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Διαδικασίες

Εγκρίσεις μελετών και φορείς εφαρμογής τους

στην

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

Ο νέος ρόλος και το περιεχόμενό τους,
αποδοχή, έγκριση

1.

&

κρίσιμα ζητήματα στην εκπόνηση ,

εφαρμογή τους.

Εισαγωγή

Τα πρώτα ζητήματα που οφείλει να αποσαφηνίσει , κατά την γνώμη μου , αυτή η
εισήγηση είναι τα επίπεδα σχεδιασμού του χώρου , τους συσχετισμούς τους και τις
κατηγορίες μελετών που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο , όπως αποτυπώνονται στο
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό του χώρου τα τελευταία χρόνια (ν .
και ν .

2508197

2742199).

Οι aποσαφηνίσεις αυτές δεν θα βοηθήσουν μόνο τους εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

στην

αλληλοεπικάλυψης

κατανόηση
του

της

χωροταξικού

αλληλοεξάρτησης και
με

τον

σε

πολεοδομικό

κάποιο

σχεδιασμό,

βαθμό της
αλλά

θα

συμβάλλουν στην υιοθέτηση κοινών αναφορών στα ζητήματα αυτά και μεταξύ των
συναδέλφων πολεοδόμων
χρήσιμες

και

μεταξύ

&

αυτών

χωροτακτών και ελπίζω να αποδειχθούν ακόμη πιο
που

κρίνουν

την

νομιμότητα

I

συνταγματικότητα

συγκεκριμένων σχεδίων και μελετών.

Είναι εύλογη η απορία και το ερώτημα του ειδικού ή μη , αλλά κω του μέσου πολίτη :
Μετά από τόσες 1 Οετίες προσπαθειών εφαρμογής μελετών και σχεδίων δεν έχουν
αποσαφηνιστεί πλήρως οι σχέσεις των επιπέδων σχεδιασμού μεταξύ τους και ο ρόλος
του καθενός ;

Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι μονοσήμαντη, ούτε απ λ ή. Βρίσκετα ι σε άμεση
συσχέτιση με παραμέτρους που μεταβάλλονται τα τελευταία χρόνια , με πολύ πιο
γρήγορους ρυθμούς, όπως άλλωστε αλλάζει ή μεταβάλλεται ταχύρυθμα το σύνολο των
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών πραγμάτων σε οικουμενική κλίμακα .
Οι παράμετροι που έχουν συντείνει στην

έλλειψη μιας πιο καθαρής εικόνας στα πιο

πάνω ζητήματα είναι αρκετοί και σημαντικοί:
Η

πρώτη

παράμετρος

παραπέμπει

στις

γνωστές

συνέπειες

της προώθησης

και

έγκρισης πολεοδομικών μελετών , χωρίς να έχουν προηγηθεί ανάλογες ζυμώσεις κα ι
προϋποθέσεις σε ότι αφορά το χωροταξικό επίπεδο, με δεδομένο ότι επεξεργασμένο
και αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο και οι όποιες βασισμένες σ' αυτό χωροταξικές μελέτες
εμφανίζονται σ' αυτή τη χώρα μόνο τα τελευταία χρόνια.

Η ανυπαρξία αναλυτικού θεσμικού χωροταξικού πλαισίου είχε και ως συνέπεια το 1ο
επίπεδο σχεδιασμού του νέου οικιστικού νόμου (ν.

2508197), δηλαδή τα Ρυθμιστικά
Σχέδια και τα mΣ και ΣΧΟΟΑΠ να παίζουν εμμέσως πλην σαφώς και τον ουσιαστικό
ρόλο των τοπικών χωροταξικών σχεδίων . Έτσι στο περιεχόμενο αυτών των σχεδίων I
μελετών συνυπάρχει (κατά την γνώμη μου εξαιρετικά επικοδομητικά) το χωροταξικό
επίπεδο (τοπικό) με το γενικό πολεοδομικό επίπεδο .
Ωστόσο , ειδικότερα , στην μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, που συμπίπτει με
τα όρια της Περιφέρειας Αττικής ακόμη και σήμερα υπάρχουν διχογνωμίες εάν πρέπει
να είναι ενιαίο το σχέδιο που να ενσωματώνει το Περιφερειακό Πλαίσιο ΧωρΙκού
Σχεδιασμού Αττικής και το Ρυθμιστικό Σχέδιο ή δύο διαφορετικά σχέδια με το
Ρυθμιστικό να ακολουθεί τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου.

1

Μια

άλλη

παράμετρος

που

δρα

παράλληλα

με

τις

πιο

πάνω

υστερήσεις

καθυστερήσεις είναι οι σημαντικές αλλαγές που παρουσιάζονται την τελευταία

1Οετία

και

και

σ' αυτή την χώρα στον ρόλο και το περιεχόμενο του χωροταξικού σχεδιασμού . Με τον ν .
27 42/99 καθιερώνεται η κατάρτιση πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού (γενικό ,

ειδικά , περιφερειακά πλαίσια) που συνιστούν τον λεγόμενο Στρατηγικό Χωροταξικό
Σχεδιασμό που περιέχει γενικές κατευθύνσεις , βασικές προτεραιότητες και τις
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάmυξη του χώρου , σε
εθνικό, περιφερειακό

&

"ειδικό" επίπεδο .

Παράλληλα , παύουν να προωθούνται Ι εγκρίνονται χωροταξικά σχέδια σε επίπεδο
νομού παρά

μόνο

κατ'

εξαίρεση,

ενώ πριν

μια

δεκαετία

το

βασικό

πλαίσιο του

σχεδιασμού του χώρου ήταν (έστω θεωρητικά) το χωροταξικό σχέδιο του νομού .

Τέλος οι ελλείψεις σε εξειδικευμένες προδιαγραφές σε μια σειρά από κατηγορίες
μελετών (ιδίως των χωροταξικών επιπέδων) επιτείνουν τις παραπάνω ασάφειες.
Με βάση τα προηγούμενα και ως εισαγωγή στην ανάλυση του νέου ρόλου και
περιεχομένου των διαφόρων ειδών και κατηγοριών των μελετών του χώρου
παρουσιάζεται το διάγραμμα

1

που αποτελεί και μια πρόταση

I αναφορά στα επίπεδα

σχεδιασμού .

2.

