν τα ΚΠΣ και τις πρωτοβουλίες των ΟΤΑ 

• δεν τροφοδότησαν ικανοποιητικά τις πρωτοβουλίες ούτε το ΚΠΣ γιατί: 

α) η νομοθεσία παραμένει ελαστική ως προς τον συντονισμό σχεδιασμού του 

χώρου-αναπτυξιακών προγραμμάτων (αυτονόμηση του προγράμματος 

επενδύσεων) 

β) χωρίς συντονισμό ΥΠΕΧΩΔΕ / Υπ. Εσωτερικών για τα περίφημα προγράμματα 

Αστικής Ανάπτυξης . 

 

Πώς και με ποιους 

• Από «κάτω» ή από «πάνω» από την Αυτοδιοίκηση ή το Κέντρο. 
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Το δίλημμα δεν είναι κυρίως «διοικητικό» ή «γραφειοκρατικό». Είναι κυρίως 

πολιτικό και ως εκ τούτου κυρίαρχης σημασίας για τη χωροταξική έννοια των 

πραγμάτων. 

Προφανώς «από κάτω» χωρίς αυτό να σημαίνει «όπως νά'ναι» από κάτω. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες του Συντάγματος κλπ. καλώς η πολιτεία «τόλμησε» 

κακώς δε στήριξε την τόλμη της (έλλειμα επίβλεψης, έλλειμα καθοδήγησης, 

έλλειμα νομικής υποστήριξης, έλλειμα υποστήριξης των διαδιακασιών διαχείρισης 

του προγράμματος σε θεσμικό και πρακτικό επίπεδο / συμβάσεις-ειδικότητες-

υποστηρικτικές υποδομές κ.λ.π). 

• Ιεραρχημένα ή διάχυτα. 

Σ’ ένα χώρο σαν την Ελλάδα με ανολοκλήρωτη διοικητική μεταρρύθμιση, με μικρή 

εμπειρία στη «διακυβέρνηση με αμοιβαία συνεννόηση και υποχρέωση τήρησης 

συμφωνιών», με εμπειρία από την ΕΠΑ των «συμμετοχικών διαδικασιών», με 

περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες στήριξης και με έλλειψη 

«πιστοποιημένου» επιστημονικού δυναμικού υποστήριξης σαφώς απαιτείται 

ιεράρχηση και αυτήν υποδείκνυαν πολλά «κείμενα»  (Περιφ. Σχεδ. / ΕΣΠΑ / 

υπηρεσ. εισηγ. σε Περιφερειακό και Κεντρικό Επίπεδο στα πλαίσια των ΠΕΠ, 

ΕΠΠΕΡ κλπ.  

• Ως εργαλείο άμυνας ή εργαλείο διεκδίκησης  

Ως εργαλείο άμυνας για να σώσουμε, ο καθένας κατά την ευαισθησία του ό,τι 

«απέμεινε»  στο δομημένο πολιτιστικό ή φυσικό περιβάλλον και τα τοπία, 

φλοσοφία που κυριάρχησε επί χρόνια στον τομέα του χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού, ή εργαλείο διεκδίκησης ενός συγκροτημένου συνόλου 

μέτρων με άποψη πως θα ζήσει μια τοπική κοινωνία στο μέλλον και τα 

πραγματικά διλήμματά του (παραμονή στον τόπο με συνθήκες ποιότητα ζωής και 

δουλεία, άμυνα στην κλιματική αλλαγή, προστασία των πόρων για τα παιδιά του), 

σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο ρυθμίσεων χωρο-αναπτυξιακών μέσα στο οποίο έχει 

δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. 

Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του Νόμου 2508/97 δεν είναι μονοδιάστατα εργαλεία 

ρυθμίσεων της δόμησης για να «προστατεύσουμε» ο καθένας τοπικά το 

κομματάκι του αλλά ρυθμίσεων της «δόμησης» για να συνθέσουμε σ’ αυτό το 

κρίσιμο για την καθημερινότητα άρα τη δράση επίπεδο την «ανάπτυξη με 

προστασία» και να διαμορφώσουμε όρους προστασίας που θα εξασφαλίζουν τη 

μελλοντική ζωή και τον πολιτισμό «τοπικά» και «συνολικά». Ο καθένα πρέπει να 

αναλάβει τις υποχρεώσεις του έναντι του συνόλου και να διεκδικήσει για τον τόπο 
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του και να την επιβάλλει στον «προγραμματισμό και τα χρηματοδοτικά 

προγράμματα». 

• Ελαστικότητα ή ακαμψία στις ρυθμίσεις. Νομικά ή χωροταξικά εργαλεία. 

Τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι αμιγώς «πολεοδομικά εργαλεία» αλλά «χωρο-

αναπτυξιακά» εργαλεία τοπικού επιπέδου εντός των οποίων οφείλουν να 

εγγράφονται οι  πολεοδομικές  (οικιστικές) ρυθμίσεις.  

