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Θέμα: Παπαηηπήζειρ-πποηάζειρ επί ηος Σσεδίος Νόμος: “Εκζςγσπονιζμόρ ηηρ 

Χωποηαξικήρ και Πολεοδομικήρ Νομοθεζίαρ” 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Σν ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ θαηά ηε δηαβνύιεπζε ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ “Δθζπγρξνληζκόο ηεο 

Υσξνηαμηθήο θαη Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο” κε ην ππ’ αξ. πξση.831/2-9-2020 έγγξαθό ηνπ, 

θαηέζεζε παξαηεξήζεηο-επηζεκάλζεηο, νη  νπνίεο δηαπηζηώζακε όηη ειήθζεζαλ όιεο ππ’ όςηλ. 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ καο, γηα ην παξόλ ρέδην Νόκνπ, πνπ θαηαηέζεθε γηα 

ζπδήηεζε ζηε Βνπιή, έρνκε λα παξαηεξήζνκε θαη λα πξνηείλνκε ηα θάησζη: 

Όινη γλσξίδνκε ην ρακειό πνζνζηό θάιπςεο ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ Δπηθξάηεηα, όπσο 

επίζεο ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ ζρεδίσλ θαζώο θαη ηνπο 

ππεξβνιηθνύο ρξόλνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ.  

Η ηαρύηεξε εθπόλεζε ησλ ηνπηθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ξπκνηνκηθά 

ζρέδηα εθαξκνγήο, πνπ εηζάγεηαη κε ηηο παξνύζεο δηαηάμεηο δειώλεη ηελ πξνζπάζεηα 

εμάιεηςεο ηεο άλαξρεο δόκεζεο, εμαζθαιίδνληαο ζπγρξόλσο ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηα λέα 

δεδνκέλα. 

Δπίζεο, ζεζκνζεηείηαη ε ππνρξέσζε παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ηνπηθώλ 

πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, πνπ όκσο θαηά ηελ άπνςή καο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

εξγαιεία εθαξκνγήο, όπσο θπξώζεηο, θίλεηξα, αληηθίλεηξα θαη ελαιιαθηηθέο, πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνύλ εγθαίξσο, ώζηε λα κελ θαηαζηεί αλεπίθαηξνο ν ζρεδηαζκόο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε, ρξεηάδεηαη λα δηαηππσζεί κε 

κεγαιύηεξε ζαθήλεηα (άξζξν 32) όηη ηα γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο, 

ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ θαζνξηζζεί ρξήζεηο γεο, όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο από εξγαιεία 

πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ πξώηνπ επηπέδνπ, δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ από 6-10-1978 

Π.Γ. (Γ’ 538) θαη ηνπ από 24-5-1985 Π.Γ. (Γ’ 270), όπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ θαη πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λνκνζρεδίνπ.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο όξνπο δόκεζεο ηνπ άξζξνπ 33, πξέπεη απηνί λα αλαγξαθνύλ αλαιπηηθά 

γηα θάζε είδνο ρξήζεο μερσξηζηά, ώζηε λα είλαη μεθάζαξν ηη αιιάδεη θαη ηη ζπλερίδεη λα ηζρύεη.  



 

 

Δπίζεο, πξνηείλνκε όπσο ε απνκείσζε ησλ ζπληειεζηώλ δόκεζεο, θάιπςεο θαη όγθνπ ηνπ 

άξζξνπ 33 γηα όιεο ηηο ρξήζεηο πξέπεη λα ηζρύζεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο ησλ 2 εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λνκνζρεδίνπ, πξνθεηκέλνπ 

θαλέλαο πνιίηεο πνπ δεη ζε κηα επλνκνύκελε θνηλσλία λα κε λνηώζεη όηη αηθληδηάδεηαη από ηε 

κείσζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.  

ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 πξνηείλνκε ηελ αθαίξεζε ηεο παξέθθιηζεο, πνπ 

αθνξά ζηα γήπεδα ηα θείκελα εληόο ηεο δώλεο ησλ πόιεσλ, θσκώλ, θαη νηθηζκώλ, ηα νπνία 

είραλ θαηά ηελ 24-4-1977 εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ από 5-4-1977 Π.Γ. (ΦΔΚ 133 Γ`) ειάρηζην 

εκβαδόλ 2.000κ2. Οη πεξηνρέο απηέο απνηεινύλ, επί ηεο νπζίαο, ζπλέρεηα ησλ νηθηζκώλ θαη 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη ιεηηνπξγνύλ θαη σο κία βαιβίδα νηθηζηηθήο εθηόλσζεο, πνπ ζα 

αληηκεησπηζηεί από ηα ηνπηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα.  

ην παξόλ ρέδην Νόκνπ ηίζεληαη δηαηάμεηο γηα ηνλ ηξόπν έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη 

απινπνίεζεο ηνπ ΝΟΚ κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ επίιπζε δεηεκάησλ  

εξκελείαο ζε πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηαιαηπσξνύζαλ κεραληθνύο θαη πνιίηεο.  

Σν ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ πηνζεηεί ηελ πξόηαζε λα ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή Δπηηξνπή κε κέιε 

ηεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, εθπξνζώπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ, ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο λνκηθνύο πνπ ζα εξκελεύνπλ ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαη νη εξκελείεο 

απηέο ζα δεζκεύνπλ όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο.  

Δπίζεο, πξνρσξά ε ςεθηαθή Σξάπεδα Γεο, θάηη πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθό.  

Σα αθίλεηα θαηεγνξίαο 5, όπσο απηά ραξαθηεξίδνληαη ζηνπο λόκνπο ησλ απζαίξεησλ, ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη αθίλεηα ππνδνρήο ζπληειεζηή, έηζη ώζηε λα ππάξρεη νξηζηηθή εμαίξεζή 

ηνπο από ηελ θαηεδάθηζε θαη κεηά από 30 ρξόληα λα είλαη εθκεηαιιεύζηκα.  

Οη κειεηεηέο, πνπ ζα ζπληάμνπλ ηα ηνπηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπλ σο 

δεδνκέλα απηά ηα αθίλεηα θαη λα ηα ιάβνπλ ππ’ όςηλ ηνπο ζην ζρεδηαζκό ηνπο.  

Σέινο, κε ην παξόλ λνκνζρέδην θαηαξγνύληαη θάπνηεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δόκεζε πάλσ 

ζε θεληξηθνύο άμνλεο ζε γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο (άξζξν 138 παξ.γ).  

Καηά ηελ άπνςή καο πξέπεη λα δνζεί θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ησλ 

2 εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαηξαπνύλ βίαηα θάπνηα 

δεδνκέλα, πνπ έρνπλ νη πνιίηεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Ο εθζπγρξνληζκόο ηεο πνιενδνκηθήο θαη ρσξνηαμηθήο λνκνζεζίαο πξέπεη λα απνηειεί 

κεηαξξύζκηζε γηα ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ ηδηνθηεζία, γηα ηε βηώζηκε θαη αεηθόξν αλάπηπμε, γηα 

ηελ αλάθακςε ηεο Υώξαο.  

Γηα λα πεηύρεη ινηπόλ απηό ην εγρείξεκα, δεηάκε όπσο πξνβείηε ζηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο 

ηνπ ζρεδίνπ Νόκνπ, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όιεο ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο καο.  

 

Η  Πξόεδξνο ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ 

 

Υαξίθιεηα Γ. Σζηώιε 

Πνι. Μερ/θόο Δ.Μ.Π.- M.Sc. 

 