Ο ρόλος και το περιεχόμενο των μελετών

2.1 Μελέτες

Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού

Οι μελέτες αυτές μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο του
χωροταξικού σχεδιασμού στο οποίο αναφέρονται (εθνικό ή περιφερειακό). Στο πρώτο

επίπεδο (εθνικό) υπάρχει ήδη έτοιμο προς έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής το
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

&

Αειφόρου Ανάmυξης. Σ' αυτό το επίπεδο

περιλαμβάνοντα ι και οι μελέτες ειδικών πλαισίων ΧωρΙκού Σχεδιασμού

& Αειφόρου

Ανάmυξης , που αφορούν είτε ορ ισμένες ειδικές περιοχές του εθν ικού χώρου
(παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τις ορεινές και προβληματικές ζώνες, τις περιοχές
που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συμβάσεις κ . α.) είτε την χωρική διάρθρωση
ορισμένων τομέων

I

κλάδων εθνικής σημασίας.

Στο δεύτερο επίπεδο (περιφερε ιακό) ανήκουν οι μελέτες των Περιφερειακών Πλαισίων
ΧωρΙκού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάmυξης που έχουν ήδη εκπονηθεί και οι
περισσότερες
βρίσκονται
στις διαδικασίες γνωμοδότησης
από
τα
αντίστοιχα
Περιφερειακά Συμβούλια για να προωθηθούν για έγκριση από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

2.2

Ρυθμιστικά Σχέδια

&

Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος

Εκτός από τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσlνίκης (που έχουν
εγκεκριμένα Ρ . Σ. ) προβλέπεται η κατάρτιση τέτοιων σχεδίων στις ευρύτερες περιοχές

μεγάλων

αστικών συγκροτημάτων της χώρας

(Πάτρα ,

Ηράκλειο,

Λάρισα ,

Βόλος,

Καβάλα , Ιωάννινα κ . α. ).

Σημειώνεται ότι δεν έχει εκπονηθεί και εγκριθεί,

κανένα Ρυθμιστικό Σχέδιο (Ρ . Σ.)

σύμφωνα με τον ν. 2508197 , ενώ δεν έχουν καταρτισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ οι σχετικές
προδιαγραφές εκπόνησης τους. Το Ρ . Σ. είναι κατά κάποιο τρόπο το σχέδιο πλαίσιο

2

της
ευρύτερης περιοχής ενός αστικού
συγκροτήματος
με
περιφερειακή
ή
διαπεριφερειακή ή και εθνική εμβέλεια στο οποίο η χωροταξική διάσταση είναι
κυρ ίαρχη . Εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους, κατευθύνσεις και μέτρα , τα οποία
ακολουθούνται και εξειδικεύονται από τα ΓΠΣ, τα ΣΧΟΟΑΠ και τις πολεοδομικές
μελέτες των ΟΤΑ της περιοχής του .
Σύμφωνα με την παρ . 1 του άρθρ. 9 του ν. 2742/99 τα Ρ . Σ. , τα mΣ , τα ΣΧΟΟΑΠ, τα
ΣΧΑΠ και οι ΖΟΕ οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των
εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων .

Τα Ρυθμιστικά

Σχέδια εγκρίνονται με Π . Δ/γματα που εκδίδονται

με πρόταση του

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη των οικείων περιφερειακών και νομαρχιακών

συμβουλίων

και

των

δημοτικών

και

κοινοτικών

συμβουλίων

των

ΟΤ Α

που

περιλαμβάνονται στη περιοχή τους.

Σημειώνεται ακόμη ότι για την ενεργοποίηση , παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών των
σχεδίων προβλέπεται σε κάθε περ ιοχή ρυθμιστικού . σχεδίου η ίδρυση Οργανισμού

εφαρμογής του 1 , ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα της προώθησης των διαδικασιών
κατάρτισης

του ,

όπως

και

αυτές

προσαρμογές του (βλέπε άρθρο

3

που

αφορούν

τις

μετέπειτα

τροποποιήσεις

ή

του ν. 2508/97) .

Ε ίναι σαφές ότι η κατάρτιση έγκριση και ενεργοποίηση αυτών των σχεδίων lχει
καθοριστική σημασία για την χωρική ανάmυξη όχι μόνο των ευρύτερων περιοχών των
συγκεκριμένων αστικών κέντρων αλλά και την βιώσιμη ανάmυξη των περιφερειών στο
σύνολό τους . Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην σύνταξη των σχετικών προδιαγραφών
και την προώθηση των σχεπκών μελετών επιτείνουν τα προβλήματα ισόρροπης
χωρικής ανάmυξης του εθνικού χώρου .

2.3 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (mΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
Το περιεχόμενο των νέων mΣ (του ν . 2508/97) είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένο σε σχέση
με τα παλιά ΓΠΣ του ν . 1337/83 και ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν (μέχρι τα
όρια του Καποδιστριακού Δήμου) , αλλά κυρίως ως προς το περιεχόμενό τους, που τα

καθιστά Τοπικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης για τον Δήμο τους. Τα νέα ΓΠΣ

&

ΣΧΟΟΑΠ δεν αφορούν απλά τον λεγόμενο "φυσικό σχεδιασμό" αλλά όπως μπορεί
κάποιος να διαπιστώσει και από τις σχετικές προδιαγραφές τους συνιστούν πλέον
μελέτες - σχέδια που καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να χαρακτηρισθούν

ως σχέδια βιώσιμης τοπικής χωρικής & οικιστικής ανάmυξηξ.
1

Τον Οργανισμό διοικεί εκτελεστική επιτροπή (που ορίζεται με Π.Δ/γμα- βλέπε παρ. 3 του άρθρου 3 του

ν. 2508/97) της οποίας ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ένα μέλος
της ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου της περιοχής, δύο μέλη
ορίζονται αντίστοιχα από το περιφερειακό και νομαρχιακό συμβούλιο και από ένα μέλος ορίζει η ΤΕΔΚ
του νομού και το ΤΕΕ.
2

Με τα mΣ & ΣΧΟΟΑΠ καθορίζονται (βλεπ. παρ. 3 του άρθρου 4 του ν . 2508/97) :

•
•

Οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν

•
•

Όλες οι πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές καθώς και οι περιοχές αναπλάσεων
Ειδικές ρυθμίσεις για την προσέλκυση εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ζώνες
που προβλέπονται από το σχέδιο, ζώνες ειδικής ενίσχυσης κλπ.