Η ακαμψία είναι απαραίτητη για τους προστατευόμενους πόρους. Η ελαστικότητα 

είναι σχετική με τους στόχους  αλλά στο επίπεδο αυτό αφορά τη χρήση της γής. 

Αρα είναι σχετική. 

Οι ρυθμίσεις δεν έχουν μόνο «νομικό» χαρακτήρα. Η νομολογία είναι απαραίτητη 

αλλά η χωροταξία δεν υπηρετεί τη «νομολογία» το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. 

Έτσι είναι ψευτοδίλημμα ο διαχωρισμός σε «δεσμευτικό» περιεχόμενο και 

προγραμματικό. 

Είναι δεσμευτικό στην κλίμακά του που δεν είναι αυτή της Π.Μ., είναι 

προγραμματικό από τη φύση του αφού είναι «χωροταξικό και πολεοδομικό 

εργαλείο» (planning) . Τα δύο δεν διαχωρίζονται, αλληλοτροφοδοτούνται. 

 

• Με ποιο επιστημονικό δυναμικό 

Είναι η χωροταξία και η πολεοδομία ένα ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο και ως εκ 

τούτου απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, φιλοσοφία και επιδεξιότητες για την 

αντιμετώπιση τέτοιου είδους επιχειρημάτων ; 

Η απάντηση πλέον σήμερα είναι σαφώς καταφατική. Είναι καιρός να 

αντιμετωπιστεί η ανάγκη της πιστοποίησης του επαγγέλματος του χωροτάκτη και 

πολεοδόμου, μαζί και αδιαχώριστα, αφού ο χώρος και η πόλη / οικισμός έχουν 

σχέση περιέχοντος – περιεχομένου σε διαρκή αλληλεπίδραση. 

Η συνθετότητα του επιστημονικού πεδίου της χωροταξίας – πολεοδομίας, η 

σύνδεσή του με την «πράξη» και την «πρακτική» και ως εκ τούτου τόσο με την 

κοινωνία όσο και με την εφαρμογή των τεχνική περισσότερα απ’ ότι με το 

στενότερο επιστημονικό ορθολογικό σχεδιασμό και τις τυποποιημένες 

προδιαγραφές απαιτεί την ιδιαίτερη δυνατότητα από τους κατάλληλους. 

Ο προσανατολισμός αυτός είναι και η πιο κατάλληλη κίνηση για να ξεφύγουμε 

σταδιακά από την αντιγραφή τυποποιημένων «ξύλινων» προδιαγραφών και την 

παράδοση «τευχών μελέτης» και να οδηγηθούμε σε μια ουσιαστική διαδικασία 

συμμετοχικών διαδικασιών τοπικού προγραμματισμού και συντονισμού με 
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τροφοδότη το μελετητή χωροτάκτη – πολεοδόμο και στόχο όχι το τεύχος της 

μελέτης αλλά το αποτέλεσμα της ρύθμισης και της εφαρμογής της. 

 

Συμπέρασμα 

Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ (ή ο σχεδιασμός αυτού του τύπου) δεν πάει πίσω. 

Είναι το επιστέγασμα μιας εξέλιξης δεκαετιών ευρωπαϊκής διερεύνησης και «κοινό 

εργαλείο» avant garde. 

Αυτής ή άλλης εδαφικής αναφοράς, με αυτά ή καλύτερα Περιφερειακά ή Εθνικά 

Πλαίσια είναι σχετικής σημασίας σε σχέση με την «προώθηση» της κοινωνικής 

δυναμικής και της δυναμικής ανάπτυξης που εμπεριέχουν και γι’ αυτό δεν 

επιτρέπεται να αποτύχουν. 

Οι λύσεις δεν έγκειται να τα πάρουμε στο κέντρο ή να τα κάνουμε Π.Δ. για να 

εναποθέσουμε στη Δικαστική Αρχή αυτό που δεν μπορεί να κάνει η κοινωνία. 

Αλλά στην ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας με: 

• συνέργεια Κέντρου – Περιφέρειας με κατεύθυνση και απαίτηση από το Κέντρο 

με ξεκαθάρισμα του πλαισίου μέσω ενός συμβολαίου των γενικών «στόχων» 

της νομοθεσίας και της νομολογίας. 

• ενεργοποίηση των «ειδικών» (Πανεπιστημίων κλπ.), 

• πιστοποίηση των επαγγελματιών που τα «εκτελούν» (Διοίκηση και μελετητές / 

επιβλέποντες) αντί για αιωνίως συζητούμενες προδιαγραφές που 

αντιγράφουν «άσχετοι», 

• νομική αποκεντρωμένη υποστήριξη, 

• αυστηρό έλεγχο του αποτελέσματος και παρακολούθηση της εφαρμογής με 

«παρατηρητήριο» κοινό Κέντρου – Περιφέρειας πιο συστηματικά ό,τι έγινε με 

την ΕΠΑ. 

 

 

 

 

7 


	ΜΑΡΘΑ ΧΟΥΣΙΑΝΑΚΟΥ: Πολεοδόμος - Χωροτάκτης , Μελετήτρια
	Πότε τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
	Πώς και με ποιους