•

Οι εκτιμήσεις αναγκών σε χώρο και οι χωροθετήσεις των δραστηριοτήτων των τομέων παραγωγής
στον αστικό και περιαστικό χώρο

Οι περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της
οικιστικής εξάπλωσης (περιλαμβάνουν δηλ. όλες τις ρυθμίσεις των ΖΟΕ του ν.1337/83 καθώς και
αυτές που καθορίσθηκαν με το σχετικό άρθρο

29

του ν.

1337/83.

3

Η σημαντικότητα που έχουν τα σχέδια αυτά για την τοπική ανάπτυξη υποδηλώνεται και
από την πρόβλεψη για την ίδρυση Ν . Π . Δ.Δ . για την ενεργοποίηση και παρακολούθηση
της εφαρμογής τους είτε σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είτε για ΟΤΑ με

πληθυσμό άνω των

20.000

κατοίκων σε επίπεδο δήμου με απόφαση του νομαρχιακού

συ μβουλίου .
3

2.4
Τα

Πολεοδομικές Μελέτες, μελέτες πράξεων εφαρμογής

είδη

των

πολεοδομικού

πολεοδομικών

μελετών

(Π . Μ . )

σχεδιασμού παρουσιάζονται

του

λεmομερούς

στον πίνακα

2.

Οι

(2°u επιπέδου)

Π.Μ.

οφείλουν να

εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ και μπορούν να διακριθούν σε

τρεις γενικές κατηγορίες:

•

Στις πολεοδομικές μελέτες "γενικού " χαρακτήρα που αφορούν ουσιαστικά περ ιοχές
α , και β · κατοικίας για τις οποίες επεκτείνεται ή αναθεωρείται το σχέδιο ή γίνεται η

πράξη εφαρμογής του .

•

Στις πολεοδομικές μελέτες "ειδικού" χαρακτήρα που αφορούν περιοχές είτε με άλλες
κυρίαρχες χρήσεις εκτός της κατοικίας

είτε περιοχές

με "ειδικό"

πολεοδομικό

καθεστώς (π. χ . ΠΕΡΠΟ , ΠΟΑΠΔ , ΒΙΟΠΑ- ΒΙΠΑ, ΒΕΠΕ η περιοχές Ανάπλασης) και

•

Στις ειδικές μελέτες που συνοδεύουν ή συνιστούν τα " υπόβαθρα" στις πολεοδομικές

μελέτες και αφορούν τις κτηματογραφικές και υψομετρικές μελέτες , τον γεωλογικό
χαρακτήρα των μελετώμενων περιοχών ή την οριοθέτηση τυχόν ρεμμάτων που
διασχίζουν την μελετώμενη περιοχή .

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 2508/97 δεν μπορεί να πολεοδομηθεί συγκεκριμένη
περιοχή εάν δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί mΣ ή ΣΧΟΟΑΠ , παρά μόνο στις

περιπτώσεις που αυτή η πολεοδόμηση προβλέπεται από παλιό ΓΠΣ (του ν . 1337/83) ή
από ΖΟΕ ή από εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο.
Ως προς το περιεχόμενο των πολεοδομικών μελετών (Π . Μ .) της πρώτης κατηγορίας

είναι σε γενικές γραμμές το ίδιο με αυτό του ν. 1337/83.
Για ορισμένες " ειδικού χαρακτήρα" Π . Μ . είναι σκόπιμο να τονισθεί ότι δεν έχουν
προδιαγραφές (π.χ . Π . Μ . για ΠΟΑΠΔ ) . Για άλλες ο ι εγκεκριμένες

συνταχθεί

προδιαγραφές χρειάζεται να εξειδικευθούν πολύ περισσότερο (π.χ. Π . Μ . αναπλάσεων

κατά είδος ανάπλασης, Π.Μ . περιοχών ΠΕΡΠΟ , Π . Μ . ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ) .

.

3. Κρίσιμα διαδικασπκά ζητήματα που αφορούν πς μελέτες πολεοδομικού
σχεδιασμού

3.1 Προετοιμασία προκήρυξης
Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει ο επισπεύδων ΟΤΑ είναι η εισήγηση για την
προκήρυξη του έργου (μελέτης) που εγκρίνεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

•

Το

δεύτερο

βήμα είναι

η

κατάρτιση

της προκήρυξης του

έργου

(πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και η ειδική συγγραφή που περιγράφουν το αντικείμενο ,
το πώς θα εκτελεστεί (προδιαγραφές κλπ) , τα απαραίτητα προσόντα των μελετητών
κ. α.

3

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των mΣ , ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ μπορεί αντί των ΝΠΔΔ που

αναφέρθηκαν να συσταθούν πενταμελείς επιτροπές πολεοδομικού σχεδιασμού με απόφαση του Ν . Σ.
(παρ . 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 2508/97).
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•

Η τρίτη ενέργεια είναι η δημοσιοποίηση της προκήρυξης

Η προκήρυξη (ή περίληψή της) , εφ' όσον πρόκειται για έργο με συνολική
προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 200.000 ΕΥΡΩ, γίνετα ι με βάση τον Ν .716Π7 κα ι
δημοσιεύεται στο δελτίο του ΤΕΕ , σε 2 ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μ ια
τοπική εφημερίδα.

Εφ' όσον η παραπάνω αμοιβή υπερβαίνει τις 200.000 ΕΥΡΩ τότε η όλη διαδικασία
προκήρυξης του έργου γίνετα ι υποχρεωτικά με βάση τα υποδείγματα που περιέχονται
στην

οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Π .Δ .

92/50

Ελληνικής

Νομοθεσίας στην

92/50

Οδηγία

της

ΕΟΚ) .

Σ'

346/98
αυτή

(προσαρμογή της
την περίπτωση

η

προκήρυξη δημοσιεύεται και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Ένα βασικό σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ο υπολογισμός της
προεκτιμώμενης αμοιβής να είναι όσον το δυνατόν ακριβής , για να μην προκύmουν
εκ των υστέρων προβλήματα που αποβαίνουν τελικά σε βάρος της μελέτης (π.χ .

έλλειψη πρόσθετων πιστώσεων, χρονοβόρες διαδικασίες για την εξασφάλισή τους
κ. α . ) .

3.2 Διαδικασίες

ανάθεσης

Η Δημοτική Αρχή συστήνει τριμελή ή πενταμελή επιτροπή με πρόσωπα κατάλληλης
ε μπειρίας και προσόντων η οποία προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των

γραφείων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και στη συνέχεια στην ουσιαστική
αξιολόγηση όσων συγκέντρωσαν αυτά τα τυπι κά προσόντα , με βάση κριτήρια που
ορίζει η σχετική νομοθεσία όπως π.χ . την εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες , το
διατιθέμενο επιστημονικό προσωπικό , τον εξοπλισμό κ . α . ή ακόμη σε ορισμένες
περιmώσεις και την οικονομική προσφορά .
Η επιτροπή αφού βαθμολογήσει , με βάση τα παραπάνω, τους συμμετέχοντες εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρότασή της για ανάθεση της μελέτης και το Δημοτικό
Συμ βούλιο αποφασίζει τελικά - εκδίδοντας εγκριτική της αναθέσεως απόφαση που
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο δελτίο του ΤΕΕ και κοινοποιείται σε όλους όσους
εκδήλωσαν ενδιαφέρον .
Κατά της εγκριτικής απόφασης για την ανάθεση της μελέτης μπορεί να ασκηθε ί ένσταση
εντός 1Ο ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου από κάθε ενδιαφερόμενο. Για
τις ενστάσεις αυτές αποφαίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο .

3.3

Κατάρτιση σύμβασης

Μετά την τυχόν απόρριψη των ενστάσεων ή μετά την παρέλευση απράκτου της
προθεσμίας για άσκηση των ενστάσεων καλείται το γραφείο μελετών που έχε ι επιλεγεί
εγγράφως για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης
μέσα σε εύλογη προθεσμία .
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή από τον μελετητή εγγυητικής
επιστολής (άρθρο13 του Ν.716Π7) .
Η

σύμβαση

πρέπει

να

είναι

κατά

το

δυνατόν λεmομερής

και

να

περιλαμβάνε ι

τουλάχιστον τα παρακάτω αναφερόμενα σε συντομία :

α) Τις σχετικές αποφάσεις και τις διατάξεις με βάση τις οποίες θα εκπονηθεί η μελέτη .
β) Λεπτομ ερής κατά το δυνατόν περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης.
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γ) Στάδια και προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης.
δ) Μέθοδος και περιεχόμενο κάθε επί μέρους μελέτης και παραδοτέα στοιχεία .
ε) Διαδικασίες παραλαβής και εγκρίσεων των σταδίων της μελέτης .
στ ) Υποχρεώσεις και δικαιώματα Εργοδότη
ζ)

Υποχρεώσεις και δικαιώματα Αναδόχου

η) Αμοιβή και τρόπος πληρωμής
θ) Εγγυήσεις

ι)

Ποινικές ρήτρες και έκmωση αναδόχου

ια ) Επίλυση διαφορών

ιβ) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας. (τεχνική Υπηρεσία Δήμου ή ελλείψει αυτή ς η
αρμόδια τΥΔΚ)
ιγ) Λοιπές γενικές και ειδικές διατάξε ι ς

3. 4

Επιτροπές επίβλεψης (παρακολούθησης και παραλαβής)

Η επιτροπή επίβλεψης ή ο επιβλέπων της μελέτης (ανάλογα με τη σημασία του έργου )
ορίζεται από την Δ/σα Υπηρεσία , και πρέπει να περιλαμβάνει επιστήμονες με
ειδικότητες, γνώσεις κα ι εμπειρίες ανάλογες με το αντικείμενο της μελέτης ή τις επί
μέρους μελέτες του έργου .

Η επιτροπή επίβλεψης έχε ι ως αποστολή να επιβλέπει , να παρακολουθεί,
επισημαίνει ενδεχόμενες παραλείψεις ή απαραίτητες διορθώσεις της μελέτης,

να
να

παραλα μβάνει τα διάφορα στάδια και να εκδίδει τις απαραίτητες εντολές για την έναρξη

και συνέχιση των εργασιών.

Στη συγκρότηση αυτής της επιτροπής παρουσιάζονται πολλά προβλήματα κυρίως γιατί
η πλειονότητα των μικρών ιδιαίτερα Δήμων και Κοινοτήτων δεν διαθέτει οργανωμένες
Τεχνικές Υπηρεσίες και άρα ούτε εξειδικευμένο δυναμι κό . Σε πολλές δε περιπτώσε ις

περισσότερο εξειδικευμένων μελετών , το κατάλληλο προσωπικό σπανίζει ακόμα και
στις υπερκείμενες υπηρεσίες (τΥΔΚ, ΔΙΠΕΧΩ κλπ) με αποτέλεσμα μεγάλες
καθυστερήσεις στον

ορισμό επιβλεπόντων,

υπερβολικό

φόρτο εργασιών στα λίγα

εξε ιδικευμένα στελέχη των υπηρεσιών κ. α . Σίγουρα θα ήταν σκόπιμη η προσπάθεια

συγκρότησης πολεοδομικής υπηρεσίας στους Δήμους που ακόμη την στερούνται κα ι
επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης τόσο των ΠΕΧΩ όσο

και των νομαρχιακών και

δημοτικών υπηρεσιών με το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό.

4.

Συμμετοχικές Διαδικασίες

Σημαντικότατο στοιχείο που επηρρεάζει καθοριστικά την εφαρμοσιμότητα των μελετών ,
τον βαθμό συναίνεσης σ' αυτές και σε τελευταία ανάλυση την ποιότητά τους, είναι οι
ανοικτές συμμετοχικές διαδικασίες στην διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής τους.
Ας φέρουμε στη μνήμη μας το ιστορι κό πλέον παράδειγμα της Επιχείρησης
Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) και τον " ανοικτό διάλογο" που συνόδευε τις
μελέτες τα πρώτα χρόνια της Επιχείρησης με ανοικτές συγκεντρώσεις και διαδικασίες
στις διάφορες φάσεις των μελετών.
Εκτιμώ ότι μεγάλο μέρος από τα αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα αυτής της
προσπάθειας πρέπει να καταλογισθεί στην μεγάλη δημοσιοποίηση της και στις

διεργασίες συμμετοχής φορέων και πολιτών από το κεντρικό επίπεδο μέχρι την
κλίμακα της γειτονιάς με την πρωτόγνωρη τότε δημιουργία των πολεοδομικών
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επιτροπών γειτονιάς, τις οποίες βέβαια προωθούσε το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο
(Άρθρο 30 του ν. 1337ι83) .
Η αναγκαιότητα της συμμετοχής των πολιτών δεν αφορά βέβαια μόνο το λεπτομερές
πολεοδομικό επίπεδο (δηλ. τις πολεοδομικές μελέτες επέκτασης ι αναθεώρησης ι
ανάπλαση ς κ. α . ) αλλά και το τοπικό χωροταξικό επίπεδο (mΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ) .

Στον ν . 1337ι83, άρθρο

3

παρ .

2

αναφέρεται συγκεκριμένα: "Όταν η διαδικασία κινείται

από το Δήμο ή την Κοινότητα ή περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες από κοινού 4
πρέπει να επιδιώκετα ι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών στη σύνταξη του

γενικού πολεοδομικού σχεδίου με κάθε πρόσφορο τρόπο , όπως π.χ . ανοικτές
συγκεντρώσεις ή ενημέρωση με το τύπο . Για την συμμετοχή αυτή πρέπει να γίνεται

ρητή μνεία στη σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κο ινοτικού Συμβουλίου". Κα ι
στη συνέχεια αναφέρεται η υποχρέωση των νομαρχιακών ή περιφερειακών υπηρεσιών
διαφόρων υπουργείων και οργανισμών να εκφράσουν τις απόψεις τους προς τον ΟΤΑ
μέσα σε δύο μήνες με την σημείωση ότι αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή δεν

εμποδίζεται η πρόοδος των εργασιών.
Στον ν. 2508ι97 η ανάγκη της συμμετοχής και της αποκέντρωσης τονίζεται με ακόμη

μεγαλύτερη έμφαση και αναφέρεται ως κατευθυντήρια αρχή του νόμου στο άρθρο I
5: 'Ή πραγμάτωση των σκοπών του νόμου mιδιώκεται με διαδικασίες συμμετοχής
και αποκέντρωσης, που εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύμπραξη και τις αρμοδιότητες
της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή του
πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών , των στόχων και
παρ.

προτεραιοτήτων , στη διάρθρωση των επιμέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην
παρακολούθηση της εφαρμογής τους".
Παράλληλα , με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου σημειώνεται ότι για επιμόρφωση ,
εκπαίδευση , ενημέρωση υπαλλήλων ή στελεχών ή και αιρετών της ΤΑ στα θέματα
χωροταξικού

και πολεοδομι κού

σχεδιασμού χρηματοδοτούνται

προγράμματα του

Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, του
ΥΠΕΧΩΔΕ ή και άλλων φορέων.

Ωστόσο ,

αντίθετα

με

τις

πιο

πάνω

προβλέψεις,

επιδιώξεις

και

αναφορές

η

πραγματικότητα είναι ότι οι διαδικασίες συμμετοχής τείνουν να περιορίζονται μόνο στον

καθαρά

"γραφειοκρατικό"

τους

ρόλο

και

όχι

στην

πιο

ουσιαστική

κοινωνική ,

πολιτιστική και πολιτική τους σημασία.
Η "συμμετοχή" των ενδιαφερομένων γίνετα ι φανερή στις περισσότερες περιmώσεις

μόνο στη διάρκεια των προθεσμιών για την υποβολή ενστάσεων κατά την ανάρτηση της
Β · φάσης των πολεοδομικών μελετών ή των κτηματογραφικών και τοπογραφικών
στοιχείων των ιδιοκτησιών ή των αναρτήσεων του γ· κεφαλαίου των μελετών πράξεων

εφαρμογής.
Είναι σαφές ότι όταν κερδίζει έδαφος η "γραφειοκρατική" αντίληψη εις βάρος της
ουσιαστικής συμμετοχής χάνει έδαφος η κοινωνική , πολιτική και επιστημονική διάσταση

του σχεδιασμού του χώρου με παρακμιακές συνέπειες σε βάρος της ποιότητας της
διαφάνειας και του γενικότερου αναmυξιακού ρόλου των μελετών που τον εκφράζουν .

4

Και όταν η διαδικασία κινείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχει η ίδια υποχρέωση για εκπόνηση της μελέτης
2.

με τις συμμετοχικές διαδικασίες της παρ .
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5.

Εγκρίσεις μελετών και φορείς εφαρμογής τους

Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται για κάθε κατηγορία και είδος μελέτης η πράξη με
την οποία εγκρίνεται η συγκεκ ριμένη μελέτη .

Τα Ρυθμιστικά Σχέδια του ν. 2508/97 εγκρίνονται με Π . Δ/γμα με πρόταση του Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ 5 μετά από γνώμη του περιφερειακού και νομαρχιακών συμβουλίων των
συ μβουλίων ΟΤΑ και του Οργανισμού Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Τα ΓΠΣ6 κα ι ΣΧΟΟΑΠ εγκρίνονται με απόφαση του Γ.Γ. της Περ ιφέρε ιας στην περιοχή
της οποίας βρίσκονται οι ΟΤΑ που εκπονούνται τα παραπάνω σχέδια.

Τα Σχέδια Γενικών Κατευθύνσεων Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης
( ΠΕΡΠΟ) εγκρίνονται με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του οικείου
νομαρχιακού συμβουλίου και του ΚΣΧΟΠ .

Αντίστοιχα οι πολεοδομικές μελέτες επέκτασης των σχεδίων εγκρίνονται με αποφάσεις
Γ. Γ.

Περιφέρειας

μετά

από

γνώμη

του

ΣΧΟΠ

της

Περιφέρειας

συμβουλίου του ΟΤΑ με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ .
ν.

3

και

του

του άρθρ .

οικείου

29

του

3u44/02.

Οι πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης των σχεδίων εγκρίνονται με απόφαση Νομάρχη

μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού και του οικείου συμβουλίου του ΟΤ Α με τις
εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παρ . 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 3044/02.
Ακόμη οι πολεοδομικές μελέτες ανάπλασης περιοχών εγκρίνονται με απόφαση νομάρχη
εκτός αν αφορούν αξιόλογους οικισμούς του από

24.4.1985

π.δ/γματος (ΦΕΚ 181Δ)

οπότε εγκρίνονται με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Σε ότι αφορά τις μελέτες πράξεων εφαρμογής εγκεκριμένων σχεδίων αυτές εγκρίνονται
με απόφαση νομάρχη .
Οι πολεοδομικές μελέτες περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) και

αυτές περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων ( ΠΟΑΠΔ )
εγκρίνονται με π/δ/γμα μετά από πρόταση του Υπ . ΠΕΧΩΔΕ .

Η έστω και ιδιαίτερα συνοmική παράθεση των παραπάνω δεν παύει να κάνει φανερή
την σύγχυση , την αποσπασματικότητα και την έλλειψη ορθολογισμού που χαρακτηρίζει

την κατάσταση σε σχέση με το ποιος εγκρίνει τι Ας σημειωθεί δε ότι το ποιος εγκρίνει τι

αλλάζει σχεδόν κάθε χρόνο με τις σχετικές ακυρωτικές πράξεις του Στ.Ε.
Και βέβαια η έγκριση μιας μελέτης σχεδιασμού του χώρου δεν εγγυάται αυτόματα και
την απρόσκοπτη εφαρμογή της. Όπως κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης
πρέπει να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών τόσο από
την επιτροπή επίβλεψης, όσο και από τον επισπεύδοντα φορέα, έτσι και μετά την
τυπική έγκρ ιση της είναι απαραίτητος ο συστηματικός προγραμματισμός της
ενεργοποίησης και τελικής εφαρμογής τους με βάση συγκεκριμένες προτεραιότητες που
θα προκύψουν από το σχετικό πρόγραμμα δράσης I υλοποίησης της μελέτης.
5

Τα Ρ.Σ . της ευρύτερης περιοχής Αθήνας και Θεσ/νίκης έχουν εγκριθεί με νόμους (ν.1515/85 και

ν . 1561 /85) .
6

Τα m Σ ή ΣΧΟΟΑΠ που αφορούν ΟΤΑ των περιοχών των Ρυθμιστικών Σχεδίων της ευρύτερη ς

περιοχής Αθήνας και Θες/νίκης εγκρίνονται με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
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Με τους ν .

και ν.

2508/97

2742/99

προβλέπονται ειδικοί φορείς που μπορούν να

αναλάβουν την ενεργοποίηση σχεδίων και μελετών πριν και μετά την έγκριση τους
καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους με βάση προγράμματα δράσης

που για πολλούς από τα σχέδια ή μελέτες απαιτούνται να έχουν καταρτισθεί και θεσμικά
( Βλέπε πίνακα

3).

Και μόνο από την θεώρηση αυτού του πίνακα φαίνεται ότι από προβλεπόμενους φορείς
παρακολούθησης του σχεδιασμού τουλάχιστον σε θεωρητικό θεσμικό επίπεδο πάμε
καλά! . Σε ότι αφορά όμως την πραγματικότητα από πλευράς συστηματικής και
aξιόπιστης

υλοποίησης

του

σχεδιασμού

του

χώρου

τα

πράγματα

είναι

τελείως

διαφορετικά .
Σημειώνεται ακόμη ότι σε όλα τα ~πίπεδα του σχεδιασμού από το εθνικό χωροταξικό
επίπεδο μέχρι το ειδικό τοπικό των αναπλάσεων προβλέπεται τουλάχιστον νομοθετικά
η σύνταξη σχετικών προγραμμάτων δράσης όπως:

•

Πρόγραμμα δράσης για κάθε Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
Ανάmυξης (παρ .

•
•

Πρόγραμμα

2

του άρθρου

δράσης για

κάθε

Αειφόρου Ανάmυξης (παρ.

1 του

Πρόνραμμα

κάθε

δράσης

(ΣΟΑΠ) (παρ. 1 , άρθ .

•

7

για

του ν .

Περιφερειακό
άρθ .

& Αειφόρου

2742/99)

8

Σχέδιο

του ν.

Πλαίσιο ΧωρΙκού

Σχεδιασμού

&

2742/99)

Ολοκληρωμένης

Αστικής

Παρέμβασης

12, ν . 2742/99)

Ετήσιο ή μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την εφαρμογή του ΓΠΣ, του ΣΧΟΟΑΠ και
της ΖΟΕ από το ΝΠΔΔ ή την επιτροπή πολεοδομικού σχεδιασμού του άρθρου

6

του ν. 2508/97 .

•

Πρόγραμμα ανάπλασης για κάθε περιοχή ανάπλασης σύμφωνα με το άρθρο

1Ο

του ν. 2508/97.

Ωστόσο ,

είναι ζήτημα εάν ένα από αυτά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία

προγράμματα δράσης έχει ενεργοποιηθεί έστω σε μια περιοχή .

Κλείνοντας αυτή την εισήγηση απλά επισημαίνω ότι για να αντιμετωπισθούν τα
προβλήματα , οι ελλείψεις, οι καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν συνολικά τις
διαδικασίες των μελετών του χώρου απαιτείται μια πανελλήνια προσπάθεια στην οποία
συμπρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι Περιφέρειες, οι ΟΤΑ και οι νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις μαζί με το ΤΕΕ, τον ΣΕΠΟΧ και τον ΣΑΔΑΣ και βέβαια το ΥΠΕΧΩΔΕ και
τοΥΠΕΣΔΔΑ.

Ας

ελπίσουμε

ότι

το

διήμερο

αυτό

μπορεί

να

αποτελέσει

αφετηρία

αυτής

της

προσπάθειας .

9

..
ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εlδη Μελετών

Προδιαγραφές

Χ.1 -Χ.2 Μελέ τε ς - Πλαfσια

I

Διαδικασlες Εκπόνησης I έγκρισης

Έχουν

Δεν έχουν

Εκπόνηση-

συνταχθεl

συνταχθεl

Κατάρτιση

Παρατηρήσεις

Έγκριση

Σ τρατη γικού

Σ χεδιασ μ ού
Χ . 1 . 1 Γενικό Πλαfσιο Χωρο ταξικού
Σ χεδιασμού

& Αειφόρου

Ανάπτυξης
Χ.1 . 2 Μελέτες Ειδικών Πλαισfων

ΧωρΙκού Σχεδιασμού

&

Αειφόρου Ανάπ τυξης

Χ. 2 Μ ελέτες Περιφερ ειακ ών Πλαισ fων

ΧωρΙκού Σχεδιασμού

& Αειφόρου

Ανάπτυξης

Απόφαση

ΥΠ ΕΧΩΔΕ (σε

Ολομέλεια Βουλής

Η παρακολούθηση της εφα ρμογ ής των σχεδfων I

Επιτροπής του
άρθρου 3 του ν.

συνεργασfα με

μελετών Σ τρατηγικού Χωροταξικού Σχεδ ι ασμού

άλλα αρμόδια

2742/99

Υπο υργεfα)

(άρθρο 79 παρ. 8
Συντάγματος) Γνώμη
ΕΣ ΧΣΑΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ (σε

Απόφα c .l Επιτρο πής

Απόφαση

Επιτροπής του

I

!

άρθροιi 3 του ν.
2742/99

ι

Καθορισμός
προδιαγραφών
με Απόφαση

συνεργασfα με

Συντονισμού τη ς

άλλα αρμόδια

Κυβερνητικής Πολιτικής

Υπουργεfα )

στ ον τομέα ΧωρΙκού
Σχεδ ιασμού

ευρύτερες περιοχές αστικών

& Αε ιφόρου

ΥΠ Ε Χ ΩΔΕ ή

Γνώμη ΕΣΧ ΣΑΑ

Περ ιφέρε ια

Απόφαση Υπουργού

ΠΕ ΧΩΔΕ μετά γνώμη
τ ου Περιφ . Συμ μβουλfου

& Πρ ογ ράμματα

Προστασfας Περιβάλλοντος σε

>>

>>

ανάπτυξης

Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ
Χ . 3 Ρυθμιστι κά Σχέδια

γfνε ται από τα ό ργανα 1έως

ΥΠ Ε ΧΩΔΕ ή

Π . Δiγμα με πρόταση

Περι φέρεια

Υπουργο ύ ΠΕΧΩΔ Ε
μετά από γνώμη

σ υγκρ οτημάτων Πάτρας, Ηρακλεfου,

περιφερειακού

Λάρισας, Βό λου , Καβάλας,

νομαρχι ακών

Ιωανν!νων κ . α .

συμβουλfων , τ ων

&

συμβουλfων ΟΤΑ και το υ
Οργανισμού εφαρμογής

Ρυ θμι στι κού Σχεδfου

>>

3 τ ου

π fνακα

3

Εlδη Μελετών

Προδc

~.

Διαδικασlες Εκπόνησης I έγκρισης

Έχουν

Δεν έχουν

Εκπόνηση-

συνταχθεf

συνταχθεf

Κατάρτιση

Παρατηρήσεις

Έγκριση

Χ . 3 . 1 Σχέδια Τοπικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού
Χ.3 . 1 . 1 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

Από φαση

'

Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ

ΟΤΑ ή Νομαρχ.

Απόφαση Γ.Γ.

Τα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που αφορούν ΟΤΑ που

Αυτοδιοlκηση ή

Περ ι φέρειας με τά γνώμη

βρlσκον ται στην περιοχή των ΡΣ , Αθήνας ή

Περ ι φ.

του ΣΧΟΠ Περιφ . ή του

Θεσ!νlκης εγκρlνον ται με Αποφ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ

Οργανισμού

Χ.3 . 1 . 2 Σχέδια Χωρικής

& Οικι στικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ)

Χ.3 . 2 Σχέδια Χωρικών Τοπικών

>>

>>

>>

>>

'

Ρυθμlσεων

Χ. 3 . 2 . 1 Σχέδια Γενικών
Κατευθύνσ εων Περιοχών
Ε ι δικά Ρυθμιζόμενης

>>
t

'

Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)

ΥΠ ΕΧΩΔΕ ή

Απόφαση Υπουργού

Περιφέρεια ή

Π ΕΧΩΔ!:::. μετά γνώμη

Νομ

του ο ικεlου Νομ .

Αυτοδιοlκηση

Συμβουλlου και του

ΥΠ ΕΧΩΔΕ

Απόφασ η Υπ.ΠΕΧΩΔ Ε

ΚΣΧΟΠ

Χ.3.2.2 Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης
Περιοχών (ΣΧΑΠ)

Χ . 3 . 2. 3 Μελέτες ΖΟΕ

>>

I

μετά γνώμη του Κ ΣΧΟΠ

I

~>

I

I

ΥΠ ΕΧΩΔΕ ή

Π . Δ/γμα με πρόταση

Περ ι φέρεια ή

Υπουργού ΠΕΧ ΩΔΕ

Νομ .

!

Αυτοδιοlκηση

Χ. 3 . 3 Μελέτες Τοπικών Χωρικών

Παρεμβάσεων
Χ.3 . 3. 1 Μελέτες περιοχών Ειδικών

ΧωρΙκών Παρεμβάσεων

Χ. 3. 3.2 Μελέτες Σχεδlων
Ολοκληρωμένων Αστικών
Παρεμβάσεων
Χ.3.3. 3 Μελέτες Περιοχών
Οργανωμέν ης Ανάπτυξης

Παραγωγικών

Καθο*σμός

ΥΠ ΕΧΩΔΕ

Κοινή απόφαση ΥΠ ΕΘΟ

Κα τάρτιση Ειδ ικής Χωροταξ ι κ ής Μελέτης μόνο από

Υ ΠΕΧΩΔΕ και κατά

ΥΠΕΧΩΔΕ . Η παρα κολο ύθηση κα ι αξι ολόγησ η της

προδι · γραφών

&

με Απpφαση

περlπτωση αρμ ό δ ι ου

Υπουpγού
ΠΕΧQΔΕ

Υπουργο ύ

' >>

I

ανά 2ετ lα.

ΥΠΕΧΩΔΕ ή
Περιφέρεια
Αlτηση και

Υπουργού

δι κα ιολογ η τικά

ΠΕΧΩΔΕ

!

Η παρα κολούθηση

>>

& αξιολόγ ηση

της εφαρ μογή ς των

σχεδlων γlνεται από τον ΟΤΑ. Σύ ν ταξη σχετικής
έκθεσης ανά 2ετlα.

Απόφaση

Δραστηριοτήτων

εφαρμογής των ρυθμlσεων 7 προγραμμάτων δράσης
γlνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Σ ύν ταξη σχετική ς έκθεσ ης

ενδι αφερόμενο

Κοινή Απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ &
συναρ . Υπουργού μετά
γνώμη του Ν . Σ . και του

φορέα της παρ .

Κ ΣΧΟ Π

από τον

2

του αρθ .

του ν.

10
2742/99

Ο ι ΠΟΑΠΔ μπορούν να πολεοδομούντ αι.
Πολεοδομ ικ ή μελέτη σύμφωνα με προδιαγραφές που
δεν έχουν συνταχθεl. Πολεοδομικός κανονισμ ός .
Η εφαρμογή μιας ΠΟΑΠΔ γlνεται από τον φορέα πο υ
έχε ι κάνει την αlτηση για τον χαρακτηρισμό της.

ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΜΕΛΕτΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εfδη Μελετών

Προδιαγραφές

Διαδικασfες Εκπόνησης

Έχουν

Δεν έχουν

Εκπόνηση-

συνταχθεf

συνταχθεf

Κατάρτιση

I έγκρισης

Παρατηρήσεις

Έγκριση

Β. 1 Γενικού Χαρακτήρα
Β . 1 . 1 Πολεοδομικές Μελέτες
επέκτασης των σχεδlων
περιοχών α · και β ' κατοικlας

Απόφαση

Δήμος ή

Απόφαση Γ. Γ.

Η έγκριση μελετών περιοχών που εμπlπ τ ουν έστω

Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ

Κοινότητα

Περιφέρειας μετά γνώμη

και μερικά σε ζώνη

ΥΠΕΧΩΔΕ

του ΣΧΟΠ Περιφ . και του

ευρlσκονται σε περιοχές ιδιαlτερου φυσικού κάλλους

οικ ε lου συμβουλlου του

ή σε κηρυγμένους αρχαιολ. Χώρους ή σε δάση

ΟΤΑ

δασικές ε κτάσεις και γlνεται από τον Υπουργό

500

μ. από την ακτή ή

I

ΠΕΧΩΔΕ.

Β. 1 . 2 Πολεοδομικές Μελέτες
Αναθεώρησης των Σχεδlων

>>

περιοχών

Β . 1 . 3 Μελέτες Πράξεων εφαρμογής
εγκεκριμένων σχεδlων

>>

Δήμος ή

Απόφαση Νομάρχη μετά

Εξαlρεση αποτελούν οι μελέτες που αφορούν

Κοινότητα
ΥΠΕΧΩΔΕ

γνώμη του ΣΧΟΠ νομού
και του οικεlου ΟΤΑ

οικισμούς της παρ.
ν. 3044102.

Δήμος ή

Απόφαση Νομάρχη

2 και 3 του άρθρου 29 του

Κοινότητα

ΥΠΕΧΩΔΕ
Β. 2 Ειδι κού χαρακτήρα Πολεοδομικές
Μελέτες
Β . 2 . 1 Πολεοδομικές μελέτες
περιοχών Ειδικά

Ρυθμ ιζόμενης Πολεοδόμησης
(ΠΕΡΠ Ο)

Απόφαση
Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ (παρ.
14 αρ. 24 του ν.

2508/97)

Π . Δ/γμα μετά από
πρότασr του Υπ .
ΠΕΧΩΔΕ ύστ ερα από

γνώμη του ΚΣΧΟΠ & του
οικεlου συμβουλlου ΟΤΑ

Απόφαση Γ.Γ.

Β . 2 . 2 Πολεοδομικές μελέτες

Βιοτεχνικών I Βιομη-χανικών
πάρκων ή ΒΕΠΕ

Περιφέρειας μετά γνώμη
ΣΧΟΠ Περιφ . και ο ικεlου

συμβουλlου ΟΤΑ

Π . Δiγμα μετά από

Β . 2 . 3 Πολεοδομικές μελέτες

πρόταση του Υπ .

περιοχών Οργανωμέ - νης

Ανάπτυξη ς Παρα- γωγικών

ΠΕΧΩΔΕ μετά από

Δραστηριο -τ ήτων (ΠΟΑΠΔ)

γνώμ η το υ ΚΣΧΟΠ και

& μελέτες εφαρμογής

γνώμη το υ οικεlου
συμβουλlου ο τΑ

Β . 2 . 4 Πολεοδομικές μελέτες
Ανάπλασης περιοχών
Β . 3 Ειδι κές Μελέτες
Β . 3. 1 Μελέτες κτηματογράφησης

Β . 3. 2 Γεωλογι κές μελέτες περιοχών
που επεκτεlνεται το σχέδιο
πόλεως
Β . 3 . 3 Υδραυλικές μελέτες
οριοθέτησης ρεμάτων

Αποφ .

1637413696198
723BI98

ΦΕΚ

ΠΔ 696Π4

Απόφαση οικεlου

Η έγκριση πολεοδ. Μελέτη ς ανάπλασης σε

νο μάρχη

αξιόλογους οικ ισμούς (ΦΕΚ181Δ')
απόφαση Υπ . ΠΕΧΩΔΕ.

24.4.85 γlνεται με

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1

& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠτvΞΗ

Χ. 1 Επίπεδο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης
(Εθνική Εμβέλεια)

Χ. 1 . 1

Γενικό Πλαίσιο Χωρ/κου Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης

!

I

Χ . 1.2 Ειδικά Πλαίσια

Χωρ/κου Σχεδιασμού

& Αειφόρου Ανάπτυξης

~----------------~Λ~--------------------------~~
ν

ν

Χ.2 Επίπεδο Χωροταξικού Σχεδιασμού

&

Αειφόρου Ανάπτυξης

{Περιφερειακή Εμβέλεια)

Χ . 2 . 1 Περιφερειακά Πλαίσια Χωρ/κου Σχεδ.

& Αειφόρου Ανάπτυξης

~------------------~Λ

Λ~----------------~

ν

ν

Χ.3 Επίπεδο Χωροταξικού Σχεδιασμού

&

Αειφόρου Ανάπτυξης

(Ενδοπεριφερειακή- τοmκή εμβέλεια)

Χ.3 Ρυθμιστικά Πλαίσια (Σχέδια)

& Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος

Χ . 3 . 1 Γενικός Πολεοδομικός

Σχεδ ιασμός
Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός

Χ. 3 .2 Τοπικές Χωρικές
Ρυθμίσεις

Χωρικές Παρεμβάσεις

(ΣΧΑΠ , ΖΟΕ , Γενικές

(ΠΟΑΠΔ , ΠΕΧΠ , ΣΟΑΠ)

Χ . 3.3

Τοπικές

Κατευθύνσει ς ΠΕΡΠΟ)

( mΣ , Σ Χ ΟΟΑΠ)

Π.1 Επίπεδο Πολεοδομικού Σχεδιασμού
(Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός)

~------------------~Λ

Λ~----------------~

Π.2vΕπίπεδο Πολεοδομικού Σχεδιασμούν
(Λεπτομερής Πολεοδομικός Σχεδιασμός)
Π .2 . 1 Πολεοδομ ικές Μελέτες

Π . 2 .2 Πολεοδο μικές Μελέτες

Π . 2 . 3 Μελέτες

Επέκτασης Ι Αναθεώρησης

" Ειδικών" περιοχών
(Ανάπλασης, ΠΟΑΠΔ,
ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ κ .α.)

Πράξεων Εφαρμογής
των Σχεδίων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

&

ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΙΣτtΚΗ ΑΝΑΠτvΞΗ

Συνημμένο στην εισήγηση Α. ΠΑΝΓ ΑΖΗ

